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1 LÆSEVEJLEDNING  

Denne opgave er besvarelsen på den afsluttende eksamen på HD 2-del finansiering, og skrevet i 

overensstemmelse med studieordningens retningslinjer for HD-finansierings afgangsprojekt. Endvidere er 

opgaven skrevet i henhold til temaet: beslutningsprocesser i finansielle institutter. Opgaven behandler 

temaet igennem egne undersøgelser og empiri fra forskerundersøgelser, artikler mv. Til opgaven hører et 

Excel ark og bilag, som er supplerende data og information, der ligger til grund for analyser og konklusioner 

i indeværende opgave. Excel arket indeholder rå data der er blevet brugt til mine undersøgelser med dette 

søger jeg at indhente det nødvendige data for at besvare min problemstilling. Excel arket er grundet dets 

omfang ikke inkluderet i de udskrevne opgaver men lagt som bilag i den digitale version. 

 Problemstillingens undersøgelsesspørgsmål behandles i et parallelt forløb, og afrundes hver især med en 

delkonklusion. Slutligt afrundes hele besvarelsen i en samlet konklusion, perspektivering og 

procesevaluering. Noter angives efter HARVARD-modellen, og findes sammen med bilagslisten bagerst i 

opgaven. HARVARD-modellen er valgt idet adskillige af henvisningerne går igen i flere af afsnittene.  

1.1 Begrebsafklaring 

Gennem opgaven bruges og tolkes følgende begreber: 

Krisen: hermed forstås den finansielle krise der havde sit udspring i 2007-08 

Ragnvidrapporten: hermed forstås rapporten ”Den Finansielle Krise i Danmark – årsager, konsekvenser og 

læring.       

Risk Seeking Behavior: betegner en risiko søgende adfærd, eller en risikovillighed. 

I dag: betegnes som perioden 2015-2017 

Perioden før krisen: betegnes som perioden 2005-2007 
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2 PROBLEM 

2.1 Problemfelt 

Den finansielle sektor har en stor indvirkning på samfundet i Danmark da vi har en af de største 

banksektorer i Europa, målt på landets samlede økonomi Kilde 104. 

Det sidste årti har budt på mange udfordringer for de danske banker. I det økonomiske opsving inden 

krisen oplevede bankerne massiv vækst og var i stand til at øge omsætningen markant fra år til år. Dette 

opsving blev efterfulgt af en finanskrise med start i 2007-08, der gjorde de finansielle markeder usikre og 

skabte recession i samfundsøkonomien Kilde 3. Mange finansielle institutter oplevede i den forbindelse 

likviditetsproblemer. Enkelte banker måtte erklæres konkurs og afvikles med hjælp fra staten Kilde 84. 

Mange forskellige faktorer har haft indvirkning på krisen og dens omfang, men nogle aspekter har fået 

særligt meget opmærksomhed. I forbindelse med den finansielle krise kom der for alvor fokus på lederne i 

de danske banker og deres øgede risikovillighed og gearing af finansielle produkter. Medierne har ofte 

stillet sig meget kritisk overfor disse ledere og deres beslutninger op til og under krisen.  

2.2 Problemidentifikation 

Jeg vil i mine undersøgelser belyse om ovenstående kritik er berettiget. Jeg vil klarlægge hvilket ansvar 

lederne havde og illustrere om aflønningsmetoder, kognitive adfærdsmønstre, narrativer og regulering har 

haft en indvirkning på lederne og deres beslutningsprocesser. Jeg vil klarlægge hvad der skete med de 

direktions- og bestyrelsesmedlemmer der udførte ledelsesarbejdet op til krisen, herunder vil jeg analysere 

om der har været konsekvenser for disse ledere. Jeg vil ligeledes belyse om bankerne har påtalt de 

ledelsesbeslutninger der blev taget før krisen og klarlægge om de har ændret strategi på ledelsesplan 

omkring aflønningsmetoder og hvilke type ledere de ansætter i dag.  

Jeg har valgt at belyse dette emne da det så vidt jeg er orienteret ikke er blevet belyst før på nationalt plan. 

Dette leder mig til min problemformulering der lyder som følger: 

2.3 Problemformulering 

A: Hvilke beslutningsprocesser og ledelsesmønstre var dominerende i topledelsen i 2005-2008 i de danske 

banker? 

B: Har der været en konsekvensen for lederne i de finansielle institutter i forbindelse med krisen i 2007-08 

og i så fald hvilken? 

C: Hvorledes har udviklingen været i bankernes overordnede ledelsesmønster?  
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2.4 Undersøgelsesspørgsmål 

Med følgende uddybende spørgsmål jeg vil belyse: 

A1: Hvad er ledelsens ansvar, herunder hvilket ansvar har direktionen og bestyrelsen. Kan der være 

interessekonflikter i deres relation til hinanden, og hvordan bør bestyrelsens rolle være? Har manglen på 

storaktionærer været medvirkende til ringere Corporate Governance? 

A2: Hvordan bliver ledere påvirket af incitamentsaflønning, herunder kan det givet anledning til øget 

risikovillighed/risk seeking behavior. Hvorledes er incitamentsaflønning blevet brugt i de danske banker og 

kan de have medvirket til den danske finanskrise? 

A3: Kan narrativet i den finansielle verden have indflydelse på lederes beslutningsprocesser? 

A4: Kan de kognitive adfærdsmønstre spillet ind på hvorledes ledere agerer? Herunder om der er 

sammenhæng mellem overconfidence og risikovillighed? 

A5: Kan bankpakkerne lede til yderligere øget Risk Seeking Behavior og Moral Hazard og hvilke danske 

banker har gjort brug af bankpakkerne? 

