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This report there will form the basis for a new framework to evaluate how the future looks like in relation 

to financial related bubbles. The report starts with a review of previous financial bubbles in the history, 

from the tulip bubble in Holland 1634until the IT bubble in 2001. In the different bubbles over time, a series 

of commonality repeats, herding, over optimism, new era mentality etc. With the historical knowledge of 

bubbles the financial crisis of 2007 will be reviewed. This will be done with a thorough review of the events 

leading up to the crises where the financial sectors were creative in the execution of CDO and the 

misleading information that lay behind. Additionally, there will also be looked at the collapse of Lehmann 

Brother, and how it affects the market. With this knowledge, the report will subsequently explain the idea 

behind the framework. An analysis of the society and the financial sector today forms the basis for this 

framework. This analysis looks at the interest problems that exist in the financial sector. The financial sector 

currently has a major impact on everyone's daily life, and therefore also achieved a certain form of power 

over society. The term Too Big To Fail, is just one example showing which power has been achieved. In 

addition, the financial sector has grown in size and plays a part in the lives of many people. These people 

have an incentive to keep the system running as long as possible and preferably without any rules. We 

cannot attribute all the problems on the financial sector, because we are all part of the problem. Politician, 

opinion leaders and individuals share responsibility for the problems that exist. All the above are humans 

and can be influenced by the outside world and of our history. Therefore all the problems cannot be solved, 

but we can be aware of them. Based on the analysis the picture of the framework is not a bright future. 

Although the future does not look bright, we are still in a situation where we have possibilities to improve 

this if we want to. However, this requires that everyone agree to help and not just misplace there 

responsibility. There is light ahead if we all take action. 
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Introduktion  

Indledning  

Ser vi omkring os, oplever vi bobler mange steder i dagligdagen, det er dog ikke alle steder det bliver kaldt 

bobler, eller har negative konsekvenser. Tøjmode, en dille og musik hits er bare et fåtal af det der kan 

kaldes bobler. Sang nummer 3 på en cd, ikke grunde til folk køber cd’en, men efter noget tid begynder en 

radiostation at spiller nummeret, hvorefter sangen hurtig spreder sig rundt om i musikbranchen og bliver et 

hit. Efter noget tid og en masse spilletid, bliver hittet måske remixet, så det kan bruges på klubber i 

nattelivet. Hittet har nu nået sit højdepunkt, hvis det ikke går globalt eller bliver en klassiker, og boblen 

springer. Hittet bliver derefter ikke spillet i radioen mere og folk sletter det fra deres MP3-afspiller. Dette 

forløb udspiller sig både i mode-, legetøj-, og indretnings-branchen m.fl. Disse bobler har ikke de store 

negative konsekvenser for samfundet, som bobler i den finansielle verden, og derfor bliver der ikke levnet 

meget opmærksomhed til disse fænomener i offentligheden. 

Ordet boble er blevet brugt flittigt inden for finansverdenen såsom boligboblen, råvareboblen, 

finansboblen m.fl. i disse sammenhænge har ordet en negativ ladet mening. En boble i denne 

sammenhæng er noget, der kan vokse sig større og større, men indholdet er stadigvæk bare luft. Jo større 

boblerne bliver, jo mere skrøbelig bliver den. På et tidspunkt brister den, og man står tilbage med luft, som 

man har betalt i dyre domme for.   

Bobler i finansverdenen er ikke et sjældent syn, og går langt tilbage i historien. Den tidligst beskrevne boble 

starter i 1634 i Holland, hvor interessen for tulipanløg hos Hollands rigmænd vokser. Den øgede 

efterspørgsel efter tulipanløg var så stor, at udbuddet ikke kunne følge med. Prisen på tulipanløg steg 

derfor kraftigt, hvilket fik investeringslysten til at stige hos folk fra alle samfundslag. Fordi det tog tid at øge 

mængden af tulipanløg begyndte folk at handle næste års høst. Dette ikke krævede betaling nu og her, 

hvilket var med til at byde prisen op. I 1637 hvor boblen til sidst sprang, oplevede mange utrolige priser på 

løg. Et pund Switsers løg steg fra 120 til 1.500 gylden på to uger. Det var ikke bare hurtige prisstigninger, 

også prisniveauet nåede ekstreme højder. Et løg af sorten Admiral v. Enkhuizen blev solgt for 11.500 

gylden, hvilket var et kæmpe beløb dengang. Da boblen i sidste ende sprang, faldt priserne hurtigere, end 

de var steget. Dette fik alle til at ville sælge, og ingen købe, hvilken kun forværrede situationen. Til sidst gik 

det op for folk, hvad de havde købt slet ikke var nær den værdi de troet/håbet på, og nu stod til at tabe alt, 

hvad de ejede. 

Siden da har finansverdenen oplevet mange forskellige bobler, den seneste i 2007, her startede boligboblen 

i USA, som derefter satte gang i flere sprængninger af andre bobler, der havde vokset i størrelse op til 2007. 
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Alle disse bobler havde store konsekvenser for verdensøkonomien, folk blev smidt ud af deres hjem, fordi 

de ikke kunne afbetale deres lån, fordi de ikke havde noget job og mindre rådighedsbeløb, hvilket skabte 

endnu større arbejdsløshed, og dermed en ond cirkel. Heldigvis har tiderne ændret sig siden, men det 

globale samfund er ikke kommet sig over problemerne endnu, da flere lande i dag hæmmes af 

arbejdsløshed, gældsproblemer og mangel på vækst.  

Problemerne nåede også frem til aktiemarkedet, hvor kursen faldt dramatisk verden over. Men dette er 

ikke første gang i nyere historie, at aktiemarkedet oplever en aktieboble. Det seneste eksempel var tilbage i 

2001, hvor verden oplevede en periode, hvor de nye internetvirksomheder, var steget flere hundrede 

procent, siden deres introduktion på børserne rundt om i verden, men til sidst faldt ned i et bundløst hul. 

Dette skete selv om, at der i den finansielle verden, var skabt en antagelse om, at aktiemarkederne var 

effektive, hvilken vil sige: ”that the price of a financial asset reflects all available information that is relevant 

to its value.”1. Dette er defineret af Eugene Fama, fra the University of Chicago, samt fastslået af Michael 

Jensen i 1978 ”there is no other proposition in economics which has more solid empirical evidence 

supporting it than the efficient-markets hypothesis”2. Dette vil sige, at aktiekursen ligger, hvor den skal. Er 

den for høj, vil der være investorer, der opdager dette, og sælger deres aktier eller short seller, for derved 

at opnå en profit. Derfor vil der ikke kunne opstå bobler, da der altid vil være personer, som forhindrer 

dette.  

Problemformuleringen 

Hvis vi accepter antagelsen, som er, at vi lever i verden, hvor efficient-markets hypothesis er sand, hvordan 

kan det så være, at der stadigvæk opstår bobler fra tid til anden. Kan det være, fordi antagelsen i 

virkeligheden er forkert. Vi ser på markedet igennem briller, der beskriver mennesket som værende 

rationelle, der ikke bliver påvirket af følelser og samspillet mellem mennesker omkring os. Hvis antagelsen 

er forkert og bobler normale, kan vi så komme nærme et punkt, hvor vi ikke kommer til at opleve lige så 

mange bobler i fremtiden.  Denne rapport vil ud fra dette undersøge:   

Bobler har eksisteret i fortiden og nutiden og vil formelig forsætte med at eksistere i fremtiden, men 

hvordan kan det være, at vi ikke er blevet bedre til at bruge den viden, som er blevet skabt omkring 

tidligere bobler til at forhindre store katastrofer, som den der senest ramte i 2007? Hvordan kan man 

bruge historien på en ny måde, hvorved vi finder ud af, hvorhenne vi står i forhold til nye bobler? Og med 

tiden, hvilke områder der er vigtige at agere på?  
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For at komme i dybet med dette vil rapporten forsøge at besvare følgende spørgsmål:  

- Hvilke faktorer har været med i forløbene til tidligere bobler, og ser vi dem stadigvæk i nutidens 

bobler?  

- Hvordan så forløbet ud op til krisen i 2007, som stadigvæk sætter sit aftryk på det globale samfund? 

- Hvordan kan man samle den eksisterende viden, så det bliver mere håndgribeligt for mange 

forskellige brugere?   

Afgrænsning 

Rapporten vil ikke tage udgangspunkt i nogen specifikke teorier eller bruge tid på at diskutere dem. Dette 

er begrundet i, at der tages udgangspunkt i en keynesiansk tilgang, hvori mennesker spiller ind, og derved 

bliver verden for kompleks til at beskrive. Ud fra denne antagelse vil det ikke være muligt at bruge nogen 

teorier, fordi de ikke kan forstå verden som helhed. De teorier, der findes, er skabt efterfølgende, hvilket 

kun giver en begrundelse af forløbet, hvor vi klart kan se, hvad der er sket. Men der er ingen garantier for, 

at et sådant forløb ikke gentager sig. Derfor kan teorierne ikke bruges kun til at tro, at vi ved noget, vi i 

virkeligheden ikke gør. Derfor kan man se teorierne som en begrænsning for os selv til at komme til at se 

verden mere klart. Konklusionen giver ikke svaret til en idealverden, men et arbejdspapir at arbejde ud fra, 

til forhåbentligt i fremtiden at kunne forudse tendenser til bobler og mulighed for at sikre os imod dem.  

Rapporten vil i stedet tage et fugleperspektiv for at komme rundt om så mange forskellige områder for 

derved at kunne beskrive bobler set med forskellige briller. Rapporten vil ikke gå meget op i de 

efterfølgende konsekvenser for boblerne, men mere kigge på opløbet optil. Når det først er gået galt, er der 

mange forskellige muligheder og konsekvenser, som er forskellige fra land til land.  

Litteraturvalg  

Valget af litteratur tager udgangspunkt i bøger, kilder fra internettet samt artikler. Rapporten vil ikke være 

begrænset til bestemte faggrupper, men forsøge at komme så vidt inden for alt fra økonomi, historie, 

psykologi m.m. Inden for de forskellige faggrupper vil der blive stillet forskellige krav for at sikre sig et 

troværdigt billede. Inden for økonomi og psykologi er kravene velkendte og troværdige kilder, fx tidsskrifter 

og anerkendte internetsider. Inden for historie vil der være krav om, at kilderne ikke bare er, hvem som 

helst der postuler en begivenhed.  

Da rapporten arbejder med, hvordan verden ser ud i dag, vil nyhedskilder også blive brugt. Der vil blive 

brugt nyhedsmedier fra hele verden, men størstedelen af informationerne er fundet i danske medier som 

Børsen, Jyllands-Posten og Berlingske. Hvis informationernes niveau ikke er anset som tilstrækkelige, er der 

søgt i udenlandske nyhedsmedier.  
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Metode og struktur 

Rapporten vil starte med at formulere målet med rapporten, og hvilke elementer læseren kan forvente for 

resten af rapporten. Herefter vil der ske en gennemgang af forskellige faktorer, som beskriver grundlaget 

for fortiden og nutidens bobler. Dernæst gennemgås forskellige historiske bobler, hvilket vil give et indblik i, 

hvilken tendenser der findes omkring en boble. Er der specielle faktorer, som giver grundlag for at 

forudsige, at en boble er ved at blive pustet op, eller findes der ikke generelle faktorer? Her vil blive 

gennemgået diverse bobler med start i den hollandske tulipanboble frem til IT-boblen. Herefter vil der være 

en længere og mere dybdegående gennemgang af finanskrisen fra 2007. Dette afsnit skal danne grundlag 

for den videre rapport, og dens forslag til et nyt framework. Dette framework vil herefter blive 

introduceret, og finanskrisen vil blive indarbejdet. For at kunne komme videre med frameworket, skal der 

undersøges, hvordan samfundet ser ud i dag. Dette skal være med til at kunne vurdere, hvordan fremtidens 

muligheder ser ud i forhold til frameworket.  

 

Da rapporten arbejder ud fra den overbevisning at der ikke finde en model, som kan samle al den viden der 

findes, bliver formålet at danne belæg for, at rapportens framework kan være med til at skabe en bedre 

viden. Frameworket skal ikke ses som en model, der kan forudse fremtiden, men en vurdering af nutiden, 

som kan opdage potentielle bobler.  

Baggrundsviden 

• Teori 

• Historiske bobler 

Finanskrisen 2007 

• Hvad skete der? 

• Hvordan ser det ud i 
framewokret? 

Verden i dag 

• Hvordan se det i ud i 
frameworket? 

• Hvad kan vi lær og 
bruge det til? 
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Hvorfor og hvornår kan bobler opstå?  

Igennem historien har verden oplevet mange forskellige typer af bobler; den tidligste som er beskrevet er 

Hollands tulipanboble i 1636. Herefter gik der lang tid, før de næste bobler opstod i 1720, hvor både 

England og Frankrig blev udsat i forbindelse med Napoleonskrigen og finansieringen af den. Der gik igen 

mange år. I starten af 1800-tallet fik bankerne problemer, efter at de havde overinvesteret i nye 

teknologier, som udbygningen af kanaler og senere jernbaner i både England og USA. Udviklingen gjorde 

verden tættere forbundet, og derved også samhandlen større, hvilket var med til at skabe den næste 

tendens inden for bobler. Fra 1920-1940 steg antallet af valuta- og bankkriser. Også aktiemarkedet og 

boligmarkedet steg mere end normalt indtil 1929, hvor Wall Street krakkede, og skabte flere års 

ørkenvandring. Efterfølgende har der været mange bobler, og tiden imellem disse er blevet kortere. I 1962 

oplevede USA Tronics boom, hvor Dow Jones faldt 27 procent efter at have overvurderet 

elektronikselskaberne. I 1970-og 1980’erne kom mange Latinamerikanske lande i problemer og kunne ikke 

betale deres lån tilbage. Japan oplevede i 1980’erne, at de kunne låne penge næsten gratis, hvilket gav en 

stor investeringslyst i alt fra kunst til ejendomme, hvilket gav udslag i et boligmarked, der blev brandvarmt. 

Grunden, hvor det kejserlige palads i Tokyo ligger, var estimeret til at være lige så meget værd som alt fast 

ejendom i Californien3. Asien blevet også ramt i midten af 1990’erne, hvor Thailand først blev ramt af en 

valutakrise, der hurtigt spredte sig til resten af Asien og finansmarkederne. I slutningen af årtusindet var 

der igen ballade, da det succesrige Long-Term Capital Management gik ned på grund af, at Rusland 

misligholdt deres lån. Samtidig var troen stor på fremtiden inden for IT og biotek, hvor IT-aktier led store 

tab i starten af 00’erne. I dag står vi stadigvæk i en krise, efter at boblerne sprængtes i 2007, og som vi 

endnu ikke har fundet en vej ud.    

Som beskrevet findes der flere forskellige typer af bobler og kriser, der har sit grundlag i låne-, valuta- og 

boligmarkedet, teknologisk udvikling eller troen på, at dette er, hvad der ændrer verden. Der er mange, 

som har forsøgt at finde frem til, hvilke faktorer der spiller ind på bobler og kriser. Men selvom der er flere 

elementer, som går igen igennem historien, oplever vi stadigvæk, at der bliver oppustet bobler i samfundet. 

Dette viser, hvor kompliceret bobler er. Man kan ikke med sikkerhed sige, at hvis specifikke elementer er til 

stede, er en boble på vej, men vi kan heller ikke udelukke, at en boble er på vej. Bobler er ikke svære at få 

øje på, efter de er sket. Derfor har mange folk forsøgt at finde årsagerne til dem. Men hidtil uden held.  

At finde den universelle opskrift på bobler vil kræve mere end denne rapports omfang. Derfor er målet at 

forstå bobler, hvad der ligger under, og hvordan dette kan bruges til at få en fornemmelse af, hvorhenne vi 

stod i forhold til en ny boblesituation. I mange bobler er der hovedelementer, som spiller ind blandet med 

en masse mindre tidsbestemte faktorer, hvilket kan være svært at beskrive. Herunder vil der blive 
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gennemgået, hvilke nye teorier om faktorerne bag, som er opstået inden for de sidste årtiers bobler. Dette 

vil give et bredt billede af udbuddet af teorier, der enkeltvis beskriver elementer, som er skyld i bobler. 

Derefter vil der blive gået i dybden med tidligere bobler og kriser for at vise, at mange af disse elementer er 

set tidligere, men alligevel ikke bliver opdaget tidsnok til at forhindre boblen.  

Teorier 

Der findes mange forskellige meninger om, hvad der er skyld i skabelsen af bobler– nogle beskriver endda, 

at bobler ikke kan opstå, eksempelvis Efficient Market Hypothesis (EMH4). Herved er al information fuldt ud 

afspejlet i markedet, hvilket afviser mulighederne for bobler, som vi kender dem. Boblerne bliver derved en 

anomali. Man kan dog se modellen på kort og langt sigt og sige, at modellen ikke virker kortsigtet5. Disse 

anomalier er der opstået flere og flere af, hvilket har skabt problemer for EMH-tilgangen. Dette har fået 

den akademiske verden til at brede deres udsyn til nye områder, hvori sociale, kognitive og emotionelle 

faktorer får større indflydelse. Denne ændring i 1990’erne skaber et grundbrud for Behavioural Finance6,7, 

der i store træk ikke giver selve grunden til bobler, men er med til at forklare de faktorer, der spiller ind i 

det store billede. Overconfidence8, Confirmation Bias9, Optimism10, Overreaction and Underreaction11 er 

nogle af de faktorer, der kan observeres før og efter en boble. Der er også teorier omkring investorerne 

køber aktiver, fordi de har en forventning12 omkring, at de kan sælge til andre - eller sagt på en anden 

måde, feedback loop13,14, hvor folk ser andres fortjeneste/glæde/succes, hvilken de også vil have en andel i, 

og derfor går med på vognen. Dette går helt tilbage til tulipanboblen i 1630´erne15.  

Ser man på, hvilke faktorer, der spiller ind på bobler, kan man ikke se bort fra likviditet:  

”Speculative manias gather speed through expansion of money and credit. Most expansions of money and 

credit do not lead to a mania; there are many more economic expansions then there are manias. But every 

mania has been associated with the expansion of credit.”16  

Der er flere måder, som et samfund kan opnå højere likviditet på, fx hvis Nationalbanken øger deres 

kreditgivning,17,18 eller hvis samfundet som helhed oplever en fremgang i velstanden: ”… decision by the 

central bank to increase lending, or with some other similar event. The resulting expansion in credit is 

accompanied by an increase in the prices of assets”19. Hvis denne vej vælges, er der mulighed for, at 

pengepolitikken bliver for løs20,21, hvilket kan skabe problemer. Det er ikke den eneste faktor, der kan skabe 

bobler. Politikere, der har en finger med i spillet, statsgarantier22 og finansiel liberalisering23,24 er også 

mulige årsager. 

Tilbage i tiden er der opstået mange forskellige forretningsmuligheder, som så meget lovende ud, og havde 

potentiale til at ændre verden. Disse muligheder kan skabe en new era25 tankegang eller forhåbninger, som 
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bygger på forskellige elementer fra blandt andet behavioural finance. New era er set flere gange: 

fremtidens profitmuligheder for Mississippi Companys handelsrettigheder, udbredelsen af 

transportmuligheder med kanaler og senere jernbanen i England og USA, The Panic of 190126, de brølende 

1920’ere27. Men også i nyere tid, fremtidsudsigterne for elektronikselskaber i 196228 eller Biotech i 

1980erne29, internettets uendelige muligheder i 1990’erne30 og de glade 00’ere31. Der er en tendens til, at 

vi altid tillægger vores tids muligheder større værdi i forhold til tidligere tider: ”In perceiving changes, we 

tend to regard the most recent ones as the most revolutionary.”32. Dette kan være, fordi vi som mennesker 

bliver mere påvirket, af nye stimulanser33. Dette kunne være en forklaring på, hvorfor bobler springes, for 

når stimulansen ikke er stærk nok, så ændres vores sindstilstand. Dette kan ses som the tipping point.  

Kigger man på folks forventninger til deres egen kunnen, må man nok indse, at vi ikke altid kan se skoven 

for bare træer. Over 50 % af os, mener at, vi er sjovere, bedre ledere og bare generelt bedre end andre34. 

Dette gælder også inden for finansverdenen, hvor en rundspørge blandt investorer viser, at de forventer et 

samlet højere gennemsnit (15,5 % og 9,7 %) end deres forventninger til markedet (13,3 % og 8,9 %)35.   

Fremtiden er svær at forudse, men problemet findes også bagudrettet, hvor investorerne overestimerer 

deres historiske afkast36. Generelt set skaber det ikke problemer, at folk tror, at de er bedre end andre til 

en masse ting, som er svære at måle. Det kan dog skabe problemer i den finansielle verden, såfremt flere 

elementer støder sammen. Et spil mellem private og professionelle er sjældent fair i den finansielle verden. 

Her kan private hurtigt blive udnyttet, fordi de tror, de ved bedre og glemmer, hvem der sidder på den 

anden side af bordet. De professionelle er ikke robotter, og derfor udsættes de for de samme elementer 

som almindelige mennesker37, men er måske mere bevidste om det.  

Grådighed er en fast del af vores samfund, og har altid været det. Eksempelvis fortidens grådighed som 

koloniseringen, krige og udnyttelse af resurser og natur, uden omtanke for konsekvenser fra den anden 

part. Dette er bagsiden af ekstrem grådighed, hvilket aldrig er optimalt for nogen parter på sigt. Men uden 

grådighed ville vi ikke være, hvor vi er i dag, som den fiktive karakter Gordon Gekko i 1980’ernes film ”Wall 

Street” sagde:  

”that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and 

captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms; greed for life, for money, for love, 

knowledge has marked the upward surge of mankind”. 

Denne grådighed har vist sig flere gang i opgangstider i forskellige former. I nye produkter på markedet, der 

låner penge til folk, som ikke skulle havde haft dem38, incitamentstrukturer, der ændrer folks mål til mere 

personlige39 samt et miljø, hvori der bliver taget mere risiko40,41,42. 
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De første mennesker levede på jorden i mindre grupper, hvor det var vigtigt at holde sammen for at 

forbedre muligheden for overlevelse. Hvis man ikke var med i fællesskabet, var der ikke stor chance for at 

overleve, og dette har fulgt os lige siden43. I dag er overlevelse, på samme måde, ikke længere vigtig, men 

derfor kan et liv uden for fællesskabet stadigvæk have mange negative bivirkninger; ensomheden i skolen, 

eller at ældre på alderdomshjemmet med lidt eller ingen kontakt, lever kortere44. I finansverdenen kan det 

være lige omvendt. Her skabes herding45,46, som giver alle private47 og professionelle48,49,50 problemer. 

