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1.0 INDLEDNING 
Danske Bank skiftede i 2013 deres direktør ud med Thomas Borgen, efter at den tidligere direktør havde 

været ansat i blot 6 måneder. Efter Thomas Borgens tiltræden som direktør, ændrede han hele personal 

banking strategien til at omhandle kundefokus. Det tidligere fokus i banken var, at man målte personalet på 

salg og derigennem vurderede deres performance.  

Udgangspunktet i den økonomiske teori er som oftest, at der altid er fuld indsigt og fuldt kendskab til alle 

konsekvenser, men hvad betyder et strategiskifte egentlig for virksomheden, og dermed for aktivet? Hvis 

det kan påvises, at investors fokus er rettet mod bestemte nøgletal, udviklinger eller kapitalbindinger, kan 

man som investor sammenholde virksomhedens regnskabsperformance med en analyse af den kendte 

strategi. Dermed kan investor tilpasse sine aktiver i porteføljen mere nuanceret, da en undersøgelse af den 

valgte strategi i Danske Bank, kan opsætte nogle teoretiske rammer for strategiens påvirkning af 

virksomhedens risiko-/afkastforhold, ud fra tidshorisonterne – altså hvad forventes i ændringsfasen og 

hvad forventes når denne er overstået (Christensen 2014).  

Inden for den økonomiske psykologi, arbejdes der med at fremstille mangel på ressource og kognitiv 

kapacitet, og det kunne derfor være interessant at undersøge, om investoradfærden kan forklares gennem 

manglende kognitiv kapacitet – og dermed ud fra at investor ikke har fuld indsigt og rationalitet.  

Hvis ikke investor reagerer på alle ændringer i virksomhederne, kan porteføljerne skævvrides i forhold til 

deres forventede risiko-/afkastforhold (Christensen 2014). Hvis investoradfærden kan forklares ud fra 

regnskabstal eller ud fra forventningerne til den kommende strategi, kan man som aktiv investor muligvis 

slå markedet, ved at handle på begge dele samtidig. Hvis resultatet omvendt er, at investorerne reagerer på 

alt hvad virksomheden foretager sig, kan det betyde at markederne arbejder fuldt ud effektivt (Christensen 

2014). 

Det kunne derfor være interessant at undersøge investorernes fokus i forbindelse med strategiskifter, for at 

skabe et overblik over investorernes adfærdsmønster. Det vil være aktuelt at diskutere, om 

tidshorisonterne for investorerne har nogen indflydelse på deres valg af aktiver, i form af at acceptere en 

konsekvens på den korte bane, for at kunne lukrere på den lange bane – eller omvendt. 

Denne afhandlings formål er, at undersøge hvad regnskaberne betyder for investoradfærden samt om 

hvilke teoretiske perspektiver der kan sætte på den nye strategi i Danske Bank, og dermed forklare aktivets 

kommende risiko-/afkastforhold.  

Ovenstående leder mig til følgende problemformulering: 
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2.0 PROBLEMFORMULERING 
Med udgangspunkt i Danske Banks direktør- og strategiskifte i 2013, hvordan kan investoradfærden 

forklares ud fra en peergruppesammenligning samt hvilken indflydelse havde skiftet for afkast-

/risikoforholdet i Danske Bank  

2.1 Problemstillinger 
- Analyse af korrelationen mellem aktierne i peergruppen 

- Diskussion af korrelationen og standardafvigelse 

- Analyse af regnskaberne i peergruppen 

- Diskussion af regnskabernes påvirkning på aktiekursen 

- Redegørelse for strategiskiftet i 2013 

- Analyse af strategiskiftet 

- Diskussion af den teoretiske påvirkning på aktivet (aktien Danske Bank) 

2.2 Psykologisk undren 
Ved at anvende et investorperspektiv opstår den generelle undren over, om man kan argumentere for, at 

et strategiskifte vil påvirke aktivet. I psykologien arbejder man med rationalitetsbegrænsninger og 

indsigtsbegrænsninger, som afviger fra den traditionelle økonomiske skole, hvor der oftest afgrænses til 

fuld rationalitet og fuld indsigt (Christensen 2014). Det kan derfor være interessant at se på netop et aktiv 

under en ændring, da man kan teste nogle af disse forudsætninger. Hvis det kan påpeges at aktivet ved et 

strategiskifte ændrer karakter, vil den aktive investor være ramt af en opmærksomhedsbegrænsning, og 

kan dermed ikke kan nå at reagere på detaljer, som eksempelvis et strategiskifte (Knudsen 2011). 

Strategiskiftet udgør for koncernen Danske Bank ca. en fjerdedel, så derfor skal denne begrænsning sættes 

op imod hele koncernens performance.  

Indsætter man en forudsætning om at kognitive ressourcer er begrænset, således at opmærksomhed er en 

formindsket eller knap ressource, har investor ikke længere mulighed for at fordybe sig lige meget med 

hvert enkelt aktiv. Derfor kan det være interessant at undersøge, om investoradfærden kan forankres i 

enkelte nøgletal, forventninger eller udviklinger. 

3.0 AFGRÆNSNING 
Strategiskiftet er primært gennemført i personal banking og nu også business banking, men Danske Bank 

koncernen er større end disse to enheder. Der er for afhandlingen valgt at være fokus på personal banking, 

da det er den del af Danske Bank koncernen der står for den største indtjening af alle enheder (ca. 25% i 

2015) (Finansrådet 2015). Med dette in mente bør et strategiskifte i personal banking på grund af 
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indtjeningsgraden have den største effekt på regnskabet, sammenlignet med et strategiskifte i andre 

enheder i koncernen.  

Der er til afhandlingen valgt en peergruppe til sammenligning med Danske Bank, det bliver derfor en 

afgrænsning, at den valgte peergruppe repræsenterer et korrekt sammenligningsgrundlag. Peergruppen er 

valgt ud fra en liste over de største banker i Danmark (Finansrådet 2015). En udfordring er, at Danske Bank 

er væsentligt større end alle andre banker i Danmark.  

Nordea er ikke medtaget i peergruppen, fordi deres hovedaktiviteter ikke ligger i Danmark. Eftersom alle 

andre i peergruppen inddragede pengeinstitutter er inddraget med koncernregnskab, kan man ikke 

sammenligne Nordeas danske enhed på samme måde, da forholdet for koncernen og Nordeas danske 

enhed ikke vil afspejle et korrekt billede af virksomheden.  

Nykredit er ikke valgt til peergruppen, fordi de i den målte periode ikke har været børsnoteret, og derfor 

kan aktiekursen ikke måles og sammenlignes.  

Alle regnskabernes nominelle værdier er udtrykt som millioner af kroner.  

Nøgletal fra bankernes regnskaber (ROE, return on Equity samt ROA, return on assets), vil ikke blive 

beregnet i afhandlingen, men de vil være nævnt ud fra bankernes regnskaber, for at afgrænse 

investoradfærden herfra.  

Analysen forsøges at gøres så antagelsesfri som mulig, så der ikke skal foretages antagelser vedrørende 

specifikke regnskabsposter, men derimod forsøge at skabe et nedkog af argumentation til diskussionen. 

I analysen af, om investor benytter regnskabet til at træffe sin beslutning, vil afhandlingen udelukkende 

fokusere på resultatopgørelsen og balancen for den samlede koncern i de forskellige banker i peergruppen 

samt Danske Bank. Der afgrænses altså til, at hvis investor ser på regnskabet i sin vurdering af en 

virksomhed, er det udelukkende de to ovennævnte elementer af regnskabet der undersøges. I 

regnskabsanalyserne afgrænses der ligeledes fra poster, hvori der ikke sker en markant udvikling eller 

såfremt posten ikke udgør en væsentlig andel af balancen eller resultatopgørelsen. Regnskabsanalyserne 

baseres på årene fra 2012 til 2016. Der anvendes primær data i form af regnskaber fra de individuelle 

banker. Til analysering af aktiekursudviklingen benyttes sekundærdata, eftersom der tages udgangspunkt i 

justerede aktiekurser. 

Der afgrænses fra at inddrage strategier for de øvrige banker i peergruppen, fordi der udelukkende er fokus 

på Danske Banks udvikling. Peergruppen er sammensat for at skabe en reference til denne udvikling, og 

ikke for at sammenligne strategier.  
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Der afgrænses i det organisatoriske forandringsafsnit fra de fremtidige forandringsprocesser, eftersom 

Danske Banks forandring stadig er relativt ny. Derfor kan det ikke forventes at forandringen endnu er 

forankret set i forhold Lewins forandringsteori (Bekka & Fivelsdal 2014).  

Yderligere afgrænsning hvor det er relevant, bliver kommenteret gennem afhandlingen. 

Der vil i afhandlingen været listet mange tabeller og figurer, derfor vil nummereringen være lavet ud fra, at 

ingen tabeller eller figurer har samme talværdi, for at undgå at læser tager fejl af tabellerne og figurerne, 

som der refereres til. 

Årsregnskabet for personal banking i Danske Bank afviger i rapporterne fra 2013 til 2014, hvorfor bilag 1 er 

indsat. Det har ikke været muligt at finde årsagen til denne afvigelse, hvorfor der nu afgrænses for, at 

regnskabet i 2014 repræsenterer de korrekte tal for Danske Bank personal banking i 2013. Regnskabernes 

mismatch ses under alle posterne i personal banking resultatopgørelsen.  

4.0 METODE OG TEORI 
Til at belyse problemformuleringen anvendes en peergruppe, som skal danne baggrund for 

sammenligningen med Danske Bank. Dette for at analyserne af Danske Bank kan sammenholdes med 

markedet (peergruppen). Peergruppen sammenlignes også med markedet generelt (se figur 09 i afsnit 8.2). 

Aktieindekseringerne er lavet ud fra afkastjusterede gennemsnitsværdier, for at sikre et korrekt 

sammenligningsgrundlag. Data til aktieindekseringerne er hentet via Nasdaq omx nordic (Nasdaq u.å). 

Databehandlingen vil være ud fra primær data, hvorfra der vil foretages egne beregninger. Med primære 

tal menes, at tallene vil være ubehandlet.  

Der vil én gang i afhandlingen benyttes sekundære data (dog for alle i peergruppen), som er taget fra 

årsrapporterne, dette vil være: 

- ROE (return on equity) 

- ROA (return on assets) 

Der benyttes i afhandlingen korrelationer, standardafvigelser samt regnskabsanalyse til at indsnævre den 

afsluttende diskussion.  

Analyseafsnittet indledes med en trendanalyse af regnskaberne, for at skabe et overblik over bankernes 

regnskabsudvikling. Til at supplere trendanalysen, vil der også beregnes en common size analyse, hvor der 

indekseres ud fra indtægter (på resultatopgørelsen), således at man får et billede af, hvor stor en del af 

indtægterne, omkostninger, mv. udgør.  
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På balancesiden bliver der beregnet en common size analyse, for at belyse kapitaliseringen i bankerne, her 

vil hvert år i den målte periode (2012-2016) blive indekseret op mod totale aktiver og totale passiver, for at 

vurdere de væsentligste balanceposter. Formålet med denne metode er, at supplere en trend med et 

indblik i, hvor stor en del af kapitalen de enkelte poster udgør, og dermed skabe en mere nuanceret 

diskussion om bankernes tilstand og sammenlignede performance. 

Redegørelsen samt diskussionen er forankret i bogen ”Der er kun én chef – Kunden!”, af Thomas Lykke. 

Bogen er valgt fordi den baseres på praktik. Ved denne tilgang gives der indblik i strategiske beslutninger 

der ellers ikke har været muligt at få indsigt i. Derudover giver bogen mulighed for at referere til 

strategiskiftet ud fra en forudsætning om symmetrisk information, da alle har adgang til bogen. Dermed 

bliver der ikke refereret til subjektive oplevelser, der har baggrund i min egen ansættelse i banken. 

5.0 DISPOSITION 
Afhandlingen indledes med et statistisk afsnit, som vedrører aktiekursbevægelserne. Dette for at 

undersøge om Danske Banks aktiekurs performer anderledes end peergruppens, for derved at afklare om 

strategiskiftet har haft indflydelse.  

Det statistiske afsnit suppleres af regnskabsanalyser for alle banker i peergruppen samt Danske Bank, for at 

undersøge og afgrænse om regnskaberne forklarer aktiekursudviklingerne, samt om det kan påvises at 

specifikke regnskabstal eller regnskabsforhold forklarer investoradfærden.  

Formålet med det statistiske afsnit er, at afgrænse hvilke poster i regnskaberne, der har afgørende 

indflydelse på aktiekurserne, således det kan forklares om de alene dikterer investoradfærden.  

Efter peergruppens regnskabsanalyser, vil der blive analyseret på Danske Banks personal banking 

resultatopgørelse, for at undersøge om der kan påvises væsentlige ændringer under/efter 

implementeringen af strategiskiftet i 2013. Formålet med afsnittet er, at afgrænse diskussionen til, om der 

er en væsentlig konsekvens af strategiskiftet. 

Afhandlingen afsluttes med en teoretisk diskussion af strategiskiftet, med udgangspunkt i et 

investorsynspunkt, forankret i et risiko-/afkastet perspektiv. Til denne diskussion anvendes som hovedvægt 

Michael Christensens (2014) teori om aktieinvestering.  

6.0 BEGREBSFORKLARING 
Afhandlingen er skrevet med henblik på, at en person med afsluttet HD2 i finansiering, med afslutning af 

fagene: ledelse af finansiel virksomhed, økonomisk psykologi, portfolio analysis samt regnskabsanalyse, kan 

læse og forstå afhandlingen. Det er derfor forventet at læser er indforstået med begreberne der 
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fremkommer i afhandlingen. Det må forventes af en person med afsluttet HD2 i finansiering er indforstået 

med korrelationsbegreber samt teoretiske begreber fra organisationsteorien. Regnskaberne i afhandlingen 

er ikke udtrykt ens, men det forudsættes at læseren kender til regnskabsudtrykkene, og derved kan 

sammenkoble eksempelvis net interest income med netto renteindtægter. Begreberne i regnskaberne er 

ikke udtrykt ens, fordi det ikke har relevans for konklusionen.  Det forventes derudover at læseren er 

indforstået med de psykologiske begreber nævnt i afhandlingen, som eksempelvis typetænkning samt 

kognitive ressourcer.  

Der vil i afhandlingen blive refereret til et selvlavet udtryk: Indtjeningsmarginal. Dette udtryk bliver 

forklaret ved benyttelse senere i afhandlingen. Begrebet er et forsøg på at reformulere resultatopgørelsen 

til udelukkende at omhandle bankens kerneforretning. Indtjeningsmarginalen er beregnet således: 

(𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟 + 𝑔𝑒𝑏𝑦𝑟𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟) − 𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙  

7.0 AKTIEKURSER 
Aktieindekseringen opstilles for at kunne sammenholde denne med regnskabsanalyserne. Herunder ses en 

indeksering af Danske Banks aktiekurs overfor den valgte peergruppe (Nasdaq u.å.). 

Figur 01 – Aktieindeksering  

 

Som det ses på aktieindekseringen ovenfor, er Danske Banks aktie, en af de aktier som udvikler sig mest 

positivt blandt peergruppen, kun overgået af Spar Nord. I forhold til peergruppen og aktiekursudviklingen, 

lader Danske Banks aktieindeksering også til at være en af de mest stabile. Det undrer mig at aktien virker 

stabil og opadgående, når Danske Bank ansætter og fyrer Eivind Kolding efter 6 måneder som direktør. Det 

er et utroligt dårligt signal for investor, at en virksomhed skifter så hurtigt ud i topledelsen (Christensen 

2014).  

Afhandlingen introduceres med en analyse med udgangspunkt i, at undersøge korrelationen mellem 

Danske Bank og peergruppen, for at afdække om der er nogen sammenhæng mellem aktiekursudviklingen 
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for disse banker. Ved denne analyse kan det fastslås om Danske Banks aktie performer forskelligt fra 

peergruppen, og dermed afgrænse Danske Banks aktiekursbevægelser fra markedstrends. 

7.1 Korrelation 
For at undersøge om Danske Bank udskiller sig fra peergruppen, er der valgt at beregne korrelationen 

mellem Danske Bank og de enkelte banker i peergruppen.  

Interessant for korrelationen er, at den kan påvise udsvingssammenhængen mellem Danske Bank og 

peergruppen, og dermed give en indikation af, om aktiekurserne følger hinanden eller ej. Denne 

sammenligning kan påvise statistisk, om strategiskiftet kan have haft betydning. Denne statistiske vurdering 

ses hvis Danske Bank ikke korrelerer med de andre banker, kan det betyde, at strategiskiftet har skabt støj 

for udviklingen. 

Det kan ligeledes påvises om bankernes aktiekurser ligger så tæt, at det kan være svært at påpege nogen 

forskel i investors perspektiv. Hermed menes, at hvis korrelationerne mellem bankerne nærmer sig 1, kan 

det være svært at argumentere for, at det overhovedet betyder noget at lave et strategiskifte, da 

investorerne ikke reagerer på det.  

7.1.1 GENEREL KORRELATION: 
Den generelle korrelation er en korrelationsberegning for perioden januar 2016 til marts 2017. 

Peergruppebankerne er herunder nævnt med deres korrelationstal overfor Danske Bank aktien baseret på 

egen beregning på tal hentet fra Nasdaq omx Nordic (u.å): 

Sydbank: 0,94 

Jyske Bank: 0,88 

Spar Nord: 0,95 

Disse korrelationstal betyder, at der er en meget stor korrelation i aktiernes kursudvikling, og ved at 

kombinere en portefølje alene på peergruppen, vil man stort set ikke opnå nogen diversifikationsgevinst. 

Det er svært at forklare nogen indflydelse direkte fra strategiskiftet hvorfor regnskaberne for peergruppen 

skal analyseres, for at se om disse kan forklare kursudviklingen.  

Når regnskaberne inddrages er det for at sikre, at andre dele af Danske Bank koncernen ikke har betydning 

for udviklingen. Hvis et andet organ performer modsatrettet personal banking, vil dette opveje for 

eventuelle negative effekter ved et strategiskifte. Derfor vil der senere blive lavet regnskabsanalyser for alle 

banker, for at afgrænse udviklingen på regnskabssiden.   
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7.1.2 KORRELATION PÅ ENKELTE ÅR 
Inden regnskaberne gennemgås, bliver korrelationen beregnet for aktiekurserne ud fra de enkelte år i den 

valgte periode (se tabel 02). Dette gøres for at sammenholde disse beregninger med den generelle 

korrelation, for at undersøge om Danske Banks korrelation ændrer sig før/under/efter strategiændringen. 

Korrelationerne for de enkelte år kan også bruges til at få en mere præcis vurdering af investors foretrukne 

regnskabsudvikling. 

Tabel 02 – Korrelationen mellem Danske Bank og peergruppen fordelt på enkelte år  
Peergruppe  2012 2013 2014 2015 2016 

Sydbank  0,77 0,90 0,65 0,92 0,87 

Jyske Bank  0,45 0,84 0,53 0,87 0,82 

Spar Nord  0,52 0,80 0,72 0,93 0,90 

Figur 03 – Korrelationen mellem Danske Bank og peergruppen fordelt på enkelte år 

 

Ud fra korrelationerne fra år til år, er det meget tydeligt at der i år 2014 bliver en mindre korrelation 

mellem Danske Bank og peergruppen. Dette kan tyde på, at der er reageret på strategiskiftet, da skiftet 

kom i denne periode.  

For at undersøge om der er tale om en reaktion på strategiskiftet eller en generel markedsudvikling, er der i 

afhandlingen valgt at beregne korrelationer på peergruppen internt, for at afgrænse fra større 

begivenheder på markedet. Hvis peergruppen generelt svinger på korrelationen i 2014, kan det betyde at 

en større makroøkonomisk ændring har betydning for Danske Banks udsving med peergruppen.  

7.1.3 RESTERENDE PEERGRUPPES KORRELATION 
For at undersøge om der generelt på markedet i 2014 er sket noget, som har udfordret den generelle 

korrelation, er korrelationerne mellem resten af peergruppen beregnet (se tabel 04 samt figur 05). 
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Tabel 04 – Korrelationen mellem peergruppen fordelt på enkelte år 
Peergruppe  2012 2013 2014 2015 2016 

Jyske Bank/Sydbank 0,72 0,96 0,24 0,75 0,92 

Jyske Bank/Spar Nord 0,67 0,98 0,63 0,81 0,82 

Sydbank/Spar Nord 0,74 0,93 0,09 0,85 0,86 

 

Figur 05 – Korrelationen mellem peergruppen fordelt på enkelte år 

 

Det er fælles for peergruppens korrelationer, at den i 2014 er nedsat. Dette kan altså påpege, at der er en 

anden indvirkning på markedet end alene Danske Banks strategiskifte. Da effekten har påvirket alle i 

peergruppen, må der være tale om en større fællesnævner i 2014.  

7.1.3.1 Potentiel årsag 
Årsagen til udsvinget i 2014 kan være, at den Europæiske Centralbank offentliggjorde opkøbsprogrammet i 

Europa, for at holde renterne lave (Buttler 2014) – og dermed få bugt med inflationen som var ved at 

udvikle sig til deflation. En melding om en kommende langvarig periode med lave renter er ikke godt for 

bankerne, fordi en stor del af deres indtægter stammer fra renterne. Meldingen om lave renter kan forklare 

bankernes udsving i 2014 medmindre regnskaber viser andet.  

Der kan endnu ikke argumentere for, at dette er årsagen, men vil diskutere det efter regnskabsanalyserne.  

7.2 Standardafvigelse 
Standardafvigelsen repræsenterer aktiens gennemsnitlige afvigelse fra middelværdien (gennemsnittet) i 

den målte periode. Dette inkluderes til at vise udsvingsgraderne for Danske Bank og peergruppens 

aktiekurser. Standardafgivelsen er i investors perspektiv lig med risiko, og derfor søges der ofte en lav 

standardafvigelse (Christensen 2014).  
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Når man betragter standardafvigelsen som risiko opstår et problem, da standardafvigelsen ikke skelner 

mellem positive og negative udsving (Christensen 2014). Altså hvis en aktiekurs ændrer sig meget positivt i 

en periode, vil standardafvigelsen stige og dermed indikere større risiko – selvom der er tale om positive 

udsving.  

Standardafvigelsen skal derfor også ses i en sammenhæng med aktieudviklingen, da man dermed får et 

bedre indblik i risiko/afkast sammenhængen. Ud fra teorien bør denne sammenhæng eksistere, og man bør 

dermed forvente større risiko hvis udsvinget er stort (Christensen 2014).  

7.2.1 STANDARDAFVIGELSE FOR DE ENKELTE ÅR 
Tabel 05 er udarbejdet for, at vise standardafvigelserne som procentmæssige gennemsnitsudsving fra 

middelværdien. Årsagen til at denne tabel udregnes er, at sætte udsvingene som en procentsats overfor 

middelværdien, således at udsvingene kan sammenlignes. Hvis blot standardafvigelserne blev 

sammenlignet, ville sammenligningsgrundlaget være forkert, idet udsvinget skal sættes op imod 

aktiekursen. Eksempelvis hvis Danske Banks aktie har en standardafvigelse på 5, og Jyske Bank har en 

standardafvigelse på 4, så vil Jyske Bank stå bedst, da risikoen forbundet med investering i denne aktie er 

lavere. Men hvis Danske Banks aktiekurs er 150 og Jyske Banks 4, så ville Jyske Banks udsving være langt 

større forholdsmæssigt, end Danske Banks – altså vil den procentvise standardafvigelse i dette eksempel 

være større for Jyske Bank, og der vil derfor være større risiko forbundet med investering i denne bank 

fremfor Danske Bank. Der er krydskontrolleret i beregningen med gennemsnitlige udsving fra 

middelværdien, for at sikre, at gennemsnittet er retvisende (se bilag 2). 