Igennem tiden er der sket ændringer af størrelsen på sociale grupper. De er blevet større, hvilken skyldes 

forbedret transport - og kommunikationsmuligheder. Dette har også muliggjort, at bobler lettere kan 

sprede sig fra et land til et andet51 ved udviklingen af mulighederne for at flytte penge hurtigt ud af ens 

investeringer. Det har gjort, at kulturer er blevet mere ensformige ”people who communicate regularly with 

on another think similarly”52, hvilket i en investeringssituation er et problem. Dette øger presset på de 

investorer, der prøver at stå uden for, fordi det kan være svært at modsige en større gruppe, da man tror, 

at de tilsammen har bedre information, og derfor er bedre oplyste end en selv53. Det samme gælder med 

autoritet54, som igennem de sidste årtier er steget pga. specialisten i samfundet. Vi har derfor en større 

tendens til at følge andre, herding, og ikke stå udenfor. Herding kan også være med til at skabe feedback 

loop55 eller omvendt,  

“If a positive signal about the value of an asset gets into the market, the mood of the investors increases. 

The enhanced mood misleads some investors to interpret uninformative signals positively and, therefore, to 

further increase their investment. … This further increases their mood and the asset price. … When the 

investors learn that their good mood is based on uninformative signals the bubble bursts.”56  

Konsekvenserne af herding bliver forstærket af globaliseringen. Der er dog ikke enighed om, hvor globale vi 

som helhed er. Bl.a. har Pankaj Ghemawat, forfatteren til World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve 

it, skrevet i sin bog: “We are not nearly as globalized as we think we are”57. Dette synspunkt kan måske 

gælde visse områder, men finansverdenen er ikke et af dem. 

Selv om verden alt andet lige er blevet mere global, har lokale kulturer og miljø også en indflydelse på ens 

handlinger: ”The speculative temperament may differ among conuntries. Levels of speculation may also 

differ from time to time for a given country”58. Disse faktorer kan gå langt tilbage i historien; til hændelser 

der ikke får tillagt den store betydning i dag. Japan finansminister, Taro Aso, har udtalt sig om japanernes 

engelske sprogkunstskaber, hvilken efter hans mening er grunden til, at Japan ikke er blevet ramt så hårdt 

af finanskrisen. Japanske investorer opkøbte ikke mange af subprime-lånene, fordi de simpelthen ikke 

kunne forstå engelsk59.  I bogen Freakonomics60, forvises belæg for, at faldet i kriminalitet i 1990’erens USA 

ikke var skyld i beslutningstagerne tiltag, figur 1. I stedet skal en af årsagerne findes den 22. januar 1973, 
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hvor USA’s højesteret lovliggjorde abort. Men flere elementer har med stor sandsynlighed også haft 

indflydelse.  

 

Figur 1 

Oplever vi et problem, og der foreligger en logisk forklaring, er det forståeligt, at vi accepterer denne 

forklaring. Der kan have været faktorer, der ikke blev anset for vigtige og derfor ikke blev videregivet, eller 

der kan også have været en tendens, der måske først er identificeret senere.  

Undersøger man markederne rundt om i verden, er de blevet mere korreleret, figur 261. Dette viser, at 

størstedelen af verden handler på de samme informationer og tendenser, hvilket er vokset meget frem 

siden midt 1990’erne til finanskrisen i 2007, men også efterfølgende. Dette ændrer spillerreglerne, fordi det 

ændrer de normale antagelser:  

”… implied extremely strong long run relationship between all markets. Thus, globalization seems to have 

greatly impacted international financial integration. The findings of this study suggest that international 

portfolio diversification has outlived its usefulness as an investment strategy. The existence of a long run 

relationship implies that price movement in one market can be used to predict price movement in another 

market”62.  

Dette gør det sværere for investorerne at finde steder i markedet, der ikke vil blive påvirket af fx 

oppustningen af en boble, hvilken også er set tidligere 63. I de situationer er man ”nødsaget” til at følge 

flokken og derved gøre situationen værre. Er investorerne ikke klar over denne tendens, kan de føle sig 

sikre, fordi de ikke tror, at den globale verden kan påvirke dem. Derved glemmer de at rette deres 

opmærksomhed mod, hvor meget verden hænger sammen, og at et fald kan påvirke meget bredere.         
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Figur 2 

Udbredelsen af institutionelle investorer fra 1920’erne til i dag har øget problemstillingen omkring agent-

principal problem64. Flere private har i dag overladt deres investeringsbeslutninger til professionelle. Der 

findes regelsæt for, hvordan de professionelle kan agere, men dette er ikke altid nok til at beskytte 

modparten. Den service, de professionelle leverer, er deres levebrød, men de penge, de forvalter, er 

andres.  Derudover skaber flere institutionelle investorer problemer65; blandt andet mere volatility66. 

Agent-principal problemet kan opstå mellem mange forskellige parter som CFO og ejerkredse67  samt 

mellem udlåner og låner  

”by buying risky assets, the borrower can shift downside risk on to the lender, but retains the right to any 

upside returns. The more risky the asset, the more attractive it becomes. When a significant proportion of 

investors in the market have these incentives, the ‘fundamental’ value of the asset, which is defined as the 

price that would obtain in the standard asset pricing model, where everybody is investing his own wealth”68.     

En stor del af de teorier der findes påstår, at deres beskrevne faktorer er grunden til en boble. Dette vil 

denne rapport se som en sandhed med modifikationer. Det er rigtigt, at de forskellige faktorer spillet ind i 

forhold til bobler, men at sige, at de alene har været baggrund for dem, er at blæse og havde mel i munden 

på sammen tid. Derudover kan man ikke med sikkerhed sige, at det de måler på ikke blive påvirker af andre 

elementer, og måske derfor ikke viser det de tror, derfor skal man heller ikke afvise alt.  

Herunder vil der blive gennemgået et bredt udsnit af historiske bobler for at give et så godt grundlag for at 

kunne forstå nutiden og fremtiden. Følgende afsnit bygger på historiske observationer og fortolkninger, 

hvilket kan skabe problemer pga: “Hindsight errors are a serious problem for all historians, including stock 

market historians. Once an event is part of history, there is a tendency to see the sequence that led to it as 
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inevitable.”69. Derudover kan det også være svært at ændre historien, selv om vores syn på den er forkert, 

da det er svært at ændre en allerede indgroet overbevisning. Dette problem er størst, jo længere tid man 

går tilbage, da litteraturen er mindre og sværere at validere, samtidig med at man bliver påvirket af 

elementer som beskrevet ovenfor.   

Tulipanboblen  

Den første velbeskrevede boble er den Hollandske tulipanløgsboble i 1634-1637. Tulipan bliv først indført i 

Holland omkring slutningen af det 16. århundrede, men der gik flere år før en gruppe hollandske rigmænd 

fik øjende op for denne nye blomst, hvilket blev et ”need to have” i ethvert hjem i dette samfundslag70.  

Dette så mellemklassen, og de begyndte at købe tulipanløg: ”At the end of 1634, the new non-professional 

buyers came into action.71”, men da tulipanen er en blomst og derfor ikke kan handles året rundt, udvikles 

der et futures market 

 ”Given the growing season mentioned above, the tulip market was a futures market from September to 

June. Garber indicates that formal futures markets began in 1636, and were the primary vehicle for trading 

in bulbs until February 1637, when the market collapsed. In the summer of 1636, trading of futures took 

place in taverns, in groups called “colleges,” with few rules restricting bidding and fees. Buyers were 

required to put up a small fraction of the contracted amount of each deal for “wine money. Otherwise, 

Garber indicates, there was no margin required by either buyer or seller. On settlement date, buyers did not 

typically have the required cash to settle the trade, but the sellers did not have the bulbs to deliver either. 

Thus, the trade was settled with only a payment of the difference between the contract and settlement price 

being expected”72 

Der var forskel på, hvordan kontrakterne blev indgået ”Handlen med de mest sjældne sorter blev indgået 

skriftligt under opsyn af en notar, mens handlen med de almindelige løg ikke var underlagt samme 

restriktioner”73. Futures market i sig selv er ikke et problem, men i Holland på det tidspunkt var det forbudt 

at handle med futures, hvis man ikke ejede et underlæggende aktiv efter manipulation af aktier i Dutch 

India Company 74.  Myndighederne valgte ikke at gribe ind og muliggøre retsforfølgelsen af personer, der 

ikke betalte deres gæld. I deres øjne var det spillegæld og derfor ikke juridisk bindende. Markedet var 

derfor nødt til at regulere sig selv, hvilken også var muligt så længe folk var bange for at blive ekskluderet 

for fremtidige profitmuligheder. Hvis man i stedet fejlede, og ens gæld blev uoverkommelig, kunne man 

altid nægte at betale med henvisning til spillegæld. Denne mulighed gav spekulationerne rig plads at løbe 

på. Dertil hærgede byldepesten Holland mellem 1635-1637, hvilket fik folk til at gå efter den hurtige 

rigdom, hvis de alligevel var døde når tømmermændene indtræf75. De ulovlige futures kontrakter skabte 
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store problemer, da bobler spændes, da det viste sig, at der ikke var noget sikkerhed i de futures 

kontrakter, folk havde indgået.  

Der var ikke ens efterspørgsel efter alle slags tulipanløg. På to uger i 1637 steg et pund Switsers løg, fra 120 

til 1.500 gylden, mens den dyreste handel var et løg af sorten Admiral v. Enkhuizen, der blev solgt for 

11.500 gylden. Dette skal ses i forhold til, at for 2.500 gylden kunne man på det tidspunkt købe 48 tønder 

hvede, 84 tønder rug, fire okser, otte svin, 12 får, 466 liter vin, 400 liter øl, to tønder smør, 1.000 pund ost, 

en seng med sengetøj, et sæt tøj og et sølvbæger76. Grunden til, at nogle løg var mere værdifulde end 

andre, skal findes i deres unikhed, hvilket også gav store risici:  

”The extraordinary patterns some tulips display is caused by a mosaic virus. These patterns cannot be 

duplicated by seed reproduction; it is only by cultivating the effected buds into new bulbs that duplication 

can occur. The seeds produce only common flowers that later succumb to the virus creating new patterns. 

The downside to the virus is that it subdues the rate of reproduction. Thus, those tulips with more exotic 

patterns, were slower to reproduce, making them more scarce and valuable than common, uninfected 

bulbs”77.  

Set udefra kan alt dette virke meget irrationelt, at prisen kunne nå op på sådan et niveau. En historie 

fortæller, at en sømand, der var hjemvendt efter en tur på verdenshavene, skulle levere en besked til en af 

byens velhavende købmænd. Som tak fik han en sild. Da sømanden var på vej ud af butikken så han et løg, 

som han tænkte, at han ville tage med til sin sild. Efter han havde forladt butikken, opdagede købmanden, 

at hans 3.000 gylden dyre Semper Augustus-løg var væk. Der gik noget tid, før købmanden kom i tanke om 

sømanden som mulig tyv. Da man fandt sømanden, der sad i en have og spiste sin sild med tilhørende løg, 

endte han et år i fængsel. Sømanden havde ingen idé om, at et løg kunne nå sådanne priser, hvilken gjorde 

det til det dyreste måltid i hans liv78.   

Frem mod februar 1637 var der en stor selvsikkerhed i samfundet, fordi kun få personer havde mistet 

penge på tulipanløg79.  Derfor ramte det også hårdt, da de første investorer valget at realisere deres 

gevinster, og der blev stillet spørgsmålstegn ved situationen, “In 1634 the rage among the Dutch to possess 

them was so great that the ordinary industry of the country was neglected and the population even to its 

lowest dregs embarked in the tulip trade.”80. Alle forsøgte at sælge, men ingen købte. Der bredte sig en 

panik og folk solgte uanset pris. Personer, der i opgangstiderne havde solgt deres ejendele for at skaffe 

kontakter, fandt sig selv på bunden, da deres tulipanløg var værdiløse, og de derudover intet ejede. 

Regeringen som tidligere havde meldt ud, at futures var som et spil, afviste at blande sig, derfor fik 

personer, der havde tjent penge lov til at beholde dem, mens taberne ikke fik en erstatning81. 
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Overholdelsen af de indgåede futures blev ikke gennemtvunget af domstolen, det stillede nogle købere frit 

for at betale den aftalte pris, hvilket selvfølgelig gjorde sælgerne sure. Domstolen henviste til en tidligere 

udtalelse; at spillegæld ikke er juridisk bindende82.         

I litteraturen er der ikke enighed omkring, hvorvidt likviditeten har spillet ind på tulipanboblen, 

”However, Tulipmania is not mentioned for the obvious reason that Kindleberger does not believe that an 

expansion of the supply of money in Amsterdam created Tulipmania. Later in the same chapter, the Bank of 

Amsterdam is talked about. The bank, at the time of Tulipmania, did not perform credit operations, but only 

issued notes against deposits of specie. Thus, it’s highly probable that, in Kindleberger’s view, the supply of 

money did not undergothe sudden increase needed to create a speculative bubble. But in fact the supply of 

money in Amsterdam had increased dramatically …”83. 

hvilket kan ses på figur 3, hvor deposita stiger med 60 % fra 1633-163884. Det var et resultat af ”The price of 

tulips only served as a manifestation of the end result of a government policy that expanded the quantity of 

money and thus fostered an environment for speculation and malinvestment”85 

 

Figur 3 
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John Law og Mississippi boblen 

Den 21. april 1671 blev John Law født i Edinburgh, Skotland. Han skulle vise sig at gå fra at have en 

fængselsdom for mord til at blive rigmand i Frankrig og til slut dø i fattigdom i Venedig. John Law var 

overbevist om, at det ville gavne væksten, og at samfundet ville gå over til papirpenge i stedet for guld- og 

sølvmønter. Dette var det skotske parlament uenig i, og hans forslag blev stemt ned. Det stoppede dog ikke 

John Law, som flyttede til Paris.  Her blev han venner med hertug Philippe d’Orléans, som reelt havde 

regeringsmagten på vegne af den kun syv år gamle tronarving. Frankrig havde på dette tidspunkt store 

økonomiske problemer efter godt 20 års krig:  

”Under the reign of Louis XIV, France had fought wars almost continuously from 1689 to 1713, first with the 

League of Augsburg and then against Great Britain, Austria, Holland, and parts of Spain in the War of the 

Spanish Succession”86.  

Dertil var der høje skatter, der lagde pres på samfundet. Dette havde fået staten til at konfiskere korrupte 

embedsmænds formuer samt at sælge ud af sin guld- og sølvbeholdning, hvilket lagde pres på tilliden til 

betalingssystemer. Dette åbnede døren for John Law til at opbygge et nyt betalingssystem med papirpenge.  

Dette skete i maj 1716, hvor Banque Générale blev grundlagt, Frankrigs første bank, hvor Law og Hertug 

d’Orléans ejede 2/3 af alle aktier, og Law frit kunne vælge bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Denne 

magtfordeling var noget usædvanlig, “No other national bank in history…has ever been so completely 

dominated by a single man.”87. Dette kom også senere til at skabe problemer for Law. Banken skulle 

administrere de kongelige indtægter og udstede pengesedler med sikkerhed i metaller og Frankrigs 

jordbesiddelse88 ”The Paper-money propos’d will be equal in value to Silver, for it will have a value of Land 

pledged, equal to the same Sum of Silver-money, that it is given out for.”89. Derudover blev det bestemt, at 

alle fremtidige skatter skulle betales med pengesedler udstedt af Banpue Générale. Det tog noget tid, før 

banken rigtig brød igennem. Det var først efter, at Hertug d’Orléans indsatte en større sum kapital og 

udbredte filialer uden for Paris. Samtidig med dette lå billets d’état, nutidens statsobligationer, i kurs 21½ 

selv om de var udstedet i kurs pari, hvilken gav begrundet frygt for en statsbankerot ”This large increase in 

the supply of debt, on which the French government was obligated to pay interest, created a tremendous 

Burden”90. John Law og Hertug d’Orléans plan var, at gennem udstedelsen af pengesedler og nytegningen 

af aktier i banken91 at opkøbe statsgælden billigt tilbage. Dette lykkedes, hvilket gav grobund for en 

blomstrede fransk økonomi i de efterfølgende år. 

Det var dog ikke alle, der var lige glade for de nye pengesedler eller Law. Mange parlamentsmedlemmer var 

imod og prøvede at gennemføre et dekret om, at man kun kunne betale med de gamle mønter. Men 
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Hertug d’Orléans modarbejdede dette og fik annulleret dekretet. Det var ikke sidste gang, at 

parlamentsmedlemmer forsøgte at komme af med Law, men hver gang stod Hertug d’Orléans ved hans 

side. I december 1718 valget Law at overdrage ejerskabet i Banque Générale til Hertug d’Orléans, som 

samtidig ændrede navn til Banque Royale. Det gjorde, at udstedelsen af pengesedler nu var garanteret af 

kongen. Dette gav mulighed for Law til at bruge sin tid på sit selskab Compagnie d’Occident, som var et 

handelsselskab oprettet i 1717, som havde rettighederne til handel mellem Frankrig og fx Canada, Senegal, 

Indien og Kina92. Senere fik selskabet også rettighederne til møntfabrikation og inddrivelse af skatter på 

vegne af kongen. Compagnie d’Occident, der ændrede navn til The Mississippi Company, oplevede stor 

fremgang og fremdyrkede befolkningens optimisme og forventninger ”De høje kurser bekymrede ikke 

investorerne, og samtidig gav det grobund for en sanseløs optimisme i det franske samfund.”93. 

Befolkningen blev lovet store afkast ” The Mississippi Company guaranteed its shareholders an annual 

dividend of 40%.”94. Denne optur bestod i at sælge aktier mod betaling af statsobligationer med et resultat i 

et stort afdrag på Frankrigs statsgæld. Det, der skete efterfølgende, var manipulation af kursen, hvorved 

den steg til højder, der slet ikke var i overensstemmelse med formuen i virksomheden. Det var ikke kun The 

Mississippi Company, der oplevede stigende efterspørgsel. Folk ville sprede deres investeringer, og det 

påvirkede også andre område, ”… spread rapidly to other ventures and to commodities and land: many of 

these other ventures were swindles”95.  

Law, måtte finde på en måde, hvorpå han kunne beholde interessen fra de gamle udstedelser, men 

samtidig udstede nye. Dette gjorde han ved hjælp af fortegningsemission, hvilken hjalp kursen endnu 

højere op ”This new marketing ploy, allied with the expanded money supply, helped to increase investor 

interest in the shares of the Company of the Indies and the share price went over 1,000 in the middle of 

July.”96.  Alt gik godt, og Law forsatte så længe, der var købere, og dette var der, fordi investorerne ikke 

skulle betale alt på en gang:  

“These new issues were to raise 1.5 billion livres, an amount 14 times greater than the total of Law’s first 

three stock issues combined … But only a fraction of this amount was raised, because investors who 

purchased cinq-cents only put up 500 livres to acquire their rights, the rest to be paid in nine installments. … 

Law was a master at developing ways to market the shares of the Company to the general public. In 

addition to the small down payment feature, Law developed an option market for the shares, called primes, 

in 1720. … The Royal Bank made low interest loans for share purchases”97.  

Dette kunne selvfølgelig ikke forsætte for evigt, hvilket også efterfølgende blev klart” By May 21st, with the 

public holding 2.1 billion livres in banknotes and another 600 million livres at the bank or about to printed, 

the Royal Bank’s specie holdings amounted to only 21 million livres in silver and 28 million in gold.”98. Denne 
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enorme mængde af pengesedler i omløb, mistede sin troværdighed, da en fyrste ville omveksle tre 

vognfulde pengesedler til mønter99. Det fik korthuset til at falde sammen, som det kan ses på figur 4.  Selv 

om Law efterfølgende har været beskyldt for meget, var det måske mere, fordi han var foran alle andre på 

det tidspunkt ”Law was a man very much ahead of his time. He created a bank which in many ways could 

be considered the prototype of modern central banks.”100, Derudover var det d’Orléans og ikke Law, der lod 

seddelpressen løbe løbsk101.      

 

Figur 4
102

 

 
Som man kan se af overstående gennemgang af tulipan- og Mississippi boblen, kan der skabes en situation 

med en boble, hvis der kommer for mange penge i omløb: ”government-sanctioned bank, along with 

government policy, created large increases in the supply of money in each economy, prior to and during 

these episodes.”103. Derved ikke sagt, at dette altid er gældende, hvilken også er grunden til, at bobler er 

svære at identificere. I dette tilfælde var meget af kapitalen skabt ved lån, hvilket skulle betales tilbage. Når 

alle skal gøre dette og vil ud af investeringen, opstår problemet, som er set mange gange.  Der opstår også 

et interesseproblem, fordi ingen har lyst til at råbe ulven kommer eller at afslører hvem, der ikke har tøj på, 

hvis man ikke har meget gode beviser, hvilken er stort set umuligt, som Warren Buffett siger: ”Only when 

the tide goes out do you discover who's been swimming naked”104.  
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South Sea Company 

I 1711 oprettede Jarlen af Oxford firmaet South Sea Company, som skulle omlægge en del af den engelske 

stats gæld til egenkapital i South Sea Company, som ville modtage renter på 6 % samt have eneret til 

handlen med Sydamerika. Ligesom i Frankrig var forventningerne høje til disse nye muligheder om 

hjembringelsen af guld og sølv fra Peru og Mexico105. Men disse forventninger var overdrevet. Spaniens 

konge havde ingen intention om at lade englænderne handle frit med Sydamerika, hvor Spanien havde 

magten. Forhandlingerne endte efter krigen i 1713 med, at England kunne sende et skib på maks. 500 

tons106, om året til Sydamerika for at handle – dette inkluderede at handle med slaver i 30 år107. Udover 

dette skulle den spanske konge også have ¼ af profitten fra handlen samt 5 % skat på alt handlen, men 

dette ændrede ikke befolkningens forventninger108. Der gik dog lang tid, helt til 1717, før det første skib 

kom tilbage til England med de forventede rigdomme, hvilket slet ikke kunne leve op til forventningerne. 

Endnu et problem opstod da England og Spanien i 1718 genoptog deres krigshandlinger, og stoppede 

handlen109.  Selvom forventningerne slet ikke havde levet op til befolkningens forventning, troede store 

dele stadigvæk, at der ville være penge at tjene, når alt faldt til ro mellem de to lande.     