Beregningen til tabel 5 er følgende: 

(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒/𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖) ∗ 100 = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑣𝑖𝑠 𝑢𝑑𝑠𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

Tabel 05 – Standardafvigelser som procent af middelværdi 
Peergruppe  2012 2013 2014 2015 2016 

Danske Bank  9,84 7,53 7,41 7,63 6,34 

Sydbank  5,56 12,76 11,31 10,74 7,83 

Jyske Bank  7,25 17,90 3,19 8,35 8,54 

Spar Nord  9,79 17,85 5,65 10,93 13,16 



Anders Christian Taarnberg           Maj 2017 
Afhandling – HD2 Finansiering  Anta15ah 
Vejleder: Kasper Riddermann Schiøth 

Side 15 af 91 
 

 

Figur 06 – Standardafvigelse som procent af middelværdi 

 

I figur 06 ovenfor ses det at Danske Banks standardafvigelse ligger som den mest stabile over perioden.  

Samtidig er Danske Bank den af de fire banker der har de laveste standardafvigelser hvis man sætter 

standardafvigelsen til at være en procentsats af middelværdien for perioden. Set ud fra et risikoperspektiv 

vil det være en fordel for investor at investere i Danske Bank, da der generelt leveres lav standardafvigelse 

sammenholdt med aktiekursudviklingen som er positiv over hele perioden.  

Sat overfor aktiekursen falder standardafvigelsen for både Spar Nord og Jyske bank, men i den periode 

stagnere begge bankers aktiekurs også, hvilket medfører en lav standardafvigelse. Således ses vigtigheden 

af at se standardafvigelserne i sammenhæng med aktiekursen, da den stagnerende aktiekurs betyder en 

lavere standardafvigelse, og dette giver en lavere risiko for investor, dog er der ikke udsigt til stort afkast 

pga. flatlinet aktiekurs.   

7.2.2 GENEREL STANDARDAFVIGELSE 
For også at sammenholde med den generelle udvikling i standardafvigelsen for de fire banker for hele 

perioden, er samme beregningen lavet til at sammenligne standardafvigelsen over hele perioden. 

Tabel 07 – Standardafvigelse for hele perioden 
Peergruppe  Standardafvigelse Standardafvigelse som procent af middelværdi 

Danske Bank  44,61  29,36% 

Sydbank  51,18  31,31% 

Jyske Bank  65,02  23,90% 

Spar Nord  18,21  35,27% 

Til en start ses der isoleret på bankernes standardafvigelse for hele perioden, hvor den laveste risiko 

forbundet med investering i aktier ses hos Spar Nord fulgt af Danske Bank, Sydbank og Jyske Bank. Ses på 

banken med laveste og højeste risiko, ses det at der er mere end tre gange større risiko forbundet med 
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investering i Jyske Bank sammenholdt med investering i Spar Nord.   

Når standardafvigelserne udtrykkes som procent af aktiens middelværdi, ser risiko fordelingen anderledes 

ud. Den laveste risiko ses ved investering i Jyske Bank, efterfulgt af Danske Bank, Syd Bank og Spar Nord. 

Jyske Bank og Spar Nord har byttet placering. Jyske Bank der før havde pladsen som den mest risikofyldte 

investering er nu blevet den mindst risikofyldte, og omvendt er Spar Nord gået fra at være den mindst 

risikofyldte investering til at blive den mest risikofyldte investering. Som tidligere beskrevet er det mest 

korrekt at anvende standardafvigelser i procent af middelværdien, da man her får den forholdsmæssige 

mest korrekte afvigelse, da standardafvigelsen i sig selv kun viser det nominelle udsving.  

På aktieindekseringen (se figur 01) performer Danske Bank bedre end Sydbank, men Danske Banks 

standardafvigelse er lavere end Sydbanks. Dette bør ikke forventes eftersom afkastforventningerne til 

Sydbank bør være højere grundet deres større standardafvigelse.  

7.3 Delkonklusion: korrelation og standardafvigelse 
Der er en fin sammenhæng mellem standardafvigelse og afkast, da Jyske Bank ligger lavest på afkast, men 

også lavest på risiko (udtrykt som standardafvigelse). Danske Bank ligger næst højest med en lidt højere 

standardafvigelse, og dermed også med et – dog forventeligt - højere afkast. 

Spar Nord ligger med den højeste risiko samt – igen også forventeligt – højeste afkast.   

Blandt peergruppen skiller Sydbank sig ud som en mindre attraktiv aktie, da deres risiko er højere end 

Danske Banks, samtidig med at afkastet er lavere. Sydbanks korrelation er 0,94 og dermed stort set ens 

med Danske Banks udsving. En portefølje med Sydbank som aktiv virker derfor irrationelt, med mindre 

investoren tror på den fuldstændige spredning, hvor man skal have lidt af alting.  

Det er umiddelbart svært over hele perioden at argumentere for at Danske Banks aktiekursudvikling 

ændrer sig anderledes end peergruppens. Ved at beregne korrelationer på de enkelte år, kan det ses at der 

i 2014 sker en markant nedgang i korrelationen mellem Danske Bank og peergruppen. Denne ændring i sig 

selv kan tyde på at strategiskiftet har haft en betydning for Danske Banks aktiekurs, men ved at beregne 

korrelationen mellem alle banker i peergruppen, kan udsvinget forklares som en fælles trend. Dermed kan 

der ikke argumenteres for at strategiskiftet alene har været årsag til dette udsving. For at afdække dette 

yderligere må regnskaberne gennemgås for at afgrænse deres effekt på aktiekursen. Hvis ikke 

regnskaberne forklarer udsvingene i 2014 kan der argumenteres for at udsvinget skyldes den Europæiske 

Centralbanks melding om opkøbsprogrammet (Buttler 2014), hvilket diskuteres senere i afhandlingen. 

Ved at beregne standardafvigelser kan vi få indsigt i bankernes risiko, og sammenholdt med det forventede 

afkast bør aktiekurserne fordele sig således (størst aktieudvikling først): Spar Nord, Sydbank, Danske Bank 
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og Jyske Bank. Det er bemærkelsesværdigt at Sydbanks aktie på aktieindekseringen performer dårligere 

end Danske Banks aktie til trods for en højere standardafvigelse og dermed større risiko.  

8.0 TRENDANALYSER PÅ RESULTATOPGØRELSERNE 
For at komme tættere på at forklare udviklingen i aktiekursen, skal argumentet om, at peergruppen og 

Danske Bank følges ad samt forklare udsvinget i 2014 understøttes af en regnskabsanalyse, for at se om 

regnskaberne i bankerne kan vise om der sker noget i den valgte periode. Denne analyse kan forklare om 

bankerne gør noget enestående hver især, som kan forklare aktiekursernes udsving. 

Med udgangspunkt i aktieindekseringen må det forventes at Spar Nord leverer det bedste regnskab, 

efterfulgt af Danske Bank, Sydbank og Jyske Bank, såfremt markedet er effektivt.  

I trendanalyserne vil der benytte ordet ”indtjeningsmarginal”, som skal være udtryk for forskellen mellem 

kerneindtægterne (rente – og gebyrindtægter) sammenholdt med omkostninger, altså: 

(𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟 + 𝑔𝑒𝑏𝑦𝑟𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟) − 𝑂𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 = 𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

8.1 Geoøkonomisk situation 
Dette afgrænsende afsnit indsættes til kort, at opridse væsentlige faktorer, som ingen af bankerne har 

indflydelse på, for på denne måde bedre at kunne diskutere udviklingen senere i afhandlingen. Der 

sammenlignes mellem de væsentligste tal for hele branchen (se figur 09). 

For alle bankerne i peergruppen er det fælles, at den største nominelle værdi i resultatopgørelsen er 

renteindtægterne. Derfor er det ikke uvæsentligt at sammenholde bankernes indtjening med renteniveauet 

i samfundet.  

Renteniveauet er én faktor, men det der giver bankerne deres indtjening, er deres evne til at fastholde en 

stor rentemarginal. På figur 08 ses rentemarginalens udvikling fra 2014 til 2016. På denne udvikling ses det 

at rentemarginalen siden 2014 er blevet mindre, og bankerne tjener dermed færre penge på udlån end 

tidligere, såfremt at man isolerer det enkelte udlåns indtjening, sammenholdt med det man kunne tjene 

tidligere. 
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Figur 08 -  Udvikling i rentemarginalen 2014-2016 (Danmarks Nationalbank 2016a) 

  

Inddragelsen af rentemarginalen er vigtig når der senere skal se på udlånsvolumenen i de enkelte banker. 

Da volumenen er opdelt i banklån og realkreditlån, er bankerne interesseret i at have flere banklån end 

realkreditlån, da rentemarginalen er større end bidragssatserne er på realkreditlån, bankerne kan derved få 

større indtjening.  

8.2 Gebyrindtægter 
I forlængelse af renteniveauet i Danmark, har bankerne en anden fælles faktor, som de kan ændre på – 

gebyrindtægterne. Gebyrindtægterne ønskes sammenholdt, fordi det er en væsentlig fælles faktor for 

bankerne. 

Figur 09 – Bankernes indkomst og udgifter (Finanstilsynes 2016) 
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Som det fremgår af figur 09, er gebyrindtægterne stigende fra 2012 og frem til 2016. Det kan ses som en 

nødvendighed for at bankernes hovedindtjening stadig opvejer driftsomkostningerne (specielt personale), 

da renteindtægterne i 2014 ikke er høje nok til at dække personaleomkostningerne. 

8.2.1 NEDSKRIVNINGER OG RESULTAT FØR SKAT  
Som afsluttende fælles faktorer for bankernes sammenligning, er nedskrivninger og resultat før SKAT. Det 

er fælles for branchen at nedskrivningerne på udlån falder (se figur 09), og endda falder væsentligt. 

Bankerne er altså over tiden blevet bedre til at inddrive udlån, og dermed forbedre deres kreditkvaliteter. 

Man kan udfordre kreditkvaliteten ved at vurdere, om der blot er tale om konjunkturtrend, hvor det er 

væksten, der sørger for inddrivelsen af gæld, eller om bankernes kreditgivning rent faktisk er blevet 

væsentligt bedre.  

Branchen oplever fra 2012 og frem til 2016 en stigning i resultat før skat. Det må derfor forventes at 

pengeinstitutterne har positiv udvikling i trendanalysen, såfremt de følger markedet. 

8.3 Resultatopgørelsen for Danske Bank1 
Tabel 10 – Trendanalyse Danske Bank resultatopgørelse 

 

8.3.1 INDTÆGTER: 
Danske Banks renteindtægter falder stabilt over perioden, hvor indekseringen i 2013 og 2014 er 97, hvilket 

ud fra markedstendensen er meget lig markedstrenden som helhed (se tabel 10). I 2015 falder 

                                                             
1 Egen tilvirkning ud fra Danske Banks årsrapporter 2012 – 2016  
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renteindtægtsindekseringen yderligere til 94, og afspejler her ikke markedets trend. 2015 er året hvor 

effekterne fra strategiskiftet i Danske Bank bør have effekt, hvorfor der senere vil undersøges, hvordan 

Danske Banks personal bankings bidrag er til denne udvikling (se afsnit 11.0 Danske Bank Personal Banking). 

I 2016 stiger renteindtægtsindekseringen atter til 97. 

Danske Bank performer over branchens evne til at hjemtage gebyrindtægter (se tabel 10), der er svagt 

stigende i perioden for branchen, og hvor Danske Banks gebyrindtægter ses mere stigende. For Danske 

Bank gælder det er at indekseringen af gebyrindtægterne i 2016 er 160.   

De samlede indtægter for Danske Bank i perioden er faktisk svagt stigende grundet evnen til at øge 

gebyrerne. I 2016 er Danske Banks indtægter indekseret til 105.  

8.3.2 INDTÆGTER (RENSET): 
Danske Banks resultatopgørelse på indtægtssiden er påvirket af net trading income samt other income. For 

net trading income gælder det at indekseringen i 2013 var 55 og i de følgende år er steget væsentligt til 81. 

Other income er eksplosivt stigende gennem hele perioden, hvor indekseringen i 2016 var 244.  

Da net trading income og other income ikke er en del af kerneforretningen, ønskes der at rense 

indtægterne til kun at indeholde rente- og gebyrindtægter. Dette fordi det giver mulighed for at undersøge 

bankernes evne til at opretholde en kerneforretning. For Danske Bank ses det, at hvis deres performance 

renses til at bestå af rente – og gebyrindtægter, er deres indtægter steget svagt over perioden til indeks 

114 i 2016 (se tabel 11). Stigningen i de samlede indtægter finder først sted i 2014, og da gebyrindtægterne 

for perioden er stigende og renteindtægterne faldet (se tabel 12), skyldes den positive udvikling alene 

gebyrindtægterne. Renteindtægtsfaldet/stagnationen kan skyldes strategiskiftet, men kan også skyldes 

rentenedsættelsen på makroøkonomisk plan (Buttler 2014). Der undersøges senere (se afsnit 11.0 Danske 

Bank Personal Banking), i hvilken grad deres regnskab er med til at påvirke koncernregnskabet.  

Tabel 11 – Samlede indtægter indekseret 

 

8.3.3 INDTJENINGSMARGINAL: 
Ved at rense indtægterne til udelukkende at bestå af kerneindtægter (gebyr- og renteindtægter), kan det 

undersøges hvor god banken er til at drive sin kerneforretning sammenholdt med omkostningerne. På 

denne måde kan det vurderes i hvilket omfang banken øger sin indtjeningsmarginal.   

Ved at anvende nominelle værdier, fås en ide om, hvordan forholdet i Danske Bank er mellem indtægter og 

udgifter. Der er i tabel 12 udarbejdet en oversigt over dette. 
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Tabel 12 – Indtjeningsmarginal Danske Bank 

 

Tabel 13 – Indekseret indtjeningsmarginal Danske Bank ud fra 2012 

 

Positivt for den nominelle del af Danske Banks regnskab er, at deres forhold mellem indtægter og udgifter 

er positivt stigende gennem hele perioden. Det er godt for den samlede betragtning, da indtægterne for 

kernedriften i perioden er udfordret af renteindtægterne fra 2014 og frem. Danske Bank kompenserer altså 

for manglende renteindtægter ved at nedbringe omkostningerne, samtidig med at deres gebyrindtægter 

stiger. Netop omkostningerne skyldes ikke makroøkonomiske faktorer, men skyldes udelukkende strategien 

i virksomheden, hvorfor denne udvikling også vil sammenlignes med Personal Bankings isolerede regnskab 

(se afsnit 11.0 Danske Bank Personal Banking). Denne påstand diskuteres i afsnittet omkostninger.  

8.3.4 KORT DISKUSSION OM INDTÆGTER 
Danske Banks samlede indtægter er påvirket af 4 regnskabsposter: renteindtægter, gebyrindtægter, 

handelsindtægter og andre indtægter. Danske Banks kerneindtægter er gebyrindtægter og renteindtægter, 

hvorfor der kort vil diskuteres øvrige indtægtsposter. Regnskabsposten andre indtægter er svær at 

definere, fordi den indeholder mange forskellige indtægtsformer. På baggrund af dette udelukkes denne 

post i diskussionen, hvorfor diskussionen udelukkende vil omhandle handelsindtægterne.   

Fordelen ved at have ekstra indtægtsposter i regnskabet er, at man skaber en større diversificering i 

indtægten, og dermed nedbringes risikoen for enkelte regnskabsposter. Renteindtægterne fylder nominelt 

meget i Danske Banks resultatopgørelse, og derfor er bankens indtægter sårbare overfor renteændringer. 

Der kan endnu ikke konkluderes, at faldet i renteindtægter i 2014 alene skyldes de makroøkonomiske 

renteændringer, men hvis der afgrænses i argumentationen hertil, er Danske Banks handelsindtægter med 

til at skabe en hedging effekt for renteindtægterne. Afgrænses argumentet til, at renteniveauet påvirker 

vækstmulighederne (lavere renter = større vækst i samfundet), vil Danske Banks handelsindtægter stige 

hvis renterne falder, eftersom posten er udtryk for bankens interne investeringer, som er drevet af den 

generelle samfundsvækst. Hvis renterne på makroøkonomisk niveau derfor falder, vil noget af tabet på 

renteindtægten blive opvejet af en stigning på handelsindtægterne.  
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Omvendt hvis renterne stiger, vil handelsindtægterne falde, men her vil det blot betyde at 

renteindtægterne stiger i bankens regnskab. Der menes derfor godt at kunne argumentere for, at 

handelsindtægternes indflydelse skal ses som en måde hvorpå banken forsikrer sine indtægter.  

8.3.5 OMKOSTNINGER: 
Danske Banks omkostninger er, som for branchen generelt, faldende. I 2013 var indekseringen på 97 og 

denne forblev stabil i 2014. Herefter faldt indekseringen i 2015 til 94 og yderligere til 92 i 2016.  

Omkostningerne er, som tidligere nævnt, dikteret ud fra strategiske ændringer, og ikke på samme måde 

som renteindtægterne påvirket af makroøkonomiske ændringer. Man kan argumentere for at 

lavkonjunktur vil have indflydelse på omkostningsniveauet, fordi at der i lavvækst, som vil have betydning 

for bankens udlånsvolume, hvorfor omkostningerne kan blive tvunget ned. Derfor er argumentationen 

afgrænset til, at den i afhandlingen målte periode (2012-2016) ikke går fra højkonjunktur til lavkonjunktur. 

8.3.6 NEDSKRIVNINGER 
Danske Banks nedskrivninger er mindre end branchen som helhed og i 2016 tilbageføres nogle 

nedskrivninger på udlån. Hvis denne situation repræsenterer en anomali, vil bundlinjen være sårbar, og helt 

generelt vil man skulle forholde sig til, at resultatet i 2016 ikke er fremtidigt holdbart, da man ikke for evigt 

kan tilbageføre nedskrivninger. Dog er tilbageførslen så lille rent nominelt, at det ikke vil have den helt 

store effekt på regnskabet, hvis man vælger at have, eksempelvis, 0 i nedskrivninger i 2017.  

Nedskrivninger i banker udgøres primært af hensættelser, hvilket betyder at det er bankens egen opgørelse 

af forventelige tab. Det er altså ikke realiserede tab, men forventelige fremtidige tab på udlån. 

8.3.7 OPSAMLING DANSKE BANK 
Danske Banks indekstal er ikke meget afvigende fra branchen som helhed, hvis man fokuserer på 

trendudviklingen. Renteindtægterne er svagt faldende og gebyrindtægterne markant stigende. Hvis man 

ser ud over trenden, så udvikler Danske Banks gebyrindtægter sig bedre end resten af branchen på denne 

faktor.  

Ved sammenligning mellem branchen generelt og Danske Bank kan der opstå bias, da Danske Bank fylder 

utroligt meget i den danske bank sektor (Finansrådet 2015). Derfor er det ikke en overraskelse, at de følger 

sektoren generelt. Indekseringen på omkostninger viser samme billede, nemlig at de er faldende, ligesom 

resten af sektoren oplever det.  

Nominelt er det positivt for Danske Bank, at deres forhold mellem kerneindtægter og omkostninger er 

stigende. Nedskrivningerne er meget lave, og endda tilbageført i 2016. Tilbageførsel af nedskrivninger kan 

ikke fortsætte, så bundlinjen vil være, om end minimalt, ændret i løbet af en årrække, når der ikke længere 

kan tilbageføres hensættelser til nedskrivninger.  
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Danske Bank er mere følsom end resten af sektoren, hvis det nuværende nedskrivningsniveau 

repræsenterer en anomali, eftersom de ligger under markedet. Hvis det er fordi Danske Banks kreditpolitik 

er langt bedre end konkurrenterne, vil man dog kunne argumentere for, at deres nedskrivningsniveau bør 

være lavere, eftersom deres kreditgivning vil medføre færre nedskrivninger. Denne antagelse vil 

afhandlingen dog ikke tage udgangspunkt i, eftersom analyserne ikke kan påpege kreditkvaliteten ud fra et 

sagligt grundlag.  

Danske Bank har en meget positiv fremgang i resultat før SKAT, hvilket er atypisk for markedet, som fra 

2014 og frem oplever stabilt niveau i resultat før SKAT. Resultatet er hjulpet på vej af net trading income, 

der siden 2014 er stigende frem til 2016, dog uden at ramme udgangspunktet i 2012. Der kan som nævnt 

argumenteres for en indtjenings hedge i og med net trading income stammer fra investeringsafkast af 

interne investeringer.  

8.4 Resultatopgørelsen for Sydbank 
Nedenfor er opstillet Sydbanks resultatopgørelse indekseret fra 2012: 

Tabel 14 – Indekseret resultatopgørelse ud fra 20122 

 

8.4.1 INDTÆGTER 
Sydbank opgør deres indtægter som basisindtægter, og dermed ikke som de andre banker opdelt i rente- 

og gebyrindtægter. Det er derfor svært indledningsvist at sammenligne Sydbanks indtægter med 

peergruppen, fordi det er vanskeligt at se hvordan de forskellige poster udvikler sig. Det er 

bemærkelsesværdigt at Sydbanks samlede indtægter over perioden er faldende.  

Ved at undersøge regnskabsberetningen i regnskabet nærmere, kan man dog finde bankens basisindtægter 

opdelt. Sydbanks renteindtægter og gebyrindtægter opdeles således: 

                                                             
2 Egen tilvirkning ud fra Sydbanks årsrapporter 2012 – 2016 



Anders Christian Taarnberg           Maj 2017 
Afhandling – HD2 Finansiering  Anta15ah 
Vejleder: Kasper Riddermann Schiøth 

Side 24 af 91 
 

- Renteindtægter mv, som sidestilles med de andre pengeinstitutters nettorenteindtægter 

- For gebyrer sammenlægges: Lånegebyrer, depotgebyrer samt provisioner som bankens 

gebyrindtægter. 

Tabel 15 viser opdelingen af indtægterne, suppleret med tabel 16, for at vise den indekserede 

trendudvikling.  

Tabel 15 – Rente- og gebyrindtægter 

  

Tabel 16 – Indekserede renteindtægter og gebyrindtægter 

 

8.4.2 INDTÆGTER (RENSET) 
I figur 17 ses en oversigt over kerneindtægterne, der består af de totale indtægter, der er renset og dermed 

kun omfatter rente- og gebyrindtægter. Indtægterne sættes overfor Sydbanks omkostninger, således at 

indtjeningsmarginalen kan beregnes. Sydbank oplever et fald i indtjeningsmarginalen fra 2012 til 2014, hvor 

indekseringen i 2014 er 59 mod 100 i 2012. Herefter stiger Sydbanks indtjeningsmarginal eksplosivt i 2015 

til indeksering 199. I 2016 opleves et lille fald i den indekserede indtjeningsmarginal til 189.  

Tabel 17 – Indtjeningsmarginal  

  

Indtægterne falder samlet set i de totale indtægter i regnskabet, men Sydbank oplever fremgang i deres 

kerneindtægter, hvilket medfører en større indtjeningsmarginal. Sydbanks kerneindtægter er dog drevet af 

deres gebyrindtægter, da renteindtægterne over perioden er faldende (se tabel 17).  

8.4.3 OMKOSTNINGER 
Omkostningerne stiger svagt for Sydbank i perioden, hvilket er problematisk når de totale indtægter er 

svagt faldende. Det er atypisk for sektoren, at omkostningerne stiger, og sammenholdt med en 

indtægtsnedgang kan investorerne ikke være tilfredse med Sydbanks toplinjen. Positivt for toplinjen er dog, 

at kerneindtægterne isoleret set er stigende.  
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Sydbanks handelsindtægter har samme trend som Danske Bank, hvor den falder frem til 2014 og herefter 

stiger igen. Sydbanks evne til at hedge deres renteindtægter afgøres af, hvor stor en del af de samlede 

indtægter regnskabsposten udgør af regnskabet. Dette forhold vil blive undersøgt senere under common 

size analysen for Sydbank. Hvis ikke Sydbanks handelsindtægter udgør lige så meget af de samlede 

indtægter, som de gør hos Danske Bank, er investeringerne enten ikke lige så gode, eller også bliver der 

ikke afsat ressourcer til disse investeringer. Dette kan være uheldigt såfremt indtægtsposten udgør en 

hedge.  

8.4.4 NEDSKRIVNINGER 
Sydbanks nedskrivninger følger branchen og i 2016 har de meget få nedskrivninger. Modsat Danske Bank 

har de dog fortsat nedskrivninger på deres udlån, hvilket kan bevirke til en mere holdbar bundlinje på 

længere sigt. Igen påpeges, at den nominelle værdi af nedskrivningerne er meget lille, hvorfor effekten ikke 

vil slå markant igennem i regnskabet.  

8.4.5 OPSAMLING SYDBANK 
Desværre opgøres Sydbanks indtægter ikke enkeltvis, så der kan være en fejl i den måde der for 

afhandlingen er valgt, at sammenholde indtægterne på i forhold til peergruppen. Deres indtjeningsmarginal 

er stigende og drevet af gebyrindtægterne, idet renteindtægterne er faldende og omkostningerne stigende. 

I det samlede regnskab oplever Sydbank en fremgang på resultat før SKAT. Denne udvikling skyldes dog 

udelukkende de faldende nedskrivninger, hvorfor Sydbank er mere følsom overfor nedskrivningerne – til 

trods for den lave nominelle værdi -  idet de andre regnskabsposter ikke udvikler sig positivt.  

Sydbank er atypiske ved både at have indtægtsnedgang og stigning i omkostningerne, og det kan blive 

problematisk på længere sigt, hvis ikke dette ændrer sig. Ved at have faldende indtægter og stigende 

omkostninger kan der argumenteres for, at Sydbank tilfører negativ værdi til virksomheden i form af flere 

udgifter med mindre udgifterne går til at forbedre kreditkvaliteten.  

Det er problematisk, at Sydbanks bundlinje (resultat før skat) drives af hensættelsen på nedskrivningerne, 

og dermed kan fremtidig indtjening være meget følsom. Modsat Danske Bank er Sydbanks 

nedskrivningsniveau næsten lig med deres årlige indtjening i perioden. Sydbank er med andre ord meget 

følsomme for, hvis der opstår geoøkonomiske situationer der påvirker kundernes tilbagebetalingsevne. 

Sydbanks basisresultat før nedskrivninger var i 2012 var på 322, grundet den meget lille difference mellem 

nedskrivninger og basisresultatet. Der er altså ikke nogen indtjeningsbuffer, der kan supplere, hvis 

nedskrivningerne begynder at stige.  

For at illustrere udfordringen er der udarbejdet figur 18, der sammenholder basisresultat før 

nedskrivninger med nedskrivningerne. 



Anders Christian Taarnberg           Maj 2017 
Afhandling – HD2 Finansiering  Anta15ah 
Vejleder: Kasper Riddermann Schiøth 

Side 26 af 91 
 

Figur 18 – Sydbanks forhold mellem basisresultat før nedskrivninger og nedskrivninger 2012-2016 

 

På figur 18 ses det, at basisresultatet forbliver nærmest uændret, men nedskrivningerne falder markant. 

Forholdet mellem basisresultatet og nedskrivningerne illustrerer årets resultat før SKAT.  

Sydbanks resultat før SKAT er 1.869 i 2016, og sammenholdt med en forskel i nedskrivningerne på 1.661 

(2012 til 2016), udgøres dette stort set kun af forskellen i nedskrivningsniveauet.   

Selvom Sydbank forventeligt er blevet bedre til deres kreditarbejde, er de ikke i perioden blevet bedre til at 

forbedre det samlede indtægts-/udgiftsforhold. Bundlinjen drives hele vejen af deres lave nedskrivninger.  

8.5 Resultatopgørelsen for Jyske Bank 
Nedenfor er Jyske Banks resultatopgørelse opstillet med indeksering ud fra 2012:  

Tabel 19 – Indekseret resultatopgørelse ud fra 20123 

 

                                                             
3 Egen tilvirkning ud fra Jyske Banks årsrapporter 2012 – 2016  
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8.5.1 INDTÆGTER: 
Jyske Banks indtægter er atypisk sammenlignet med markedet, da banken i perioden oplever stigende 

renteindtægter og faldende gebyrindtægter. Gebyrindtægterne er dog først faldende i 2016. Interessant for 

Jyske Banks indtægter er deres kursreguleringer, som ændrer sig meget svingende i perioden. Der bliver 

altså satset meget på de interne investeringer i Jyske Bank, sammenlignet med Danske Bank og Sydbank, 

hvilket kan være positivt i en betragtning af at kursreguleringerne skal udgøre en hedge for 

renteindtægterne. Jyske Bank overperformer på renteindtægterne, sammenlignet med markedet. Derfor er 

deres endelige resultat mere følsom overfor renteudviklingen end bankerne i peergruppen, hvorfor en så 

stor stigning i kursreguleringerne kan hedge indtægten i højere grad. Det er vigtigt at understrege, at 

udviklingen kan skyldes Jyske Banks opkøb af BRF kredit i 2014 (Jyske Bank 2014).  

8.5.2 INDTÆGTER (RENSET): 
Renses basisindtægterne i Jyske Banks regnskab for kursreguleringer, er bankens indeks i 2016 lig med 115. 

Bankens resultat er altså kraftigt påvirket af kursreguleringerne, hvor basisindtægterne med 

kursreguleringer medregnet er på 126 i 2016.Renses regnskabet for alle andre indtægter end rente – og 

gebyrindtægter, er Jyske Bank indekseret med 119 i 2016, altså en stigning i den samlede indtjening.  

8.5.3 INDTJENINGSMARGINALEN 
På indekseringen (se tabel 20) har Jyske Bank stor fremgang på indtægtsposten, men der ses også stigende 

omkostninger, hvilket kan påvirke indtjeningsmarginalen. 

Jyske banks indtjeningsmarginal er positivt stigende over perioden, fraset et mindre fald i 2016. Dog 

forbliver indtjeningsmarginalen over niveauet i 2012 . Atypisk for Jyske Bank sammenlignet med resten af 

branchen er, at deres indtjeningsmarginal er drevet af renteindtægter og ikke gebyrindtægter. Jyske Banks 

sårbarhed overfor makroøkonomiske ændringer er dermed større, sammenlignet med Danske Bank og 

Sydbank.  

Tabel 20 – Indtjeningsmarginal  

 

8.5.4 OMKOSTNINGER 
Modsat tendensen for branchen (svagt faldende), er Jyske Banks basisomkostninger stigende i perioden. 

Man kan argumentere for, at Jyske Banks vækst derfor skal være stigende, eftersom det skal indhente 

meromkostningerne til driften, så de ekstra omkostninger ikke generere mindre værdi, som tilfældet kan 

være hos Sydbank.  
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8.5.5 NEDSKRIVNINGER 
Jyske Banks nedskrivninger minder meget om Danske Banks, hvor der ses et drastisk fald. I 2016 

tilbagefører Jyske Bank også nedskrivninger på udlån, hvilket ikke kan fortsætte, derfor skal der tages højde 

for dette når man ser på resultatet før SKAT.  

8.5.6 OPSAMLING JYSKE BANK 
Jyske Bank klarer sig langt bedre end branchen på renteindtægterne, der for perioden er stigende. De 

oplever et potentielt uforløst potentiale på deres gebyrindtægter, eftersom de er faldende for perioden. 

Netop dette punkt vil der blive gået i dybden med under common size analyserne, som beskriver hvor stor 

en andel af indtægten, gebyrindtægterne udgør – altså et forsøg på at beskrive, om deres gebyrer i dag er 

for høje sammenlignet med branchen, eller om det er en parameter de kan skrue på. På omkostningssiden 

er Jyske Bank atypisk, da de har stigende omkostninger, sammenlignet med branchen generelt. Positivt er 

det for Jyske Bank, at deres indtjeningsmarginal over perioden er stigende, hvilket indikerer en forbedret 

evne til at drive kerneforretningen. Det bemærkes at Jyske Banks indtjening svinger markant i 2014, hvilket 

skyldes overtagelse af værdier som er opgjort til dagsværdi hos BRF kredit, samt tilbageførsel af hensatte 

forpligtelser fra Spar Lolland (Jyske Bank 2014). Dette udsving er derfor en anomali for hele den udvalgte 

periode. Senere i afhandlingen diskuteres hvorvidt BRF overtagelsen er årsagen til korrelationsændringen i 

2014 for Jyske Bank, da dette også sker i året for korrelationsudsvingene.   

8.6 Resultatopgørelsen for Spar Nord 
Nedenfor er Spar Nords resultatopgørelse opstillet, med indeksering ud fra 2012: 

Tabel 21 – Indekseret resultatopgørelse ud fra 20124 

 

                                                             
4 Egen tilvirkning ud fra Spar Nords årsrapporter 2012 – 2016 
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8.6.1 INDTÆGTER 
På indtægtssiden følger Spar Nord brancheindekseringen ved at have faldende renteindtægter og stigende 

gebyrindtægter. De samlede indtægter er for perioden stigende indtil 2015 hvor indekseringen er 123, 

herefter ses et mindre fald i indekseringen i 2016 til 117, der dog stadig er en stigning i forhold til 

udgangspunktet i år 2012.  

Gebyrindtægterne stiger markant over perioden og når indeks 187 i 2016. Det kan derfor overvejes om 

bankens gebyrpolitik har været for billig tidligere, eller om det nuværende gebyrniveau er for højt. Dette vil 

blive påpeget i common size analysen senere, hvor gebyrindtægternes andel af de samlede indtægter vil 

blive sat overfor hinanden, peergruppen imellem.  

På indtægtssiden svinger kursreguleringerne over perioden, men der ses en overordnet stigning til indeks 

178 i 2016. Stigning på denne post er således ens for hele peergruppen. Stigende kursreguleringer virker 

som hedgende effekt på renteindtægterne.  

8.6.2 INDTÆGTER RENSET 
Ved at rense regnskabet for kursreguleringer og andre indtægter, leverer Spar Nord stadig et overskud 

sammenholdt med omkostningerne (se Tabel 22). 

Tabel 22 – Indtjeningsmarginal 

 

Indtjeningsmarginalen svinger men har en overordnet positiv stigning over hele perioden (se tabel 22), 

hvilket indikerer en positiv vækst i Spar Nords kerneforretning. Denne stigning er vigtig, fordi 

omkostningerne i perioden også stiger. Hvis man kan fastholde indtjeningsniveauet og nedbringe 

omkostningerne, som det er set hos nogle af de andre i peergruppen, vil regnskabet stå stærkt. Så længe 

omkostningerne stiger sammen med indtægterne, er det ikke et problem, men hvis der ligesom hos 

Sydbank er faldende indtægter med stigende omkostninger, kan det betyde, at der tilføres negativ værdi til 

pengeinstituttet.  

8.6.3 OMKOSTNINGER 
Spar Nords omkostninger er for perioden let svingende, men generelt stigende over hele perioden, hvilket 

er atypisk branchen. En stigning i omkostningerne kan påvirke bankens indtjeningsmarginal. 
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Omkostningernes størrelse sammenholdt med peergruppen analyseres i afsnittet med common size 

analyser senere i afhandlingen.  

8.6.4 NEDSKRIVNINGER 
Spar Nord har ligesom resten af sektoren og peergruppen, faldende nedskrivninger. Spar Nord er dog den 

bank i peergruppen med de største nedskrivninger med en indeksering på 35 i 2016. Dette tal er meget højt 

sammenlignet med peergruppen, og noget kunne derfor tyde på, at kreditarbejdet i banken ikke er 

tilstrækkeligt. Nedskrivningsniveauet kan dog også betyde at Spar Nord er mere konservative/negative i 

deres vurdering af udlånsrisikoen.  

8.6.5 OPSAMLING SPAR NORD 
Spar Nord har en positiv udvikling på indtægterne, og en stigning på omkostningerne. Spar Nord er den i 

peergruppen med suverænt største nedskrivninger (indekseret), hvilket enten er et udtryk for 

utilstrækkeligt kreditarbejde eller en mere konservativ/negativ vurdering af deres udlånsrisiko.  

Spar Nords regnskab bærer præg af, at de ikke har så mange andre faktorer der driver forretningen, end 

indtjening og omkostninger. Det er ikke nedskrivninger, der driver bundlinjen, og selvom bankens toplinje 

hjælpes positivt fra kursreguleringer, har de stadig en positivt udviklende indtjeningsmarginal.  

Spar Nords udfordring er deres omkostninger og deres nedskrivningsniveau. 

8.7 Opsamling på trendanalyser af resultatopgørelsen 
I dette afsnit refereres til aktieindekseringen, hvorfor der er indsat figur 23, der svarer til den tidligere 

aktieindeksering, under afsnittet aktiekurser. Afsnittet bruges til at opsamle resultaterne og sammenligne 

de enkelte regnskabsposter mellem peergruppen. Ved hver regnskabspost refereres til aktieindekseringen, 

men det er først i slutningen af afsnittet, at der vil konkluderes i opsamlingen.  

Bemærk at referencen kan lyde forskudt når der sammenlignes på regnskabsåret og aktiekursudviklingen. 

Aktiekurserne er indtastet ud fra primoværdien af det nævnte år. Da aktiekursen er nævnt ud fra 

primoværdi, skal aktiekursen for, eksempelvis, 2015 sammenholdes med regnskabstallet for 2014, fordi 

årsregnskabet først kommer i 2015 for året 2014.  
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Figur 23 – Aktieindeksering 

 

8.7.1 INDTÆGTER 
På indtægtssiden - målt på totale indtægter - er Danske Bank og Sydbank de lavest rangerende i 

peergruppen (se figur 24). Jyske Banks indtægter stiger markant i 2014, hvilket dog kan være i forbindelse 

med overtagelsen af BRF kredit. Denne indtægtsstigning kan dog ikke ses på aktieindekseringen, hvor Jyske 

Bank i 2015 oplever en svag stagnation i udviklingen.  

Jyske Bank ligger i 2016 i toppen for peergruppen på indtægtssiden og lavest målt på aktieindekseringen, 

dette betyder at indtægterne ikke alene kan forklare investoradfærden.  

Figur 24: Totale indtægter for peergruppen 

 

8.7.2 OMKOSTNINGER 
På omkostningssiden er Danske Bank den bedste blandt peergruppen til at nedbringe omkostninger (se 

figur 25). Sydbank ligger som den næstbedste, efterfulgt af Jyske Bank og Spar Nord, der begge har stigende 

omkostninger i perioden. 

Evnen til at nedbringe omkostninger ud fra en trend, kan ikke sammenholdes med aktiekursudviklingen. 
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Figur 25: Omkostninger i peergruppen 

 

8.7.4 INDTJENINGSMARGINALER 
Der er for afhandlingen valgt, at opsamle indtjeningsmarginalerne (se figur 25) fordi de fortæller noget om, 

hvor gode bankerne er til at tjene penge på kernedriften, sammenholdt med de udgifter, der er forbundet 

med virksomheden. Andre indtægtsformer ses derfor som supplerende/hedgende, mere end de anses 

drivende for virksomhederne. Med andre indtægtsformer menes der udelukkende 

handelsindtægter/kursreguleringer.  Omkostningstrenden kunne ikke alene forklare aktiekursudviklingen, 

men indtjeningsmarginalerne giver et mere samlet billede, da omkostningsforholdet bliver sat overfor 

indtægterne. 

Indtjeningsmarginalerne er indekseret for at give et mere gennemskueligt sammenligningsgrundlag, da de 

nominelle værdier mellem pengeinstitutterne svinger meget.  

Figur 26: Indtjeningsmarginaler i peergruppen 
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Danske Bank er en af de bedste i peergruppen til at drive kerneforretningen, da de samlet set over 

perioden præsterer bedre med en højere indtjeningsmarginal end de øvrige banker. Herefter følger 

Sydbank der især fra 2014 og frem forbedrer deres indtjeningsmarginal. Spar Nord har den afslutningsvist 

laveste indtjeningsmarginal i peergruppen, og den mindste udvikling over perioden.  

På trenden stagnerer Jyske Banks og Spar Nords aktiekurs fra 2015 – 2016, og i samme periode oplever 

begge banker et fald i deres indtjeningsmarginal. Sydbank og Danske Banks indtjeningsmarginal stagnerer 

også i perioden 2015-2016, men på et langt højere indekseret niveau. Trods denne stagnation oplever 

Danske Bank og Sydbank en fortsat svag stigning i aktiekursen. Indtjeningsmarginalens påvirkning på 

aktiekursen udfordres af Sydbanks trend i perioden 2012-2014, hvor indtjeningsmarginalen falder 

væsentligt, og aktiekursen i samme periode udvikler sig mest positivt. 

8.7.5 NEDSKRIVNINGER 
På nedskrivningssiden er der en klar tendens blandt peergruppen, hvori Spar Nord dog skiller sig ud med 

relativt høje nedskrivninger (se figur 27).  

Figur 27: Nedskrivninger i peergruppen 

 

Nedskrivningerne kan ikke alene forklare aktiekursudviklingen, fordi nedskrivningernes trend ikke følger 

aktiekursernes trend. Det kan dog være med til at have indflydelse på, hvorfor andre regnskabsposter ikke 

har effekt på aktiekursen. Dette vil blive diskuteret i næste afsnit.  

8.7.6 RESULTAT FØR SKAT 
Over den målte periode har Jyske Bank den største udvikling i resultatet før SKAT (se figur 28). Resultat før 

SKAT bruges som måleparameter, fordi der kan laves mange regnskabsmanøvrer i forbindelse med 

skattebetalingen, som påvirker resultatet efter SKAT. Eksempelvis kan der afskrives på goodwill, bygninger 

og andet, hvilket kan have væsentlig betydning for regnskabet. Samtidig med at der forekommer 
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afskrivninger, kan bankerne benytte forskellige afskrivningsmetoder, som der i afhandlingen ikke bliver 

fokus på. 

Figur 28: Resultat før skat i peergruppen 

 

Resultatet før SKAT har en stor trendmæssig betydning for aktiekurserne blandt peergruppen. Der lader til 

at være en sammenhæng mellem trenden i resultatet før SKAT overfor aktiekursudviklingen, men alle 

banker oplever en anomali i trendudsvinget (se figur 29). Bemærk at figuren skal aflæses ud fra, at årstallet 

repræsenterer regnskabet, men investors reaktion er taget året efter. Det betyder, at hvis der tages 

udgangspunkt i regnskabet for 2012, så ses der på aktiekursudviklingen i 2013, fordi investor først reagerer 

på regnskabet når det offentliggøres, når året for regnskabet er forbi.  

Figur 29 – Peergruppens resultat før SKAT overfor aktiekursudviklingen 
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Resultat før SKAT lader umiddelbart til at have effekt på aktiekursen, men ikke dikterende, da alle banker 

oplever modstridende udviklinger i trenden. Datasættet er for kort til at lave en korrelationsberegning, da 

det ikke vil være statistisk holdbart, at lave en korrelationsberegning ud fra 5 tal.   

Resultatet før SKAT er, for peergruppen generelt, i høj grad drevet af bankens nedskrivningsniveau, som 

tidligere er nævnt i de enkelte bankers trendanalyser.  

8.8 Diskussion af trendanalyser 
8.8.1 DANSKE BANK: 
Danske Bank oplever over hele perioden kun en svag stigning i indtægterne. Sammenlignet med 

peergruppen performer banken ikke nævneværdigt bedre på denne parameter. Sammenholdes 

omkostningerne dog med indtægterne (udtrykt gennem indtjeningsmarginalen) performer Danske Bank 

blandt de bedste i peergruppen.  

Ved at sammenholde Danske Banks indtjeningsmarginal med nedskrivningsniveauet, er de indtægter 

Danske Bank generer ikke fremtidigt hensat til nedskrivninger. Det betyder at for hver gang Danske Bank 

tjener penge på udlån, kommer disse penge hjem som renteindtægter, og der opstår ikke situationer hvor 

kunderne ikke kan tilbagebetale deres forpligtelser.  

De lave nedskrivninger påvirker resultatet før SKAT, hvor Danske Bank afslutningsvist ligger højt blandt 

peergruppen, med deres resultat før SKAT.  

Ved at sammenholde alle parametre og deres udvikling, vurderes det, at Danske Banks aktie er meget 

attraktiv hos investor, da der kompenseres for de svagt stigende indtægter og den fremtidige indtjening 

ikke er hensat til fremtidig nedskrivning. Derfor bør aktien performe godt sammenlignet med peergruppen. 

8.8.2 SYDBANK: 
Sydbanks indtægter falder samlet set over perioden, hvilket ikke er tilfredsstillende sammenlignet med 

stigende omkostninger. Ved at rense til indtjeningsmarginalen, forbedrer Sydbank dog deres 

kerneforretning, og ligger blandt de bedste i peergruppen. Det er især evnen til at hjemtage gebyrer der 

ændrer sig væsentligt, hvorfor indtjeningsmarginalen forbedres så meget som den gør. Sydbanks 

nedskrivninger er ligesom Danske Banks meget lave, hvilket betyder at indtægterne forventes at blive hos 

banken.  

Sydbanks aktiekurs straffes af deres samlede indtægts-/omkostningsforhold, men performer dog ikke 

dårligst eftersom deres kerneforretning forbedres væsentligt over perioden.  

Det kan konkluderes, at investor foretrækker en højere indtjeningsmarginal fremfor udviklingen alene i 

totale indtægter samt omkostninger. Hvis man ser på de totale indtægter og omkostninger, så er forholdet 
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mellem disse forværret over perioden for Sydbank (se trendanalyse på Sydbanks resultatopgørelse). 

Årsagen til denne konklusion er, at det er den eneste parameter, der selvstændigt på resultatopgørelsen, 

performer bedre end peergruppen (dog sammen med Danske Bank i toppen). Argumentet skal dog 

understøttes af udviklingen hos Jyske Bank, som er beskrevet herunder.  