Ledelsen måtte finde en ny måde, hvorpå de kunne bruge den magt og de venner, de havde fået igennem 

at hjælpe staten med deres gæld. I 1717 valgte de at påtage sig yderlige £2 mio. af gælden, og to år senere 

resten af statsgælden, der var på omkring £31 mio. Alt dette ville blev gjort ved at udstede nye aktier, samt 

at nedsætte renten til 5 % i stedet for 6 %110. For at dette kunne lade sig gøre, skulle der gennemføres et 

lovforslag. Problemet blev løst ved at uddele bestikkelse til politikere, aristokrater og andre tæt på kongen, 

i størrelsesordenen af £1,3 mio. tilsammen. Disse penge blev skaffet ved at udstede nye aktier i selskabet. 

Det var ikke alle, der modtog bestikkelse, og var fortalere for projektet. Få personer protesterede højtlydt, 

fordi de troede på, at det ville skade befolkning, og kun være til gavn for et mindretal. Disse personer havde 

ikke meget slagkraft, fordi folk var sikre på fordelene og de penge, de kunne tjene111.   

Ud over at sørge for, at smøre systemet, brugte ledelse også tid på at tale aktier op i værdi. Her blev der 

ikke sparet på forventninger. Rygterne om, at Spanien ville love fri handel, at sølv ville blive lige så 

almindeligt som jern, Mexico ville tømme deres guldminer for at få uld fra England, firmaet ville blive 

verdens mest værdifulde nogensinde, og at en investering på £100 ville giver flere £100 i afkast om året112 

bredte sig. På dette tidspunkt var aktien oppe omkring de £400.                 

Da politikerne havde fået lovforslaget igennem113, gav det South Sea Company lov til at udstede nye aktier 

svarende til værdien af statsgælden på £31 mio. Aktien faldt, fordi en del af personerne bag projektet 

solgte ud114. Der var stadigvæk personer, som havde et incitament til, at kursen skulle fortsætte op. Dette 

satte endnu engang gang i rygter på børsen, hvor den spanske konge havde givet frihandelsrettigheder 
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samt ikke skulle modtage ¼ af overskuddet115. Samtidig solgte South Sea Company aktier for at kunne 

overtage statsgælden, hvilket blev gjort over fire omgange, indtil man til sidst havde overtaget hele 

statsgælden. 

Samtidig med, at South Sea Company-boblen var under oppustning, fandt smarte personer ud af, at det var 

muligt at score sig en hurtig profit på bekostning af naive personer ved at tiltrække sig opmærksomhed fra 

befolkningen, der troede på guld og grønne skove over alt. Folk oprettede investeringsselskaber, hvor det 

var muligt at investere i at alt fra snustobak til udviklingen af en kanon, der kunne skyde firkantede 

kugler116.  Mange af disse investeringsselskaber havde et kort liv. Nogle overlevede i flere dage, mens andre 

ikke engang et døgn før boblen sprang. Folk investerede et lille beløb mod rettighederne, om i fremtiden at 

købe aktier eller selve aktien, hvorved bagmanden solgte sine egen værdiløse aktier. Det siges, at der blev 

tabt omkring £1,5 mio.117 på disse investeringsselskaber, som gik under navnet bobleselskaber. Et selskab 

stå ud, en person, oprettet selskabet A company for carrying on an undertaking of great advantage, but 

nobody to know waht it is som solgte rettighederne, til en af de 5.000 udstedet aktie, for £2 nu og £98 en 

måned senere. Den først dag solgte personen 1.000 rettigheder, og dagen efter var han rejst til kontinentet 

med penge118. Den 11. juni proklamerede kongen, at 104 af disse selskaber var ”offentlige plager” og det 

var forbudt at handle med disse aktier, og det ville give bødestaf på £500119.        

Den 17. juni blev der udstedt 50.000 aktier til £1.000 stykket, hvilket fik aktien til i de følgende dage at nå 

sit højdepunkt på £1.050, figur 5. Herefter begyndte aktien sit tilbagetog, som skabte store problemer, da 

en stor del havde købt på kredit og kun kunne sælge med tab. Mange gik derfor fallit120. Ledelsen forsøgte 

det, de var bedst til, nemlig at puste gang i spekulationsmanien med rygter, hvilket ikke lykkedes. Måske 

fordi et rygte gik på, at ledelsen selv, solgte deres aktier. Aktien faldt i løbet af året og endte i december i 

kurs £160. South Sea Company satte også en stopper for de tilbageværende investeringsselskaber, som 

hurtig forsvandt121. Efter opgangstiderne var stoppet, stod mange mennesker med store tab, bl.a. Sir Isaac 

Newton. Newton tjente £7000 på at sælge sine aktier, men blev senere igen grebet af stemningen og 

investerede igen, denne gang bare nær toppen, og tabte £20.000 på krakket122.  
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Figur 5
123

 

The South Sea Company- og The Mississippi Company-boblerne har mange ting til fælles. The South Sea 

Company viser klart, hvordan folk kan blive for optimistiske og se alt for forventningsfuldt på fremtiden. 

Selv om vi kan prøve at fortælle os selv, at det ikke kunne ske i dag, er det ikke sandt. Vi kan blive lige så 

forblændede som investoren i A company for carrying on an undertaking of great advantage, but nobody to 

know want it is. Det er ikke bare almindelige mennesker, det kan også være højt intelligente mennesker, vi 

ser op til som i tilfældet med Sir Isaac Newton.    
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De brølende 1920’ere 

I 1920’erne USA var der en tro på, at verden ville blive et bedre sted, new era-tankegangen, første 

verdenskrig var overstået, og dette havde skabt teknologiske fremskridt, der kunne gavne den almene 

befolkning: 

 ”the technological revolution in the 1920s – the sharp increase in automobile production, the electrification 

of much of America, the rapid expansion of the telephone system, the increase in the number of movie 

theaters, and the beginning of radio – was a major shock. Investment surged.”124. 

Aktiemarkedet var et nyt sted for mange af de investorer, der udgjorde 1,5 mio. ud af 120 mio.125, og som 

oplevede stor fremgang jf. figur 6. 

 

Figur 6 

Dette ændrede sig dog, og flere og flere private investorer kom med på vognen og aktiemarkedet ramte 

befolkningen ”market not only dominated the news. It also dominated the culture”126. Selv om 

aktiemarkedet var nyt, var investorerne ikke bange for at satse stort, fordi alt virker så let og risikofrit.  

Dette fik grådigheden frem i nogle mere professionelle kredse, som udnyttede de privates tilgang til 

markedet127. Disse tendenser kan sprede sig i et samfund, som beskrevet i Animal Spirits; ”Everyone else is 

doing it, it seems to them, and none one seems to be getting punished”128, hvilket er mere eller mindre 

synligt i samfundet på forskellige tidspunkter i historien. I 1920’erne viste det sig meget klart i forhold til 

opretholdelse af forbuddet af alkohol, der ikke havde den store effekt. I 1920’erne, var det også muligt for 
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Charles K. Ponzi flere gange at finde på fupnumre til at franarre folk deres opsparinger. Denne tendens 

forsvandt efter 1929 – også omtalt som The tipping point.    

En af grundene til, at markedet kunne blive ved med at stige var muligheden for at købe aktier på margin. 

Heri skulle man kun indbetale et mindre beløb, hvilket gav adgang til at låne resten. Denne form for 

investeringer var populær, ”call loans … increased from just under $2billion at the end of 1926 to nearly $4 

billion on 31 December 1928, and to more then $6.6 billion on 4 october 1929. Margin credit was 

extensive.”129. Inden boblen sprang, var der tegn på opstramninger nogle steder. I 1929 var kravene til 

kontantbetaling steget til 45-50 % ved lån til aktiekøb, hvilket var betydeligt højere end tidligere130. 

Derudover var Federal Reserve i marts begyndt, at mødes dagligt131. Disse hændelser er en del af årsagen, 

men ikke de eneste:  

”There is no way the events of the stock market crash of 1929 can be considered a response of any real 

news stories. We see instead a negative bubble, operating through feedback effects of price changes, and 

an attention cascade”132. 

Der var tillid til, at markedet blev genoprettet af bankdirektør Charles E. Mitchell133, og det store krak måtte 

vente på sig. Selv efter denne oplevelse, steg Dow Jones Industrial indekset (DJIA) til nye højde i oktober, 

hvor den ramte 381,17. Denne gang var der ikke noget, der kunne afbøde faldet, selv om det blev prøvet. 

Torsdag d. 24. oktober blev der sendt en beroligende erklæring om markedet fra J.P. Morgan & Co. samt 

opkøb af aktier til over udbudskursen for at prøve at redde markedet134. Om fredagen opkøbte store 

investorer aktieblokke, og industrifolk prøvede at overbevise befolkningen, at alt var i orden for at 

genskabe tillid135 - for deres egen skyld, eller fordi de ikke kunne se problemet. Dette lykkes ikke, og over 

weekenden var stemningen vendt 180 grader.   

Om mandagen var tiltroen forsvundet, og dette startede en negativ spiral, pga. de mange aktier købt på 

margin. Alle folk ville af med deres aktier på samme tid, og det fik kursen til at falde, hvilket gjorde, at folk 

var nødt til at fremskaffe kapital for ikke at få deres aktier tvangssolgt. Børstelegraferne var overbelastede 

og ikke kunne følge med, så sælgerne og køberne vidste ikke, hvad de gik ind til136. Efter alle køb og salg var 

registret, viste det sig, at DJIA var faldet 13,5 % den dag. Dagen efter blev ikke meget bedre. Optimismen 

var forsvundet hos de institutionelle investorer, hvilken gav et fald i Blue chip-aktier.137 Alt hvad der var 

steget i årene forinden, faldt nu endnu hurtigere. Især investeringstruster, i dag investeringsselskaber, 

oplevede et totalt sammenbrud den 29. oktober138. De misvisende forventninger skabt ved at betale 

økonomer og professorer for udtagelser samt ledelserne misbrug139, viste sig ikke holdbare i længden. 

Tiltroen til en redning forsvandt helt, efter at nogle af bankfolkene der offentlig prøvede at genskabe 
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tilliden til markedet, selv solgte aktier i håb om at tilbagekøbe dem senere til en lavere kurs140. Selv om 

markedet oplevede opture efterfølgende, skabt af udtalelsen om fundamentalt sundt virksomheder og 

andre positive nyheder141 kommer markedet til at lide lang tid frem.  

Det var ikke før 1932, at aktiemarkedet nåede bunden, men før nåede problemerne at sprede sig til 

udlandet. Der var flere årsager til, at problemerne blev så langvarige for USA. Årsagerne var: en skæv 

indkomstfordeling; en lille del af befolkningen, der stod for en stor del af investeringerne og forbruget, blev 

hårdt ramt af krisen; den dårlige virksomhedsstruktur: virksomhederne var bundet sammen, og et dårligt 

led gik hele vejen igennem kæden, derudover valgte ejerne udbyttet og fyrede folk, som fik efterspørgsel til 

at falde mere; den dårlige bankstruktur: som svækkede mulighederne for lån og derved muligheden for at 

"få gang i økonomien" igen. Betalingsbalancens tilstand: Et handelsoverskud og ingen mulighed for en 

tilbagebetaling fra udlandets side, så udlandet måtte nedtrappe importen fra USA til skade for USA’s 

eksportvirksomheder; finanspolitikken: USA mente, at det var vigtigere, at budgettet var i balance samt at 

fastholde dollarens værdi 142. I 1933 blev Franklin D. Roosevelt præsident og indførte New Deal.  Heri blev 

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) oprettet for at genskabe tilliden til aktiemarkedet og 

mod misbrug og manipulation143 samt strammere regulering. 
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IT-boblen og Tronics boom 

I årene op til årtusindskiftet var internettet ved at vokse sig større og større og forventningerne ligeså. 

Mange så, at internettet ville ændre verden, endnu en new era, mens andre mente, at det var en døgnflue. 

Ingen fik helt ret. På denne tid kunne alt, hvad der indeholdt noget med IT, sælges, derfor blev resten af 

aktiemarkedet heller ikke ramt så hårdt, jf. figur 7.  

 

Figur 7 

Dette viste sig i de muligheder folkene bag nye IT ideer havde for at skaffe risikovillige venturekapital til 

alverdens projekter. Fremtidsforventningerne var så store, at alt blev investeret i vækst. Derfor var man 

ikke med i kapløbet, hvis man ikke kørte med underskud for at sende et signal om fremtiden. Cash burn 

rate, var et begreb, der vandt frem:  

“The good news: Internet companies burned their cash more slowly in the latest quarter. They did consume 

a hefty $1.15 billion, but that was off 24% from the $1.52 billion that went up in smoke in the fourth quarter 

of 1999, …  But the heat is still on for more than 60 companies that face the prospect of running out of cash 

in the next 12 months,”144. 

De næste, der stod i kø, var investeringsbankerne, som ville hjælpe selskaberne på børsen, så flere kunne få 

finger i en del af fremtiden, igennem Initial Public Offering (IPO). Dette var ikke for investeringsbankernes 

blå øjne skyld, men fees på 7 % af kapitalen145 og derudover;  

”Goldman Sachs had a fiduciary duty to maximize eToys’ take from the I.P.O. Instead, Goldman purposely 

set an artificially low price, so that its real clients, the institutional investors clamoring for the stock, could 

pocket that first-day run-up”146, 

og det var ikke kun Goldman Sachs, der gjorde dette. Det var ikke små stigninger, som aktierne kunne 

opleve på den tid,  
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”The ten biggest first-day percentage increases are: the Va Linux 12/09/99 697.50%, Globe.com 11/13/98 

606%, Foundry Networks 9/28/99 525%, Webmethods 2/11/00 507.50%, Free Markets 12/10/99 483.33%, 

Cobalt Networks 11/05/99 482%, MarketWatch.com 1/15/99 474%, Akamai Technologies 10/29/99 458%, 

Cacheflow 11/19/99 426.56% and Sycamore Networks 10/22/99 386%.”147  

og gennemsnittet for 457 internetrelateret IPO i 1999 var på over 70 %148.  

De samme tendenser så flere år tidligere i begyndelsen af 60’erne. Her var det ikke IT, men i stedet 

elektronikbranchen, der oplevede store forventninger til fremtiden;  

”included some garbled version of the word "electronics" in their title, even if the companies had nothing to 

do with the electronics industry. Buyers of these issues didn't really care what the companies made. so long 

as it sounded electronic, with a suggestion of the esoteric . … The name was the game. There were a host of 

"trons"… and a number of "onics"149.  

Denne interesse fandt nogle ud af at udnytte til deres egen fordel på samme måde som under IT-boblen,  

“Some investment bankers, especially those who underwrote the smaller new issues, would often hold a 

substantial volume of securities off the market. This made the market so ''thin" at the start that the price 

would rise quickly in the after market. … The SEC also found that many underwriters allocated large portions 

of hot issues to insiders of the firms such as partners, relatives, officers, and other securities dealers to 

whom a favor was owed”150.  

Tronics-boomet ligner IT-boblen på et punkt mere, der er ikke noget, som varer evigt, og det gik også ned 

igen. 

De enorme stigninger og new era- forventningerne skabte muligheder for at aflønne medarbejderne m.m. 

med optioner for at holde omkostningerne nede, samt motivere og skabe et ejerskab. Det havde dog den 

konsekvens, at blikket blev rettet mod aktiekursen, og hvad investorerne ville have i stedet for 

forretningen. Derudover var daytrader-begrebet vundet frem med internettet. Nu var det muligt for folk at 

investere hurtigt og billigere ved hjælp af en computer og en internetforbindelse. Rigdommen var nu 

kommet tættere på den almindelige person og fik grådigheden frem i nogle. Det var ikke kun inden for IT-

verdenen, at grådigheden havde vundet frem. Enron og MCI WorldCom står i historiebøgerne ikke for 

noget positivt. I IT-branchen var alt rettet mod fremtidens muligheder, men også andre brancher ændrede 

deres aflønningsvilkår. Dette fik nogle af folkene i Enron til at finde på innovative metoder til at pynte på 

regnskabet for at få deres andel. Aktiekursen kendte kun en vej, og det var op jf. figur 8.  Dette kunne ikke 

holde evigt. Den 16. oktober 2001 aflagde Enron 3. kvartalsregnskab med et tab på $638 mio. Dette var 
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starten på nedturen, der viste, at Enron regnskaber var så komplicerede, at ingen havde opdaget det. Det 

international revisions- og rådgivningsvirksomhed Arthur Andersen, som var Enron’s eksterne revisor, gik i 

opløsningen efter det kom frem, at de havde store indtægter, fordi de havde hjulpet Enron og endda 

forsøgt at destruere beviserne. MCI WorldCom havde også kreative medarbejdere, der fik regnskabet og 

aktiekursen til at se bedre ud, jf. figur 9 ved at poste driftsomkostninger som anlægsomkostninger i stedet. 

Dette blev opdaget af interne revisorer, og efter at hele sagen var kommet frem, viste det sig, at MCI 

WorldCom fra 2000-2002 havde tabt omkring 445 mio. kr.151.   

I marts 2000 var der ikke mere brænde tilbage til at holde bålet i gang, og den risikovillige kapital forsvandt. 

Kombination af dette og virksomhedernes høje cash burning rate var ikke det, markedet ville se. Markedet 

begyndte at falde, og der var ingen vej tilbage, selv om det tog nogle dage.   

 

Figur 8
152

 

 

Figur 9
153
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Den new era-tankegang, der var tilstedet i 1990’eren, tilskriver mange internettet. Andre havde dog 

frembragt andre begrundelser: 

”In US during the greatest booms in 1920 and 1990 scientists were explaining them as driven by 

technological change and new economic era forthcoming because of innovations in high technologies. The 

idea of technological age played the key role in the mind of the 1990s bull market … However, the following 

burst revealed that the boom was not caused by productivity increase because of a technological 

change”154.  

For almindelige personer kan den virkelige begrundelse ligge langt væk eller ikke ”sælge” lige så godt som, 

”the technological revolution in the 1920s. … Similarly in the 1990s, especially in the second half of the 

decade, there was a major technological information revolution.”155, fordi vi lever i internettets tidsalder. 

Internettet kommercielle udbredelse starter i 1994, og selv om der er gået næsten 20 år, er der stadigvæk 

mange ting, der foregår, som det altid har gjort. Hvis man ser tilbage på historien, var telegrafen en langt 

større ændring. I 1866 tog det omkring tre uger at sejle (to uger med dampskib) en besked mellem Europa 

og USA. Telegrafen reducerede denne tid til 7-8 min. for en 300-ords besked. Dette reducerede tiden med 

en faktor på over 2500 i forhold til internettets 2 sekunder mod faxmaskines 10 sekunder på det tidspunkt, 

en faktor 5156. Internettet er også blevet en udbredt genstand for ulandsbistand for, at børn kan få 

mulighed for en uddannelse. Måske falder vi igen for same fordom:  

”washing a 38 lb load of laundry was reduced be a factor of nearly 6 (from 4 hours to 41 minutes) and the 

time taken to iron it by a factor of more than 2,5 (from 4,5 hours to 1,75 hours). Piped water has meant that 

women do not have to spend hours fetching water (for which, according to the United Nations Development 

Program, up to two hours per day are spent in some developing countries). …  Gas/electric kitchen stoves 

and central heating have vastly reduced the time needed for collecting firewood, making fires, keeping the 

fires alive, and cleaning after them for heating and cooking today157”.  

Selv om noget er helt nyt, kan det godt være, det ikke har den store betydning for vores fremtidige 

dagligdag og økonomi.  
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Finanskrisen, The Great Crash of 2008, eller hvordan eftertiden kommer til at 

kalde tiden  

Bobler og kriser er ikke bare noget, der hører fortiden til, desværre. De kriser, der er beskrevet herover er 

kun et uddrag af, hvad der har været gennem tiden. De er udvalgt for at kunne fremvise, hvilke elementer 

der tit spiller ind. Der har været mange andre bobler og kriser i løbet af de sidste årtier, rundt om i verden. 

Disse varer, til forskel fra den vi oplever i dag, ikke i flere år. Vi står i øjeblikket i vand til knæene, men om 

tidevandet er på vej ind eller ud, er svært at spå om. Som det ser ud nu, er nogle lande på vej til mere 

stabile tilstande, mens andre stadigvæk ligger vandret. Der er stadigvæk store usikkerheder om fremtiden. 

Derfor er det umuligt at sige noget om, hvordan fremtiden ser ud. En ting er dog sikker: problemerne er 

ikke løst i morgen.  Vi må vente på, at historien bliver skrevet for vores tid, så vi kan se tilbage iført 

bagklogskabelsens fintpudsede briller, om vi var på rette spor eller ved at skabe en ny og måske større 

krise. Det er altid let at se tilbage på ting og se, at folk tog fejl. Derfor kan der godt være delelementer i 

dette afsnit, som for læseren kan fremstå forkert, men i skrivende stund var sådan, vi forstod og så verden.     

For at kunne få et bedre indblik i finanskrisen skal man se tilbage på det politiskes landskab i USA, hvorfra 

lovgivningen blev ændret fra 1980’erne og frem til et mere dereguleret finansmarked. I 1982 indførte 

Ronald Reagan-administration Garn-St. Germain Depository Institutions Act, som åbnede mulighederne for 

huslån. Derudover ændrede de i Glass–Steagall Act (GSA), som blev indført efter krisen i 1929, hvilket 

begrænsede bankernes mulighed for at drive virksomhed inden for andre finansielle områder. I 1999 

indførte man Gramm–Leach–Bliley Act (GLBA), der gjorde det muligt for kommercielle banker, 

investeringsbanker, børsmægler-virksomheder og forsikringsselskaber at fusioner til en virksomhed. I 

filmen ”Insider Job” bruger finansmanden George Soros metaforen, hvor han beskriver GSA som et rum, 

der bruges til at gøre et tankskib mere stabilt, og GLBA som et tankskib med et stort rum, hvilket er ustabilt 

ved høj søgang. I den virkelige verden har det haft udslag i, at det er blevet muligt at skabe større 

finansielle virksomheder som Goldman Sachs og City Group. 

På andre områder blev der også indført mere liberal lovgivning158, som var med til at sætte markedet fri, 

uden nogen form for overvågning. Derivater, der synes at gøre markedet mere stabil, ”risici kunne opdeles 

og sælges til den, der var villig til at holde eller handle den. Dermed kunne man sprede og afdække risici i 

højere grad end før”159 var ikke reguleret ved lov, hvilket finansfolk ikke så nogen problemer i, da de var 

professionelle og derfor kendte til risikoen. Der var dog andre folk, der så problemer i disse produkter, og 

forsøgte derfor at indføre lovkrav på derivater-handelen i 1998. Dette blev der dog sat en stopper for i 

december 2000, hvor Commodity Futures Modernization Act blev indført, fordi som Larry Summers og Alan 
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Greenspan udtrykte det “the sophisticated parties that use OTC derivatives simply do not require the same 

protection [...] as those required by retail investors”160.    