8.8.3 JYSKE BANK: 
Jyske Bank ligger for perioden med den laveste aktiekursudvikling, men oplever den største fremgang i 

indtægterne. Dette forhold bekræftes altså sammenlignet med Sydbank, at indtjeningsmarginalen skal 

være på plads, før investor ser det som et positivt tegn. Jyske Bank er ramt af meget høje nedskrivninger i 

2014, hvilket kan være en effekt af deres overtagelse af BRF kredit samt afvikling af eks Spar Lolland (Jyske 

Bank 2014). Værdierne i Spar Lolland opgøres i dette regnskab til dagsværdi, hvorfor der kan være hensatte 

forpligtelser hertil, og dermed større nedskrivninger. Nedskrivningerne vurderes ikke til at være den 

væsentligste faktor, fordi det kun er i 2014 hvor Jyske Bank udskiller sig væsentligt fra peergruppen. 

Jyske Banks indtjeningsmarginal ligger blandt de dårligste i peergruppen, og ud fra Danske Bank og 

Sydbanks indtjeningsmarginal, som investor umiddelbart vægter højt, bekræftes forudsætningen om 

indtjeningsmarginalen påvirker aktiekursen.  

Jyske bank ligger blandt peergruppen med det højeste resultat før SKAT, hvilket, når man kigger på 

aktiekursen, kan indikere at investor ikke har fokus på dette regnskabstal isoleret set.  

8.8.4 SPAR NORD: 
Spar Nord er undtagelsen i peergruppen, og deres udvikling modsvarer den tidligere argumentation om 

investoradfærden. Spar Nords tendenser ligner i høj grad Jyske Banks, hvor indtægterne er stigende, 

omkostningerne er stigende og banken ligger med den laveste indtjeningsmarginal i peergruppen. Til trods 

for være den bank i peergruppen med laveste indtjeningsmarginal, ligger Spar Nords aktiekurs bedst blandt 

gruppen. Spar Nords indtjeningsmarginal underminerer derfor argumentet om, at indtjeningsmarginalen 

har væsentlig betydning for aktiekursen. Der kan ligeledes ikke længere argumenteres for, at indtægter, 

omkostninger eller nedskrivninger har betydning for investors valg af aktier.  

9.0 COMMON SIZE ANALYSER PÅ RESULTATOPGØRELSERNE 
En common size analyse giver et overblik over, hvor stor en andel en post udgør af de samlede indtægter 

på resultatopgørelsen. Formålet med common size analysen er, at påvise hvor stor en del af indtægten der 

kan være mere/mindre følsom, i forhold til de andre banker, samt vise betydningen af regnskabsposterne. 

Der indekseres altså årligt ud fra – på resultatopgørelsen – indtægterne, således man kan se hvor stor en 

del af den samlede resultatopgørelse, en regnskabspost udgør. Eksempelvis kan regnskabsposten andre 
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indtægter udvikle sig meget positivt målt på trend, men hvis posten kun udgør 1% af de samlede indtægter, 

betyder fremgangen ikke så meget for virksomheden. 

Modsat tidligere bliver der i dette afsnit ikke på samme måde skabt et trendoverblik, men hvert år bliver 

indekseret ud fra den totale indkomst. Dermed skal/kan analysen sammenholdes med trendanalysen til at 

påvise eventuelle følsomheder i indtægterne/udgifterne, ved at sammenholde trenden med størrelsen på 

regnskabsposten. 

9.1 Danske Bank 
Nedenfor ses common size analyse ud fra resultatopgørelsen fra 2012-2016:  

Tabel 30 – Danske Bank common size, resultatopgørelse5 

 

I tabel 30 ses det i Danske Banks resultatopgørelse at gebyrindtægterne udgør en større og større 

procentdel af de samlede indtægter. Det er samme billede, der tegner sig i forhold til trendanalysen, 

hvorfor common size analysen nu fortæller, at regnskabsposten er væsentlig for resultatopgørelsen. 

Gebyrindtægterne udvikler sig positivt over perioden og udgør med omkring 30% en væsentlig del af de 

samlede indtægter, hvilket betyder at gebyrindtægternes udvikling altså har stor betydning for Danske 

Bank.  

Hvis den Europæiske Centralbanks renteudmelding i 2014 er en af årsagerne til markedsudsvinget i 2014, er 

det positivt for Danske Banks indtjening, at den i højere grad påvirkes af gebyrindtægter, fremfor en 

variabel, som banken ikke selv kan styre – renten.  

                                                             
5 Egen tilvirkning ud fra Danske Banks årsrapporter 2012 – 2016  
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På indtægtssiden kan også fremhæves net trading income, som er investeringer banken selv laver. De 

udgør indledningsvist en stor del af indtægterne, men er i slutningen af perioden nedbragt i forhold til 

tidligere i den udvalgte periode. Set ud fra trendanalysen har net trading income været en meget stor 

indtægt i 2012. Denne post faldt i 2013 fra 23% til 15%. Posten lå stabilt på 15% af de samlede indtægter 

hvert år frem til 2015 og steg i 2016 til 18%. Det vurderes derfor, at indtægterne for Dansk Bank er mindre 

følsomme med inddragelse af denne post, fordi den udgør en hedging funktion for renteindtægterne, som 

tidligere nævnt. Man kan diskutere om regnskabspostens størrelse i forhold til de samlede indtægter er 

stor nok i forhold til en hedge, eftersom posten – med præmissen om hedge – bør opveje nedgangen i 

renteindtægterne. Stagnationen i regnskabspostens størrelse af de samlede indtægter kan dog forsvares i, 

at bankens renteeksponering er faldende, hvorfor hedgingstørrelsen også bør være svagt faldende sammen 

med renteindtægterne.  

Omkostningerne er ligesom i trendanalysen nedadgående, og udgør mindre og mindre andel af de samlede 

indtægter. Dette er et godt tegn, eftersom der dermed vil være flere af indtægterne, der går til bundlinjen. 

Danske Banks omkostninger som procentdel af indtægterne, udgør i 2012 på 54% og er over perioden 

faldende til 47% i 2016. Dette vil blive sammenholdt med de resterende banker i peergruppen under 

opsamlingen.  

9.2 Sydbank 
Nedenfor er Sydbanks resultatopgørelse indekseret ud fra totale indtægter fra 2012-2016: 

Tabel 31 – Sydbank common size, resultatopgørelse6 

 

For at inddrage gebyrindtægter og renteindtægterne, som en vægtet post i analysen, er disse beregnet i 

tabel 32. 

                                                             
6 Egen tilvirkning ud fra Sydbanks årsrapporter 2012 – 2016  
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Tabel 32 – Sydbank common size, tal fra regnskabsberetningen 

  

Basisindtjeningen er et udtryk for renteindtægter og gebyrindtægter sammenlagt i en post. For Sydbank har 

de i perioden en meget stabil basisindtjening, der svinger mellem at udgøre 93-96% af de samlede 

indtægter. Når rente- og gebyrindtægterne opdeles ses det i tabel 32, at andelen af renteindtægter falder, 

mens andelen af gebyrindtægter stiger. Gebyrindtægterne kan være antaget forkert, som tidligere nævnt, 

da tallene er trukket ud fra regnskabsberetningen.  

For Sydbank falder handelsindtægternes indflydelse på indtægterne, hvilket ligesom med Danske Bank kan 

udgøre en hedgende funktion ud fra faldende renteindtægter. Enten er Sydbanks interne investeringer 

forværret, hvilket ikke er tilfredsstillende ud fra en forudsætning om, at markedet er i vækst under 

lavrentemiljøet. Alternativt er indsatsen på de interne investeringer faldet, hvilket ligeledes ikke er 

tilfredsstillende, såfremt hedgefunktionen skal forsvares. Hvis regnskabsposten skal fungere hedgende for 

renteindtægterne, skal posten stige i indflydelse, da den skal opveje for renteindtægterne.   

Omkostningerne har en svag stigning indekseret andel af de samlede indtægter. Dette gør Sydbank sårbare 

på deres indtjening. Ligesom hos Danske Bank er der ikke mange nedskrivninger i 2015 og 2016, hvorfor 

differencen mellem omkostninger og indtægter nærmest går upåvirket til resultatet før SKAT.  

Sydbanks udfordring er, at de tilføjer negativ værdi ved investeringer (tilføjelse af omkostninger), hvilket 

ikke er holdbart i længden. Denne betragtning er gjort ud fra hele regnskabet, da man isoleret på 

kerneforretningen kan argumentere for det modsatte, fordi kerneforretningen forbedres væsentligt i 

perioden.  

Ud fra denne udvikling kan der argumenteres for, at Sydbanks aktiekurs bør dale, eftersom den fremtidige 

værdi bør diskonteres negativt, hvis altså investor alene fokuserer på det samlede regnskab. 
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9.3 Jyske Bank 
Nedenfor i tabel 33 ses Jyske Banks resultatopgørelse indekseret overfor totale indtægter: 

Tabel 33 – Jyske Bank common size, resultatopgørelse7 

 

 

Jyske Banks indtægter er atypisk bundet op sammenlignet med alle banker i Danmark, eftersom 

renteindtægterne udgør en større og større andel af de totale indtægter og gebyrindtægterne en mindre og 

mindre andel (se tabel 33). I trendanalysen sås det at Jyske Banks indtægter udviklede sig på samme måde, 

hvor renteindtægterne steg og gebyrindtægterne faldt.  

Sammenlignet med Danske Bank ligger der et potentiale hos Jyske Bank, hvis de formår at tage flere 

gebyrer. Sammenlignet med Danske Bank udgør gebyrindtægterne kun 18% i 2016, hvor den hos Danske 

Bank udgør 30% samme år. Dette forhold kan gøre Jyske Bank mere følsom overfor renteudsving, da deres 

indtægter primært er bundet op på deres renteindtægter.  

Jyske Banks kursreguleringer er, sammenlignet med Danske Bank lave over perioden til trods for, at 

værdien er stigende, som det fremgår af trendanalysen. Dermed kan der i et hedging perspektiv 

argumenteres for, at Jyske Banks samlede indtægter er mere følsomt end hos Danske Bank. Det taler for 

Jyske Banks evne til at hedge deres renteindtægter, at kursreguleringer fylder mere over den målte 

periode, dog stadig lavt på 9% i 2016 hvor det for Danske Bank udgør 18% samme år.   

Omkostningerne hos Jyske Bank er faldende jf. trendanalysen, men sat overfor common size analysen ses 

det, at omkostningerne udgør en meget stor andel af bankens samlede indtægter. I 2012 er 69% af 

indtægterne anvendt til omkostninger, hvor det hos de Danske Bank og Sydbank ligger mellem 47-59%. I 

                                                             
7 Egen tilvirkning ud fra Jyske Banks årsrapporter 2012 - 2016 
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2016 er omkostningerne hos Jyske Bank nedbragt til at udgøre 61%, hvilket stadig er højere end hos 

eksempelvis Sydbank, hvor omkostningerne over perioden er svagt stigende.  

9.4 Spar Nord 
Nedenfor ses Spar Nords resultatopgørelse indekseret overfor totale indtægter fra 2012 til 2016: 

Tabel 34 – Spar Nord common size, resultatopgørelse8 

 

For Spar Nord afspejler common size analysen i stor grad det samme som common size analysen af Danske 

Bank. Indtægterne er bundet mindre op på renteindtægter, der falder fra udgøre 62% i 2012 til at udgøre 

51% i 2016. Bankens indtægter er ligesom Danske Banks i stigende grad bundet op i gebyrindtægter, hvor 

Spar Nords gebyrindtægter i 2012 udgjorde 21% udgør samme post 33% i 2016. Spar Nord skiller sig ud på 

indtægterne til kursreguleringer og udbytte, da den udgør en større andel af de samlede indtægter i 2016, 

end udgangspunktet i 2012. Sammenlignet med Danske Bank ligger niveauet dog meget lig det, som Danske 

Bank oplever.  

Spar Nord ligger meget lig peergruppen mellem 50% - 60%, i forhold til omkostningernes størrelse af de 

samlede indtægter, hvor størrelsen overfor indtægterne ligger meget stabilt.   

  

                                                             
8 Egen tilvirkning ud fra Spar Nords årsrapporter 2012 – 2016  
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9.5 Delkonklusion og opsamling på common size analyserne 
For common size analyserne vælges der kun at uddrage det, der afviger fra trendanalyserne eller det der 

kan supplere det opsamlede i trendanalysen. 

9.5.1 OMKOSTNINGER 

Figur 35 – Common size indeksering på omkostninger fra resultatopgørelsen 

 

På figur 35 ses omkostningernes common size for peergruppen opstillet for at kunne sammenholde 

omkostningens betydning sammenlignet med renteindtægter, gebyrindtægter og handelsindtægter.  

Sydbank skaber negativ værdi med tilførsel af omkostninger, eftersom der ikke skabes større indtægter ved 

tilførslen, som det blev påvist under trendanalyserne. Der kan derfor argumenteres for, at deres 

diskonteringsværdi bør være negativ, men det er ikke tilfældet for investor, eftersom aktiekursen 

udviklinger sig positivt.  Jyske Bank har sammenlignet med peergruppen et højt omkostningsniveau, og 

ligger generelt over 60% i forhold til deres samlede indtægter (se figur 35). Danske Bank er blandt 

peergruppen den bedste til at nedbringe omkostningerne.  

9.5.2 INDTÆGTER 

Figur 36 – Common size renteindtægter og gebyrindtægter 

 

I trendanalysen sås det at Jyske bank udskiller sig fra peergruppen da deres indtægtsudvikling er modsat 
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peergruppen. Deres samlede indtjening bliver større grundet renteindtægter, og gebyrindtægterne udgør 

en fortsat mindre del over perioden. Jyske Banks udskillelse på indtægtsudviklingen ses tydeligt i figur 36 – 

common size renteindtægter og gebyrindtægter, hvor især renteindtægterne stiger over perioden og Jyske 

Banks gebyrindtægter ligger markant under de øvrige banker i 2016.   

Gebyrindtægterne er interessante for investor, for der kan argumenteres for, at indtægterne er bundet op 

på andet end de faldende renter. Dermed bliver indtægterne suppleret af en post, som bankerne selv 

bestemmer.  

Tabel 37 – common size handelsindtægter for peergruppen 

 

Sammenlignet med peergruppen, har Danske Bank og Spar Nord en stor andel 

kursreguleringer/handelsindtægter i deres samlede indtægter set over hele perioden. Dette 

indtægtssupplement kan være i investors interesse, fordi det kan skabe en hedge for renteindtægterne.  

9.5.3 SAMMENFATNING 
Der kan argumenteres for, at investor har fokus på bankernes evne til at nedbringe omkostninger, idet Spar 

Nords trend på omkostningen er stigende mellem 2015 – 2016, hvor aktiekursen i 2017 (hvor investor får 

kendskab til omkostningernes størrelse) er faldende. Jyske Bank ligger sammenlignet med peergruppen 

højst på hvor stor andel omkostningerne udgør af de samlede indtægter (se figur 35). Samtidig med dette 

ligger Jyske Bank lavest blandt peergruppen på aktieudviklingen.  

Omkostningerne kan dog ikke alene beskrive aktiekursudviklingen, da Spar Nord over perioden ikke har de 

laveste omkostninger, men har den bedste aktiekursudvikling blandt peergruppen. Spar Nord oplever 

større renteindtægter og gebyrindtægter end Danske Bank for perioden, hvilket kan være med til at drive 

aktiekursen op. Renteindtægtens størrelse af de samlede indtægter, kan ikke alene argumentere for at 

have positiv effekt på aktiekursen, da Jyske Bank over perioden er den bank der ligger suverænt i toppen i 

forhold til renteindtægter, men samtidig har den laveste aktiekurs. Sammenholdt med gebyrindtægterne 

kan det dog godt have en positiv effekt for investors valg. Her ligger Spar Nord og Sydbank øverst blandt 

peergruppen, i forhold til hvor meget gebyrindtægterne udgør af de samlede indtægter.  
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Handelsindtægternes effekt vurderes til at have en mindre indflydelse på aktiekursen end udviklingen i 

renteindtægter og gebyrindtægter, da Danske Bank over perioden ligger højest på denne parameter, og 

blot har den næst bedste udvikling i aktiekursen. Man kan argumentere for, ud fra en forudsætning om at 

handelsindtægterne er hedgende, at investorerne anser Danske Banks handelsindtægter som 

overhedgende for renteindtægten, idet deres handelsindtægter udgør langt mere af de totale indtægter 

end resten af peergruppen.  

Ud fra Sydbanks aktiekursudvikling indtil 2016, ligger de forholdsmæssigt meget lig Danske Bank og Spar 

Nord. Sydbank vurderes til at blive straffet i 2017 af deres ekstra omkostningers negative værdi i 

virksomheden. Det vurderes at netop deres forhold for indtægterne medvirker til, at de overperformer 

Jyske Bank på aktiekursudviklingen.  

10.0 TRENDANALYSE OG COMMON SIZE ANALYSE PÅ 
BALANCEN 
I dette afsnit analyseres bankernes kapitalisering, for at få en ide om hvordan pengene er bundet op i 

bankerne. Foruden at påvise kapitaliseringen, skal trendanalyser på balancen også tegne et billede af den 

trend, der er i bankernes kapitalisering, for at kunne sammenholde deres udvikling i resultatopgørelsen.  

Som investor bør det have interesse, at aktivernes kapitalisering er stabil, da det er nemmere at navigere 

ud fra, og dermed bør give en lavere standardafvigelse. I forlængelse af de tidligere afsnit bør 

kapitaliseringen vise, at Danske Bank kapitaliserer sig mere sikkert end de andre pengeinstitutter, da 

Danske Bank ligger med den mest stabile standardafvigelse i den målte periode.  

Der er for dette analyseafsnit valgt at analysere bankerne enkeltvis, da der er relativt mange balanceposter 

at skulle danne sig et overblik over. Væsentligt for balanceposterne er, at det er meget vigtigt at se på, hvor 

stor en del af de samlede aktiver/passiver, de forskellige poster udgør, før der decideret kan kommenteres 

på trendudviklingen.  

Der vil under hver bank blive opstillet en samlet regnskabsbetragtning, som efter analyserne vil blive 

diskuteret, med inddragelse af peergruppen. 

Under analysen ved Danske Bank, vil der indgå en redegørelse af effekterne for de forskellige 

balanceposter, samt en beskrivelse af posterne. For analyserne af de andre banker, vil der i højere grad blot 

kommenteres på udviklingen samt effekten heraf.  
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10.1 Danske Bank 
Nedenfor er opstillet trendanalyse og common size analyse for Danske Bank: 

Tabel 38: Danske Bank trend- og common size analyse på aktivsiden 

 

 

10.1.1 AKTIVER 
For Danske Bank er der i den målte periode tale om en kapitaliseringsændring ud fra samme aktivmængde, 

da Danske Bank har nogenlunde samme samlede aktivværdi i 2012, som de har i 2016 (se tabel 38). Det er 

interessant at virksomhedens balance har den samme totale værdi, samtidig med at aktiekurserne stiger, 

da dette kan forklare investors aktievalg. 

10.1.1.1 Repoloan 
Repolån nedbringes over perioden, men er som sådan ikke et usikkert udlån. Sammenlignet med andre 

former for aktiv-lån, eksempelvis lån til centralbanker og kreditinstitutioner er det tillagt en ekstra 

usikkerhed. Positivt for repolån er, at der generelt er tale om kortsigtede lån, hvorfor de er nemme at 

prisfastsætte. Ulempen er, at repolånets prisfastsættelse kun holder i en meget lille periode, da lånene, der 

optages næste år, kan være til en mindre/større værdi.  

Ved at nedbringe andelen af repolån kan man argumentere for, at aktivklasserne for investor bliver 

nemmere at navigere ud fra, eftersom der er færre lån, der strækker sig over en meget kort tidshorisont.  

Repolån udgør en fortsat mindre del af de samlede aktiver, og bør ikke være udslagsgivende for den 

samlede risikovurdering. 

10.1.1.2 Lån 
Interessant for Danske Banks aktivside er, at deres lån er stigende. Det er interessant fordi 

renteindtægterne i regnskabet er faldende. Danske Bank evner altså at øge deres udlånsvolumen, hvilket 
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kan bevidne om at renteindtægternes fald skyldes det generelle rentemarked, mere end det handler om, at 

Danske Bank låner færre penge ud.  

Lån er den suverænt største post på aktivsiden og udgør i perioden 45-49%. Posten er vigtig sammenholdt 

med deposits (indlån, som behandles senere under passiver). Låneudviklingen er vigtig, fordi det er den, 

der skal skabe indtjening på rentemarginalen. For at skabe større profit skal låneudviklingen ikke være 

mindre end udviklingen i deposits (indlån). Dette eftersom der er omkostninger forbundet med indlånene.  

10.1.1.3 Trading portfolio assets 
Trading portfolio assets er en samling af sikkerheder og treasury, som ligger på aktivsiden og venter på at 

blive solgt. Det kan eksempelvis være fremmede valutakontrakter, rentekontrakter, pantsatte lån mv. 

Aktivklassens omsættelighed er i høj grad påvirket af udefrakommende faktorer, som eksempelvis 

renteniveau og valutakurser. Denne balancepost udvikler sig fra at være en meget væsentlig post i 2012, 

hvor den for de samlede aktiver fylder 23%, til i 2016 at ligge på 15%.  Udviklingen er væsentlig for Danske 

Banks kapitalisering i forhold til deres risiko, da de ved at nedbringe posten over perioden, medvirker til at 

få en mere stabil balance, da aktivsiden er mindre følsom overfor udsving på rente eller valutakurser. 

10.1.1.4 Investment securities 

Investment securities udvikler sig væsentligt i perioden. Målt på trend i forhold til 2012 er posten på indeks 

319 i 2016. Posten steg fra at udgøre 3% i 2012 til at udgøre 10% i 2016 af de samlede aktiver (se figur 38).   

Investment securities er sikkerheder, som kan handles på det offentlige marked, og udgør for det meste 

meget let omsættelige sikkerhedsaktiver i form af ejendomme, statsobligationer, aktier, egenkapital mv.  

Figur 39: Danske Banks trading assets/investment securities 

  
 

Som det ses på grafen, i figur 39, er udviklingen i investment securities og trading portfolio assets 

modsatrettet. Investment securities udgør over perioden mere af de samlede aktiver, hvor trading portfolio 

assets har modsat udvikling. I forhold til aktivernes omsættelighed er det en fordel at lave denne fordeling 

af aktiver, da banken i højere grad kan komme af med aktiverne, hvis det bliver nødvendigt. 
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Sammenligningen mellem disse to aktivklasser skal ses i lyset af, at begge aktivers formål er, at genere 

penge hvis det bliver nødvendigt.  

10.1.2 PASSIVER 
I tabel 40 ses passivsiden er bankens forpligtelser stillet op. Forpligtelserne udgør en vigtig del af 

risikobetragtningen for aktivet (aktien i banken), eftersom kapitaliseringen på passivsiden fortæller noget 

om, hvordan bankens gældsforpligtelser er sat op.  

Tabel 40: Danske Bank trend- og common size analyse på passivsiden 

 

 

10.1.2.1 Repo deposits 
Repolån er ligesom på aktivsiden kortsigtede forpligtelser. Repolån er lån, der optages grundet akut 

likviditetsbehov. Bankens sælger sikkerheder til en part med overskydende likviditet. Sikkerhederne aftales 

at skulle tilbagekøbes på et senere tidspunkt (alle tidspunkter er mulige). Omkostningen ved at lave 

handlen – og dermed få adgang til kontanter – er, den købte pris plus rente (ofte markedsrenten).  

Danske Bank har altså nogle kortsigtede forpligtelser til at genkøbe nogle sikkerheder, der er solgt.  

Posten udgør en lille del af passivposterne i 2016, men er medbragt for at sammenholde med repolånene 

under aktivklasserne. 

10.1.2.2 Deposits 
Den vigtigste post på passivsiden er indlån, samtidigt også afspejlet i, at det er den post, der fylder mest på 

passivsiden. Indlånet er for perioden stigende i trend samtidig med, at det er stigende i størrelse på de 

totale passiver. Indlånet er vigtigt, fordi det er med til at skabe rentemarginalen, da der ofte er en 
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renteforpligtelse til indlån.  Deposits er for perioden voksende, og sammenholdt med trenden på lån stiger 

den procentvist mere end lån på aktivsiden. Ved at sammenholde de to nominelle værdier kan det 

undersøges, om det er et problem for banken i længden, såfremt udviklingen i indlån er større end udlån. 

𝑈𝑑𝑙å𝑛 2012 − 𝑢𝑑𝑙å𝑛 2016 (1.689.155 − 1. .640.656) = 48.499 

𝐼𝑛𝑑𝑙å𝑛 2012 − 𝑖𝑛𝑑𝑙å𝑛 2016 (859.435 − 783.759) = 75.676 

I beregningen ovenfor ses den nominelle værdi stigende på indlånssiden end den er på udlånssiden. Det er 

problematisk i længden, eftersom bankerne oplever lavere og lavere rentemarginal. Problematikken hos 

kunder i personal banking er, at de ikke betaler negativ indlånsrente, hvilket banken gør ud fra 

nationalbankens indskudsbevisrente, som i dag ligger på -0,65% (Danmarks Nationalbank 2016b). Dermed 

falder den samlede renteindtjening væsentligt, for hver gang indlånene på passivsiden stiger mere end 

udlån på aktivsiden. Det betyder generelt for banken, at indlån er en belastning, som fjerner noget af det 

overskud, der generes på andre udlån.  

10.1.2.3 Bonds issued by Realkredit Danmark 
Denne post udgør udstedelser af obligationer fra Realkredit Danmark, og dermed forpligtelserne til 

investorerne, der handler med realkreditobligationerne. Posten er en passivpost, men går direkte op i lån 

på aktivsiden, da realkreditobligationerne udstedes til ejendomsfinansiering. På passivsiden er det en 

meget væsentlig post ud fra samlede passiver, hvor posten i perioden udgør 18-21%, men det følger meget 

godt i tråd med låneposten på aktiv siden.  

I forhold til låneudviklingen indsættes her en ekstra beregning, da det er interessant at se på, om 

realkreditudlånets fremgang kan give nogle svar på den samlede fremgang på lånesiden. Ved at tage 

realkreditudlånets – på passivsidens - nominelle udvikling over perioden, og fratrække det fra lån på 

aktivsiden, kan det isoleres hvor udviklingen sker på lånesiden, altså om det er realkreditlån eller banklån 

der driver udlånsvæksten. 

Den nominelle låneudvikling har er tidligere beregnet til at være mio. kr. 48.449. 

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑢𝑑𝑣𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔 = 726.732 − 614.325 = 112.407 

I beregningen ovenfor er den nominelle realkreditudvikling beregnet, denne skal nu sammenholdes med 

den nominelle totale låneudvikling, på mio. kr. 48.449. Der er altså en udvikling på realkreditudstedelse på 

mio. kr. 63.958 mere end udviklingen nominelt er på bank udlån. Det kan indikere, at banken har færre 

bankudlån og flere realkreditudlån. Da bankudlånet kan give en højere rente, er det ikke godt for bankens 

samlede indtjening, at forholdet er som ved eksemplet.  
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10.1.2.4 Trading portfolio liabilities 
Posten udgør de trading portfolio kontrakter, der har negativ værdi, og dermed hensættes som forpligtelse. 

Posten ligger nogenlunde stabilt i perioden, men med enkelte udsving i 2013 og 2015. Udsvinget i 2015 var 

effekt af en stor ændring i obligationsporteføljen i 2015 (Danske Bank 2016).  

Sammenholdt med aktivsiden, er det ikke et godt tegn, at trading portfolio liabilites ligger relativt stabilt 

over perioden, hvor trading portfolio assets falder markant. Det betyder med andre ord at mange af de – 

tidligere – aktiver værdiforringes og hensættes som forpligtelser.  

10.1.2.5 Shareholders equity 
Shareholders equity repræsenterer virksomhedens værdi, repræsenteret gennem aktiekapitalen. Posten 

udregnes ved at fratrække totale aktiver med alle forpligtelserne. I tabel 40 ses der en stigning i denne 

post, og når posten sammenlignes med aktiekursen passer det med, at virksomhedsværdien stiger over 

perioden, hvilket der også er udtrykt i aktiekursens udvikling.  

10.1.3 DANSKE BANK – SAMLET REGNSKABSBETRAGTNING 
Denne afsnit opsamler Danske Banks regnskabsudvikling over perioden, hvor både resultatopgørelse og 

balance inddrages. Perceptionen af opsamlingen er ud fra et investorperspektiv – altså med fokus på 

profitabilitet og risiko. De faktorer der vurderes væsentlige for dette inddrages. 

Danske Banks samlede regnskabsbetragtning vil udpensle perspektivet for den samlede betragtning. Der vil 

under den resterende peergruppe ikke laves underoverskrifter om overvejelserne, da vurderingen vil være 

ud fra samme perspektiv.  

10.1.3.1 Indtægter og udgifter 
Danske Banks indtægter er stagnerende på indeks 99 i 2016, men denne stagnation opvejes af evnen til at 

nedbringe omkostninger for perioden, til indeks 92 (se tabel 10). Danske Bank formår altså at tjene en 

anelse mindre, men for langt færre ressourcer. Trenden er klar i regnskabet, hvor der er stort fokus på 

omkostningerne. Danske Bank har sammenlignet med peergruppen den laveste omkostningsprocent målt 

mod indtægterne, hvilket er meget positivt. Som investor vil der være fokus på, hvor stor en udsvingsgrad 

der kan være på indtægterne, før omkostningerne ikke længere kan serviceres, og derfor vurderes det at 

investor vil foretrække Danske Bank på disse parametre. Derudover er Danske Bank blandt de bedste i 

peergruppen til at tage gebyrer, dette konkluderes ud fra, at deres gebyrindtægter i den målte periode, 

vægtet mod de samlede indtægter, har haft den største andel (se tabel 30). 2016 er en undtagelse hvor 

Spar Nord ligger på samme niveau som Danske Bank.  
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10.1.3.2 Indtægternes sammensætning 
Indtægterne på rentesiden er udfordret af, at der på aktiv-/passivsiden lader til at være en større udvikling i 

realkreditlån end i de samlede udlån. Dette betyder, at bankens samlede udlån i højere grad kommer fra 

realkredit fremfor banklån, og med en præmis om at rentemarginalen på banklån er større end på 

realkreditlån, er det ikke godt for de samlede indtægter. 

Renteindtægterne presses på rentemarginalen grundet stigende deposits (indlån), da banken har 

renteforpligtelser på disse midler. I personal banking enheden fremkommer ikke krav om negativ 

rentebetaling på indlån jf. kundebetingelserne (Danske Bank u.å), hvorfor rentemarginalen presses 

yderligere på de fald, der er under 0, da der ikke justeres for dette på indlån for privatkunder, selvom 

banken selv betaler negativ indlånsrente i nationalbanken (Nationalbanken 2017).  

10.1.3.3 Risiko 
Danske Bank nedbringer deres risiko ved, at deres indtjeningsmarginal (renset til kerneindtægter) bliver 

næsten fordoblet over perioden. Altså er ”bundlinjen”, når den er renset for alle andre parametre end 

kerneindtægter og omkostninger, stigende. 

På balancen ses en positiv udvikling i, at investment securities stiger samtidig med at trading portfolio 

assets falder. Den positive udvikling ses både i forhold til trenden men også på common size analysen, da 

forholdet på samme måde udgør henholdsvis en større del (investment securities) og en mindre del 

(trading portfolio assets) (se tabel 30 og 40). Denne konklusion skal ses i lyset af likviditeten i aktivet, hvor 

investment securities er mere likvid. Det er også værd at inddrage, at trading portfolio har en forpligtelse 

på negative kontrakter, som ikke ses med investment securities. Det betyder, at spekulationen i trading 

portfolio kan skabe negativ værdi for banken, hvilket ikke er tilfældet med investment securities.  

10.1.3.4 Nøgletal  
For at afgrænse undersøgelsen i forhold til investors regnskabsfokus, sammenholdes der også adfærden for 

nøgletal for indtjeningsevnen, hvor der hos banker specielt ses på Return on Equity (egenkapitalens 

forrentning) samt ROA (return on assets). Afgrænsningen består i at sikre, at disse tal ikke dikterer 

investoradfærden. Der foretages ikke en grundig analyse af nøgletallenes beregning og dermed potentielle 

forbedring.  

Der inddrages ligeledes dividenden, da dividenden disciplinerer virksomheden, og dermed optimere evnen 

til at skabe profit.  

  



Anders Christian Taarnberg           Maj 2017 
Afhandling – HD2 Finansiering  Anta15ah 
Vejleder: Kasper Riddermann Schiøth 

Side 51 af 91 
 

Danske Banks ROE er for perioden: 

2012 2013 2014 2015 2016 

3,7 5,0 2,4 8,5 13,1 

Dividende pr. aktie: 

2012 2013 2014 2015 2016 

0 2 5,5 8 9 

Return on assets: 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,14 0,22 0,11 0,40 0,57 

 

10.2 Sydbank 
Nedenfor er Sydbanks trendanalyse og common size analyse på aktivsiden opstillet: 

Tabel 41: Sydbanks trend- og common size analyse på aktivsiden 

 

 

10.2.1 AKTIVER 
Sydbanks udlån til amortiseret kostpris er for perioden stigende, og slutter med indeks 113 i 2016. En 

stigende amortiseret kostpris indikerer større udlån for banken. Banken oplever altså en større 

udlånsvolumen over perioden, ligesom Danske Bank oplever det.   

Aktivposten obligationer til dagsværdi, er primært realkreditobligationer. Der er derfor valgt en opdeling af 

posten, for at påvise hvor stor en del af posten, der udgøres af realkredit (se tabel 42). Figuren viser hvor 

stor procentdel realkredit udgør af balanceposten, samt en indekseret udvikling i realkreditlån, ud fra de 

nominelle værdier.  
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Tabel 42: Sydbanks opdeling af obligationer til dagsværdi 

 

Jf. figur 42 har den indekserede realkreditudvikling været meget nedadgående siden 2012. Der opleves 

lavere realkreditudlån hos Sydbank over perioden, hvilket har den positive effekt, modsat Danske Bank, at 

rentemarginalen må forventes højere for Sydbank, da bankudlånet er stigende. Den negative effekt kan 

være, at Sydbank ikke er konkurrencedygtige på ejendomsfinansiering.  

10.2.2 PASSIVER 
På passivsiden oplever Sydbank samme problematik som branchen, nemlig stigende indlån. Indlånet stiger 

over perioden med 24% (se tabel 43), hvor udlånet stiger med 13% (se tabel 41). 

Tabel 43: Sydbank trend – og common size analyse på passivsiden 

 

  

Sydbanks gæld til kreditinstitutter og centralbanker kan indikere, at de har været lidt længere tid om at 

komme ud af finanskrisen end eksempelvis Danske Bank. Posten udgør i 2016 for Sydbank samlet 12% af de 

samlede passiver, hvor de for Danske Bank kun udgør 4%. Danske Banks gæld til kreditinstitutter og 

centralbanker er ikke med i analysen for Danske Bank, fordi den udgør en lille del af balancen.  
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10.2.3 NØGLETAL FRA REGNSKABET 
ROE for Sydbank er for perioden: 

2012 2013 2014 2015 2016 

4,7 1,8 9,6 10,2 13,1 

Dividende pr aktie: 

2012 2013 2014 2015 2016 

0 0 7,08 11,12 10,46 

Return on assets: 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,31 0,13 0,69 0,80 1,00 

10.2.4 SYDBANK SAMLET REGNSKABSBETRAGTNING 
Sydbank oplever stigende udlån, men dette merudlån skaber ikke vækst i renteindtægten – forventeligt - 

grundet det lave renteniveau (samt lave rentemarginal).  

Sydbanks indtægter er pressede, da de totale indtægter falder samtidig med, at omkostningerne stiger.  

Positivt for Sydbanks samlede udlån er, at realkredit udgør en mindre del af dette. Det betyder, at 

rentemarginalen bør være højere på det merudlån, der skabes, eftersom bankudlånene udvikler sig positivt 

over perioden. Det bemærkes, at fordi Sydbank ikke er ejer af et realkreditselskab, har de ikke på samme 

måde, som Danske Bank, på passivsiden realkreditobligationer. Sydbank køber obligationer af Nykredit 

(gennem Totalkredit), hvorfor det altså fremgår af Nykredits passivside, at de har udlån til Sydbank, som 

dermed er den bagvedliggende investor for realkreditobligationerne. Derfor er realkreditobligationerne for 

Sydbank kun fremsat som et aktiv, da der ikke er en forpligtelse involveret for Sydbank, på samme måde 

som for Danske Bank, der ejer Realkredit Danmark.  
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10.3 Jyske Bank 
Som tidligere nævnt skal der i vurderingen af Jyske Bank tages højde for overtagelse af BRF kredit i 2014.  

Nedenfor i tabel 44 er Jyske Banks trendanalyse og common size analyse på aktivsiden opstillet: 

Tabel 44: Jyske Bank trend – og common size analyse på aktivsiden 

 

10.3.1 AKTIVER 
På aktivsiden bliver der rettet fokus mod udlån til dagsværdi, udlån til amortiseret kostpris og obligationer 

til dagsværdi. Disse poster udgør til sammen 86% af alle aktiver (se tabel 44).  

Udlån til dagsværdi indtræder først i regnskabet i 2014, da dette er realkreditposterne til BRF kredit. Siden 

overtagelsen er denne post steget 33%, indekseringen er derfor på denne post lavet ud fra 2014, se 

ovenfor. Udlån til amortiseret kostpris stiger med 10% fra 2012 til 2016, hvilket betyder en samlet 

fremgang i udlån hos Jyske Bank. Sammenholdt med peergruppen er det netop renteindtægterne, der er i 

fremgang hos Jyske Bank, hvorfor denne øgede volumen bidrager til toplinjen.  

Obligationer til dagsværdi ændrer sig ikke mellem 2012 og 2013, dette kan skyldes overtagelsen af BRF 

kredit, hvor posten igen rykker på sig. Tidligere obligationer til dagsværdi blev kun påvirket på aktivsiden, 

som også var tilfældet hos Sydbank. Efter overtagelsen af BRF kredit bliver obligationerne nu også udtrykt 

på passivsiden, som udstedte obligationer til dagsværdi (se figur 45). Posten er efter 2014 stigende, hvilket 

indikerer stigning i realkreditudlån.  

Til trods for en stigning i realkreditudlån, så udgør obligationer til dagsværdi en mindre og mindre post i de 

samlede aktiver (se figur 44). Dette skyldes dog aktivsidens påvirkning af BRF overtagelsen i 2014, hvor de 

samlede aktiver stiger til 110%. Dermed er common size analysen ikke helt retvisende over hele perioden. 

Der skal derfor korrigeres for 2014. 
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10.3.2 PASSIVER 
På passivsiden lægges fokus på indlån samt udstedte obligationer til dagsværdi, da de tilsammen udgør 

73% af de samlede passiver.  

Tabel 45: Jyske Bank trend – og common size analyse på passivsiden 

 

 

Indlånene stiger over perioden også for Jyske Bank, men omvendt Danske Bank og Sydbank, så udgør 

indlånene en mindre del af de samlede passiver (efter 2014), hvilket er positivt sammenholdt med 

udlånsvæksten.  

Udstedte obligationer til dagsværdi stiger siden 2014, hvilket betyder øget realkreditudlån. Posten kommer 

på passivsiden i 2014, eftersom BRF kredit overtages. Det er svært at sammenholde udviklingen 

fuldstændigt sammenhold med peergruppen, fordi overtagelsen af BRF kredit udgør så stor en anomali i 

Jyske Banks regnskabsudvikling. 

10.3.3 NØGLETAL FRA REGNSKABET 
Jyske Banks ROE er for perioden: 

2012 2013 2014 2015 2016 

4 10,9 13,7 8,6 10,1 

Dividende pr aktie 

2012 2013 2014 2015 2016 

0 0 0 5,25 5,25 

Return on assets: 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,23 0,69 0,57 0,46 0,53 
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10.3.4 JYSKE BANK SAMLET REGNSKABSBETRAGTNING 
Jyske Bank er den eneste bank i peergruppen som formår at skabe større renteindtægter over den målte 

periode. Årsagen kan dog skyldes overtagelsen af BRF kredit i 2014, hvor indekseringen stiger markant. 

Renteindtægterne kommer af stigende lån, både som udstedte lån til dagsværdi (bankudlån), samt 

udstedte obligationer. Derudover oplever Jyske Bank større stigning i realkreditlån end deres udlån til 

amortiseret kostpris (banklån), hvorfor de på samme måde, som Danske Bank, er udfordret hvis trenden 

fortsætter. Dette er dog også en effekt af opkøbet af BRF kredit.  

Jyske Bank har over den målte periode en stigning i omkostninger, men her skal tillægges overtagelsen af 

BRF kredit, samt at omkostningsstigningen er væsentligt mindre end indtægtspåvirkningen, altså stiger 

indtægterne mere end omkostningerne. Dertil skal tillægges at Jyske Banks omkostninger falder hvis man 

tager udgangspunkt i 2014 og frem til 2016 – men med en fastholdelse af indtægterne. Denne betragtning 

skal man gøre sig, fordi 2014 repræsenterer en anomali for Jyske Bank i forbindelse med overtagelsen af 

BRF kredit.  

På passiv siden er indlån faldende i forhold til de samlede passiver, men dog nominelt stigende over hele 

perioden. Det er et positivt tegn for Jyske Banks evne til at indhente rentemarginal (nedbringe indlån), at 

deres obligationsudstedelse fylder mere og mere samtidig med, at deres indlånsandel på passivsiden er 

faldende.  

10.4 Spar Nord 
10.4.1 AKTIVER 
På aktivsiden for Spar Nord, bliver der lagt fokus på balanceposterne: Udlån bankaktiviteter, obligationer til 

dagsværdi og aktiver tilknyttet puljeordninger, da disse tilsammen udgør 80% af aktiverne (se tabel 46). 

Tabel 46: Spar Nord trend – og common size analyse på aktivsiden 
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Spar Nord oplever en nedadgående trend på udlån for deres bankaktiviteter, hvilket er dårligt for deres 

renteindtjening. Det er atypisk for peergruppen at udlånsvolumen falder, for samtidig med faldet i udlån, så 

falder obligationer til dagsværdi også – altså deres realkreditfinansiering. Dermed falder den totale 

udlånsvolumen for Spar Nord over den målte periode, hvilket ikke kan tolkes positivt, da rente – og 

gebyrindtægter udgør den væsentligste del af bankens resultat.  

Positivt for balancen er Spar Nords indlån til puljeinvesteringer. Posten er medtaget for Spar Nord, fordi 

den modsat de andre banker i peergruppen udgør en væsentlig andel af aktiverne. Puljeinvesteringer kan 

være en god måde for banken at hjemtage gebyrer til administration og – nu tidligere – 

formidlingsprovision.  

10.4.2 PASSIVER 
På passivsiden bliver der fokuseret på indlån og anden gæld samt indlån til puljeordninger, da disse til 

sammen udgør 78% af de samlede passiver (se tabel 47).  

Tabel 47: Spar Nord trend – og common size analyse på passivsiden 

 

 

Spar Nord har ikke deres eget realkreditinstitut, hvorfor forpligtelser til realkreditobligationer ikke er at 

finde i regnskabet.  

Indlån er for perioden stigende med 11% og fylder svagt mere i de samlede passiver. Denne trend følger 

peergruppen, som alle har stigende indlån. Indlån i puljeordninger er knyttet til aktivsiden, hvor midlerne 

investeres. De fremføres ligesom de andre banker på begge sider af balancen, fordi kunderne får pengene 

ud igen, og dermed er de også hensat som forpligtelse.  

  



Anders Christian Taarnberg           Maj 2017 
Afhandling – HD2 Finansiering  Anta15ah 
Vejleder: Kasper Riddermann Schiøth 

Side 58 af 91 
 

10.4.3 NØGLETAL FRA REGNSKABET: 
Spar Nords ROE over perioden er: 

2012 2013 2014 2015 2016 

4,2 8,6 9 12,2 10,7 

Dividende pr aktie: 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,00 1,00 1,60 3,00 5,00  

Return on assets 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,28 0,72 0,78 1,17 1,07 

10.4.4 SPAR NORD SAMLET REGNSKABSBETRAGTNING 
Spar Nord har faldende renteindtægter ligesom resten af peergruppen, men modsat de andre 

pengeinstitutter, så kan denne nedgang forklares via faldende udlånsvolumen.  

Spar Nord er gode til at fastholde deres rentemarginal på de udlån de har, hvorfor udlånsvolumens fald ikke 

har den store betydning for renteindtægterne. Spar Nords renteindtægtsniveau er meget lig peergruppen 

(indekseret til 97 i 2016), og de er – ligesom peergruppen – ramt af makroøkonomiens lave renteniveau, 

hvorfor Det vurderes, at de i højere grad er i stand til at fastholde en høj rentemarginal.  

Realkreditudlån (obligationer til dagsværdi) er for perioden markant faldende. Denne udvikling er ikke 

positiv set i lyset af generel udlånsnedgang, og kan betyde at Spar Nord ikke er konkurrencedygtige på 

ejendomsfinansiering.  

Spar Nord er blandt de mest stigende i peergruppen på gebyrindtægtssiden, hvilket er med til at påvirke 

bundlinjeresultatet i en positiv retning. Sammenholdes niveauet for gebyrindtægterne med deres værdi af 

de totale indtægter, så ligger Spar Nord efter massiv fremgang i gebyrindtægter på niveau med Danske 

Bank, hvor gebyrindtægterne udgør ca. 30% af de samlede indtægter. Derfor er det ikke en uholdbar 

stigning der er sket for Spar Nord, og det kan argumenteres holdbart med Danske Bank som reference.  

Spar Nords aktiver og passiver er ligesom Sydbanks bundet op omkring relativt få poster, da der ikke er 

noget realkreditinstitut tilknyttet. På passivsiden har Spar Nord, som de øvrige banker i peergruppen, 

stigende indlån, hvilket kan udfordre rentemarginalen som tidligere er påpeget bedre i Spar Nord. 
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10.5 Delkonklusion og diskussion af resultater 
Formålet med regnskabsanalyserne, korrelationer og standardafvigelser har været, at påpege om investor 

udelukkende investerer ud fra regnskabstal, og ikke ud fra interne strategier.  

Korrelationerne viser, at de danske bankaktier følger hinanden utroligt tæt, til trods for at de har meget 

store forskelle i deres regnskaber. 

10.5.1 NØGLETAL 
Ud fra regnskabernes nøgletal (ROE, dividende og ROA), kan der heller ikke ses nogen sammenhæng 

overfor aktiekursen, illustreret i figur 48. Nøgletallene er afgrænset til ROE og ROA, fordi det ud fra 

regnskabsfremlæggelserne hos de enkelte banker har stort fokus. Det antages derfor, at disse tal udgør 

bankens key performance indicators.  