De lovmæssige ændringer gjorde, at det nu blev muligt at sælge risiko for fast ejendom (Mortgage-Backed 

securtites (RMBS), erhvervsejendomme (Commercial MBS (CMBS)) eller bil-,studie- og kreditkortlån (Asset-

Backed Securities (ABS)), så bankerne gik fra at være ”originate to hold” til ”originate to distribute”, hvilket 

var forskellen fra savings and loan-krisen i 1980’ernes USA. Det blev muligt, at  

”Financial institutions could turn the illiquid assets on their books into highly-liquid securities that could be 

sold off to investors. Other financial obligations mixed aspects of options and futures and insurance 

contracts, and they allowed financial firms to bet on or hedge against all sorts of possible outcomes.”161.  

Dette gav også bankerne mulighed for:  

”The funds they received gave them more cash to make new loans. It moved the loan's risk of defaulting 

from the bank to the investors. CDOs gave banks new and more profitable product to sell, which boosted 

share prices and managers' bonuses.”162.   

Dette gav et boost til virksomheder, der formidlede lån til bankerne (mortgage originators), fordi 

efterspørgslen steg, hvilket også huspriserne gjorde jf. figur 10, idet flere fik mulighed for at låne. 

 

Figur 10
163

  

Bankerne havde fundet en ny mulighed for at tjene penge, som kun var lidt eller ikke reguleret. Nogle 

estimater sagde, at op mod 50 % af mortgage originators ikke var underlagt direkte regulering fra føderalt 

hold164. Derfor viser der sig i årene op til finanskriser flere problemer med kvaliteten.  Begrebet teaser rates 

er et af elementerne. Folk troede, at renten var lav, men efter noget tid steg den til beløb, som folk ikke 

kunne betale ”This guy used to be paying $1,500 a month," says Mueller. "Then three years later it went up 

to $6,000."”165. Den dokumentation, der skal til at få et lån blev også i nogen grad glemt. Ligeledes blev No-
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doc og Liar lån også et problem. Alting skulle gå hurtigt og for at kunne levere lån til næste led, lod man 

som ingenting.  Fortune Magazine udgav en artikel med overskriften “House of Junk – a close-up of one deal 

shows how subprime mortgages went bad”. Heri bliver et af Goldman Sachs’ produkter beskrevet  

”In the spring of 2006, Goldman assembled 8,274 second-mortgage loans …  More than a third of the loans 

were in California, then a hot market. … The average equity that the second-mortgage borrowers had in 

their homes was 0.71%. (No, that's not a misprint - the average loan-to-value of the issue's borrowers was 

99.29%.) It gets even hinkier. Some 58% of the loans were no-documentation or low-documentation. This 

means that although 98% of the borrowers said they were occupying the homes they were borrowing on - 

"owner-occupied" loans are considered less risky than loans to speculators - no one knows if that was true. 

And no one knows whether borrowers' incomes or assets bore any serious relationship to what they told the 

mortgage lenders. ... The $336 million of top tranches - named cleverly A-1, A-2, and A-3 - carried the lowest 

interest rates and the least risk”166. 

Begreber som “No Income, No Job and No AssetsLloan” eller “Ninja Loan” opstod, hvilket gjorde det muligt 

for stort set alle at få et lån. Et ekstremt eksempel er: 

“Alberto Ramirez, a strawberry picker who lived in Watsonville, California, and earned about $15,000 a 

year, was able to buy a house for $720,000 without putting any money down; naturally he soon found that 

he couldn't afford the payments”167.  

Alle disse forhold påvirker også kvaliteten af lån, hvorfor også misligholdelsen steg kraftigt i årene op til 

finanskrisen jf. figur 11.  

 

Figur 11
168
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Dette område havde heller ikke en stor politisk opbakning. FBI blev reduceret:  

”The senators noted that, by some published estimates, the Bush administration failed to replace at least 

2,400 F.B.I. agents who were transferred to counter-terrorism squads. As a result, the F.B.I’s white 

collarcrime units are currently down at least 625 agents from pre-9/11 levels, a reduction of 36 percent. ”169.  

Trods reduktionen prøvede FBI at tilkæmpe sig opmærksomhed i 2004 om mulige problemer. I artiklen: 

“FBI warns of mortgage fraud 'epidemic'” uddybes det;  

”The number of open FBI mortgage fraud investigations has increased more than five-fold in the past three 

years, from 102 probes in 2001 to 533 as of June 30 this year, the FBI said. The potential losses are 

staggering, and many financial institutions are cooperating with investigators. Officials noted mortgage 

industry sources have reported more than 12,000 cases of suspicious activity in the past nine months, three 

times the number reported in all of 2001.”170  

Men der blev ikke gjort det store. Grunden til dette kan måske ligge i, at også hos SEC var der blevet sparet 

på bemandingen. Tidligere regnskabschef, Lynn E. Turner, fortalte i en Congressional Testimony i oktober 

2008 om fyringen af 164 medarbejdere i SEC Enforcement Division:”I think there has been a systematic 

gutting, or whatever you want to call it, of the agency and its capability, through cutting back of staff.”171 

Og at The SEC Office of Risk Management blev reduceret til en person. At der ikke blev sat en stopper for 

nogle af disse problemer har højest sandsynligt været med til at få folk til at forsætte, fordi de kunne se, at 

der ikke blev gjort noget. Dette har måske også været grunden til at Bernie Madoff kunne komme af sted 

med hans Ponzi scheme1.  

Efter at låntagerne havde skrevet under, blev de solgt videre til bankerne, så de kunne udføre deres arbejde 

i at pakke lånene sammen, securitization, hvilken skete igennem Special Purpose Vehicle (SPV). Det var 

selskaber, der ikke optrådte på bankernes balance eller regnskaber. Herved kunne de indføre profitten i 

regnskabet, men ikke vise hvorfra det kom.  Disse Collateralized Debt Obligations (CDO), bestod i starten af 

RMBS og CMBS m.m. og blev delt op i Senior Tranches, Mezzanine Tranches og Equity Tranches. Senior var 

den mindst risikofulde, fordi de først ville modtage deres afkast, inden andre ville modtage noget – lidt som 

et champagnevandfald. Dette gjorde det muligt at sælge produkter, der passede bedre til investorernes 

præferencer for risiko og afkast. Normalt solgte bankerne Senior- og Mezzanine Tranches, men beholdt 

Equity Tranches for at skabe tillid til de overliggende produkter. Opfindsomheden blev større og større på 

                                                           
1
 Et Ponzi scheme, er et svindelnummer, hvor investorerne bliver lovet meget højt afkast. Afkastet kommer dog fra 

nye investorer. Det hele falder sammen, så snart der ikke er nok nye investorer, så de andre kan få deres fiktive afkast. 
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Wall Street, og man begrundede at lave CDO squared, der byggede på andre CDO, hvor man kunne 

indlægge nogle af de Mezzanine Tranches og Equity tranches, man ikke kunne komme af med. Det blev 

gjort ved at blande mange produkter sammen, så det blev svært at finde hoved og hale i de bagvedliggende 

aktiver. Der blev også indlagt credit default swap (CDS), som er en forsikring mod tab på et underlæggende 

aktiv, CDO. Muligheden for at forsikre sig mod tab skabte også syntetiske CDO’er, som kun bestod af CDS 

og ikke noget fysisk aktiv. Dette var muligt, fordi man kunne forsikre aktiverne, man ikke selv ejede. Jo 

mere kreativ Wall Street blev, des sværere blev det også at se, hvilken risiko der lå i en bestemt CDO og 

kvaliteten af den.       

Dette skabte også problemer for de ratingbureauer, der skulle rate produkterne. Der findes tre 

ratingbureauer Fitch, Moody's og Standard & Poor's, som har opnået et oligopol pga. lovgivningen. 

 ”Since 1975, the Securities and Exchange Commission has limited competition in the market for credit 

ratings by anointing only certain firms as "Nationally Recognized Statistical Rating Organizations" 

(NRSROs).”172.  

Ratingbureauernes opgave er at vurdere kvaliteten af de forskellige finansielle produkter, der findes på 

markedet. Dette skal bureauerne naturligvis tjene penge på, og derfor modtager de betalinger fra folkene 

bag produkterne. Tidligere i historien kunne de sælge deres ratings i store bøger, hvorfor informationen var 

svær og dyr at dele. I dag har teknologien ændret på dette, og informationsdelingen medfører en minimal 

omkostning, derfor er folk heller ikke villige til at betale sammen pris. Derfor har ratingbureauerne været 

nødt til at skifte forretningsmodel, så det overvejende er udstederne af produkterne, der betaler for deres 

service. Her skabes en interessekonflikt, fordi de skal beskytte forbrugerne, men samtidig tjener de 

pengene fra udbyderne, som de gerne vil beholde som kunder. I årene op til finanskrisen fik mange 

produkter gode ratings: 80 % fik AAA2 og 95 % A eller højere173. Det var der en årsag til, ”And the more 

structured securities they gave a AAA rating to, the higher their earnings were gonna be for the quarter.”174 

Denne konflikt bliver ikke mindre af, at ratingbureauerne begyndte at udbyde rådgivning i, hvordan man 

kunne opnå den bedst mulige rating. Dette gav sig udslag i, at mange af de nyudstedte papirer fik den 

bedste rating: ”AAA-rated instruments mushroomed from just a handful to thousands and thousands.”175. 

Dette øgede markedet, da flere institutionelle investorer fik mulighed for at købe disse produkter, da de var 

bundet til at købe produkter af en vis ratingkvalitet. Disse produkter var også interessante for investorerne, 

fordi de ud fra deres rating gav et overnormalt afkast end andre AAA-produkter. Derfor var det ikke svært 

                                                           
2
 Bruges som betegnelse for de bedste ratinger produkter, fra de tre forskellige ratingbureauerne 
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for bankerne at komme af med deres produkter, frigive midler til at købe endnu flere lån og hælde mere 

vand på møllen.  

Det er måske ikke den eneste måde, hvorved bankerne fik friere hænder. I 2004 ændrede SEC 

mulighederne for, hvor meget bankerne kunne geare sig: ” … SEC to allow investment banks to massively 

increase their leverage … in terms of the big mistakes in financial history, that’s got to be in the top 10.”176. 

Der er dog ikke enighed i litteraturen. Bethany McLean, medforfatter til The Smartest Guys in the Room 

som afslørede den korrupte forretningspraksis i Enron, skriver:  

”leverage of 12 to 1 was typical; afterward, it shot up to more like 33 to 1177 (…)Look at the historical 

leverage of the big five investment banks — Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Goldman Sachs 

and Morgan Stanley. The Government Accountability Office did just this in a July 2009 report and noted that 

three of the five firms had leverage ratios of 28 to 1 or greater at fiscal year-end 1998, which not only is a 

lot higher than 12 to 1 but also was higher than their leverage ratios at the end of 2006. So if leverage was 

higher before the rule change than it ever was afterward, how could the 2004 rule change have resulted in 

previously impermissible leverage?”178.  

Herefter går indlægget mere i dybden og hele argumentationen får tre af de citerede personer til at svare 

sådan:  

“Blinder now says: “It’s true that very high leverage was a big source of the problem, but the net capital rule 

does not appear to have changed that much.” … Woodward now says that while she doesn’t think the 2004 

change is even on the top ten list of the most important contributors to the crisis, it doesn’t really matter, 

because “everyone agrees that too much leverage was a key cause.” Pickard, for his part, believes that the 

rule change hasn’t gotten enough blame yet, and he says that if leverage at the holding companies was 

higher in the 1990s, then the investment banks must have been playing games with their books.”179.  

Dette billede viser, at den sidste sten ikke er vendt, men det skal heller ikke forstås sådan, at Bethany 

McLean forsvarer SEC. Hun skriver direkte: ”In addition, it’s far from a defense of the SEC”180.  

Jeg tror ikke, det er muligt at finde nogen, der vil sige, at gearingen ikke har været en del af problemet, men 

en lovændring fra 2004 kan næppe bruges som den fulde begrundelse. Som Bethany McLean slutter sit 

indlæg af med: 

 ”If our goal is to prevent another crisis, isn’t it important to understand what actually happened? Or as Lo 

said to me: “If we haven’t captured the killer, then the real killer is still out there somewhere.””181.  
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Man kan stille sig selv det spørgsmål, hvordan der kunne blive ved med at være lånemuligheder, så alt 

dette kunne forsætte. På det tidspunkt var der mange såkaldte ”billige penge” i omløb, hvor renten fra 

centerbanken var lav, og mange lande havde store handelsoverskud, de ville investere. USA oplevede 

samtidig en øget efterspørgsel på huse, hvilket havde fået prisen til at stige med stor hast fra midt i 

1990’erne182, og derfor var det tit muligt at belåne sit hus yderligere. Man havde ikke tidligere i historien, 

oplevet en nations prisfald på ejendomsmarkedet, og man troede heller ikke, at det kunne ske. Disse 

fremtidsudsigter hjalp også aktiemarkedet, hvor kursen i DJIA steg med næsten 100 % mellem 2003-2007, 

og alle kunne få en del i den amerikanske drøm.  

Det, der var en drøm, blev forvandlet til et mareridt, da luften gik af ballonen. Flere og flere husejere fik 

problemer med at betale og måtte aflevere nøglen til deres drømmehus. Dette gav bankerne problemer. I 

stedet for at indkassere renteindtægter, blev de nu ejere af husene. Det hjalp ikke, at når huspriserne 

begyndte at falde, blev der flere tomme huse, hvilket forstærkede forringelserne endnu mere. Det øgede 

antallet af foreclosure satte en stopper for nye CDO, for ingen ville købe dem. Samlebåndet stoppede og 

aktørerne brændte inde med deres produkter. Den store interesse for CDO’er var nu forsvundet, og tabene 

var på vej til at tikke ind.  

De første, der rigtig kom til at mærke dette var Bear Stearns to hedge fonde Bear Stearns High-Grade 

Structured Credit Fund og Bear Stearns High-Grade Structured Credit Enhanced Leveraged Fund, som havde 

tabt så meget, at der var ”very little value left” og ”effectively no value left”183 tilbage. Bear Stearns så sig 

nødsaget til at bail out, High-Grade Structured Credit Fund ved at forpligtet sig til at giver et 

sikkerhedsstillelse lån på op til 3,2 milliarder kroner184. Det skulle vise sig ikke at være slutningen for Bear 

Stearns, men inden da skulle England opleve deres første bank run i 150 år mod Northern Rock185. Dette var 

startskuddet til en svær tid i finansverdenen.  I tiden op til den 16. marts 2008 havde Bear Stearns oplevet 

problemer, men nu oplevede de et bank run og stod ikke til at overleve. JP Morgan overtog Bear Stearns 

med hjælp fra den amerikanske stat. Dette sendte et signal om, at der var hjælp at hente, hvis noget gik 

galt, men det viste sig ikke at være helt rigtigt.  Weekenden d 13.-14. september 2008 har sat dybe spor. 

Merrill Lynch blev solgt til Bank of America186, samt at Lehman Brothers ikke kunne finde en til at overtage, 

ej heller staten. Lehman Brothers gik konkurs den 15. september efter at ”$3.93bn third-quarter loss after 

$5.6bn of writedowns on toxic mortgages. The first loss in 14 years”187. Samme dag blev AIG reddet, dog 

med store omkostninger for ejerne, da ”The government would take 79.9 percent of AIG’s ownership”188.  

Det var ikke alle der blev lige hårdt ramt af prisfaldet i CDO’s, fordi nogle havde sikret sig i en vis forstand.  

Allerede i 2006 valgte Goldman Sachs at mindske deres risiko forbundet med CDO’er. De købte for $22 mia. 

CDS for at forsikre sig mod tab eller ligefrem at tjene penge, hvis det gik galt. Samtidig fortsatte de med at 
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fortælle deres kunder, at CDO var et godt produkt. Forsikringsselskabet AIG, som stod for salget af disse 

CDS, skulle ikke sætte penge til side til at forvente tab, da markedet ikke var underlagt regulering. Dette 

åbnede op for muligheden for at skabe en hurtig profit på ens regnskab. Sammen med incitamentssystemet 

i AIG Financial Products Corporation (AIGPG), skabte dette en kultur, hvor man hurtigt kunne få en bonus 

for noget der på langt sigt kunne gå galt.  AIGPG tjente fra 2000-2007 omkring $3,5mia på salg af CDS for 

omkring $500mia, dette overskud gav chefen Joseph Cassaon $315mil189 i bonus, inden han blev fyret i 

2008. I 2007 fortalte Joseph Cassaon, at ” "It is hard for us, without being flippant, to even see a scenario 

within any kind of [rhyme] or reason that would see us losing one dollar in any of those transactions"190. 

Dette skulle senere vise sig at være det, der fik AIG til at bryde sammen.   

Efter at Goldman Sachs havde forsikret sig mod CDO igennem AIG, iagttog Goldman Sachs, at der måske 

kunne opstå problemer, fordi AIG havde optaget kontrakter for et enormt beløb, hvilket skabte en stor 

risiko, hvis disse skulle indløses. Derfor købte Goldman Sachs forsikringer mod AIG’s nedtur, som ville sikre 

Goldman Sachs ” about $1.7 billion if AIG had gone bankrupt”191. Der har været rygter om, at AIG’s redning 

var en ”back-door taxpayer bailout of the banks”, hvor AIG ikke var den eneste skyldige: 

“The implication is that the financial crash was not simply the result of disembodied “market forces.” Highly 

conscious profit-driven calculations by financial giants such as Goldman played a critical role.”192.  

Goldman Sachs gik ikke tomhændet fra redningen: 

 “In just the year before the A.I.G. bailout, Goldman collected more than $7 billion from A.I.G. And Goldman 

received billions more after the rescue. Though other banks also benefited, Goldman received more 

taxpayer money, $12.9 billion, than any other firm.”193 Men Goldman Sachs var ikke alene “Other recipients 

included Morgan Stanley and JPMorgan Chase, each of which netted billions of dollars in the furtive 

transaction. The French bank Société Générale received $11 billion.”194.  

Med  hjælp fra staten valgte AIG at betale sine kreditorer, som Goldman Sachs m.fl., det fulde beløb og ikke 

indgå et forlig om at dele tabet ” AIG paid 100 cents on the dollar to every one of FP’s 16 largest financial 

product customers, a clique of Wall Street firms and foreign banks, led by Goldman Sachs”195. Derudover 

gav AIG også afkald på muligheden for at sagsøge Goldman Sachs og andre banker for svindel. Alt dette 

blev forhandlet på plads med hjælp fra Henry Paulson, tidligere formand og CEO i Goldman Sachs m.fl. 

Derfor er der opstået en hvis tvivl omkring, hvordan dette forhold har påvirket forhandlingerne196.  

Da mange institutionelle investorer havde købt CDO med high grade ratingen, som viste sig at være mere 

risikofulde end forventet, oplevede disse institutionelle investorer store fald i deres portefølje. Mange 
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pensionsopsparinger er underlagt et vis sikkerhedskrav til deres investering, derfor ramte faldet i mange 

high grade ratinget CDO, især disse grupper. Dette gik især ud over folk, der stod til snart at gå på pension: 

 ”Older workers – those close to retirement – are the group most acutely affected by both the economic and 

the financial crisis. They are often among the first to lose their jobs during a downturn and among the most 

vulnerable to long-term unemployment. A long period of unemployment or early retirement due to the 

economic crisis can permanently reduce their old-age incomes due to an incomplete contribution history. … 

Some older workers moved their investments towards less risky assets as retirement approached. But most 

did not. In the United States, for example, nearly 45% of 55-65 year olds held more than 70% of their private 

pension assets in equities, according to the Employee Benefit Research Institute. This is only a little below 

the 50% with such a portfolio under the age of 55. In Australia, more than 60% of people stick with the 

default investment option of their private plan and equities typically make up around 60% of this 

portfolio.”197.  

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvordan det var muligt, at så mange ”sikre” produkter kunne falde i 

værdi jf. figur 12, når ratingbureauerne havde sat deres kvalitetstempel på.  

 

Figur 12 

Dette gav de tre tidligere formænd og CEO af S&P, Fitch og Moody's, i en House of Representatives, 

Committee on Oversight and Government Reform, den 22. oktober 2008, deres forklaring på. Deven 

Sharma; “S&P's ratings express our opinion about the ability of companies to repay their debt obligations, 
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but they do not speak to the market value for the security, the volatility of its price, or its suitability as an 

investment.”, Også Stephen W. Joynt skriver; “I think we're emphasizing the fact that our ratings are 

opinions and they're formulated by people that have done the best” og Raymond W. McDaniel Jr.; “they are 

just opinions”198. Dette stemme også ens over med hvad S&P skriver i deres Corporate ratings criteria fra 

2003 ‘‘the obligor’s ability and willingness to meet its financial commitments on a timely basis’’199, 

Dette burde derfor også være kendt information for de professionelle investorer. Desværre for 

ratingbureauerne er S&P efterfølgende blevet sagsøgt af California's Public Pension Funds, fordi : 

”Lacking the same level of information, investors had little choice but to rely on ratingsfrom S&P and its 

competitors” “had rules that in many instances required them to buy only AAA-rated structured finance 

securities. S&P was aware of this and knew investors would rely on its ratings.” 200.  

I denne retssag har vidneudsagn heller ikke hjulpet:  

“During those years(2004-2007), its models were "massaged" using "magic numbers" and "guesses," in the 

words of other senior S&P executives.“ og “A reporter later asked the responsible executive about this 

failing: "If you didn't have the data, and you're a data-based credit rating agency, why not walk away" from 

rating these deals? His response was remarkably candid: "The revenue potential was too large."”201. 

Der er et problem omkring, hvordan personer skal fortolke informationen fra ratingbureauernes side. 

Problemet forsøgtes løst politisk:  

“Policymakers have undertaken a number of initiatives intended to address perceived problems with such 

ratings – enhancing competition, promoting transparency, reducing conflicts of interest, and reducing 

ratings-dependent regulation”202.  

Men en tidligere senior director i Moody's Analytics, Marc Joffe, skriver  I The Guardian ”Five years after the 

financial crisis, European and US regulators have yet to solve the problem of biased credit rating 

opinions”203.  

Dette indledte næste del af krisen. Mange af de finansielle produkter og aktier var faldet i pris, hvilket 

gjorde det næsten umuligt at afsætte nye. Dette var et stort problem for bankerne der stadigvæk lå inde 

med de underlæggende lån, hvilket havde øget deres gearing. Da finansverdenen ikke var fuldt ud 

gennemsigtig, opstod der en asymmetrisk information, da ingen vidste, hvem der sad med sorteper, andre 

end sorteper selv, og her skal sorteper tælles i flertal: 
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 ”Banks took measures to conserve their liquidity and were cautious about counterparties’ exposures to 

asset-backed commercial paper. Term interbank funding markets were significantly impaired, with rates 

rising well above expected future overnight rates and traders reporting a substantial drop in the availability 

of term funding.”204.  