Figur 48: Bankernes nøgletal 

 

For at undersøge om dividendebetalinger har nogen indflydelse hos investor, vil bankernes 

dividendebetalinger også undersøges, illustreret i figur 49. 

Figur 49 
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Heller ikke for dividendebetalinger ses der en sammenhæng overfor aktiekursudviklingen, så 

dividendebetalingerne kan derfor ikke enestående forklare udviklingen i aktiekurserne.  

10.5.2 SPREDNINGSPARADIGME 
Hvis man følger spredningsparadigmet ud fra det fuldkomment effektive marked, og forudsætter at man 

ikke kan slå markedet, og dermed ikke kan udvælge de bedste aktiver, bør regnskaberne ikke have 

betydning, eftersom investor vil have aktien - uanset hvad. Der kan argumenteres for, at ingen af 

regnskaberne følger hinanden fuldstændigt, men der er tale om en meget lille spredningsgevinst ud fra de 

beregnede korrelationer. Derfor kan argumentationen om et effektivt marked hvor ingen forsøger at slå 

markedet forsvares.  

10.5.3 MODARGUMENTET  
Skal man udfordre argumentet ovenfor, kan man se på de enkelte års korrelationer. Her korrelerer Danske 

Bank næst lavest med Sydbank, og i tabel 4, der illustrerer peergruppens korrelationer på kryds og tværs, 

ligger Sydbanks korrelation med både Jyske Bank og Spar Nord lavest. Noget kan derfor tyde på, at investor 

ikke helt ser på Sydbank med samme øjne, som de ser på peergruppen med.  

10.5.4 BEDSTE PERFORMERE 
Ses der på aktiekurserne blandt peergruppen, er det Danske Bank og Spar Nord, som er de bedste 

performere. Det er de to banker i peergruppen hvoraf gebyrer udgør den største andel af de samlede 

indtægter. Deres evne til at hjemtage gebyrer er det eneste parameter de har noget til fælles på. 

I 2014 hvor den Europæiske Centralbank meldte ud, at man ville påbegynde opkøbsprogrammet for at få 

styr på inflationen (Buttler 2014), havde Jyske Bank den laveste korrelation med Danske Bank blandt 

peergruppen. Samtidig havde Danske Bank den største korrelation med Spar Nord. 

Af dette kan altså argumenteres for, at investorerne kan have haft stort fokus på netop 

renteforventningerne sammenholdt med de banker, hvor gebyrindtægterne udgjorde den største andel af 

de samlede indtægter. Dette naturligvis fordi disse bankers resultater ikke ville være lige så sårbare overfor 

rentenedsættelser, som eksempelvis Jyske Bank, der er den bank hvor gebyrindtægterne udgør den laveste 

andel af de samlede indtægter. Derudover skal det påpeges at Jyske Banks opkøb af BRF Kredit kan have 

medført nogle spekulationer om opkøbet. Opkøbet af BRF Kredit inddrages ikke yderligere, eftersom 

korrelationseffekten i 2014 rammer alle pengeinstitutter, hvorfor meldingen fra den Europæiske 

Centralbank må have haft større betydning for den samlede betragtning af bankaktierne. Det menes derfor 

at være årsagen til korrelationsudsvingene i 2014 baseret på, at alle bankernes korrelationer ændrer sig, 

hvorfor det ikke kan være Danske Banks strategiskifte eller Jyske Banks opkøb af BRF kredit alene, der 

udgør disse udsving.  
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For både Danske Bank og Spar Nord gør det sig gældende, at deres indlånsniveauet stiger med ca. 10% i 

perioden, hvor Danske Bank samtidig har været bedre til at fastholde størrelsen på de samlede aktiver. 

Dette sammenholdt med afsnittet om spredningsparadigmet og det effektive marked, menes der at netop 

disse korrelationsændringer er et udtryk for, at porteføljemanagere aktivt styrer deres porteføljer. Eller i 

hvert fald aktivt har taget stilling til renteforventningerne, da der ellers ikke ville være en fælles 

korrelationsændring for bankerne. Investorerne lægger altså deres investering om, såfremt der opstår 

makroøkonomiske situationer, som eksempelvis rentestigninger. Det kan på baggrund af ovenstående 

påvises, at investorerne ikke handler ud fra et fuldstændigt passivt paradigme, men at investeringerne 

styres aktivt, da der ellers ikke ville være udsving i 2014. 

Ud fra de gennemgåede regnskabstal, menes det at der kan argumenteres for, at den danske banksektor er 

for lille for aktive investorer, alene fordi korrelationerne ligger så tæt som de gør, til trods for forskellige 

regnskaber. Ud fra dette menes det derfor at kunne konkluderes, at investorerne handler aktivt, men at de 

er ramt af en opmærksomhedsbias på det Danske marked, fordi korrelationerne ligger så tæt som de gør.  

Når der sker udsving som i 2014, kan udsvinget argumenteres for at være de aktive investorers reaktion på 

markedet. Det er bemærkelsesværdigt at bankerne igen året efter korrelere meget højt, hvor den laveste 

korrelation til Danske Bank er Jyske Bank, med en korrelation på 0,82.  

10.5.5 BUNDSKRABERNE 
Nederst på aktieudviklingen ligger Sydbank og Jyske Bank. Der kan argumenteres for at Jyske Bank ligger 

lavt placeret grundet deres manglende evne til at tage gebyrer. Årsagen skal findes i, at prisfastsættelsen af 

aktien ligger i den fremtidige indtjening, og hvis trenden er, at Jyske Bank bliver dårligere og dårligere til at 

tage gebyrer, vil den nuværende rentesituation gøre, at bankens renteindtægter er sårbare. Det lader 

dermed ikke til at investor har fokus på, at Jyske Bank er den eneste bank i peergruppen, der har stigende 

renteindtægter.  

Jyske Bank er den bank i peergruppen, hvor kursreguleringer udgør den mindste andel af de samlede 

indtægter, hvorfor en spekulation om hedging af renteindtægterne kan inddrages i argumentationen om 

toplinjens sårbarhed. For Sydbank findes det atypisk, at deres aktiekurs udvikler sig som den gør, da banken 

i øjeblikket skaber negativ værdi fordi omkostningerne stiger mens indtægterne falder.  

10.5.6 FÆLLES FOR ALLE 
Balanceposterne hos de enkelte banker minder meget om hinanden, hvorfor det ikke menes, at dette bør 

have effekt på vurderingen af dem enkeltvis. Alle banker er udfordret af stigende indlånsmidler, som kan 

medvirke til en mindre rentemarginal samt presse balancen fordi der opstår flere forpligtelser. Så længe 

bankerne selv har negative renter på indlån i nationalbanken, er dette en stor udfordring. 
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Fraset Spar Nord er det fælles for bankerne, at deres realkreditudlån stiger, hvilket kan betyde indhug i 

deres bankudlån ved lånekonvertering, og dermed medfører en lavere rentemarginal på deres lån. En 

påvirkning her kan være de stigende ejendomspriser, der medfører omlægning indenfor realkreditgrænsen 

for både erhverv og privat.  

Fraset Jyske Bank oplever alle i peergruppen og branchen faldende renteindtægter. På baggrund af dette 

vurderes det derfor at man på Jyske Banks aktiekurve kan aflæse investors renteforventninger. Markedet 

må alt andet lige forvente at renterne forbliver lave over en længere årrække, og når denne forventning 

ændrer sig, må Jyske Bank aktien opleve en stigning. 

11.0 DANSKE BANK PERSONAL BANKING 
For at undersøge om der er grund til, som investor, at forholde sig til et strategiskifte, skal det undersøges, 

hvordan Danske Banks personal banking enhed bidrager til den samlede resultatopgørelse.  

Tabel 50: Danske Bank Personal Banking trendanalyse 

 

 

11.1 Indtægter 
Danske Banks personal banking resultat afviger væsentligt fra koncernregnskabet (se tabel 50), da 

renteindtægterne falder fra indeks 92 i 2014 til 68 i 2015, hvor strategien implementeres og dermed kan 
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måles på effekt. De væsentligste ændringer i regnskabet er, at renteindtægterne falder markant samt at 

gebyrindtægterne falder væsentligt, og dette medfører et fald i totale indtægter. Alt dette afviger fra 

koncernregnskabet, fra strategiimplementeringen og frem. I 2012, 2013 og 2014 følger posterne rigtig fint 

koncernen som helhed, med svagt faldende renteindtægter og stigende gebyrindtægter.  

11.2 Omkostninger 
Omkostningerne reduceres markant i 2015, hvor de indekseres ned til indeks 68, hvilket også afviger fra 

koncernens hovedtal. Omkostningsnedgangen for personal banking enheden er væsentligt større end det 

der ses i koncernregnskabet, og betyder derfor, at et af strategielementerne for Danske Bank personal 

banking er, at reducere omkostningerne væsentligt.  

11.3 Bundlinjen 
Ses på regnskabet for personal banking, stiger resultat før SKAT med næsten 300% i perioden, men denne 

udvikling skyldes nedskrivningsnedgangen, som starter på indeks 100 i 2012 og slutter i 2017 på -17. 

Dermed ligner Danske Banks personal banking regnskab Sydbanks koncernregnskab, hvor den væsentligste 

faktor for bundlinjen, er nedskrivningerne.  

11.4 Goodwill 
Der er ikke goodwill impairment charges med i indekseringen, fordi der kun er nedskrivninger på goodwill i 

2014 og 2015, og der kan derfor ikke indekseres ud fra 2012. Danske Banks resultat er drevet af 

goodwillnedskrivninger disse år. På common size analysen for goodwill nedskrivningerne kan det ses, at 

disse i 2014 går fra at udgøre 0% til 33% af de samlede indtægter.  

11.5 Diskussion af Danske Bank personal banking 
Regnskabsanalysen viser meget tydeligt, at personal banking enheden for Danske Bank trækker koncernen i 

den forkerte retning under strategiskiftet. Indtægterne falder markant, og især renteindtægterne lider et 

kæmpe knæk under den nye strategi. Der kan derfor argumenteres for, at investor bør reagere på et sådan 

strategiskifte – især når der tidligere blev argumenteret for aktiv investoradfærd. Personal bankings 

samlede indtægter overfor Danske Bank koncernen udgjorde i 2012 35%. Andelen faldt i 2016 til at udgøre 

25% af de samlede indtægter for Danske Bank koncernen. Der er således tale om en enhedsmæssig 

nedgang på 10% af de samlede indtægter over en 5 årig periode. Indtægterne bliver opvejet af andre dele 

af koncernen som angiveligt må vokse, og det indikerer stigende risiko for investor ved et strategiskifte.  

11.5.1 DET ANDET PERSPEKTIV 
Der kan omvendt argumenteres for, at strategien under Eivind Kolding har været så dårlig, at han på 6 

måneder har ødelagt forretningen i personal banking. Der kan argumenteres for, at banken i en længere 
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periode ikke har drevet en holdbar strategi, hvorfor ændringen kan skyldes et tilbageslag fra tidligere 

strategier. Dette afgrænses der dog fra, fordi ændringen er så markant.  

11.6 Delkonklusion 
Det konkluderes at investor har en opmærksomhedsressource at skulle forholde sig til, hvorfor der ikke gås 

i dybden med hvert enkelt regnskab, strategi eller nøgletal. Konklusionens argumentation skal findes i, at 

den eneste statistiske kobling, der kan laves ud fra undersøgelsen er, at renteforventningerne har 

indflydelse på aktiernes korrelation, som ellers ligger så tæt, at der ikke kan påpeges udsvingsforskelle.  

Konklusionen på regnskabsanalyserne samt de statistiske analyser er, at der kan påpeges sammenhæng 

mellem bankernes gebyrindtjeningsevne i forhold til deres aktiekursudvikling. Altså en større faktor end det 

danske bankmarked for udlån og almindelig drift. Der er altså tale om en aktiekorrektion ud fra bankernes 

indtægtspolstring i forhold til renteforventningerne generelt.   

Investoradfærden konkluderes til at være aktiv ud fra makroøkonomiske ændringer, men – grundet 

opmærksomhedsressourcen – passiv i perioder uden makroøkonomiske ændringer. Ydermere konkluderes 

det, at investor bør reagere på et strategiskifte, da det kan påvises at strategiskiftet har haft negativ 

indflydelse på Danske Banks regnskab. Det konkluderes ligeledes at investor ikke reagerer på det, fordi 

investor er ramt af en opmærksomhedsbegrænsning.   

12.0 STRATEGISKIFTET I DANSKE BANK 
Følgende afsnit skal dels beskrive men også analysere på Danske Banks strategiskifte i 2014, for at 

undersøge påvirkningen for investor på den korte bane, men også perspektivere til en langsigtet 

konsekvens.  

Denne del af afhandlingen vil være bygget op om en kort redegørelse af væsentlige strategiske ændringer, 

jf. bogen ”Der er kun én chef – Kunden!”, af Thomas Lykke, men det kommer ikke til at være et 

udtømmende referat af selve bogen. Inddraget materiale fra bogen er derfor subjektivt udvalgt.  

Der har under Danske Banks strategiskifte været meget fokus på forretningsmoral og evnen til at drive 

forretning. Fokus i denne afhandling bliver ikke at udstille Danske Banks valg af strategi eller opstille 

moralske eller etiske forretningslinjer, men har udelukkende fokus på de elementer en investor kan have 

fokus på. Med det menes der, at fokus skal ligge på de strategiske ændringer samt konsekvenserne heraf, 

set i lyset af den risiko det kan have for resultaterne på kort og lang sigt.  

I redegørelsen for situationen i Danske Bank i 2013, vil der opstilles et billede af kulturen i banken, fordi det 

er kulturen og processerne, der er forsøgt vendt under transformationen. Derfor vil præsentationen af 
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banken her indeholde kundebehandlingen, dette dog ikke for at tage udgangspunkt i kundernes oplevelse, 

men derimod for at skitsere den interne kultur og det interne holdningsparadigme.  

Kulturen og redegørelsen er desuden afgrænset til personal banking, og dermed ikke et billede af den 

samlede koncern.  

12.1 Danske Bank 2013 
Danske bank lancerede i 2013 det meget omtalte kundeprogram, der nu gjorde, at kunder skulle betale for 

deres konti og betalingskort, som ellers tidligere havde været gratis. Årsagen var internt, at de kunder som 

banken ikke tjente penge på, i form af udlån, investering eller pension, på anden vis skulle blive rentable af 

have som kunder. Eivind Kolding blev i 2013 citeret for: ”Banken har foræret mange services væk og taber 

derfor i dag penge på flere end 40 procent af vores privatkunder” (Lykke 2016). Bankens strategi var i 

samme år en meget aggressiv filiallukning, således at omkostningerne kunne nedbringes for koncernen. 

Bankens filosofi var, at den gerne ville være ensartet og kunderne derfor fik samme behandling, samt at der 

blev truffet ensartede beslutninger uanset hvilken del af banken man besøgte. Denne type filosofi krævede 

en stor mængde forretningsgange, og derigennem topstyring. Filosofien indebar også en vurdering af hvor 

kunderne kunne serviceres. Eksempelvis var den laveste kundekategori i Danske Bank, basis kunder, der 

ikke længere kunne få hjælp i den lokale filial. Disse kunder blev bedt om at ringe til Danske Banks call 

center, med henblik på at få hjælp her. 

Med filiallukningerne fulgte et stort fokus på digitalisering, eftersom Danske Bank forsøgte at tilpasse deres 

forretning til kundernes ændrede adfærd, over for de digitale platforme. Som eksempel nævnes i bogen, at 

Danske Banks kassetransaktioner i 2012 var på kr. 22,2 mio.. Disse transaktioner faldt til kr. 5,6 mio. i 2015. 

Derfor er vurderes det internt i Danske Banks, at omkostningerne til kasseekspeditioner skal nedbringes.  

Billede 1 
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Billede 1, der er vist herover, er et udtryk for en intern model til at kommunikere Danske Banks værditilbud, 

hvor banken er listet som øverste kasse. Dette får fokus i den senere udvikling.  

12.2 Salgskultur 
Banken var i 2013 præget af personlige salgsmål, hvilket betød at der var mål for, hvor meget indtjening 

hvert enkelt kundemøde skulle indbringe. Havde man som rådgiver på dette tidspunkt afholdt 3 møder 

uden salg, blev man indkaldt til samtale med sin nærmeste leder. Salg og kundekommunikationen blev 

drevet af interne kampagner i banken, hvor der med salgsfokus blev ringet ud til kunderne, for at generere 

møder der potentielt kunne resulterer i et salg. Hver enkelt medarbejder havde på daværende tidspunkt 

salgsmål for hver enkelt produktype, som Danske Bank leverede. Til at stimulere denne salgskultur blev der 

årligt afholdt award fester, som skulle glorificere de mest sælgende organer og enheder i Danske Bank.  

12.3 Kundeflugten 
Grundet det store salgsfokus og manglende fokus på kundebehovet, forlod 112.000 kunder Danske Bank i 

2013. Dette tal er netto, og er dermed opgjort efter nytilkomne kunder. Danske Bank foretog selv en 

analyse af bankens samlede indtjening, hvor man fandt frem til, at den aggressive salgsmentalitet udgjorde 

5% af den samlede indtjening, hvorimod de eksisterende kunder udgjorde 95%. Årsagen til kundeflugten 

skal findes i bankens manglende evne til at servicere deres behov. Billede 2 viser kundernes foretrukne 

servicering i en bank, sammenholdt med hvordan de vurderer Danske Bank.  

Billede 2 

 

12.4 Medarbejderne 
En vigtig faktor er at inddrage medarbejder feedback eller forklaring fra frontlinjen på, hvordan kulturen 

blev opfattet. En medarbejder citeres i bogen for at sige: ”Vi har faktisk været en succes i mange år (…) Det 

var helt naturligt hele tiden at have fokus på effektivitet. Hvordan kunne vi få flere kunder igennem, 
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hvordan kunne vi få mere salg, og hvordan kunne vi blive mere produktive” (Lykke 2016). Dette citat 

henleder til et transportbånd på en fabrik, hvor der er fokus på ensartet og hurtig ekspedition, som ikke 

tillader kreativ tankegang, da denne vil kompromittere ekspeditionshastigheden. Citatet bliver indledt med 

”Vi har faktisk været en succes i mange år”, hvilket er vigtigt, når der senere ønskes at diskutere en 

strategiomlægning, da kulturen uden tvivl har ligget på rygraden hos de enkelte medarbejdere.  

12.5 Samarbejde 
Samarbejdet i koncernen var udfordret fordi de enkelte rådgivere havde forskellige og individuelle salgsmål 

de skulle efterleve. Incitamentet for at inddrage en kollega, eller for den anden kollegas vedkommende at 

hjælpe, var simpelthen ikke tilstede, eftersom målene blev opsat personligt.  

12.6 Ny tid under Thomas Borgen 
Blot 6 måneder efter Eivind Koldings tiltræden som administrerende direktør, tiltrådte Thomas Borgen i 

Danske Bank. Årsagen til den hurtige udskiftning skal findes i den massive kundeflugt, som udviklede sig 

hurtigere end personal banking kunne tåle. Thomas Borgen fremsatte ved sin tilgang, et mål om 

egenkapitalens forrentning på 12% samt at banken nu ønskede at være den bedste på kundetilfredshed – 

en plads Danske Bank altid har ligget sidst på. Formålet med paradigmeskiftet i forhold til kundetilfredshed 

var, at Thomas Borgen mente at forretningerne kommer af sig selv, hvis kunderne er tilfredse, og på den 

måde kan man sikre langsigtet lønsomhed.   

Thomas Borgens paradigme citeres i bogen med: ”Min teori, som jeg har fået lov til at bevise, er, at den 

eneste vej til langsigtet lønsomhed og vækst er tilfredse kunder. Det er alene et spørgsmål om 

tidsperspektivering for, hvornår pengene kommer igen” (Lykke 2016). 

Der bliver altså nu lagt et paradigme over banken om, at den kortsigtede fortjeneste ikke er det, der skal 

rettes fokus imod. Der blev opstillet tre væsentlige forbedringskrav fra Thomas Borgen: Kundefokus, 

simplificering og afbureaukratisering. To ud tre målepunkter (kundefokus og afbureaukratisering) som 

banken slet ikke har arbejdet med, bliver nu kernestrategien for banken. 

Der opstilles en ny model til at illustrere bankens ønske, heri illustreret ved billede 3, og den viser nu at 

kunderne er i toppen af pyramiden. Modellen fremvises med citeringen: ”Jeg bruger den trekant meget 

bevidst. På toppen sidder kunderne”.  
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Billede 3 

 

Kundefokus må altså være det suveræne fokusområde for banken i den nye strategi.  

I den interne incitamentsstruktur blev der også rettet fokus mod det manglende samarbejde, og Thomas 

Lykke citeres for ”at netop samarbejde og agilitet bliver de nye kerneværdier” (Lykke 2016). Der rettes fokus 

mod ”at man ønsker at bevæge sig væk fra topstyring og nulfejlskultur, og frem mod en situation hvor 

medarbejderne føler, at de selv kan tage ansvar”(Lykke 2016). Der skete en kulturændring for 

medarbejders funktioner og evne til selv at træffe beslutninger.   

12.7 Aktionæren presser på 
Omvæltningen med kundefokus og udsagn om, at lønsomheden skal komme på sigt, har betydning for 

investorerne. De er ikke interesserede i at vente på at se resultater, hvorfor strategien kommer under pres. 

Thomas Borgen udtaler: ”Det er paradoksalt, at der er meget få analytikere, der spørger til kundetilfredshed 

og –loyalitet” (Lykke 2016). Presset fra investorerne bliver i bogen henført til at besparelsesplaner 

gennemføres. Besparelserne forsøger Thomas Borgen at finde i mellemled og stabsreduktioner.  

12.8 Empowerment 
Udtrykket ”empowerment” bliver indført og skal betyde, at man gerne vil skubbe beslutningerne tættere 

på kunderne, så bankens behandlingstid og dermed omkostning kan blive mindre. Formålet med denne 

ændring var, at alle medarbejdere skulle være bevidste om hvad banken gerne ville, og ud fra det selv 

træffe beslutningerne sammen med kunderne. Thomas Borgen udtrykte en anelse bekymring ved 

implementeringen, da han ikke mente, at det var noget alle medarbejdere umiddelbart bare kunne ændre 

på grundet mange års ensartethed.  
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12.9 Eivind Koldings ændringer 
Interessant er naturligvis at se på de ændringer, som Eivind Kolding bebudede i form af kundeprogrammet. 

Danske Bank har bibeholdt kundeprogrammet, og det koster fortsat penge – faktisk det samme som 

dengang – at have en konto i banken. Man kan således diskutere, om den bagvedliggende tanke om 

merindtjening stadig eksisterer, men at tilgangen til kunderne blot er blevet anderledes. Den eneste del af 

Eivind Koldings strategi, der bremses, er filiallukningerne, der bremses i slutningen af 2013 samt hele 2014.  

12.10 ”Min Bank” 
Paradigmetransformationen lanceres under udtrykket ”Min Bank”, med den reference at medarbejderne 

skal føle medejerskab og stolthed over deres arbejdsplads.  

Konceptet blev bygget op omkring 4 hjørnesten, som skulle danne fundament for alle beslutninger.  

1. Proaktivitet, værdiskabelse ved kontakt 

2. Sund kreditfornuft, kompetent rådgivning med beslutning tæt på kunderne 

3. Ansvar, kunderne skal føles sig hjulpet og trygge 

4. Ambassadører, kunderne skal opleve at deres kontakt med Danske Bank hver gang er en god 

oplevelse 

Disse hjørnesten skal være udgangspunktet for de daglige prioriteringer, eftersom de skal udtrykke hvad 

banken ønsker fokus på.  

Billede 4 

 

Som det kan ses på billede 4, vil man gerne have, at den bagvedliggende beslutning i alle situationer skal 

være korrekt, samtidig med at man accepterer, at udfaldet kan være dårligt. Ligeledes vil man gerne sikre, 

at skud i tågen eller dårlige beslutninger ikke belønnes, selvom udfaldet er godt. Det har betydning for den 

incitamentsstruktur, som man tillægger den enkelte medarbejders stigende beslutningsansvar.  
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12.11 Salgsmål 
For at skabe en kundeorienteret incitamentsstruktur, fjernes alle personlige salgsmål for Danske Banks 

rådgivere. Man vil gerne sikre, at der ikke sker en selektering i kundebehandlingen ud fra hvilke kunder, der 

generer salg til medarbejderens eget indeks. Afdelingernes mål ændres fra salg, til afdelingernes evne til at 

skabe kundeudvikling og kundefastholdelse. Ydermere fjernes prisbeføjelserne fra centralt hold, og bliver 

nu uddelegeret til de enkelte afdelinger, hvilket muliggør prisforhandlinger sammen med kunden uden at 

medarbejderen skal bede om tilladelse.  

En udfordring der nævnes i forbindelse med fjernelse af salgsmålene er, hvordan lederne skal 

kommunikere strategien ud til gulvet, for lederen er stadig underlagt nogle performancemål. Det kommer 

altså til at kræve mere af lederen, da det som lederen bliver målt på, ikke må måles videre ned i systemet. 

En leder udtaler: ”Mange medarbejdere vil nok få svært ved at håndtere at få større råderum” (Lykke 2016). 

Citatet vil blive inddraget i en diskussionsdel senere i afhandlingen. 

12.12 Opfølgning 
De årlige medarbejdersamtaler i Danske Bank ændres til at omhandle medarbejderens evne til at skabe 

kundetilfredshed og kundeudvikling, og der lægges stor vægt i at arbejde på udviklingsmål i forlængelse af 

de to målepunkter.  

Der opstilles et fælles mantra for Danske Bank i 2014: ”Ingen kunde forlader en kontakt med Danske Bank 

utilfreds” (Lykke 2016). Der er til dette mantra opstillet en forudsætning om, at den lokale medarbejder har 

mandat til at gøre, hvad der er nødvendigt for, at kunden forlader kontakten tilfreds – også selvom 

utilfredsheden ikke skyldes banken selv. Der opstilles dog en kompensationsbegrænsning på kr. 5.000.  

12.13 Kreditenhed 
Der blev lagt vægt på, at kreditbehandlingen i Danske Bank skulle ændre karakter fra tidligere at være en 

begrænsning. Kreditkontoret skulle nu i højere grad agere sparringspartner for rådgiverne, og dermed til at 

hjælpe den lokale beslutningskraft i mere komplicerede kreditsager. Ved at øge beslutningskraften lokalt, 

skulle medarbejderne føle sig støttet i deres beslutninger. Forretningsgangene omkring de tidligere 

kreditrammer blev fjernet for en periode, dog stadig indenfor lovgivningen. Formålet var, at rådgiveren 

skulle have fokus på kundens samlede situation og sætte dette i perspektiv, i stedet for blot at forholde sig 

til eksempelvis gældsfaktor, vejledende satser til rådighedsbeløb mv. Lanceringen af denne løsning viste sig 

at være problematisk, fordi medarbejderne stadig ikke selv turde træffe beslutninger.  
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12.14 Inspiration 
For at få inspiration og erfaring fra tidligere, besøger direktør for personal banking, Thomas Mitchell, 

banken Wells Fargo som har gennemgået en lignende transformation.  

Her får han besked om, at deres udvikling har ramt tre faser: 

- Stigende medarbejdertilfredshed 

- Kundeudvikling, men ikke fremgang i kundetilfredsheden 

- Udvikling i kundetilfredsheden 

Der er altså en optøningsperiode for kunderne, der skal overstås, inden deres holdning til banken ændres.  

12.15 Genovervejelser 
På det efterfølgende ledermøde bliver der lagt fokus på, at det stadig er tilladt at tale salg med 

medarbejderne, men at hovedvægten dog skal ligge på kundens behov. Der var altså tegn på at strategien 

havde medført et signal om, at det at tale om salg var forbudt. På mødet bliver frembragt kommunikation 

om, at en rådgiver skal være godt til at kommunikere både salg og ekspedition. At behovsafdække i 

forbindelse med kundefokus skulle kobles til dét at gennemføre et salg. Med implementeringen af den nye 

strategi, vil man gerne have medarbejderne til at spørge sig selv hvorfor de skal løse en opgave fremfor 

hvordan de skal løse opgaven.  

12.16 Digitaliseringen 
I forbindelse med udviklingen siden Eivind Kolding, har der sideløbende været stor udvikling af de digitale 

kontaktflader i Danske Bank, og man ønsker i højere grad at kanaliserer kunderne over i disse løsninger. En 

udfordring der beskrives er, at medarbejderne lader til at have den holdning til deres kunder om, at de 

gerne vil have den personlige og fysiske kontakt, selvom bankens interviews og undersøgelser viser noget 

andet. Ved omtale af de digitale løsninger bliver løsningerne omtalt som værende vedligeholdende faktorer 

for kundetilfredsheden, da det handler om at servicere kundernes kontaktønsker bedst muligt. 

Værdiskabelsen sker ikke gennem de digitale kanaler alene, eftersom disse teknologier kan kopieres. 

Værdiskabelsen og det unikke er netop medarbejdernes og ledernes evne til at prioritere og have korrekt 

fokus.  

Danske Bank ønsker selvstændige enheder til udvikling af nye digitale produktflader, som eksempelvis 

Mobile Pay. Disse løsninger skal være med til at binde kundeoplevelsen sammen for kunden, dog uden at 

denne tvinges til at være kunde ét sted. Der er ansat antropologer for at undersøge kundernes oplevelse af 

de forskellige digitale løsninger, som eksempelvis Sunday.dk, for at gå i dybden med kundeadfærden og 

kundeoplevelserne. Udviklingen i produktflader skal give besparelser på længere sigt, og der er opsat mål 
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for 2017 om, at en boligproces skal skæres fra 818 minutter til kun at tage 80 minutter. Dette så 

medarbejderen i højere grad kan bruge tid sammen med kunden.  

12.17 Hjælper det så? 
I januar 2016 melder Thomas Mitchell om sit vanlige godt nytår, men skriver i samme stund hvordan 

Danske Bank netop har rykket sig fra sidstepladsen på kundetilfredsheden. Danske Bank er nu næstsidst, 

hvilket kan lyde absurd, men eftersom banken aldrig har ligget andet end på sidstepladsen, er denne 

bedrift meget stor.  

Danske Banks net promoter score ligger i 2012 på -37, og er et udtryk for den forventelige kundeudvikling i 

banken. Denne score ligger i 2016 på plus 2. Niveauet er stadig lavt, men kundeflugten er stoppet. Dette 

betyder også at banken i 2016 begynder at have positiv nettoudvikling på kunderne.  

12.18 Medarbejderne 
Efter strategiskiftet måles der stigende kundetilfredshed, hvilket var den første tilfredshedsparameter, der 

ændrede sig. Endvidere kunne der allerede i 2014 måles stigende medarbejder tilfredshed.  

13.0 DISKUSSION AF STRATEGISKIFTET UD FRA 
INVESTORPERSPEKTIV 
Afsnittet skal analysere strategiskiftet ud fra et mere teoretisk perspektiv end bogen ”Der er kun én chef – 

Kunden! ” gør. Formålet er at analysere strategiskiftet gennem investors perspektiv, i forhold til at vurdere 

konsekvenserne og det sammenspil der er mellem strategi og investorpleje (shareholder value).  

I diskussionen bliver der diskuteret ud fra effekterne i personal banking med udgangspunkt i 

filialnetværket.  

Afsnittets skellet vil være baseret på et indledende teoretisk problem, efterfulgt af en diskussion af Danske 

Banks forandring. Forandringen diskuteres ud fra Lewins klassiske forandringsmodel med referencer til 

John Kotters senere udvidelse (Bakka & Fivelsdal 2014). Formålet med dette at er skabe en rød tråd for 

diskussionen. 

13.1 Før strategien 
Ligesom for de makroøkonomiske faktorer, redegøres der for mere eksplicitte signaler som er forekommet for 

Danske Bank før strategiskiftet. Dette skal ende i en diskussion om det overordnede spil, som Thomas Borgen 

har spillet med investor, i forbindelse med strategiskiftet.  
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Før strategien blev der lagt et meget stort fokus på investoren, i forhold til at indkræve penge fra de kunder 

hvor banken ikke tjente nok. Denne strategi har alene det fokus at investor skal serviceres. Derfor er det – 

som beskrevet i indledningen – bemærkelsesværdigt at aktiekurven ikke slår et knæk i forbindelse med 

strategiskiftet. 

13.1.1 BORGENS DILEMMA 
Thomas Borgen nævner, at der ikke ensidigt kan være aktionærfokus, men at kunderne i højere grad skal 

prioriteres, og faktisk prioriteres højere end aktionæren jf. billede 3. Thomas Borgens dilemma har derfor 

været at forsvare netop denne beslutning. 

Borgens dilemma Kundetilfredshed Aktionærtilfredshed  

Ny strategi Kunderne oplever, at banken tager 

udgangspunkt i deres behov og bliver 

derfor i banken. Forretningsvolumen 

stiger ikke umiddelbart men det 

forventes. 

Aktionæren skal påtage sig risiko idet 

strategiforandringen ikke er afprøvet. 

Den kortsigtede gevinst forsvinder, 

men der fremstilles større forventning 

til fremtidige resultater.  

Gammel strategi Kundernes oplevelse med banken er 

dårlig, mange kunder forlader banken, 

heriblandt dog også kunder som 

banken ikke tjener penge på.  

Aktionæren løber samme risiko som 

tidligere, da strategien og dermed 

forventningen er den samme. 

Aktionæren tilfredsstilles i højere grad 

på den korte bane  

 

Thomas Borgen fremstiller dog situationen som om, at kundetilfredshed er det samme som 

aktionærtilfredshed, idet de fremtidige indtjeningsforventninger vil stige, i forbindelse med strategiskiftet.  

13.2 Borgens spil 
Der vil kort diskuteres det overordnede spil, som principalen og agenten kommer til at spille, i forbindelse 

med denne ændring. Der ses her et spil mellem to interessenter, hvor det er agentens opgave at varetage 

principalens interesser. Der opstår et dilemma i dette spil hvis agenten begynder at varetage egne 

interesser. 

 Ændringen i personal banking vil tilføre aktivet usikkerhed og underperformance over en periode, hvilket 

investor ikke kan se sig tilfreds med, jf. dilemmaet, fordi deres interesser potentielt ikke varetages.  

Diskussionen og analysen af spillet afgrænser sig til, at investor reagerer aktivt på ændringer i aktivets 

risiko-/afkastforhold, for at sikre sine punkter på y (risiko) og x (afkast), når vi ser på den efficiente rand.  
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For Thomas Borgen starter der et spil mellem ham og investoren, som skal overtales til at fastholde aktivet, 

selv under et strategiskifte. Ligeledes er der en bestyrelse som skal tilgodeses, i forlængelse af Borgens 

disciplinering.  

Ved ansættelsen opstiller Thomas Borgen mål for Danske Bank, hvor blandt andet egenkapitalens 

forrentning er i fokus sammen med kundetilfredsheden. Egenkapitalens forrentning skal stige til 9%, hvor 

der for kunderne opstilles mål om, at deres tilfredshedsudvikling skal give flere forretninger til banken.  

   

 

 

 

 

For at illustrere det spil som Thomas Borgen står overfor, sammen med aktionæren, har jeg valgt at lave 

ovenstående figur. 

Boblerne for enden af spillet udgør de forskellige udfald, som jeg fra investors synspunkt vil skitsere. Hvert 

udfald er forskelligt og er derfor har hver boble fået tildelt sin egen farve. Jeg vælger ikke at skitsere den 

røde og blå boble, da disse ikke er aktuelle for scenariet, da det ikke har udspillet sig: 

a. Den grønne boble illustrerer hvis investor vælger at købe/fastholde sin investering i Danske 

Bank, under den nye strategi. Her bør forventes at aktivet får større usikkerhed over 

strategigennemførelsen, og dette bør alene ikke accepteres, da aktionærens udfald vil være 

et tab. Årsagen til at udfaldet er et tab er, at risikoen for investeringen overskrider det 

potentielle merafkast, ud fra en præmis om at de tidligere indtægtsforventninger tilsvarer 

aktivets risiko, da aktien ellers ikke ville være holdt af en eneste investor.  

b. Den gule boble symboliserer hvis investor sælger som resultat af den nye strategi. Der vil 

hverken være et tab eller gevinst for investor, fordi det forudsættes at prisningen af aktivet 

har været korrekt, men at der for investors side ikke accepteres den tillagte risiko.  

Det første spil Thomas Borgen skal igennem, kræver derfor en teoretisk kompensation til investor, da 

investor ellers bør sælge sit aktiv. Det bliver svært teoretisk at argumentere for en strategiomlægning af 

denne karat, uden at investor kompenseres. Investorer med mere kortsigtede investeringer vil desuden her 

trække sig ud af investeringerne i Danske Bank, såfremt strategien har betydning for investors aktivvalg.  

Thomas Borgen 

Aktionær Aktionær 

Ny strategi Gammel strategi 

Køb/hold Køb/hold Salg Salg 
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13.2.1 KOMPENSATIONEN 
Som også pointeret i dilemmaet, skal investor kompenseres for det korte gevinst scenarie, eftersom der 

kommer en stigning i risikoen. Der er flere måder at nedbringe risikoen på, men Thomas Borgen vælger d. 

31 oktober 2013 at Danske Bank igen begynder at udbetale udbytter til aktionærerne (Dengsøe & Sixhøj 

2013). Denne melding kommer halvanden måned efter at Thomas Borgen blev ansat som direktør i banken 

(Danske Bank 2013a). Med en melding om udbetaling om udbytter, kan Thomas Borgen købe sig tid til at 

lave strategiændringer, da investor hermed er bedre stillet på den korte bane, eftersom udbetalingen af 

udbytter giver mulighed for at sprede investeringerne mere. Udbytte betalingen bliver ligeledes 

disciplinerende overfor Danske Banks topledelse, da udbytterne fjerner kapital fra virksomheden. Man kan 

derfor argumentere for, at Thomas Borgen med udbytteudlodningen køber sig selv mere handlerum 

overfor investor, da Danske Bank op til lanceringen disciplinerer sig selv hårdere.  

13.3 Udfordringen ved paradigmeskiftet 
Som investor skal man forholde sig til aktivets risiko, i den portefølje man har sammensat. Ud fra dual 

proces teorien (Knudsen 2011) vil en strategiændring af denne kaliber kræve, at de ansatte optør 

programmeret type 1 tænkning, indtager nye paradigmer som type 2 tænkning, for igen at lagre den nye 

strategi som type 1 tænkning.  

Type 1 tænkning er udtrykt som erfaringer og handlemønstre man ikke behøver at reflektere over, fordi 

typetænkningen allerede er lagret i hjernen. Med en ændring som dette vil det betyde meget store 

beslutningsprocesser alene i paradigme omlægningen, men også de fremtidige krav til medarbejderne. 

Beslutningsprocesserne er udtrykt som type 2 tænkning, hvor individet skal bruge langt længere tid på at 

træffe beslutningen, end hvis det havde været lagret som type 1 tænkning. Udfordringen for investoren kan 

dermed være, at indlagringen til type 2 tækning har en ukendt variabel – nemlig tid. Det er ikke kendt 

hvornår den nye strategi vil have effekt, samt om den overhovedet vil have effekt. Dermed vil investor 

skulle forholde sig til en risiko på den korte bane, som bør kompenseres for at undgå frasalg.  

13.4 Forandringen 
Der vil i dette afsnit analyseres på konsekvenserne af forandringen. I afsnittet vil der blive lagt fokus på de 

områder i organisationen hvor man vil ændre radikalt på det tidligere paradigme – eksempelvis indenfor 

ledelsen.  

Der benyttes den indledende fase fra John Kotters (herefter benævnt Kotter) 8 trins teori (Bakka & Fivelsdal 

2014), som skellet til diskussionen af forandringen for Danske Bank. Dette for at skabe en bedre rød tråd 

samt en mere objektiv reference til forandringen. Kotters 8 trins teori vil blive suppleret med yderligere 

organisationsteori samt psykologisk teori.  
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13.4.1 OPTØNINGSFASEN 
Forandringen jf. Kotters 8 trins teori samt Kurt Lewins forandringsmodel skal ske gennem en optøning, hvor 

der for medarbejderne skal skabes en oplevelse af, hvorfor det er nødvendigt at lave denne ændring, 

udvikles en vision og strategi, og samtidig skal ledelsen kommunikere forandringsvisionen til øvrige 

medarbejdere. Danske Bank gennemgår alle trin i opstarten til forandringen. Dels bliver der gjort meget 

klart fra top til bund, at man gerne vil skabe en ny kultur, fordi man gerne vil flytte fokus fra salg til 

kundetilfredshed. Dét at fokus bliver rykket, medfører at der skal prioriteres anderledes. At ledelsen 

begrunder ændringen af fokus medfører, at medarbejderne i højere grad er i stand til at tage forandringen 

til sig. I bogen ”Der er kun én chef – Kunden!”, udtrykker medarbejderne en generel tilfredshed over 

forandringen, fordi beslutningen kommer tættere på dem selv, samtidig med at de føler, at de kan 

behovsafdække og behandle kunderne ordentligt. Medarbejdernes reaktionen er interessant, fordi 

forandringsteorierne ofte er sat op med forudsætningen, at mennesket generelt ikke ønsker forandring, 

men her er en situation hvor medarbejderne omfavner forandringen.  

13.4.2 LEDELSE I FORANDRINGSPROCESSEN 
Tidligere har ledelsen været skolet i en mere autoritær ledelsesform, hvor ansvaret og beslutningerne har 

ligget hos lederen. Med Min Bank konceptet skal hele ledelsesparadigmet i højere grad rykkes over i den 

demokratiske ledelse, og specielt et citat fra bogen skiller sig ud. Efter lanceringen af det nye paradigme, 

udtaler en leder: ”Mange medarbejdere vil nok få svært ved at håndtere at få større råderum” (Lykke 2016). 

Dette citat er interessant, fordi det netop påpeger udfordringen i også at skulle ændre ledelsesparadigme 

gennem hele banken, såfremt udsagnet er repræsentativt for ledelsen generelt.  

13.4.2.1 Principal-/agentforholdet overfor ledelsestypen 
På performancedelen har undersøgelser af Ralph White og Ronald Lippit vist, at den autoritære ledelse er 

den ledelse, der kvantitativt skaber de bedste resultater (Bakka & Fivelsdal 2014). Der vil altså være en 

udfordring i forhold til investor, hvis banken vælger at gennemføre den demokratiske ledelsesstil, da 

investor, som udgangspunkt, skal forvente lavere resultater, på baggrund af forudsætningen om at denne 

ledelsesstil skaber lavere kvantitative resultater.  

Hvad undersøgelsen også viste var, at kvaliteten af arbejdet stiger med den demokratiske ledelsesform, 

hvorfor det bør forventes at eksempelvis kreditgivningen bliver forbedret. I afhandlingens trendanalyser sås 

det, at bankernes regnskaber alle er præget af meget lave nedskrivningsniveauer, og derfor er årets 

resultat meget påvirket af kreditkvaliteten. Man kan forestille sig, at investor modsat de kvantitative 

resultater, derfor vil have mere fokus på kvaliteten ud fra en risikobetragtning – nemlig mindre 
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usystematisk risiko, forsaget af fejl der kunne være rettet. Der kan derfor argumenteres for, at den 

demokratiske ledelsesform vil bidrage til mindre usystematisk risiko for aktivet.  

13.4.2.2 Udfordring fra investors synspunkt 
Bankerne er i dag generelt drevet med meget lave nedskrivninger, og med den nye strategi i Danske Bank 

vil den enkelte medarbejder i højere grad selv skulle træffe kreditmæssige beslutninger. Den medarbejder 

der tidligere i ledelsesparadigmet udgjorde den kvantitative mængde – altså filialmedarbejderen -, skal nu 

også udgøre den kvalitative mængde. Ud fra den tidligere strategi kan man argumentere for, at netop 

filialmedarbejderen med det kvantitative udgangspunkt under autoritær ledelse, blev filtreret gennem 

kreditafdelingerne som skulle sikre kvaliteten. Med det nye paradigme skal filialmedarbejderen i højere 

grad selv tage del i det kvalitative arbejde, hvilket kan skade kvantiteten unødvendigt.  

13.5 Gennemførelse af strategien 
13.5.1 MOTIVATIONEN 
Hvis man sammenholder ovenstående psykologiske præmis om, at arbejdseffektiviteten (kvantiteten) går 

tabt i forbindelse med strategiskiftet, kan motivationsteorien udfordre forudsætningen en del. Ser man på 

J. Richard Hackman & Greg Oldhams (herefter benævt Hackman & Oldham) motivationstilstande, kan 

effektiviteten faktisk argumenteres for stigende i forbindelse med det nye paradigme (Bakka & Fivelsdal 

2014). Årsagen til at denne teori kan udfordre psykologien er, at teorien ændrer på forudsætningerne for 

den bagvedliggende antagelse. Tidligere blev det under det psykologiske afsnit nævnt, at de kognitive 

ressourcer bliver påvirket mindre, jo mere erfaring man har fra sin stilling/funktion, og dermed har man 

mulighed for at lave det samme stykke arbejde men med mindre grad af kognitiv aktivitet (Knudsen 2011). 

Dette medfører muligheden for, at man kan tillægge arbejdet flere lag, da der er plads til at udvide 

arbejdet. Modsat den psykologiske teori om kognitive ressourcer tilskriver Hackman & Oldham i deres 

motivationsparadigme, at mennesket generelt arbejder dårligere, hvis arbejdet er præget af rutineopgaver, 

og derfor bliver det aldrig helt en forudsætning, at opgaverne skal blive ensartet.  

Hackman & Oldham listet 5 punkter, som medvirker til øget motivation og effektivitet (Bakka & Fivelsdal 

2014): 

1. Opgavens krav til forskellige færdigheder 

2. Opgavens identitet 

3. Opgavens betydning 

4. Stillingens autonomi 

5. Feedback i jobbet 
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De forskellige punkter redegøres for indledningsvist og herefter diskuteres punkterne samlet. Diskussionen 

tager udgangspunkt i ændringerne som Danske Bank har foretaget, og da bogen ”Der er kun én chef – 

Kunden!” har størst fokus på kreditarbejdet i Danske Bank, vil dette være omdrejningspunkt for 

diskussionerne. 

13.5.1.1 Opgavens krav til forskellige færdigheder 
Dette punkt omhandler opgavens variation i arbejdsprocessen, og i hvor høj grad der skal flere færdigheder 

ind over processen, således der skabes mening for opgaven.  