Denne frygt for at låne til andre banker på interbankmarkedet med risiko for at modparten var den næste 

Lehman Brother, var så stor, at markedet frøs til, hvilket spredte sig videre i finansmarkedet.   

Herefter tog krisen en mere makroøkonomisk vinkel, da det ikke kun var bankerne og privatpersoner, der 

havde gode muligheder i 00’erne, ligeså flere lande, havde fundet vejen til rigdomme. Irland, Island og 

Grækenland er tre af disse lande, men også Spanien, Portugal, Italien og Letland samt udviklingslandene. I 

Irland og på Island havde bankerne i 00’erne ikke problemer med at skaffe kapital på det globale marked, 

hvilket blev udnyttet. Derved steg banksektoren i forhold til BNP i 2008 til 791 % og 681 % Jf. figur 13. 

 

Figur 13 

Dette skabte store problemer, da finansmarkederne oplevede fald og kapitalmarkedet frøs til, og 

mulighederne for at refinansiere sig som i tidligere tider forsvandt. Fordi finansmarkederne er vigtige for at 

få samfundet til at fungere, var staterne nødsaget til at hjælpe. I Irland blev der indskudt offentlig kapital til 

banksektoren på €45 mia. i 2009-2010, eller 22 % af BNP, og på Island et beløb svarende til omkring 22 % af 

BNP205. Disse begivenheder fik finansmarkederne til at vågne op og se efter andre lande, der kunne blive de 

næste problembørn. Dette gav sig udslag i renterne i visse lande, som oplevede en kraftig stigning jf. figur 

14 
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Figur 14 

Selv om tallene havde været kendte, var det først nu, at landene oplevede, hvilke konsekvenser et 

overforbrug kunne have. De lande, der havde fået lov til at køre med underskud på deres offentlige 

budgetsaldoer jf. figur 15 i app., og derved øget deres statsgæld i forhold til BNP jf. figur 16 i app., blev 

hårdt ramt.  Flere lande var nødsaget til at søge om hjælp for at undgå en mulig statsbankerot, hvilket skete 

hos IMF, EU og ECB, men ikke uden krav om at slanke den offentlige sektor og gennemføre reformer. Dette 

har efterfølgende gjort, at arbejdsløsheden i de ramte lande er steget jf. figur 17, hvilket har skabt store 

protester i befolkningen.  

 

Figur 15 

Der har været mange forskellige synspunkter for om sparevejen er den rigtige. I Reinhart og Rogoffs bog 

This time is different eight centuries of financial folly, der udkom i 2010 er der gennemgået 800 års finansiel 

historie. Forfatterne kommer frem til, at høje offentlige gældskvoter (90 %) medfører en lav økonomisk 

vækst. Resultaterne har været brugt som grundlag for at spare, mens øget arbejdsløshed og forsvindende 

vækst har trukket i modsat retning. I dag har vi oplevet konsekvenserne af spareplanerne206 og bogen This 
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time is different eight centuries of financial folly er fundet fuld at fejl. Det har ændret meningen, så i dag er 

modstanden mod for mange besparelser vokset207. Selv om spareplanerne har kostet på nogle sider, ser det 

nu ud til endnu en gang, at EU er på vej ud af mørket208, lang tid efter USA har fundet den vej209 

”hope there will be no premature, self-congratulatory statements suggesting “the crisis is over”. For 

we all know that there are still substantial obstacles to overcome: the growth figures remain low and the 

tentative signs of growth are still fragile; the averages hide important differences between Member States, 

as a number of Member States including Spain and Greece still have unacceptably high unemployment 

rates, especially for young people, which has created real risks of a lost generation; the implementation of 

essential but difficult reforms across the EU, in countries both under programmes and other Member States, 

is still in its early stages … So there is still a very long way to go before we reach our ultimate goal of a 

sustainable growth model that delivers more jobs.”210.        

Hvilke konsekvenser finanskrisen har haft for verdenssamfundet er svært at sige noget om. Der er flere 

grunde til, at vi er stadigvæk ikke er helt uden af krisen, samt hvordan der sættes tal på de mange 

personlige problemer, krisen har udløst? Atkinson, Luttrell, Rosenblum211 har forsøgt at give et estimat af 

tabene fra 2007-2009 i USA, jf. figur 18. Disse beregninger indeholder dog en del antagelser omkring, 

hvordan verden ville havde forløbet, hvis krisen ikke var indtruffet. Om hvilket tab, der er påført hele 

verden ”The output loss in other countries due to the financial crisis could easily match the U.S. output 

loss.”212. En vurdering som  fremtidens forskning må be- eller afkræfte.   

 

Figur 16 

Alt dette beskreven ovenfor er kun et uddrag af, hvad der er sket før og under finanskrisen. Det fulde forløb 

på globalt plan vil nok ikke blive fuldt ud forstået eller beskrevet på noget tidspunkt. Historiskrivere vil 

senere udvælge de begivenheder, som de synes giver det bedste billede af forklaringen af problemerne.  
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Del 2: Hvordan kan man bedre forhindre bobler? 

Når man ser på historien, kan man undres over, hvorfor vi ikke har lært af den. Der er flere elementer, som 

går igen, men problemet ligger sandsynligvis i at disse elementer ikke behøver at skabe bobler. Da der ikke 

er et svar på, hvornår grådighed, likviditet, optimisme m.m. er for meget, er det en problemstilling, hvor 

mange forskellige elementer spiller ind og skaber en meget kompleks situation. Der er gjort mange forsøg 

på at finde ud af, hvorfor boblerne opstår og derved stoppe dem i opløbet, men som beskrevet har 

forsøgene ikke hjulpet. Teorierne er alle brikker i et større pulsespil. Resten af rapporten vil forsøge at løfte 

sig over disse teorier og tage et fugleperspektiv på opløbet af en boble. Som vist er det svært at identificere 

en boble og punktere den inden en hård landing. For at kunne sige noget om fremtiden, er vi nødt til at 

kunne forstå fortiden og nutiden, hvilken afsnitte har til formål. Uden optimisme, kommer man ingen veje, 

så selv om opgaven er svær er man nød til at forsøge. Hvis man ikke gør noget, kan vi ligeså godt lægge os 

fladt ned og vente på, at det sker igen og igen med både høje økonomiske og menneskelige omkostninger 

til følge. Derfor vil denne rapport ud fra historie og viden, bygge et framework, hvori bobler vil opstå, i 

fremtiden. Frameworket skal bruges som et arbejdspapir til at vurdere, om det er ved at blive varme eller 

kolde i forhold til skabelsen af en boble ude i fremtiden. Dette kan bruges til at skabe opmærksomhed 

omkring, at der er områder, hvor der kan skabes forbedringer, eller bliver vores drømme til mareridt. Der 

vil først blive givet en uddybning af frameworket, og hvordan det kan bruges. Herefter vil det blive 

diskuteret, hvilket område der måske skal med i overvejelsen for at forhindre en fremtidig boble.  

Hvor er vi på vej hen? 

Verden er blevet mere kompliceret i forhold til den vores bedsteforældre levede i. Dette går igen inden for 

mange områder - måske for meget nogle stedet. Dette framework bygger på ideen om, at ting kan blive for 

komplicerede og derved mindre brugbare. Derfor vil dette framework forsøge at gøre vejen lettere og mere 

gennemskuelig. Håbet er at få så mange som muligt til at overveje at tage vejen for at se, hvad der ligger 

forenden af den. 

Vi har en masse viden, som er spredt vidt omkring. Det framework skal bruges til at samle al viden sammen, 

så det bliver mere brugbart. Første del af frameworket bygger på fortiden til at skabe en baseline for at 

finde ud af, hvor risikoflydt verden ser ud. For at kunne skabe en troværdig baseline spiller tidshorisonten 

ind, også med elementer der er sket langt tilbage i tiden. Det kan have stor indflydelse på nutiden. I denne 

udlægning af grafen, er der valgt start år 1980 for at kunne få lovændringerne i 1980’erne med. Når 

baselinen er lagt, er det muligt at give en vurdering af fremtiden ud fra en analyse, som beskrives nedenfor. 

I denne udformning er frameworket ikke beregnet til at give en løsning på fremtiden, men derimod vise, 

hvor vi er på vej hen, og hvor opmærksomheden skal pege hen. Fremtiden kommer an på mange forskellige 
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faktorer: lovgivning, teknologi, globaliseringen, mennesker, naturkatastrofer, sygdomsepidemier, krig og 

terrorisme m.m. Det er umuligt at sige noget om, hvilke områder politikerne kommer til at interessere sig 

for, og ikke mindst om de overhovedet får ført tiltag ud i virkeligheden.   

Frameworket kan bruges til at skabe en fælles indgangsvinkel til, hvordan vi kan se på problemet omkring 

bobler. Dette kan inddrage personer, der tidligere ikke synes at de kunne tilbyde noget, til diskussionen 

som er forgået i den akademiske verden. Selv om det er diskuteret tidligere i opgaven, hvordan man kan 

omsætte samfundsbegreber til tal, sætter dette framework begreberne i forhold til sig selv over tid. I denne 

rapport er formålet at frameworket skal vise risikoen for det globale samfund, men kan nemt bruges til at 

vurdere enkle lande. Derudover kan vurderingen vælges, at deles op i flere underelementer, som tegnes 

hver for sig. Herved kan man få et bedre billede af, hvilke elementer der er vigtigt at tage hånd om nu og 

her.  Frameworket skal være med til at give beslutningstagere m.m. et billede af, hvor risiciene ligger i 

fremtiden i forhold til forskelle situationer. Det kan bruges til at fremvise vigtigheden af handlingen fra 

politikerne m.m. samt hvor stemningen i befolkningen er på vej hen, overoptimisme eller forsigtighed. På 

den måde er det muligt at forberede samfundet på den hårde tid, man går i møde eller acceptere 

igangsættelsen af tiltag i samfundet, hvilket ikke vil skabe overophedning.  

Figuren her under viser først, hvordan en del af frameworket ser ud fra 1980 til i dag. Til sidst i rapporten vil 

der blive indarbejdet en vurdering af fremtiden, men dette kræver en gennemgang af faktorer, og hvordan 

verden ser ud i dag. I det følgende vil det blive undersøgt, hvordan verden ser ud i dag, og hvilke problemer 

vi står foran i forhold til bobler. 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Risikografen

Fortidens risic

1980 1985 1990 1995 2000 2005 20101980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Risiko

Årstal

 



45 
 

Verden er blevet mere global og kompleks 

Ser man på de tidligere bobler er der en sikker tendens. Verden bliver mere og mere global, og derfor er 

der en tendens til, at problemerne rammer bredere end førhen. Dette er et problem, der er svært at gøre 

noget ved, fordi globaliseringen samtidig har bragt mange gode ting med sig, og det vil være problematisk, 

hvis verdens lande lukker sig, og bliver mere protektioniske. Udviklingen har gjort, at det i dag ikke er noget 

problem at flytte penge rundt i verden, og købe aktive ligeså. Dette ændrer de vante spilleregler, som har 

været gældende førhen. Problemet opstår, hvis vi ikke forstår eller indser, at spillereglerne er ændret, så 

bliver det svært at spille sammen og en unfair kamp i fremtiden.  

Går man en tur i et storcenter, er det umuligt ikke at finde varer, som er produceret i andre dele af verden. 

Denne viden er meget udbredt, hvor Asien med Kina i spidsen, har stået for en stor del af verdens 

produktion af billige forbrugsgoder, hvilket har medført prisfald og holdt inflationen nede. Internettet har 

gjort det muligt at købe produkter, som privatperson ikke tidligere var mulig. Det samme er sket på 

finansmarkederne med lettere adgang til nye investeringsmuligheder både for professionelle og private. På 

markedet for fysiske produkter, påvirket lokale problemer mindre pga. globaliseringen, da det er muligt at 

findes substitutter andre steder i verden, uden de store transportomkostninger, på de finansmarkeder er 

det modsatte. Her kan lokale problemer hurtigt sprede sig til nabolandene, og når de efterfølgende 

tidszoner vågner op, er linjen lagt. Derudover arbejder virksomhederne også med lagerprincippet, hvilket 

gør dem mindre sårbare overfor udsving, hvilket finansmarkederne ikke har. Dette skaber et misvisende 

billede, fordi vi dagligt oplever fordelene i vores egen økonomi, mens problemerne fra en øget globalisering 

ikke viser sig så ofte. Når de gør, er det som lyn og torden fra en klar himmel.      

Globaliseringen og den teknologiske udvikling især inden for kommunikation, har igennem de sidste to 

årtier ændret mulighederne for at dele informationer i et fælles sprog. Udviklingen af informationsdeling er 

ikke ny, men går helt tilbage til opdagelsen af bogtrykkerkunsten i 500’tallets Kina, til udbredes af avisen, 

tv’et, computer, hjemmeprinteren, internettet og fra mobiltelefoner til smartphone. Så dette er ikke nyt, 

men hastigheden er øget med blandt andet blogs213 og sociale netværk, og mængden af information der 

kan deles, hvilket også øger mængden af falsk information214. De nye medier kan være steder, hvor man 

skal være opmærksom, fordi vi ikke er vant til at håndtere og være kritisk på samme måde som over for 

aviser og tv. Hvem sidder bag skærmen, og hvilke bagtanker ligger der bag? Vi må lære dette, fordi det er 

kommet for at blive. I dag er det muligt for virksomhederne at komme med, hvad der tidligere var 

børsmeddelelser over de sociale medier215.  For at være brugbart skal informationerne fortolkes i forhold til 

sammenhængen, de skal bruges i. Den øgede mængde information, gør det problematisk for mennesker at 
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følge med, hvorved vi tyr til computerne for at få hjælp, big data m.m. Dette skaber dog nye problemer, da 

man i fx store datamængder tit kan finde frem til det, man gerne vil, hvis man bare kigger godt nok216.     

Mængden af informationer stammer i dag ikke fra lokale kilder, men alle verdenshjørner, hvilket kan skabe 

problemer. Derfor har vi udviklet fælles sprog inden for mange områder, så den lokale sprogbarriere blive 

løsnet op. Alle inden for økonomi ved, hvad BNP betydet. Det har en fast betegnelse, og derfor forstår både 

en asiat og dansker, hvad der snakkes om. Dette har gjort, at verden er mere ensformet og lettere at 

sammenligne, som igen har gjort det muligt at finde de områder, hvor fremtiden ser lys ud. De nye 

muligheder, er også blevet hjulpet på vej af teorier om den diversificering, der ved at sprede sine aktiver til 

flere områder og markeder, bliver mindre risikofuld som helhed. Alle disse faktorer har desværre også 

spillet ind på en mere negativ måde, fordi verden er blevet mindre, og der er opstået en højere korrelation 

mellem verdens lande. Derved er det sværere at genne sig i markedet, da der ikke er nogen steder, som 

ikke blevet påvirket af de andre faktorer. Hvis der er, har andre med stor sandsynlighed også fundet dem.  

Udover delingen af information er blevet lettere, er prisen også faldet, hvilket har smittet af på 

mulighederne for at købe og sælge aktiver. Teknologien har ikke bare gjort det lettet, men også hurtigere, 

hvilken markedet som helhed også er blevet, så nye begreber som High Frequency Trades og børsrobotter 

er opstået. Denne ændring i mulighederne kan også ses på den tid, som institutionelle investorer i dag, 

holder deres aktiver i forhold til tidligere, jf figur 19. Det er nu muligt hurtigt at sælge aktiver på den anden 

side af jorden, mens man ligger og sover. Omvendt kan det være en god ting pga. ”most people "overreact" 

to unexpected and dramatic news events.”217, men det har bredt sig for meget. Selv om mennesket er taget 

ud af ligningen, er programmerne stadigvæk menneskeskabt. Mulighederne for at trække sig ud af 

markedet hurtigt kan være med til at skabe en lavine, hvor alle vil ud på samme tid. Dette er ikke nyt, men 

mulighederne er ændret, da det førhen tog længere tid for informationer at komme ud og gennemførelsen 

ligeså. Derved er muligheden for at slå koldt vand i blodet forsvundet. 

 

Figur 17 
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De nye muligheder som markedet opererer under, er der både for og imod, men der er også forskellige 

måder at benytte sig af dem. Aktierobotter der er programmeret til at handle på egen hånd, hvilket skabte 

et flash crash d. 6. maj 2010, hvor DJIA-indekset faldt 9 % på få minutter218, for derefter at komme tilbage. 

Men dette er ikke det eneste crash, der har været; ”10 yderligere events på en skala af minutter. Der har 

været cirka 300 crashes, som varede i omegnen af ét sekund, og der har været cirka 3.000 crashes på en 

skala af 100 ms.”219.  En ting er sikkert, intet menneske kan nå at reagere, opfatte, analysere og handle 

inden for disse tidsintervaller, dette kan fjende de menneskelige faktorer af negativ karakter. Men 

løsningen skaber også nye problemstillinger, hvilken kan ses i fx dette tilfælde, den brede analyse og 

forståelse som mennesker er i besiddelse af forsvinder m.m.   

Et andet sted, hvor det er muligt at se globaliseringen og kompleksitetens indvirkning, er hos verdens 

centralbanker. Førhen var det lettere for centralbankerne at stimulere økonomien, det er blevet 

besværliggjort. ”The increasing complexity of our financial system makes it hard for economic institutions 

like deposit insurers or central banks to stay ahead of financial innovation”220 “Historical development of 

close substitutes for money that led to increases in the amount of credit and total spending”221. 

Centralbankernes tiltag spiller ikke bare ind på deres egen økonomi, men har indflydelse globalt, da fx 

kapital kan flyttes meget effektivt i dag. Det problem er blevet tydeliggjort, da Ben Bernanke udtalte, at 

man ville skære ned på deres omdiskuterede222 Quantitative Easing 3 (QE3) på $85 mia. om måneden, fordi 

økonomien i USA var i bedring223. Dette fik aktiemarkederne rundt om i verden til at falde og renten til at 

stige jf. figur 20, selv uden for USA224. Noget af kapitalen, fra QE3, havde fundet sin vej til andre lande, men 

nervøsiteten fik folk til at trække følehornene tilbage225, hvilket har fået andre statsledere til at stå frem 

med en frygt for nye problemer226. Denne episode er sket forholdsvis, fordi FED udtalte sig om fremtiden og 

ikke en handling. Kort tid efter kom både ECB og Bank of England og meldte ud at de lovede at holde renten 

lav, ”… på det nuværende (0,5 %) eller lavere niveau i en forlænget periode … 50 basispoint er ikke den 

nedre grænse”227, og senere indtil arbejdsløsheden kommer under 7 %228, fordi EU gældsproblemer var ved 

at vokse. Man kan forestille sig, at Ben Bernankes udtalelse også har haft indflydelse, fordi noget af FED-

kapitalen er blevet brugt til at holde renten i EU nede. Også Japans Abenomics plan påvirker andre end dem 

selv; deres ekspansive finanspolitik påvirker valutakursen, beggar-thy-neighbour, hvilket har påvirket fx 

Kinas eksport negativt229. De nye spilleregler ændrer spillet ved, at man ikke kan styre sin økonomi uden 

påvirkning udefra, derfor må økonomien i fremtiden blive tænkt ind i en større helhed, hvor landene så at 

sige spiller på samme hold.     
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Figur 18 

I dag kan vi ikke kun koncentrere os om danske nyheder, fordi vi er del af en større verden. Mange af de 

store danskere virksomheder, som folk har ejerskab i, bliver mere påvirket mere af hændelser i udlandet 

end Danmark. Derudover er landene viklet ind i hinanden på forskellige måder med lån, eksport og import 

m.m. Derfor er vi nødt til at indse, at det vi gjorde i går måske ikke virker i dag. De antagelser vi har levet 

under holder måske ikke mere, og kan endda være skadefulde. 

Hvem har interessen? 

Når man ser på, hvordan verden har udviklet sig, er der altid nogen, der har haft en interesse i, at der er 

blevet gået den ene eller anden vej. Det er der ikke noget forkert i, da det giver os et incitament, til at gøre 

noget, men det kan også kommer så langt ud, at det skaber problemer.  

Ser man på finansmarkedernes deltagelse i finanskrisen i 2007, har deres produktskabelse ikke været til 

stor gavn for at skabe mindre risiko for bobler. Igennem historien kan man se, at finansfolkene har haft et 

incitament til at lede folk deres vej. Børsen blev skabt, så det var muligt at investere i virksomheder, dette 

var både en fordel for ejerne og køberne, der fik det de gerne ville. Ejerne kunne sælge andele i deres 

virksomhederne, køberne fik en del af virksomhedens fremtidige vækst og pengestrømme. Sådan er det 

ikke i dag, selv om der stadigvæk er folk der køber aktiver for at holde på dem, er det ikke hvad systemet er 

opbygget til mere. I dag er det muligt at få live kurser flere gange i sekundet, men hvad skal 

virksomhederne bruge dette til? $10 millioner til eller fra for værdien af Apple ændrer ikke på, hvordan 

virksomheden skal styres eller hvordan fremtidens strategi, skal udformes. Derfor er det ikke for 

virksomheden skyld, men måske hvordan nogen blive aflønnet, men dette er heller ikke et svar, fordi der 

ikke er et, men mange.         
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Tidligere i historien fandtes der ikke såkaldte professionelle i finansverden som i dag, Derimod var det 

normalt, at man selv overstår sine investeringer, fordi man ejede større andele af en virksomhed og derved 

også flere æg i samme kurven. Derved havde man et større incitament til at overvåge, at alt gik som det 

skulle for at sikre ens formue. Dette ændrer sig i 1920’erne, hvor investeringstruster gjorde det muligt for 

private at samle penge i en pulje og få professionelle til at investere i dem. Derved kunne man forhåbentlig 

opnå et bedre afkast, men de professionelle tog sig godt betalt. Denne industri er vokset med tiden, og står 

for størstedelen af kapitalen der er investeret i dag. I dag er verden ikke som engang ”financial markets 

have changed. They have become ever more complex.”230, der kommet mange forskellige nicheprodukter 

til, som løser problemer der opstår pga. af den mere professionelle verden. Vi er gået fra, at en 

privatperson selv investerer sin formue til outsourcing. Dette har været et kendt problem længe, fordi det 

ikke altid er muligt at bevise, om de professionelle i virkeligheden er bedre, eller bare heldig. Derfor er der 

opstået nye produkter, som fx Exchange Traded Fund (ETF), der tag den menneskelige tror på, at være 

bedrevidende samt mindre økonomiske omkostninger.  

Omkostningselementet af en investering er et relativ synligt problem, som folk kan tage stilling til, men ikke 

det eneste. I dag er hastigheden i markedet nået et punkt, hvor den menneskelige hjerne ikke kan være 

med mere. Dette er ikke bare sket af sig selv, men fordi det er muligt at tjene penge på det, såfremt man 

ved hvordan. Der er forskellige måder, hvorpå man kan tjene penge på hastigheden i markedet, men som 

ikke vil blive beskrevet her. Derimod vil der blive kigget på, hvem der tjener på denne hastighed, selv om 

investorerne eller spekulanten taber og vinder penge. Bag en handel af, hvilken som helst aktie er der en 

transaktionsomkostning for at formilde handelen. Derved er der nogle der har et incitament til at handlen 

på aktiemarkedet blive så høj som muligt, hvilken også giver markedet likviditet, hvilken i sig selv er godt. 

Derudover er der opstået nye forretningsområder inden for finansverdenen pga. markedsudvikling. 

Information er et af de områder, der har stor indflydelse, og er derfor blevet en vigtig resurse for at kunne 

spille med, hvilket bankerne har været gode til at få del i. De er institutioner som før i tiden har haft en stor 

troværdighed og ekspertise opbygget igennem historien, hvilket dog har lidt store tab efter finanskrisen. 

Ser man rundt omkring, er det ikke, fordi der mangler information, omkring fremtidens forventninger inden 

for stort set alle områder. Hvad bliver væksten i fremtiden? Hvor mange personer kommer der til at mangle 

på arbejdsmarkedet, arbejdsløse, kursstigninger og fald inden for 3-6 måneder m.m? Men alt dette bliver 

ikke lavet for virksomhedernes blå øjne. Det er med til at ændre folks forventninger og deres 

porteføljesammensætning. Forventes en aktie at stige 10 % over de næste 3 måneder, kan det være en god 

forrentning, men også skabe en selvopfyldende profetier. Men en ting er sikkert, der er 

transaktionsomkostninger ved både køb og salg for at tage gevinsten hjem.  
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Det er også muligt at finde informationer om historikken inden for fx boligmarkedet.  Det at købe en bolig, 

er en af de større beslutninger i ens liv, og kan ikke ses som en kortsigtet investering. En boligs primære 

formål er at have et sted at bo, derudover kan man spare op til alderdommen: ”… betragt køb af bolig som 

noget, der er behovsbestemt. Undlad de mere spekulative overvejelser, som mange foretog sig i de glade 

midt-nuller”231. Denne forventning er sket, da man igennem mange årtier kun havde set og læst om 

prisstigninger på boligmarkedet, hvilke skabte en fremtidsforventning som blev for optimistiske, hvilket 

finanskrisen satte en stopper for. Selv om finanskrisen kom, havde boligmarkedet nogle steder skabt 

overskrifter og ændret de negative forventninger232. Der var skabt en forventning om, at man skal tjene 

penge på at eje en bolig, godt hjulpet på vej af finansverdenen, der skaber prognoser og andet information, 

som man kan bruge til at købe på det helt rigtige tidspunkt. Men Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i 

Realkredit Danmark mener, at man skal passe på med at ligge alt for meget i disse fremtidsforventninger: 

”For det første er det noget nær umuligt at ramme en prisbund, og for det andet kan det være svært at 

overføre den generelle markedssituation til et enkelt hus”233. 

De er blevet større! 

Bankerne er over tid, blevet større og større også efter finanskrisen, da der er sket sammenlægning, pga. 

konkurstruede banker jf. figur 21. Den gammeldags bankvirksomhed er ikke det eneste område, som 

bankerne kan tjene penge på. Nye områder kommer til, og er blevet en kampplads om markedsandele, 

derfor vokser bankerne. Derfor er det nok ikke slut med at se større og større banker, hvis der ikke blive 

gjort noget. Men skal der det? Hvis man ser på dette med økonomiske briller, kan det være godt, fordi der 

er klare stordriftsfordele i branchen, men det giver også andre problemer. Begrebet To big to fail, dækker 

et af disse problemer, fordi finansvirksomhederne opnår en størrelse, så konsekvenserne ved et nedbrud 

kan være uoverskuelige for samfundet, hvilken Lehman Brother viste sig at være. Derved kan 

virksomhederne opnå en vis form for sikkerhed ved en tvungen hjælp fra statens side. Som følge deraf kan 

der opstå en større risikotagning, da man kan sætte gevinsten i ”banken” ved at lade andre være med til at 

betale tabet, opstår der moral hazard. En forøgelse af bankernes kapitalstørrelse har også øget antallet af 

medarbejdere, som er gået fra 727.000 i de 10 største banker i USA i 2004 til 1.027.000 i 2013 jf. tabel 1 i 

app.. Det giver en udfordring, når man ser på, hvilke persontyper bankerne tiltrækker med deres 

aflønningsformer. Dette kræver, at bankernes organisation er effektiv og kan overse alle de aktiviteter der 

foregår internt. Historien har vist, at bankerne ikke altid har haft styr på dette. Ser man på, hvad bankerne 

er blevet beskyldt og dømt for, er det heller ikke små sager. LIBOR-renten, som regulerer lån, kontrakter og 

andre finansielle produkter for mange hundredetusinde mia. doller på verdensplan234, EU’s mistanke om 

ulovligt samarbejde mellem 13 af verdens største investeringsbanker for at forhindre børsen i Tyskland og 

Chicago i at kommer ind på OTC markedet for derivater, som bankerne sidder på235.  Derudover er 



51 
 

forskellige finansvirksomheder blevet taget for kursmanipulation236, insiderhandel237 m.m.238-239-240-241, 

vennetjenester for andre virksomheder, misvisende informationer242 og adskillige af informationer mellem 

forskellige afdelinger og virksomheder243.  Der har også været tilfælde af enkeltpersoner, der har omgået 

interne regler, hvilken har indbragt store tab og endda konkurser244. 

 

Figur 19 

Den øgede størrelse af både kapital og organisation, er heller ikke med til at gøre situationen lettere for de 

regulerende myndigheder. Kompleksiteten i bankernes forretningsområder og markeder, bliver ikke mindre 

jo flere område de rykker ind på, selv ikke når de kommer til at overtræde nationale grænser. Hvem står 

med sorteper, hvis en international bank gå ned. Hvem skal advares inden m.m. ”Crisis management is even 

more difficult in a cross-border setting, in which various countries have to co-ordinate”245 Her kan man 

tænke tilbage på Lehman Brothers og forskellene i konkurslovningen landene imellem og problemerne med 

at sælge dele fra eller islandske Icesave, der kostede briterne over £100 mil246. Disse problemer er der 

blevet arbejdet med i EU med en fælles bankunion, som også blevet beskrevet i Fiscal Burden Sharing in 

Cross-Border Banking Crises fra 2009. Den viser, hvilken hastighed lovgiver arbejderne i, da der ikke endnu 

er faldet noget på plads. De større finansielle enheder, øget risiko ved et enkelt fald, og øger krævende til 

myndigheder indflydelse, hvilken har en økonomisk omkostning. Denne omkostning udgør i dag ”5 % af 

virksomhedernes årlige indtægt, men om to år forventer sektoren, at de vil stige til 7 %”247. En omkostning 

der skal betales af enten ejerne eller kunderne, som i sidste ende er de sammen personer, igennem 

formue, pension eller andet.  
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Den stigende mængde regulering, øget globalisering samt voksende størrelse af finansvirksomheder, har 

øget mulighederne og incitamentet for at finde og udnytte de huller, der findes i lovgivningen248. Ser man 

først på lovgivningen, er det næsten umuligt at udforme en lov, uden at der også er et smuthul i den. Inden 

for økonomien har globalisering og teknologien hjulpet godt på vej til, at det er muligt at finde nye 

smuthuller, fordi lovgivningen mellem forskellige lande skaber en øget kompleksitet. internationale 

virksomheder med en vis økonomiske størrelse, kan opnår store økonomiske gevinster ved at finde og 

udnytte disse smuthuller. Dette gør alle former for virksomheder. Man kan alene nævne Apple249 og 

Starbucks250, men finansvirksomhederne har et bedre incitament til at finde smuthullerne, for bagefter at 

rådgivning andre virksomheder. Da finansvirksomhederne kan tjene penge på at finde disse smuthuller, og 

samtidig har store resurser til rådighed, kan dette skabe en ulige kamp om rekrutteringen af de bedste 

medarbejdere mellem bankerne og myndighederne til skade for samfundet. I 2007 mistede Finanstilsynet 

over 25 % af deres medarbejdere til det private, hvor de i stedet fik job i bankerne, i 2013 var tallet faldet til 

omkring 13 %251.      

Stordriftsfordele  

Men hvem får gavn af stordriftsfordelene? De bankansatte, ejerne eller forbrugerne. Der findes forskellige 

lovtekster, kulturer og konkurrenceforhold i forskellige lande, derfor kan det være svært at drage en ensidig 

konklusion, som passer 100 % på alle dele af brancher og lande. Se man på tendenserne, er det klart, at 

bankerne har været gode til selv at beholde deres andel, hvilken ikke altid er kommet ejerne til gode, men 

måske mere nogle ansatte: ”We find these increased returns accrue largely to bankers rather than bank 

shareholders.”252. Heri bliver der slet ikke nævnt forbrugerne, dette kan være, fordi bankerne har opnået en 

stræk magtposition, fordi forbrugerne er afhængige af bankerne. Dette har man fx kunne se i Danmark, 

hvor Nets, som er ejet af danske banker i flere omgange har øget omkostningerne ved brug af Dankort over 

nette253 samt Mastercard ”… en stigning på 238 pct. på tre år … Der findes de samme stordriftsfordele i 

debitkortsystemet som i dankortsystemet, hvor omkostningen er faldet med næsten 50 pct. pr. betaling”254. 

Dette er ikke kun Danmark, som oplever disse problemer, derfor har EU-kommissionen fremlagt et forslag, 

som skal øge konkurrencen på markedet og sikre lavere priser255.  Også bankernes investeringsforeninger 

har slået for skud. Avisen Børsen har undersøgt formidlingsprovisionen, bestyrelserne, rådgivningen, acitve 

share og stordrift m.m.256 Det har vist, at investeringsforeningerne ikke altid arbejder for deres kunder. 

Man kunne tro, at dette var et dansk problem, men som Peter Falk-Sørsensen fra Dansk Aktie Analyse 

forklarer: ”Uanset dette er danske investeringsforeninger grundlæggende fornuftigt drevet, og 

omkostningsniveauet er ikke alarmerende højt set i et internationalt perspektiv.”257.  Dette kan man også 

læse i Morningstar Omkostningsanalyse af fondsomkostninger igennem årtierne – Begrænsede 
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stordriftsfordele til investorerne258, hvori de kommer frem til, at omkostningerne er steget pga. flere 

naturlige faktor, men at: 

 

”… markedsføringsprovisionen blevet en til stadighed mere permanent og større andel af foreningernes 

omkostninger. Provisionen dækker over at investeringsforeningerne har outsourcet rådgivningsopgaven af 

investorerne til banker og andre distributører.”259. 

 

Denne samme tendens ses i USA, hvor ”Det er sandsynligt, at en fonds faste omkostninger i dag udgør en 

mindre andel af de samlede omkostninger, mens markedsføringsbidraget ikke på samme vis er reduceret i 

takt med formuefremgangen.”260, men dette har ikke fået den samlede omkostningsprocent til at stige så 

meget fra 1994, som i Danmark jf. figur 22.  

 

Figur 20 

I Morningstars analyse, er der ikke bevis for stordriftsfordele ”For dem, der var med i hele perioden fra 2000 

til 2011, er formuen steget 34 pct., mens omkostningerne blot faldt sølle 0,04 pct. point”261. Når man ser på 

udviklingen, hvor mulighederne for informationssøgningen samt anden teknologisk udvikling, er det 

underligt, at det ikke har været muligt for finansverdenen at finde væsentligt bedre og billige løsninger 

sammenlignet med 1994, hvor fx Netscape udkom for første gang, og mobiltelefonerne hed Nokia 232 og 

Motorola DynaTAC 8900X-2. Hvis dette er tilfældet, må der være stærke kræfter, der modarbejdede 
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udviklingen eller nogen der har fundet en vej, hvor de selv har mulighed for at beholde pengene eller har 

betalt deres ”venner” og får dem igen på en anden måde.    

  

Vi kan ikke sikre, at finansvirksomhederne gør det rigtige, det har desværre vist sig igen og igen. Større og 

mindre enheder har alle sine fordele og ulemper. Større enheder har stordriftsfordele m.m., hvem der så få 

gavn af det, er en anden sag. Mindre enheder minimerer risikoen for, at hele systemet bryder sammen. Det 

er vigtigt at huske på, at finansmarkedet er der til gavn for samfundet og ikke omvendt. Derfor bliver det 

vigtigt, at finansmarkedet har handlefrihed, men inden for nogle fast defineret rammer, hvilket politikerne 

må opsætte. Det stiller store krav til politikerne lokalt som globalt, fordi reguleringen ikke er ensbetydende 

med et mere sikkert system. Kreativiteten har vist at kunne nå højt. Derfor er det vigtigt, at det er den 

rigtige form for regulering, der kommer på banen. Ellers bliver vi bare lagt i en tornerosesøvn inden til 

næste gang, vi oplever, at markedet ikke var så sikkert som vi troede. Der er ikke nogle statsledere, der kan 

forbedre sikkerheden alene. Vi er nødt til at finde ud af at arbejde sammen på tværs af grænser og 

overbevisninger for at løse problemerne.  

Institutionelle investorer 

Tilbage i historien var det normalt i befolkningen, at man selv bestyrede sin formue igennem familiestyrede 

virksomheder og private investorer. Men i 1960’erne begyndte de institutionelle investorer for alvor at 

vinde frem. I dag findes der institutionelle investorer med store summer af kapital jf. figur 23, 24, 25 i app. 

Dette må være ensbetydende med, at de barndomsproblemer som branchen oplevede i 1920’erne, må 

være løst i større eller mindre omfang. I følgende afsnit vil der blive diskuteret, hvorvidt de institutionelle 

investorers udvikling har skabt et mere eller mindre ustabilt marked?  

Starter man med at kigge på, hvilke formål de institutionelle investorer har, opstår det første problem. Som 

privatperson er målet af få størst muligt afkast i forhold til ens risiko. Hvorimod mange institutionelle 

investorer har som primært mål at skaffe så meget kapital som muligt under deres administration, da de 

aflønnes med en procentdel i gebyr. Derefter er deres sekundære mål at genere afkast til deres investorer, 

herved opstår der et agent-principal problem. Dette problem er ikke unormalt, men bliver forstærket af 

andre faktorer, som fx kapitalflugt m.m. i situationer hvor en professionel investor har dårligere afkast end 

benchmark, kan man stå i en situation, hvor personen har incitament til at løbe en større risiko for at 

forbedre afkastet. Derved kan han komme til at påtage sig en større risiko, end resten af markedet for at 

indhente tabet. Han ved, at hvis han ikke når benchmark, er der stor sandsynlighed for, at private 

investorer trækker deres kapital ud. Her spiller fx Morningstar ind. Da det ikke er den professionelle 
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investors egne penge, mister han personligt ikke en del af sin formue3, men sit levebrød. Dette forhold 

spiller også ind mellem udlåner og låner:  

”by buying risky assets, the borrower can shift downside risk on to the lender, but retains the right to any 

upside returns. The more risky the asset, the more attractive it becomes. When a significant proportion of 

investors in the market have these incentives, the ‘fundamental’ value of the asset, which is defined as the 

price that would obtain in the standard asset pricing model, where everybody is investing his own 

wealth.”262. 

For at forhærde at kommer til at tabe til sammenlignes benchmarket, kan institutionelle investorer ligger 

sig op af et indekse, lav active share. Private investorer kan opnå dette samme ved at investere i ETF’er, 

som er billigere, og derved bliver investoren mislede af de institutionelle investorer263. Et kig på danske 

investeringsforeninger viser et gennemsnit på 64,8 %, over 60 % betegnes for at være en aktiv forvaltede 

fonde, dog med en betydelig spredning, 11 % - 99 %264. Set i forhold til bobler er det i sådan en situation, at 

man risikerer, at de professionelle investorer kommer til at herde, og derved puste en boble op bevidst 

eller ubevidst, og derved løber en større risiko for ikke at sælge, inden det går galt.  

Ser vi på det data der findes og førnævnte beskrivelse, kan vi se, at markederne rundt om i verden er blevet 

mere korreleret med hinanden. Ud fra dette kan man sige, at de institutionelle investorer ikke altid er mere 

professionelle end privat personer, de må også blive påvirket af den verden, de omgås i. Dette er selvom, at 

de har en økonomisk uddannelse og erfaring inden for området: 

 ”Professionals investors, however, are not immune from the effects of the popular investing culture that we 

observe in individual investors, and many of the factors described here no doubt influence their thinking as 

well.”265.  

Dette kan vi se i årene op til 2007, hvor de institutionelle investorer skulle have mere gennemarbejdede 

analyser af den tilgængelige information samt erfaring. Alligevel valgte de at købe CDO’er, selv om deres 

viden og analyse omkring produktet ikke altid var til stede. Institutionelle investorer troede, at de kunne 

diversificeres for derved at påtage sig mere risiko, hvilket teorien viser ikke er muligt i samme udstrækning 

mere, fordi verden er blevet bundet tættere sammen. Alligevel lever antagelsen videre,  

”Global managers initially create less risky markets by diversifying across markets. However, in response to 

their own creation, they become less risk averse, whereby more global managers enter and take on more 

                                                           
3
 Der er forskel på de forskellige enheder der gå ind under Institutionelle investorer 
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risk. This leads to the global manager making the world even riskier than it was when markets were 

closed.”266.  

Det øget antal af institutionelle investorer gør, at der er konkurrence på markedet, og at fonde lukkes, fordi 

de ikke kan leve op til forventningen, eller har oplevet kapitalflugt. Herved kan personer, der er mislykkedes 

flere gange stadigvæk forsøge, og hvis de er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, kan de måske 

alligevel opnå succes og store lønninger, hvilket kan tiltrække persontyper, der er dårlige for branchen på 

sigt. Der er to faktorer, man skal passe på omkring nystartede investeringsforeninger, størrelse og 

tidspunktet.  Med en mindre kapitalstørres, er det muligt at finde aktiver som er undervurderet i små 

mænger og udnytte dette til et højt samlet afkast. Denne signalværdi kan bruges til at tiltrække mere 

kapital via markedsføring og Morningstar, samt andre investor der herder. Dette kan øge kapitaltilvæksten 

og derved indtjeningen.  Herved kan der blive tiltrukket kapital over mod spillere, der måske ikke har 

evnerne eller er mere risikovillige, fordi de er blevet overconfidence pga. deres tidligere afkast. Størrelse 

spiller også ind på en anden måde, jo større de bliver, jo mere øges tendensen til herding, fordi de ikke har 

andre muligheder, og derved øger mulighederne for bobler267.  Overconfidence kan også påvirkes af 

tidspunktet, hvis alle tjener penge på aktie, er det svært ikke selv at gøre det. Hvis man er i en opgangstid, 

kan det tiltrække nye spillere, fordi de ser, at alle andre kan. Dette har samtidig en tendens til at tiltrække 

kapital, feedback teorien, i en situation, hvor fremtiden ser meget positiv ud, og folk bliver forblændet af 

afkasthistorikken af de små spillere, hvilket kan gøre, at markedet bliver drevet af personer, der måske ikke 

har erfaringen til at håndtere sådan en situation, som er ved at opstå.       

ETF’er har vundet frem i USA268, og er også ved at vinde frem i Europa. ETF’er har den fordel af de afbilleder 

markedet, passive imod aktive, hvorved omkostningerne kan holdes nede samtidig med en større 

diversifikation end normalt. Aktive fonde måler normalt deres afkast op mod et benchmarkindeks, som de 

gerne skal slå, for at kunne retfærdiggøre deres ekstra omkostninger. En ETF i C20 er nødt til at købe op i 

Novo Nordisk, hvis kursen stiger, selv om ledelsen bag, synes Novo Nordisk er overvurderet. Herved er vi 

tilbage til feedback teorien, som øger presset på en aktie mere og mere. ETF’er er også med til at mindske 

udbuddet af aktier, og jo større passive andele, des mere pres bliver der på udbuddet, hvilket mindsker 

likviditeten. Dette øger risikoen for en boble, hvis efterspørgslen ikke mindskes i samme grad. Hvis 

likviditeten forsvinder, bliver det sværere for store investorer at sælge deres positioner under et stort credit 

spread, hvis de synes aktien er overvurderet. Hvis de alligevel vælger at tage tabet, et stort credit spread, 

kan det sende negativ feedback loop i markedet, der kan skade deres andre positioner. Hvis et sådan 

negativ feedback loop opstår, kan problemerne blive større pga. institutionelle investorers antal og 

størrelse ”However, when risk is determined by losses, global managers in smaller numbers help stabilize 
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markets, but in larger numbers they destabilize markets by creating severe global financial crises”269. Dette 

taler desværre imod konkurrence på markedet, hvori der er mange forskellige spillere, der har resurserne 

til at kigge virksomheder efter i sømmene, og udnytte den viden, hvis de ser et problem. Mange 

institutionelle investorer er underlagt regler om ikke at gøre brug af short selling, som periodevist oplever 

meget negativ omtale. Derfor kan de ikke udnytte markedet, hvis de identificerer en boble, og derved 

minimerer oppustningen af boblen. Derved må man håbe, at private investorer kommer på banen, hvilket 

man slet ikke kan forvente.    

Kompleksiteten og de nye muligheder i markedet har i dag fået flere mennesker til at blive en del af spillet. 

En del af disse personer, arbejder inden for små niche-områder, fordi det ellers er svært at tjene penge 

med så mange aktører om buddet. Det betyder, at fortjenesten ligeså er blevet mindre, hvilket ikke har 

stoppet enkelte for alligevel at tage deres del af kagen. På nicheområder er det ikke altid nok bare at 

investere, men også at geare sig for at kunne skabe profilt, når transaktionsomkostningerne er trukket fra. 

Hvis noget går galt kan det have store konsekvenser, som fx Long-Term Capital Management. Dette 

problem findes mange steder i finansverdenen, og har vist flere dårlige sider af sig i årene op til 

finanskrisen. De boliglån der blev udstedt, med et ringe kvalitativt tjek, blev bare solgt videre uden 

problemer. Om bankerne var opmærksomme på problemet i starten, er usagt, især så længe de kunne 

sælge det videre. Denne asymmetriske information har mulighed for at vokse sig større, jo flere led der 

findes. Dette kan være bevidst, men også fordi informationen misforstås / forsvinder imellem leddene eller 

af mange andre årsager.   