13.5.1.2 Opgavens identitet 
Dette punkt omhandler i hvor høj grad den enkelte medarbejder er med i hele processen for opgaven, da 

dette skal give medarbejderen større føling med opgavens afslutning, og dermed igen stimulere meningen 

med arbejdet.  

13.5.1.3 Opgavens betydning 
Med opgavens betydning skal forstås opgavens effekt på andre interessenter end medarbejderen selv. 

Dette kan være betydning for kunderne og samfundet eller andre i virksomheden. Dette punkt er rodfæstet 

i at opgaven skal have betydning for andres behov, og altså ikke den enkelte medarbejders behov. 

13.5.1.4 Stillingens autonomi 
Dette punkt har fokus på i hvor høj grad der er mulighed for, at den enkelte medarbejder selv kan 

strukturere opgavens løsning, uden at skulle dikteres af prædefinerede forretningsgange.  

13.5.1.5 Feedback i jobbet 
Der skal jf. teorien være en relativt direkte information til medarbejderen om resultatet af opgaven. Der er 

altså ikke nødvendigvis – for teorien – fremsat præmis om at medarbejderes skal præsenteres for en 

adfærdsændring, men i højere grad, at medarbejderen kan koncentrere resultaterne af opgaven om flere 

faktorer.  

13.5.2 DISKUSSION AF HACKMAN OG OLDHAMS 5 PUNKTER 
Der vurderes at alle punkter for øget motivation er opfyldt og kan stimuleres af den nye strategi i Danske 

Bank personal banking. Den nye strategi for personal banking er specielt forankret i ændringen af 

opgaveløsningen, som banken forsøger at skubbe tættere på den enkelte medarbejder. Derudover er der 

stort fokus på, at opgaven løses med udgangspunkt i kundens behov.  

Den enkelte medarbejder vil i det nye paradigme opleve variation i arbejdsprocessen, fordi der flyttes fokus 

fra mere dikterende forretningsgange til mere selvstændige beslutninger. Dette vil stimulere til, at den 

enkelte medarbejder selv skal repræsentere opgaveløsningens færdigheder, som kommer til at stige. Når 



Anders Christian Taarnberg           Maj 2017 
Afhandling – HD2 Finansiering  Anta15ah 
Vejleder: Kasper Riddermann Schiøth 

Side 79 af 91 
 

medarbejderen kommer til at være tættere på hele opgaveløsningen, kommer medarbejderen også til at 

være mere tilknyttet til opgavens helhed, samt endelige beslutning.  

Med det nye paradigme skal medarbejderen tage udgangspunkt i kundens behov, hvilket vil stimulere til, at 

medarbejderen i højere grad får en større indsigt i opgavens betydning. Tidligere var opgavens betydning 

påvirkningen på banken alene, men hvis man med den nye strategi formår at implementere de nye 

succeskriterier for bankens behov, kan man altså sikre at medarbejderen kommer til at opleve 

behovsafdækning for kunde samt bank.  

Når beslutningen kommer tættere på den enkelte medarbejder, vil opgaveautonomien automatisk blive 

større, fordi opgaveløsningen ikke på samme måde vil være dikteret af en forretningsgang, og 

medarbejderen vil kunne tilpasse opgaveløsningen sammen med kunden, eller selv vurdere, at en anden 

løsningsmetode vil være mere fordelagtig. 

Feedbacken i jobbet er afgrænset til kundetilfredsheden, da det er det eneste, der måles på. I forhold til 

den tidligere argumentation for, at banken kan skabe større opgavebetydning, kræver det at feedbacken 

understøtter dette. Hvis kundetilfredsheden alene afgør bankens behov, er performancemåling en god 

metode til at sammenkoble opgaveinteresserne. Der gøres opmærksom på, at der i bogen om 

strategiændringen står skrevet, at Danske Bank oplever problemer med, at ”salg” bliver et tabuord. Hvis 

ikke banken indfører meget klare succeskriterier på salgsområdet, vil man ikke kunne udnytte den brede 

palette af behovsafdækning i opgavens betydning.  

13.5.2.1 Matchet mellem motivation og psykologi 
Der kan argumenteres for at de to teorier konflikter, når det kommer til arbejdseffektivisering. Man kan 

dog argumentere for, at begge teorier taler samme sprog i forhold til de lag, der tillægges opgaverne. Den 

psykologiske teori har fokus på det kognitive stress en arbejdsopgave har, ud fra den erfaring der tillægges 

den ansatte. Man kan derfor argumentere for, at man som medarbejder først får tillagt ekstra 

opgavekompleksitet, når man evner sine nuværende opgaver alene ud fra, at den enkelte medarbejder ikke 

har kognitive ressourcer til mere opgavekompleksitet (Knudsen 2011). Når medarbejderen har fået 

erfaring, vil det frigive kognitiv kapacitet til at indtage flere komplekse opgaver.  

I Hackman & Oldhams teori, opstiller de nogle afgrænsende variable, og netop disse variable kan være med 

til at koble teorierne mere sammen. Viden og færdigheder opstilles som en afgrænsende variabel, hvor 

netop den enkelte medarbejders niveau er i fokus. Hackman & Oldham skriver det som en frustration hvis 

en medarbejder ikke er på et passende færdighedsniveau. Dette færdighedsniveau er det stadie, der i 

psykologien nævnes som kognitive ressourcer, og repræsenterer et niveau hvor medarbejderen ikke har 
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ressourcerne til at påtage sig ekstra opgavekompleksitet. Den psykologiske teori kan komplimentere denne 

variabel, og dermed danne grundlag for at motivationen kan finde sted, når den ansattes nuværende 

opgaveløsning er lagret som type 1 tænkning, og dermed primært være ud fra erfaring.  

Ud over den variable forudsætning om erfaringsniveau, opstiller Hackman & Oldham også 2 andre variable:  

- Styrken i vækstbehovet  

- Tilfredshed med arbejdskonteksten 

Disse to variable henledes til den enkelte medarbejders karriereønsker samt oplevelse med virksomheden 

som en helhed. 

13.6 Procesperspektiv 
Når man ser på et strategiskifte, er det relevant at se på ændringerne ud fra et procesperspektiv, fordi 

strategien i høj grad er en proces. Når der ses på Danske Banks strategiskifte ud fra et procesperspektiv, ses 

strategien ud fra det kontekstuelle strategiskifte. Denne betragtning gøres der fordi strategiskiftet har flere 

interessenter end direktøren alene. Direktøren er underlagt et principal-/agentforhold, hvorfor direktøren 

hele tiden skal tænke investorer ind som kontekst til strategien. Dette forhold gør, at ledelsen ikke har fuldt 

råderum indenfor strategiskiftet, da rammerne er indskrænket til, hvad der kan tillades overfor investor.  

For strategiprocessen skal der i denne case inddrages en forandringsproces. Elmer Fly Steensen (herefter 

benævnt som Steensen) har 4 strategiprocesser som der stilles et teoretisk syn på: (Bakka & Fivelsdal 2014) 

1. Det klassiske perspektiv 

2. Det politiske perspektiv 

3. Det procesorienterede perspektiv 

4. Det tolkende perspektiv 

13.6.1 KLASSISKE PERSPEKTIV 
Den øverste ledelse fremstiller en strategiændring, og perspektivet afgrænser sig til, at alle i organisationen 

er enige i denne strategiændring hvorfor der er homogenitet i organisationen. Perspektivet er forankret i 

en proces fra top til bund, hvor ledelsen udstikker den nye strategi, som implementeres ned igennem 

virksomheden.  

13.6.2 POLITISKE PERSPEKTIV 
Forskellige subgrupper i organisationen udvikler egne og dermed heterogene forandringer. Disse 

forandringer kan være modstridende med resten af organisationen. Strategien etableres gennem gensidige 

kompromiser eller magtkampe internt i organisationen.  
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13.6.3 PROCESORIENTEREDE PERSPEKTIV 
Dette perspektiv minder om det klassiske, men hvor medarbejderne i højere grad er en del af den 

strategiske ændring. Perspektivet er tillagt et ekstra lag, i form af den strategiske selvledelse. Formålet er at 

stimulere de ansattes kreativitet, og på den måde få en mere dynamisk strategiplanlægning.  

13.6.4 DET TOLKENDE PERSPEKTIV 
Her er topledelsens kommunikation i centrum, hvor netop denne afgør vejen for virksomheden. Det 

tolkende kommer fra, at det er ledelsens tolkning af medarbejdere og egne handlinger, hvorfra der 

udspringer inspiration til forbedring.  

13.7 Danske Banks perspektiv 
Med udrulningen af det nye paradigme under navnet ”Min Bank”, rammer Danske Bank en 

sammensmeltning af flere strategiprocesser. Det dominerende perspektiv er det procesorienterede, hvor 

elementerne fra det klassiske perspektiv, i form af topstyret forandringsparadigmeimplementering, er 

fundamentet for forandringen. Selve forandringen adskiller sig fra det klassiske perspektiv ved, at 

forandringen i højere grad tilpasses ud fra de enkelte medarbejdere, som inddrages i strategiændringen. 

Der indstilles til langt større selvledelse og derigennem strategisk selvledelse, fordi de enkelte enheder – 

heri eksemplificeret gennem filialer – selv opstiller opgaveløsningsmodeller, og tager udgangspunkt i deres 

egne filosofier. Denne form for perspektiv minder om det politiske, men hvor den strategiske selvledelse 

skal sikre, at værdigrundlaget fortsat er homogent. Danske Banks udfordring bliver at fastholde det 

procesorienterede perspektiv og undgå at procesperspektivet ender i det politiske.  

13.7.1 STRATEGISK SELVLEDELSE 
Den strategiske selvledelse er essentiel i Danske Banks paradigmeskifte, fordi selvledelsen skal sikre 

homogeniteten gennem hele virksomheden, til trods for at hver filial får mandat til at løse opgaverne på 

deres eget niveau. Der bliver ikke udstukket en fælles retningslinje, men der bliver udstukket en fælles 

prioritering i forhold til at skabe værdi.  

 

Den strategiske selvledelse tager udgangspunkt i 3 lag, illustreret i figuren herunder (Bakka & Fivelsdal 

2014): 

 

 

 

Strategisk niveau, topledelse: Hvorfor 

Taktisk niveau, mellemledere: Hvad 

Operationelt niveau, udøvende medarbejdere: 
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Det vigtigste for Danske Banks forandring er, at alle medarbejdere i organisationen er enige om det 

strategiske niveau: Hvorfor. Da denne del af strategipyramiden danner prioritering videre ned gennem 

niveauerne. Formålet med den strategiske selvledelse er, at den enkelte medarbejder skal have fokus på 

kernestrategien for virksomheden, således beslutningerne bliver truffet ud fra et fælles værdigrundlag.  

Det er interessant for Danske Banks egen refleksion, at en af deres problematikker er, at rykke fra 

spørgsmålet hvorfor til hvordan. Ud fra teorien omkring strategisk selvledelse, vil man gerne flytte 

paradigmet den anden vej (Bakka & Fivelsdal 2014). Årsagen kan være at 

implementeringskommunikationen udelukkende har været på det strategiske niveau, men grundet 

manglende resultater i regnskabet, stilles der tvivl ved filialernes evne til at omdanne budskaberne til 

handlinger. 

13.7.2 DE KORTSIGTEDE RESULTATER 
For Kotters 8 trins teori, skal der opstilles kortsigtede resultater for forandringen. Disse resultater er der 

meget stort fokus på i det redegørende afsnit for strategiskiftet. For investor kan det dog ikke være 

tilfredsstillende, at regnskabet overhovedet ikke er et succeskriterie på den korte bane. Der fokuseres 

udelukkende på kundetilfredsheden, som dog skal give investor afkast på den længere bane, men investor 

bliver set på den korte bane udsat for en nedprioritering under paradigmeskiftet.  

Man kan diskutere i hvor høj grad disse målepunkter skal tilgodese investor, eftersom der er tale om 

strategien i organisationen. Ud fra antagelsen om det kontekstuelle strategiskifte, kan dette godt udfordres 

med, om der overhovedet er en kontekst som strategien skal udrulles ud fra. Det kan i hvert fald ikke kan 

forsvares, at investor er i fokus under denne strategiændring. 

13.8 Forankringen 
Selve forankringen for det nye paradigme i Danske Bank, har ud fra bogen ikke fundet sted endnu, eftersom 

der blandt ledelsen fortsat er tvivl omkring de målepunkter, som banken skal arbejde ud fra. Der er 

afsluttende i Danske Banks strategi uvished i kommunikationen om salgsmålene og rådgivernes fokus. Det 

kan skade forankringen, at der ikke er fuldstændigt kontinuitet i kommunikationen, da forandringen endnu 

ikke er fastfrosset, hvilket efterlader rum til, at paradigmet kan miste indpas hos medarbejderne. 

Forankringen er valgt med et investorperspektiv, fordi salget kommer tilbage i kommunikationen til 

medarbejderne, hvilket kan indikere, at man ikke helt bare kan udelade investor i sin strategi. 

13.9 Opsamling på diskussionen 
Ud fra den teoretiske diskussion vil Danske Banks aktie have en større usikkerhed i forbindelse med et 

strategiskifte, hvilket betyder, at investor skal have kompensation i form af større afkastforventning til 
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fremtiden. Danske Banks nye paradigme medfører forstærket kvalitet i arbejdet, grundet den demokratiske 

ledelse, hvilket kan betyde, at man bedre kan sikre de lave nedskrivninger i regnskabet. Motivationen vil 

være stigende for medarbejderne, fordi der bliver mulighed for at udvide rammerne for indflydelse hos den 

enkelte medarbejder. Dette kan på længere sigt medføre større produktivitet, da arbejdsgangene over tid 

bliver til type 1 tænkning, og dermed kan indhente noget af den kvantitet, der kan gå tabt ved 

ledelsestypeskiftet (fra autoritær til demokratisk).   

Processen i forandringen kan skabe disharmoni hvis ikke kommunikationen om det strategiske niveau er 

tilstrækkelig. Processen er koncentreret om empowerment hvor den lokale ledelse og medarbejder, selv 

skal tage stilling til opgaveløsningen. Hvis ikke alle enheder i Danske Bank formår at benytte en fælles 

reference for netop beslutningerne (fælles værdigrundlag), så vil virksomhedens fælles integritet falde.  

14.0 KONKLUSION 
Gennem afhandlingens trendanalyser konkluderes det at investoradfærden for de danske bankaktier er 

aktiv i forbindelse med større makroøkonomiske ændringer, såsom ændrede renter og renteforventninger. 

Investoradfærden ud fra regnskabsudvikling og kapitalisering vurderes til at være passiv, hvor investor ikke 

tager stilling til det enkelte aktiv. Der er derfor tale om aktive investorer, der tilpasser deres investeringer til 

markedet, i en forhåbning om at slå det samlede marked. Havde investorerne været udelukkende passive, 

ville renteændringen i 2014 ikke give et markant udsving, idet investorerne fortsat ville fastholde aktien, og 

dermed ville prisen ikke ændre sig.  

Det konkluderes at forskellen i regnskabsposterne (uden væsentlige makroøkonomiske ændringer) mellem 

bankerne, ikke har indflydelse på aktiekursudviklingen, da korrelationen er for høj til at påpege en 

udviklingsforskel. Regnskabernes indflydelse konkluderes til at være til stede ved større makroøkonomiske 

ændringer, idet der kan argumenteres for, at regnskabets sammensætning har betydning for 

værdiansættelsen (aktiekursen) hos investor. I common size analyserne sammenholdt med den 

makroøkonomiske renteændring, konkluderes gebyrindtægternes andel af de samlede indtægter til at have 

væsentlig betydning for investor.  

Analysen af strategiskiftet i Danske Banks personal banking enhed anses i denne afhandling for 

repræsentativt for fremtidige strategiskifter i andre virksomheder. Danske Banks strategiskifte i personal 

banking konkluderes til at have negativ effekt på regnskabet, ud fra et kortsigtet perspektiv. Med 

udgangspunkt i aktiv investoradfærd, bør investor derfor reagerer på strategiskiftet ved at sænke 

værdiansættelsen for Danske Bank. Det konkluderes at investorerne er ramt af en 

opmærksomhedsbegrænsning, da investorerne ikke reagerer på strategiskiftet.   
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Det konkluderes på Danske Banks strategiskifte, at aktivet (Danske Bank aktien) skifter karakter under 

implementeringen. Denne konklusion træffes ud fra, at regnskabet ændrer sig markant i personal banking i 

Danske Bank, umiddelbart efter strategiskiftet. Teoretisk kan der ligeledes argumenteres for, at der i 

implementeringen vil være uafklarede strategiske konsekvenser, som er en risiko investor bliver pålagt ved 

at fastholde aktien. Disse konsekvenser konkluderes til at opleves i optøningsfasen, hvor medarbejdernes 

effektivitet vil falde, eftersom typetænkningen og færdighederne skal optøs, genlæres og fastfryses. Det 

konkluderes at den nye strategi vil påvirke aktien positivt på længere sigt, eftersom den teoretiske 

påvirkning af strategiskiftet vil medføre større motivation og større kvalitativt arbejde.  

15.0 METODEKRITIK 
De statistiske beregningers datasæt, er hentet fra Nasdaq (Nasdaq u.å). Der er tale om sekundære data 

fordi aktiekursudviklingen er justeret for udbytter. Kilden vurderes meget valid, idet aktiekursernes 

udvikling for hele peergruppen er justeret, samt Nasdaq er en anerkendt database.  

Det kan kritiseres om en trendanalyse og en common size analyse er tilstrækkeligt udtømmende analyser 

for, at vurdere bankernes regnskaber. Det kan ligeledes kritiseres om tidshorisonten er atypisk, da 

aktiekurserne generelt er steget væsentligt i perioden 2012 – 2017. Fordelen ved at benytte trendanalysen 

og common size analysen er, at der ikke skal opstilles en statistisk forudsætning, som eksempelvis 

standardfordeling, og dermed bliver konklusionen renset for forudsætninger i beregningerne.  

Når man benytter en regressionsanalyse, skal der benyttes en større dataserie, som denne afhandling ikke 

har kunnet præsentere. Det har desuden ikke kunnet lade sig gøre at opstille kravene for en multipel 

regressionsanalyse overfor aktiekurserne, fordi det er vurderet for komplekst at inddrage, hvornår 

regnskabsposterne har sin effekt på aktiekursen. Hvis man arbejder ud fra, at der ikke er asymmetrisk 

information på markederne, bør effekten på aktiekursen være under kvartals- og årsregnskaber. 

Aktiekursens udvikling kunne derfor være benyttet efter disse, men det vil kræve en for stor afgrænsning 

for afhandlingens formål og målte årrække. Da bankernes indtjening i høj grad afhænger af renteniveauet, 

kunne der være foretage en regressionsanalyse på den 10 årige danske statsobligation, for at se om der er 

sammenhæng mellem markedsrenten og bankernes aktiekursudvikling. Regressionsanalysen kunne 

ligeledes benyttes til at forklare bankernes rentefølsomhed, ud fra forklaringsgraden i sammenhængen 

mellem markedsrenten (udtrykt i den 10 årige statsobligation) overfor bankernes renteindtægter. Det er 

ikke afhandlingens formål at forklare bankernes rentefølsomhed, da alle banker i samme grad er underlagt 

denne følsomhed. Derfor vurderes det at bankerne kan kapitalisere sig ud af denne følsomhed, hvilket 

afhandlingen undersøger. 
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Afhandlingens tal til regnskabsanalyserne er taget ud fra bankernes selvstændige årsregnskaber, kilderne 

vurderes til at være pålidelige, da der i afhandlingen ikke benyttes peergruppens egne 

regnskabsfortolkninger, men ubehandlede tal fraset nøgletallene, som bankerne selv beregner. Tallene er 

alle primære data, som beregningerne i afhandlingen baseres på. 

Afhandlingen har ikke fuldkommen indsigt i bankernes regnskaber, da der kun inddrages resultatopgørelser 

og balancer. Da afhandlingen forsøger at udfordre forudsætningen om fuldkommen indsigt, kan det derfor 

kritiseres om det kan lade sig gøre, når indsigten i afhandlingen ikke er fuldstændig. Analysen af 

strategiskiftet er bundet op om en enkelt bog (Lykke 2016), hvilket kan være problematisk for analysen. 

Bogen er valgt fordi det ikke har kunnet lade sig gøre, at fremskaffe internt materiale fra det strategiske 

niveau i forbindelse med Danske Banks strategiskifte. Positivt for afhandlingens benyttelse af bogen er, at 

den er praktisk orienteret, og derfor primært redegør for ændringer Danske Bank har lavet. Afhandlingen 

anvender derfor teksten ud fra et metaperspektiv, hvor der analyseres på de redegjorte handlinger.  

PERSPEKTIVERING 
Perspektiveringen er indsat i afhandlingen for at perspektivere til en fremtidig udbygning.  

For at udbygge afhandlingens validitet, bør det undersøges ud fra en Monte Carlo model, hvordan 

bankernes regnskaber udvikler sig under atypiske makroøkonomiske bevægelser. Det er påpeget i 

afhandlingen, at makroøkonomien har den væsentligste indflydelse på aktiekurserne, hvorfor en 

undersøgelse af større makroøkonomiske begivenheder findes relevant. 

Afhandlingen kunne suppleres med en gennemgående interviewundersøgelse hos større fonde, for at 

undersøge disses porteføljemanageres foretrukne regnskabstal eller trendudviklinger. Dette for at udfordre 

eller understøtte konklusionen om, at investorerne er ramt af en opmærksomhedsbegrænsning.  

Nordea har netop valgt at omlægge deres strategi til at minde om Danske Banks ændring i 2013, hvor 

Nordea i 2017 har én intern KPI – kundetilfredshed. En fremtidig analyse af Nordeas danske aktiviteter på 

privatkundeområdet kunne derfor være interessant at undersøge, for at se på om den generelle konklusion 

i denne opgave vedrørende strategiskifter, kan føres direkte over på Nordeas regnskabsudvikling for deres 

personal banking enhed i Danmark. Hvis denne afhandlings konklusion er korrekt, vil man som investor 

kunne udnytte den manglende investorindsigt, samt manglende investorreaktion, og udnytte Nordeas 

strategiskifte i 2017. Det må forventes at Nordea, ligesom Danske Bank, rammer en indflyvningsperiode, 

hvor investor bør sælge sin aktie, da indtjeningen vil dale samtidig med at risikoen vil stige. Hvor lang en 

periode der vil gå før Nordeas aktie igen kommer til at repræsentere en tilstand hvor medarbejderne har 

fået lagret det nye paradigme som type 2 tænkning, kan sammenlignes direkte med Danske Bank. Danske 

Bank vil derfor kunne danne præcedens for, hvor lang tid et strategiskifte cirka vil tage.  
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BILAG 1 
Mismatch mellem Danske Banks årsrapporter, se tal for 2013: 

Årsrapport 2013 Personal Banking (Danske Bank 2013b) 

 

Årsrapport 2014 personal banking (Danske Bank 2014) 
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BILAG 2 
Beregninger på standardafvigelser, korrelationer, middelværdier og gennemsnit for peergruppen 

Vedhæftet som dokument og på USB stik. 

 

BILAG 3 
Trendanalyser og common size analyser for peergruppen 

Vedhæftet som dokument og på USB stik 
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