Institutionelle investorer er kommet for at blive, og derfor er det vigtigt at vi fortsætter med at forbedre 

forholdene mellem kunderne og ledelsen. Vi skal også passe på, at specialiseringen kan være med til, at 

man mister overblikket over markedet som helhed, og derved også om en boble er op vej. Det bliver mere 

interessant at forudse små bevægelser inden for ens område, derved mindskes den information, som vi 

antager, er indregnet i markedet, omkring markedet som helhed. Dette helikopterperspektiv bliver derved 

blot en afspejling af de nøgletal, som vi vænner os til, at der bliver fremlagt med korte mellemrum.  
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Politikerne, meningsdannere og deres indflydelse  

I hverdagen bliver vi påvirket af forskellige personer: forældre, venner og andre bekendte. Derudover bliver 

vi også påvirket af meget andet, igennem hvad vi ser, læser og hører. Her kommer især politikere og 

meningsdannere ind i billedet270.  

Gå man tilbage til kongedømmet i 1700-tallets England, gjorde kongen bobleselskaberne ulovlige, fra den 

en dage til den anden. Dette er langt fra hverdagen i dag, dette er både fordi politiker i dag, kæmpe mere 

om vælger stemmer samt at lovgivning i dag, er mere kompleks. Det kan forsinke vigtige beslutning til 

skade for alle271. Dette kan også skabe problemer på andre måder, folk siger en masse gode ting, men gør 

ingenting eller det modsatte. Det er, hvad folk gør, man ligger mærke til i sidste ende, derfor kan 

politikerne sende forkerte signaler. Politikere bliver i mange lande valgt for en periode på omkring 4 år, 

hvorefter de selvfølgelig gerne vil genvælges. Der kan være tiltag, som samfundet har brug for på sigt, men 

er mindre attraktivt, fordi chancen for genvalg minimeres. Der kan opstå situationer, hvor politiske 

prestigeprojekter vægtes højere end fornuften. Politikerne er også mennesker, og kan derfor også blive 

påvirket af andre, hvilket er en voksende tendens i form af lobbyisme og kampagnebidrag. Økonomien i et 

land, der kører men negativ offentlige eller nationale budgetter, får ikke meget opmærksomhed, før 

problemet er kritiks, og omkostninger bliver mere omfattende. Alt dette sender signaler, som til tider kan 

skabe en stemning, hvorved folk ikke træffer de rigtige valg; til skade for dem selv og samfundet som 

helhed. Alt dette kan være svært at bevise, fordi folk ikke altid selv er opmærksomme på, hvilke faktorer 

der påvirker dem.  

Der findes mange eksempler på disse problemer. Det globale skatteproblem med unddragelse er først efter 

finanskrisens problemer med budgetoverskridelser blevet taget seriøst. Euroen er et eksempel på, hvordan 

man kan vende det blinde øjne til et land som eksempelvis Grækenland, der ikke overholdt foreskrevne 

krav. Grækenlands forhold til skat har været en del af skylden, det har været muligt at bestikke 

skatteopkrævere, hvilket sender et forkert signal, der har spredt sig. USA’s gæld har nået gældsloftet igen, 

og det ser ikke ud til, at der blive fundet en løsning i nærmeste fremtid pga. stemme fordeling i Kongressen 

og Senatet. Denne høje gældssætning, som ikke bliver løst, kan sende signaler til befolkningen om at det er 

i orden at gældsætte sig, og at det hele skal nok gå. I Danmark prøver Børsen at starte en diskussion, om 

hvad det er Danmark kan, og hvordan virkeligheden forholder sig til vores tanker om os selv. Vi er nødt til at 

se virkeligheden i øjnene, og forstå hvilke signaler det er vi sender. Vi er sociale skabninger der ser, hvad 

andre gør, desværre nogle gange forkert ting.  

Det er ikke kun politikerne, der i dag sætter en dagsorden og påvirker omverden. Meningsdannere er blevet 

mere udbredt, sideløbende med professionaliseringen i samfundet. Tom Engsted, professor på Århus 
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Universitet, Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør i ATP og Michael Møller, professor, CBS har udarbejdet en 

”Anbefalinger om aktieinvesteringer” til private, hvori de skriver:  

”Det er meget svært at identificere de ”bedste” investeringsforeninger målt på afkastet, især hvis man ser 

på risikojusterede afkast. Det er ikke nogen god idé at vælge investeringsforening ud fra de historiske afkast 

…. Høje historiske afkast skyldes ofte held. … En investeringsforenings historiske afkast fortæller meget lidt 

om det fremtidige afkast. Derimod er lave omkostninger historisk en rimelig indikator for lave omkostninger 

i fremtiden, og foreninger med lave omkostninger har vist sig at give de bedste nettoafkast272”. 

 Morningstar få det derimod til at lyde en del lettet i forbindelse med Morningstar Fund Awards i Denmark  

”Vi har en hypotese om, at gode fonde forbliver gode, og at dårlige fonde forbliver dårlige. Det ser ud til at 

holde stik.” som begrundelse ”Det er nemmere at få folk til noget, der er en succes i forvejen. Hvorimod en 

dygtig porteføljeforvalter nok er svær at lokke til en dårligt performende fond, der ikke er efterspurgt hos 

investorerne.273”.  

En investeringsforening, der har lave omkostninger, har måske heller ikke samme lønniveau, hvilket kan få 

de bedre til at søge andre steder hen for at optimere deres egen nytte. Det må være svært for 

privatpersoner, der ikke er velkendt på området at finde ud af, hvad der er rigtig og forkert. Hvis de læse 

den ene analyse, er det sandt, og de vil højst sandsynlig ikke kigge efter mere information til at modsige 

dette.  De økonomiske meningsdannere arbejder ud fra forskningen og her er deres modeller en stor del af 

arbejdet.  

I dag er økonomi et område, hvor der findes mange modeller, der prøver at forudse fremtiden, og sendes 

ud til enhver interesseret. Disse modeller kan være mere eller mindre præcise og bygge på forskellige 

antagelser, men kan vi regne med disse modeller:  

“The current direful crisis puts classical economics thinking under huge pressure. In theory, deregulated 

markets should be efficient, rational agents quickly correct any mispricing or forecasting error. Price 

faithfully reflect the underlying reality and ensure optimal allocation of resources. These “equilibrated” 

markets should be stable: crises can only be triggered by acute exogeneous disturbances, such as 

hurricanes, earthquakes or political upheavals, but certainly not precipitated by the market itself”274. 

Dette må give os en ide om, at markedet ikke er effektivt i hvert fald på kort sigt. Men hvis det ikke gælder 

på kort sigt, er vi nødt til at tænke os om, fordi vi ser på modellen med andre øjne.  
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Computerteknologien har gjort det muligt at få lettere adgang til data samt at beregne på langt større 

datamængder. Dette giver dog også mulighed for at finde flere små sammenhænge, som måske er sande 

eller ej, og derved brugbare. Der er også forskel på, hvordan mennesker fortolker ting, hvilket også påvirker 

enkelte modeller. Inden for forskningen, er det svært at finde en enighed om, hvorvidt modellerne kan 

bruges til alt: 

”De dominerende fagøkonomiske miljøer har igennem de 40 år, hvor modellerne er blevet benyttet i 

stigende grad udviklet en form for “naturvidenskabelig fascination”. Den ultimative ambition for de fleste 

makroøkonomer er blevet at få samfundsøkonomien sat på formler, så fremtiden kan forudsiges med en vis 

sikkerhed.”275. 

Finanskrisen må være et bevis på, at denne ambition ikke er lykkes, ellers må det antages, at det var blevet 

prøvet på at forhindre krisen. Selvfølgelig er det let at sidde i 2013 og skrive dette, men det viser bare 

alvoren i, hvordan vi bruger den viden, der er skabt. Med de nye muligheder inden for beregningerne af 

data, hvorved vil kan simulere modeller med flere faktorer, kan der opstå et problem i ”Der er en konstant 

risiko for, at model og virkelighed forveksles”276.  

Begrebet samfundsvidenskab, som beskæftiger sig med forskellige aspekter af samfundets indretning, hvori 

økonomiske forhold indgår, har vundet frem igennem årtierne. Se man på naturvidenskab, som også gå 

under betegnelsen videnskab, kan vi her forklare mange ting med ordet lov, en naturlov. Dette kan man 

ikke sige om samfundsvidenskaben. Samfundet ændrer sig hele tiden, og følger ikke nogen love. Alligevel 

bruge man ordet videnskab, og kan se dette som et beskrivende ord eller som en måde at frame ”Framing 

is a cognitive heuristic in which people tend to reach conclusions based on the 'framework' within which a 

situation was presented.”277. Ved at bruge ord som folk tillægger troværdighed, kan man derved skabe en 

troværdighed omkring ens eget område, selv om det måske ikke er lige så håndfast278. Dette kan påvirke 

nogle mennesker mere end andre omkring, hvor meget troværdighed og betydning man ligger i et givet 

ord. Denne forskellighed kan ses i betegnelsen om, hvorvidt investorerne er rationelle, hvilket man må 

antage, at der er enighed om:  

“What dose it mean to say that investors are rational? One assumption is that most investors behave 

rationally most of the time. A second is that all investors behave rationally most of the time. A third is that 

each and every participant in the markets has the same intelligence, the same information, the same 

purpose and the same economic model in mind. A fourth is that all investors have rationally all the time”279. 

Inden for økonomien finder man tit antagelsen og sætningen alt andet lige, hvilken altid kan bruges, hvis et 

forhold ikke kan beskrives eller ikke må ændre sig. Herved kan det være lettere at skabe det billede, man 
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gerne vil, og hvis ens argument alligevel ikke holder, kan man altid smide det ud. At finde ud af, at noget 

ikke holder, er også en værdifuld ting, selv om det ikke var målet. Derfor skal man fx indsende oplysninger 

om testforsøg af medicin, inden man starter for at sikre, at negative resultater ikke bare forsvinder og bliver 

ændret for at påvise noget andet. Udover at ny viden kan tilbageholdes, har verden også ændret sig i 

forhold til hvem der indirekte aflønner forskere, igen skal det ikke forstås som et angreb på alle forsker. Det 

kan skabe problemer med troværdigheden til de opnåede resultater, hvilket The Inside Job giver et godt 

eksempel på280. For at undgå problemet skal der være mere gennemsigtighed, så alle kan se, hvordan 

informationen eller den viden er kommet til, så der ikke kan sås tvivl om mulige bagtanker.  

Et andet problem er input - både modellerne og de personlige281. Man kan vælge hvilket input, der passer 

bedst til en ens overbevisning. Det skal ikke lyde som, at dette er en normal ting, men mennesker har en 

naturlig tendens til favoriserer oplysninger, der bekræfter deres opfattede eller hypoteser; Confirmation 

bias. Et nyligt eksempel er This time is different eight centuries of financial folly. Bogen har måske spillet en 

rolle i at fastholde de økonomiske stramninger i fx EU. Bogen er citeret mere end 2150 gange282 og brugt af 

republikanerne som belæg for deres budgetforslag for 2013283m.m.. Dette er ikke noget problem i sig selv, 

såfremt at bogens datagrundlag er rigtigt. Det er dog kommet frem, at der er betydelige fejl i dataene samt 

modellen: 

“RR (Reinhart and Rogoff) has made significant errors in reaching the conclusion that countries facing public 

debt to GDP ratios above 90 percent will experience a major decline in GDP growth. The key identified errors 

in RR, including spreadsheet errors, omission of available data, weighting, and transcription, reduced the 

measured average GDP growth of countries in the high public debt category”284. 

Efter denne opdagelse er EU blødt lidt op på de økonomiske stramninger285. Om opdagelsen har haft 

indflydelse, er ikke til at sige, fordi det vil give et signal om, at man havde forkert belæg i første omgang.  

Flere lande har også efterfølgende fået længere tid til at opfylde kravene om at få overensstemmelse 

mellem gæld og underskud, hvilket har skabt store konflikter i befolkningen. Dette kunne selvfølgelig være 

et enkeltstående tilfælde, der ikke afbilleder virkeligheden, men som Bo Sandemann Rasmussen udtaler:  

”Der kan sagtens være uafhængige instanser, der tegner økonomien i forskellige retninger. Det er jo ikke en 

eksakt videnskab. Man kan lægge lidt optimisme eller lidt pessimisme ind i modellerne, så der er ret pæne 

frihedsgrader. Det er ikke bare en maskine, man trækker i et håndtag, og så kommer der en prognose 

ud,"286lyder det ikke til at være tilfældet.  

Kausalitet er også et område, hvor der kan opstå problemer især i samfundsvidenskaben. Dette bliver vist i 

Freakonomics287, som tidligere beskrevet.  
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Selv om hele faldet i kriminalitet ikke kan bevise at skyldes lovliggøres af abort, men også de andre faktorer 

og måske faktorer vi slet ikke havde overvejret, viser problemet. Oplever vi et problem, og der er en logisk 

forklaring, er det ikke svært at forudsige, at vi accepterer denne forklaring. Her kan tiden også spille ind. Ser 

vi tilbage på tidligere bobler, er det i dag let at se, hvorfor problemerne opstod, men hvem ved, om dette er 

sandt. Hvilke faktorer har spillet ind tidligere, som ikke er blevet anset for vigtige og derfor ikke er 

videregivet? Eller hvilken tendens har der været, som måske først blevet identificeret senere, hvor en logisk 

forklaring allerede er opstillet og grundfæster sig i samfundet?  

Mange modeller prøver at beskrive en lille del af verden eller verden ude fra kvantitative metoder. Dette er 

problematisk i forhold til at kunne sige noget om bobler ud fra den betragtning, at der ikke findes en faktor, 

der får hele skylden eller sætter tal på samfundet. Robert James Shiller beskriver grunden til IT-boblen og 

finanskrisen i hans bøger; The Irrational Exuberance og Animal Spirits, flere årsager til, at disse bobler blev 

mulige. Hvis årsagerne er rigtige, er det et problem, at vores modeller i dag, beskriver en lille vel af verden, 

hvis det samtidig ikke er muligt at oversætte dette til brug i andre modeller. Derudover er vores samfund 

bygget op af borgerne, derved bygger den på vores mening og opfattelse, som ændrer sig over tid. Der 

findes ikke systemer i samfundet som er bygget, fordi vi har fundet ud af, at 42 er den rigtige løsning. Der er 

ting her i verden, som ikke kan oversættes til tal, men som er lige så vigtige for, hvordan bobler opstår. FED 

i Dallas har beregnet på omkostningerne ved finanskrisen, men beskriver også problemerne omkring de 

mindre målbare elementer: 

“The cost is at least equal to the economic output that would have been produced but was not 40 to 90 

percent of one year’s output. But in light of the less-tangible consequences, the total cost likely exceeds the 

value of one year’s output.”288.  

Et begreb, der har vundet frem de sidste par år, er Black Swan, som er hændelser: ”Rarity, extreme impart, 

and retrospective (though not prospective) predictability.”289. Inden for økonomien bliver Bell kurven brugt i 

forskellige forbindelser. Bell kurven er brugbar inden for fx menneskets krop, højde, vægt og aldre m.m.. 

Derimod er det ikke usandsynligt, at en person er tusinde gange rigere end en anden, eller at et brand 

omsætter for langt mere end et andet. Bruger man Bell kurven på aktiemarkedet, går det ikke som 

forventet:  

“From 1916 to 2003, on the assumption that markets followed a bell curve, there should have been 58 days 

when the Dow Jones Industrial Average, the oldest U.S. stock index, moved more then 3.4 percent. There 

were in fact 1,001. Index swings of 7 percent should come along once every 300 years, but made an 

appearance 48 times in the twentieth century alone“ 290. 
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Dette problem har man set i bankverdenen, da finanskrisen brød ud. Risk management-modellerne der lå 

til grund for mange af bankernes kapitalværn mod tab, viste sig slet ikke at være store nok. Bankerne havde 

ikke forudset, at fx hele boligmarkedet i USA kunne falde sammen. Derfor opstår der også tab, som lå uden 

for forventningerne af Bell kurven.  Dette viser, at vi må overveje brugbarheden af modeller der virker et 

sted, men til andre formål. Ser vi tilbage på historien har Black Swan optrådt flere gange end vi tror, derfor 

er det måske noget vi i fremtiden skal indtænke yderligere i vores dagligdag. Vi kommer ikke til at kunne 

forudse Black Swan, men vi må huske på problemstillingen.  

Politiker og meningsdannere har i dag en større indflydelse på vores dagligdag, hvilket gør, at de må påtage 

sig et nyt større ansvar. Dette vil ikke sige, at vi som befolkning kan fralægge os ansvaret, og glemme at 

tage stilling til de mange elementer, som spiller ind i forhold til, hvordan vi ser verden. Vi lever ikke i en 

boble, men selv om vi ikke omgås disse personer, påvirker de os stadigvæk i større eller mindre grad. Derfor 

er det vigtigt at brede diskussion ud og måske endda ikke være for selvsikker.   

Dig, mig og alle de andre.  

For at kunne forstå økonomien, som er noget menneskeskabt, er vi nødt til at gå langt tilbage i historien. 

Alle mennesker på jorden i dag, har DNA fra den samme kvinde, en homo sapiens som levede for omkring 

200.000 år siden i Afrika. Går vi længere frem i tiden til omkring for 40.000 år siden, hvor cro-magnon 

menneskene levede, er vores hjerne i dag nærmest identisk genetisk med disse forfædre291. I løbet af de 

40.000 år må man sande, at verden har ændret sig radikalt, men det har vores hjerne ikke. Det skal forstås 

sådan, at vores hjerne måske arbejder med adfærdsmønstre, vi selv mener, at vi for længst er kommet 

over.  Selv om vores hjerner ikke har ændret sig meget, kan den stadigvæk modtage store mængder inputs, 

millioner af inputs pr. sekund, men vores bevidsthed kan kun bearbejde omkring 4-50 informationer pr. 

sekund292. George Miller er ved flere forsøg kommet frem til, at mennesker kun kan behandle omkring 7, 

+/- 2 enheder i vores arbejdshukommelse ad gangen293. Selv om vores hjerne har en begrænsning, kan den 

godt trænes, hvilket sker ved krævende situationer, men som over længere perioder, kan skabe stress, og 

er dårlig for kort- og langtidshukommelsen294. Hvordan udvælgelsen af hvilket input der skal bearbejdes 

sker, kommer an på mange forskellige faktorer. Tænker man på en rød bil, har man en tendens til at se dem 

over alt. Vi er ikke altid bevidste om vores handlinger, et forsøg viste, at 2/3 ikke kunne forklare hvorfor de 

havde fundet på den løsning, efter at forsøgslederen indirekte viste dem løsningen295. Mange af de 

modeller vi bruger, bygger på antagelsen om forsøgspersoner, som home Economicus, da det gør det muligt 

at forklare elementer bedre med denne antagelse.   
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Et forhold der påvirker os alle sammen i mere eller mindre grad er nyheder. Før i tiden var de fleste 

nyheder lokale, fordi de ikke spredte sig, simpelthen fordi de tilhørte en anden verden. I dag er verden 

mere global, så nyheder, forskning og information kan lettere sprede sig fra et sted til et andet. Denne 

globale tilstand er forholdsvis ny. I mange årtier fik vi dækket vores nyhedsbehov fra lokale aviser og tv. 

Hvorimod nu findes der forskellige 24-timers nyhedskanaler med globalt indhold og mere nicheprægede 

områder som forretningsverdenen. Den traditionelle avismodel er blevet dømt død mange gange296, men 

alligevel overlevet, men nu er muligvis ved at sker. Men mediehuse er ikke villig til at overgive sig så let, 

hvorfor internettet er blevet taget i brug. På internettet er det i dag muligt at skabe/videregive nyheder 

billige, pga. indsamlingen og måde at sprede dem på. Derfor kan man også finde nyheder om alt mellem 

himmel og jord forfattet af private eller professionelle. Der er opstået en tendens til, at nyheder, ligegyldigt 

indholdet og som opnår høje læsetal, bliver væsentligt mere udbredt, hvorved væsentligt nyheder muligvis 

forsvinder. Dette har ændret vores syn på, hvad nyheder er værd. De er over alt og frit tilgængeligt, hvorfor 

så købe medier, der sælger det ”samme”? Problemet opstår, når vi tror, at noget er gratis, som ikke er det. 

Væsentlige nyheder er et gennemarbejdet og kritisk stykke arbejde, som andre bygger videre på eller til en 

vis grad videregiver. Men hvis de medier forsvinder, forsvinder mange af de videreudviklede nyheder, som 

kommer efterfølgende, hvilket vil være et tab for alle.  

I dag, hvor verden hænger mere sammen end før, er det endnu vigtigere, at vi er oplyst om 

samfundsforholdene. Vi er nødt til at kunne tage stilling til de forskellige hændelser, for ellers bliver man 

hægtet af. Dette åbner også op for at blive påvirket af mange forskellige faktorer. Derfor må vi stille krav til 

medievirksomhederne, fordi det bliver endnu vigtigere, og de ikke bare bliver en medspiller og videregiver 

nyheder uden omtanke. En stemning eller en bestemt holdning kan spredes på forskellige måder. En måde 

kan være igennem nyhedsmedierne; ”News media are essential vehicles for the spread of ideas”297. 

Finansmarkederne er igennem tiden blevet indtaget af nyhedsmedierne, som er blevet en mere integreret 

del af nyhedsbilledet med op - og nedture for aktier og økonomien. Denne større mængde information, kan 

være et problem for nogle, som får record overload298, der gør det svært at udpege, hvad der er vigtigt eller 

ej. Disse tendenser se ikke godt ud for feedback loop, som kan komme til at spille en større roller i 

fremtiden pga. af medierne. Men ved at vide, at det kan forgå kan det være med til at forhindre det, fordi 

det hindrer nogle i at komme så langt ud, at der ingen vej er tilbage.  

Der er en tendens til, at vi er blevet mere materialistiske i løbet af de sidste årtier, hvilket kan skyldes 

mange forskellige faktorer. Derudover har der været en tendens til, at gambling også er stigende, hvilket er 

hjulpet på vej af internettet, som har gjort det let tilgængeligt299. Disse faktorer kan ikke forklare 

finanskrisen, men måske være med til at gøre det samlede billede mere klart af, hvad der skete. Folks 
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muligheder for at vinde den store og hurtige gevinst, for derefter at vise sig frem med nyt tv, bil eller 

køkken m.m. Denne stemning kan blive flyttet fra et område til et andet, eksempelvis aktiemarkedet, hvor 

folk tror, de har bedre muligheder. Denne tendens har også sat sine spor i lønkulturen, hvor en hurtig 

fortjeneste er vigtig, fordi det udløser en bonus. Disse bonusser har vokset sig større og større indtil krisen, 

hvor der blev sat opmærksomhed på problemet300. Når det går galt, er det altid muligt at finde en syndebuk 

”Syndebukke er en funktionel nødvendighed i et samfund”301. Ved at finde en syndebuk, kan samfundet 

samles om en fælles ting, som er godt, når der er problemer. Ved at fralægge os skylden og ansvaret, er vi 

heller ikke parate til at lære af vores fejl, fordi skylden ikke var vores. En tidligere syndebuk Nick Leeson, der 

var en medskyldig i den 230 år gamle Barings Bank konkurs udtaler om nutiden ’Lektionen fra Barings-

krakket ser ikke helt ud til at være lært, for historien har på det seneste gentaget sig selv”302. Men hvem vil 

også lytte på en person, der er en syndebuk? 

Problemer i vores hverdag har befolkningen selv en vis indirekte skyld i. Vi har ladt det ske, og vi har valgt 

politikerne, der ikke har været opgaven moden. Vi har ikke råbt op, når politikerne ikke har taget ting op og 

bare ladet verden forsætte. Mange af overstående elementer kan vi ikke gøre det store ved, men ved at 

være klar over dem, er det muligt, at vi bliver bedre til at håndtere problemer, inden de bryder ud. At vide 

hvad der kan ske, kan måske ændre retningen.  
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Hvor er vi i dag, og har vi overhovedet lært noget?  

En vurdering baseret på analyserne i det før beskrevne, viser et meget broget billede af fremtiden. Der er 

blevet skabt en grobund for ændringer, der kan skabe et mere sikkert samfund i forhold til bobler i 

fremtiden. Der er også elementer, der viser, at vi ikke har modet eller evnerne til at skabe de tiltag, der er 

brug for; “Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius-and 

a lot of courage-to move in the opposite direction.”303. Vi kan dog ikke bare skyde skylden på andre, fordi vi 

har alle et ansvar for det samfund, vi lever i. I det følgende beskrives vurderingen for et best og worst case-

scenarie.  
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Som det fremgår af risikografen, er vi slet ikke ude af problemerne endnu. Det kan godt være, at politikere 

og økonomer siger, at der er vækst på vej, men i forhold til bobler er væksten som sådan ikke vigtig. I denne 

sammenhæng er det vigtigt, at de grundlæggende regler, strukturer og den politiske vilje til at løse nye 

problemer, er der, så snart de opstår. Men udgangspunktet i denne rapport er, at vi ikke flytter os meget 

fra udgangspunktet. Der er stadigvæk strukturer, som er de samme som før krisen. Opdagelsen af de 

globale sammensmeltninger har øget kompleksiteten, hvilken det politiske apparat ikke helt var klar på, da 

lokale problemer kan være rigeligt for politikerne. Herunder vil der blive givet en konklusion af de 

forskellige elementer, der er diskuteret, og har haft indflydelse på risikografen.   
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Vi har alle et medansvar, derefter kan vi lære af vore fejl  

Vi har en tendens til at finde en syndebuk. Dette er et problem, fordi det skaber en tendens til at fralægge 

sig ansvaret, men vi har alle en del af ansvaret. At fralægge sig ansvaret, siger også indirekte, at vi ikke har 

gjort noget forkert, det er måske grunden til, at der kan findes så store udslag på risikografen. Efter IT-

boblen gik der ikke mange år før vi var i gang igen, og skabte flere problemer. Vi forventer, at andre løser 

problemet, fordi det er dem, der har været skyld i det. Vi overvejer ikke, at politikerne er folkevalgte, og det 

er deres levevej. Vi kan ikke forvente, at de gør det rigtige, hvis det får dem ”fyret”, derfor er vi nød til at 

stille større krav og være aktive. Dette gælder ikke bare politikerne, men alle medier, meningsdannere, 

forskere m.m.. Hvis vi ikke gør det kan der opstå boble efter boble, fordi vi sidder i vores sofa, og forventer, 

at alle andre skal gøre noget. Hvis vi vælger at se det sådan, at vi alle har et medansvar, er det muligt at 

lære af vores fejl. Derved ville udslagene på risikografen også blive mindre eller tage længere tid for at 

dykke igen.  

Vi er blevet de små, også som gruppe! 

På risikografen er billedet generelt negativt, hvilket skyldes, at vi som befolkningsgruppe er blevet de små. 

Finansvirksomhederne er vokset og gør det stadigvæk, og vi kan ikke stå sammen imod dem, heller ikke 

vores politikere. Vi eller de har fået opbygget et system, hvor magten ligger hos finansvirksomhederne. Selv 

om politikerne kan udforme lovgivningen, der kan bringe magten tilbage til befolkningen, er der flere 

problemer. Globaliseringen har været med til at skabe finansvirksomheder, der strækker sig vidt ud i 

verden. Bankernes kreativitet har skabt en global kampplads, hvor bankerne kender smuthullerne bedre 

end alle andre. Politikerne har pga. globaliseringen fået nye spillerregler, hvor flere spillere skal 

sammenarbejde for at kunne få det til at lykkes. Ud fra politikernes kamp på hjemmebanen ser det ikke let 

ud for at få aftaler igennem, hvor nye smuthuller ikke er mulige. Fra tid til anden bliver der udkæmpet 

kampe, som finansverdenen taber, men de kan gå der fra med oprejst pande alligevel. Bankerne har siden 

finanskrisen modtaget mange bøder eller indgået forliger, hvori de skal betale for dem en mindre sum, og 

derefter kan forsætte. Det er ikke altid, at disse fejl skal indrømmes offentligt, hvorfor de heller ikke 

kommer ud til den brede befolkning. Politikerne er ikke robotter, men mennesker der kan blive påvirket 

lige som alle andre. Dette ved finansverdenen, og bruger dette til at få beslutninger til at gå i deres retning. 

Igen er pengene ikke det store problem i forhold til deres størrelse, og dette kan forhindre spillet i at foregå 

retfærdigt.  

Alt dette kan ske, fordi finansverdenen er blevet en markant spiller, og fordi de har resurserne hjulpet på 

vej af lovændringerne i 1980’erne. Der opstår dog et stort problem, som ved Lehman Brothers-krakket, da 

man så konsekvensen af en af de store spilleres fald. Too big to fail har mindsket befolkningens og 
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politikernes mulighed for at styre disse enheder. Dette har en negativ konsekvens, som også er grunden til 

en samlet negativt syn på risikoen. Samfundene rundt om i verden kan være nødt til at træde til, fordi det 

har vis sigt, at konsekvenserne er større end forventet. Men dette bliver tit på befolkningernes regning, 

men ikke med en tilsvarende gevinst.  

Det er bedst at køre i midtersporet 

Historien har vist, at ekstremer ikke altid er den bedste vej frem. At sætte alt ind på at fange et vildsvin i 

skoven med de bare næver er en risikable løsning. I stedet kan man prøve at finde de forskellige spiselige 

muligheder som bær, svampe og planter. At sprede tingene, og ikke sætte alt på et bræt kan vise sig at 

være en klog beslutning. Heller ikke i finansverdenen er ekstremer en god ting. Total markedsfrihed ender i 

grøften på et tidspunkt, og det gør en total statskontrol også. Dette går også igen i forhold til bobler, fordi vi 

som mennesker har en tendens til at blive optimistiske, hvilket breder sig, indtil vi når the tipping point. 

Herfra går det ned af bakke og pessimismen breder sig, indtil det hele starter forfra, feedback loop. Her 

spiller herding også ind, og derfor skal der være plads til folk, som tør at gå mod strømmen, fordi det er 

disse personer, der på sigt kan forhindre eller minimere boblerne. Når boblerne opstå har de store 

konsekvens for nogle befolkningsgrupper, mens andre grupper vinder på det. Det er meget svært at udligne 

det forhold, fordi der altid vil være personer der er grådige, som ikke skal forstås negativt. Det er den 

grådighed, der har drevet verden til, hvor vi er i dag, men det har også sine konsekvenser. Dette smitter 

også af i medieverdenen, for det er de gode historie, som sælger. Ingen vil læse om hr. Jensen, der har tjent 

3 % årligt på sine statsobligationer. Det er historien om fremgang, rigdom og store forventninger der 

sælger, og dette vækker grådigheden og starter det positive feedback loop, der kan ende med en boble.   

Det samme gælder, når problemet er sket, her skal vi passe på, at vi ikke kommer til at gå til ekstremer og 

ændrer reglerne for meget, så vi graver os dybere ned i det pessimistiske hul. Men vi må heller ikke gøre 

det modsatte og ingenting ændre, så verden for hurtigt genvinder sin overdrevne optimisme, og fortsætter 

mod næste boble. Vi er nødt til at starte hurtigt med små ændringer, som over tid kan blive ændret hist og 

her, hvilket kan forbedre vores læringskurve - i stedet for, at der går for lang tid og så springer 

reguleringsbomben. Denne løsningsmodel kan være med til minimerer effekten af mulige fejlslag fra vores 

side, hvis den langvarige proces viser sig at fejle. Dette er ikke kun i finansverdenen, at sådanne løsninger 

bruges. Man kan forhåbentlig ikke forestille sig, at vi kræver, at alle forskere skulle kigge i samme retning, 

hvis verden blev rammet af en global influenzaepidemi og satte alt på et bræt.    

Tilbage i 1929 var et af problemerne for genoprejsningen, at der ikke blev tilført likviditet til markedet, når 

der var brug for det. Vi har lært af dette, så nu opkøber USA igennem QE3 for $85 mia. om måneden, 

samtidig er de store aktieindekser steget til nye rekordhøjder. Det er umuligt at forklare disse stigninger, 
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men det kan være virksomhedernes spareplaner, forventningerne til en ny vækst eller at der bliver sendt 

store mængder likviditet ud i markedet. Fremtiden må vise, hvad der kommer til at ske, men de hændelser, 

der allerede har været - eksempelvis markedsuroen efter FED’s første tilkendegivelse om at nedtrappe QE3. 

Forventningerne til FED’s september-rente-møde, hvor EQ3 blev holdt på status quo, fik aktiemarkederne 

til at stige mange steder. Om stigningen er en boble, der springer, når QE3 stopper, eller om de økonomiske 

nøgletal, kan holde hånden under markedet, må tiden vise. Men det er tankevækkende, at efter en boble 

og en efterfølgende kriser, der ikke er set i 80 år, har aktieindekserne slået deres rekorder, selv om vi for 5 

år siden ikke kunne forstå, hvordan indekserne var kommet op i de niveauer.  

CDO er gode, men …  

Ser man på finanskrisen, kan man undre sig over denne overskrift, men der er noget sandt over den. Vi kan 

finde eksempler på mange ting, der har sin ret i verden, men hvis det bliver markedsført forkert, kan det 

skabe store problemer, fx medicin. CDO falder også inden for denne gruppe. Tilbage i det 16. århundredes 

Holland var futures ulovlige, men som i dag er et stort marked, der er bedre styret. CDO har ikke været 

reguleret, og dette er blevet misbrugt, men hvis man kan få styr på markedet, kan der være en lys fremtid. 

Men det sker kun så længe, man får genoprettet CDO’ernes troværdighed, hvilket kan være svært, fordi 

folk nok vil huske ordet CDO, som noget negativt, hvilket også vil blive beskrevet i historiebøgerne efter 

2007.  

Dette gør også at vi ikke skal være bange for innovation, fordi den stoppe ikke, men i stedet være klar til at 

holde styr på det efterfølgende. Regulering og fx clearinghouse kan være redskaber, der kan afhjælpe 

problemerne, som vi har set igennem historien. I fremtiden vil der med sikkerhed opstå mange nye 

innovative investeringsmuligheder, og hvis dette ikke løber af sporet er et problem løst. Men igen er vi nødt 

til at kigge indad og huske på, at vi mennesker har en tendens til at blive ramt af en optimisme, over for nye 

muligheder, som vi forestiller os kan ændre verden totalt. Her er det vigtigt, at vi ser os selv i øjnene og 

husker på fortiden. Hvis det mislykkes, og en boble bliver skabt, er det vigtigt ikke at forlægge os alt 

skylden, og ligger det over på andre.   

I forbindelse med CDO’ernes indflydelse på finanskrisen, hvor investorerne troede de købte et produkt, der 

var sikret ratingen AAA, viste det sig modsat. De systemer og modellerne der lå bag viste ikke at holde, og 

var begrundet med at være en opinion fra ratingbureauernes side. Selv om verden er blevet mere global, 

spredte problemerne sig ikke til alle. Japan blev ikke ramt direkte af CDO, fordi der var en sprogbarriere. 

Derfor skal vi passe på i fremtiden, når verden bliver mere global, og herding måske mere normalt, hvilken 

gør hele verdensøkonomien mere udsat for enkeltstående fejl. Denne sårbarhed eksisterer overfor Black 

Swan. Verden er blevet mindre, men verden er blevet større for den enkle person. Derfor bliver ens verden 
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også mere påvirket af Black Swan, hvis antal er øget, hvilket stiller krav til at følge med i langt større 

nyhedsmængder for den enkle person.  

Et mål kunne være at skabe en større spredning inden for fx forretningsmodeller som ikke alle sammen 

falder på sammen tid. Vores overbevisning om, at man kan sprede risikoen, forsvinder stille og roligt, jo 

mere global verden bliver. Derudover kunne låneperioden sættes op, så et land som Danmark ikke er så 

udsat overfor den korte rente igennem de afdragsfrie lån F1-3 lån. Det kunne være en fordel, hvis fx Europa 

blev bedre inden for virksomhedsobligationer, eller hvis danskere ikke havde så mange afdragsfrie lån. 

Ideen med CDO’er der kunne sprede risikoen mere til forskellige aktører der kunne påtag sig risikoen, var 

god. Det var bare et rigtig dårligt håndværk. Alt kan lyder rigtig godt ud, men hvis det ikke bliver udført 

rigtigt, kan der stå mange tilbage, som er blevet snydt, fordi forholdende ikke var tilstrækkeligt 

gennemsigtige.  

Højt at flyve, dybt at falde 

Vi har mange gange være højt oppe at flyve, men lige så mange gange er vi faldet lige så dybt, hvis ikke 

dybere efterfølgende. Dette har givet os en masse viden omkring, hvordan vi som mennesker opfører os, 

når det går godt og mindre godt. Vi bliver i hverdagen påvirket af mange forskellige faktorer, nogle er vi 

mere klar over end andre. Vi får informationer fra medierne, som kan være med at til skabe overdreven 

optimisme eller pessimisme, men politikerne og andre meningsdannere påvirker os ligeså. Vi får derfor en 

masse information, som brikker i et puslespil. Den akademiske verden har i dens arbejde med bobler fundet 

en masse brikker. Når disse er fundet, bliver der ikke altid stillet spørgsmålstegn ved brikkernes sandhed. 

Det har dog vist sig, at vores antagelse ikke altid er rigtig, hvad er årsagen, eller passer tallene. Vi kan tro, at 

vi har løst nogle problemer, men finder derefter ud af, at vi er faldet tilbage til udgangspunktet. De briller vi 

bruger til at se på verden med er menneskeskabt, og derfor også udsat for de fejl, det kan bringe med sig. 

Derfor er vi nødt til at hold styr på, hvad det er vi kigger på. Vi kan ikke bruge de samme antagelser eller 

metoder, som andre videnskaber bruger, fordi vores samfund er dynamiske, modsæt andre videnskaber. Vi 

lever i en verden der ændrer sig, hvor mange virksomheder har oplevet, at deres storhedstid og måske 

allerede er forsvundet. Som mennesker er vi nødt til at være omstillingsparate, så vi er klar til at være 

kritiske over for nye spillere på markedet. De skal være på markedet for at tilbyde noget, vi kan bruge, og vi 

må ikke bare lade os blive smidt rundt i cirkusmanegen af dem.   
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Perspektivering 

Ser man ud i fremtiden vil bobler opstå igen og igen, men vi kan blive bedre til at afhjælpe problemerne, 

inden de sker. Frameworket, der er blevet gennemgået i denne rapport, er kun første skridt på vejen. Som 

der er argumentet for i rapporten, er der ikke alene en faktor, som kan forklare en boble. Vi er nødt til at se 

bredere, både på hvilke faktorer der spiller ind, og hvorhenne i verden en sådan trussel kan befinde sig. 

Frameworket kan hjælpe med dette, fordi dets simple opbygning kan gøre, at der kan indarbejdes uendelig 

mange vurderinger. Dette kan være udbygninger, der kigger på specifikke lande, der har stor indflydelse på 

verdensøkonomien, psykologer der udarbejder en vurdering af befolkningens overconfidence eller andre 

tendenser. Man kan forsætte og bryde faktorerne ned i mindre og mindre dele for at finde ud af, hvor 

problemet i virkeligheden ligger. Til forskel for den akademiske verden i dag, at undersøge mindre enkle 

ståede dele af verden, kan man med dette framework sætte det ind i en kontekst, hvor det kan 

sammenlignes med andre forklaringer. 

I Danmark kan man bruge Rangvid-rapporten304 som udgangspunkt for at lave en vurdering af risikoen for 

bobler i fremtiden i Danmark. I sådan en vurdering ville det være relevant, at kigge på risikoen ved fx 

boliglån, generelle lånemuligheder, bankers udlånsportefølje på brancher og enkeltpersoner, 

finansbranchens indflydelse på statslige organisationer, kapitalkrav, bankens størrelse i forhold til BNP, 

bestyrelsesmedlemmer samt direktionens løn - og beføjelser. Der kan sikkert nævnes mange flere, men det 

giver et billede af, hvad det kunne være. Det er igen vigtigt, at der skabes en baseline der er troværdig ved 

at dække over en længere årrække. I dette tilfælde kunne det være klogt at gå helt tilbage til 1980’erne 

eller længere, fordi ”The closer you look, the less you see”305. Herved kunne man fremvise de mulige 

sammenhænge, og derved hvad man i fremtiden skal holde øje med. Risikografen kan fornyes hver 

måneden, og derved kan man se, om risikoen er stigende i forhold til faktorer, der har spillet ind før. Man 

ville også kunne tracke vurderinger og se, om der lige pludselig er sket store ændringer, og derefter 

overveje, hvorfor man ikke havde set dette komme. For at gøre risikografen brugbar for fremtiden, kunne 

man skrive kommentarer til store udfald i grafen, for at nye brugere i fremtiden kan forstå og bygge videre 

ud fra baselinen.  

Frameworket kan bruges til at skabe en fælles indgangsvinkel til, hvordan vi kunne se på problemet 

omkring bobler. Dette kan give adgang til nye meninger og måder at se verden på, der tidligere ikke er 

kommet i spil. Selv om der tidligere i opgaven er diskuteret, hvordan man kan omsætte 

samfundsbegreberne til tal, kan dette framework sætte begreberne i forhold til sig selv.  Dette kan skabe 

problemer i forhold til at samle mange forskellige typer af vurderinger til brug i en graf. Nogle personer kan 

have en tendens til at se deres fagområde som vigtigere og derved måske øge risikoen for at skabe 

opmærksomhed. Dette kan løses ved, at alle frit kan vurdere risikoen ved at minimere spreads på risikoen, 
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men ikke hvordan baselinen forløber. Man må antage at personer bag vurderinger, har en større viden 

omkring området, men måske ikke det bedste billede af vigtigheden af deres område.   

For at gøre dette muligt, og samtidig kunne sprede viden ud til en større målgruppe, skal dette framework 

ikke forblive i den videnskabelige verden. Dette skal forstås på den måde, at det foregå over internettet. 

Herved kan der let indarbejdes metoder, hvorved man kan ændre på risikovurderingerne samt tilføje og 

fjerne vurderinger, man ikke synes er relevante for ens beslutning. Frameworket må ikke miste sit 

videnskabelige grundlag, og derfor skal der også kunne lægges informationer og links som belæg, der 

tilhører en given vurdering. Derudover skal det være muligt at se personerne bag vurderingerne, er det 

eksempelvis en forsker i økonomi eller en fra Wall Street.  En person i den videnskabelige verden kender sit 

område så godt, at det må antages ikke at være krævende at udføre en sådan vurdering ud fra deres 

tidligere arbejde. Derfor skaber det ikke en øget arbejdsbyrde for at nå en ny målgruppe. Det vil også give 

privatpersoner og professionelle mulighed for lettere adgang til en bred viden uden at bruge alt deres tid 

på informationssøgninger. Selv om der i dag findes bedre muligheder for at finde videnskabelige artikler på 

fx Google Scholar, er den viden ikke altid tilgængelig pga. betalingsmure. Dette framework vil give personer 

mulighed for at forstå verden bedre, men alligevel ikke fjerne muligheden for forskere og fagblade til at 

leve af deres arbejde.   

Når mange arbejder med frameworket, er der faldgruber. Vi har i det foregående påvist, at mennesker har 

en tendens til at være meget optimistiske, når risikoen er størst, og boblen er på sit højeste. Derfor kan der 

også være en risiko for, at folk i de situationer ser verden mindre risikofuldt, end den er. Dette kunne man 

forsøge at undgå, ved at opstille situationer hvor man skal være ekstra opmærksom og forsigtig, med 

frameworket. Dette kunne fx være i en situation, hvor man synes, at verden er sikker. Her kunne være en 

tendens for new era-mentaliteten, som blænder for den sande virkelighed.  Der kan også være den fare, at 

folk vil bruge denne mulighed for at kunne holde øje med risikoen. Når verden oplever opgangstider, hvor 

det er relevant at holde øje med risikoen, kunne folk glemme frameworket, fordi de bliver overoptimistiske 

og ikke kan forestille sig nogen problemer.    

Hvis dette framework kunne blive udbredt, ville det måske være medvirkende til at samle alle brikkerne der 

findes bag de lukkede akademiske døre. Alle disse brikker kunne blive lagt ud til folket, som derefter kunne 

prøve at samle dem til deres helt eget puslespil. Der vil næppe være et puslespil der er ens, hvilket heller 

ikke er meningen. Forskelligheden i finansmarkedet er ikke en dårlig ting, at nogle står på sidelinjen og 

vente på at købe ind, når alle andre sælger ud. Nogle er måske gået hjem i forsvaret, når alle ville angribe, 

og derfor stadigvæk har energi tilbage. Der vil altid være huller i puslespillet eller på banen, men det kan 

måske giver en ide om, hvorhenne vi skal søge efter de manglende brikker, og hvor problemerne måske kan 

opstå i fremtiden, hvis der ikke blive taget hånd om det.  
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