B1: Hvilke konsekvenser har der været for lederne der var i de danske banker op til krisen, herunder både 

juridisk og i erhvervslivet? 

B2: Hvorledes ser fordelingen ud over de mest indflydelsesrige mennesker i Danmark og er banklederne 

repræsenteret i denne fordeling? 

C1: Hvorledes er bankernes incitamentsaflønningsmønster, herunder hvordan så dette mønster ud før 

krisen og har det ændret sig til i dag. Er der forskel på om de banker der incitamentsaflønnede havde brug 

for statsstøtte. Har der været konsekvenser for lederne internt i bankerne? 

C2:  Hvorledes ser bankernes ledelser ud i dag? herunder hvilke type ledere har man i de danske banker i 

dag og hvordan er udvælgelsesprocessen af dem?  
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3 AFGRÆNSNING  

Projektet udarbejdes i perioden frem til 2. maj 2017, og indeholder derved kun data frem til denne dato. Da 

ikke alle banker har indleveret årsregnskaber for 2016 i skrivende stund går mine undersøgelser frem til 

2015, med mindre andet er muligt i den givne analyse. Jeg har afgrænset mig til at belyse en periode der 

løber fra 2005. Det overordnede tidsperspektiv er således en periode på 10 år.   

Jeg ser i denne opgave udelukkende på danske banker, der har en arbejdende kapital på over 3 mia. kr. pro 

anno og har hovedsæde i Danmark. Denne afgrænsning er lavet på baggrund af finanstilsynets liste over de 

største pengeinstitutter i Danmark. Disse er af finanstilsynet delt ind i gruppe 1 og 2 Kilde 108, der i 

gennemsnit i min udvalgte periode står for 89% af bankernes samlede arbejdende kapital.  

Jeg afgrænser mig som før nævnt fra, at se på banker der ikke har hovedsæde i Danmark i mine egne 

analyser. Da både de eksterne og interne strukturer kan være meget forskellige fra land til land og ofte er 

svære sammenligne. Der sammenlignes løbende i opgaven med udenlandske banker og deres ledere, men 

der er ikke analyseret på disse.  

Der kan ifølge Bordo Kilde 28 ske bank failures ved to faktorer, interne: dårlig ledelse, uærlighed og dårlig 

dømmekraft. Eksterne: ændring i relative priser eller overordnet prisindeks. De eksterne ændringer i 

relative priser kan hurtigt føre til insolvens. En anden ekstern faktor er ændring i overordnet prisindeks: 

prisniveau ustabilitet kan ændre gode investeringer til dårlige. Jeg koncentrerer mig i denne opgave kun om 

de interne faktorer.  

Jeg belyser kun bankernes ledelse, herunder administrerende direktører, vicedirektører, 

bestyrelsesformænd og næstformænd. Dette gøres da der oftest ikke gives et billede af hele ledelsen i 

årsregnskaberne der ligger til grundlag for mine egne undersøgelser.  

Jeg afgrænser mig ligeledes for at se på revisorernes ansvar, da dette bliver for omfangsrigt til den 

begrænsede plads jeg har i opgaven.     

Jeg afgrænser mig fra at analysere på ledelsens relationer i dybden, der ses på tendenser og sammenholdes 

med bogen Magteliten.  

Dataindsamling, behandling, vurdering og konklusioner vil være baseret på egne ressourcer samt vejleders 

feedback.  
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4 UNDERSØGELSESDESIGN 

Mine studier er primært eksplorative, da jeg belyser et emnefelt der ifølge min viden ikke er belyst førhen. 

Jeg vil med min undersøgelse identificere om der er en ledelsesproblematik i den finansielle sektor. Min 

opgave er deskriptiv, da jeg ikke er i stand til at analysere mit problemfelt ved hjælp af statistiske modeller. 

Der er ikke nok observationer til at kunne lave et fyldestgørende og sagligt statistisk grundlag. Jeg har 

derfor udelukkende været i stand til at observere og analysere på tendenser i den finansielle verden i 

Danmark, for at kunne belyse min problemstilling.       

4.1 Data  

Jeg bruger i mine undersøgelser primært kvalitative data. Den primære mængde af data er fundet i 

bankernes årsregnskaber og i forskningsartikler af økonomisk og samfundsvidenskabelig karakter. Mine 

observationsteknikker i årsregnskaberne er skjulte, indirekte strukturerede undersøgelser. Der er til 

sekundær data blevet brugt udtalelser fra økonomer i diverse interviews og akademiske tv-programmer og 

avisartikler. Mit sekundære data er blevet brugt for at underbygge pointer. Det skal pointeres at enkelte 

interviews og artikler ikke er skrevet af forskere og økonomer og derfor kan være vinklet i en bestemt 

retning af interviewer eller skribent. 

Der er tillige lavet en spørgeskemaundersøgelse.  

Der bruges i denne opgave både procesdata i form af videoer, film, rapportager og avisartikler og 

bogholderidata i form af regnskaberne fra banken og diverse forskningsdatabaser/databanker så som 

Thomson One, Bisnode og BiQ.   

Jeg har i opgaven lavet undersøgelser, der analyserer min problemstilling ved hjælp af diagrammer ud fra 

årsregnskaber.   
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5 RESUME 

Corporate Governance er den overordnede strategi en virksomhed skal følge. Der findes visse retningslinjer 

for tilfredsstillende Corporate Governance. Direktionens ansvar, er den daglige drift. Bestyrelsens ansvar er 

er at være det overvågende organ, der skal overvåge og vejlede direktionen. Denne opgave kan give 

udfordringer i form af interessekonflikter mellem bestyrelse og direktion. Derfor er det vigtigt, at finde den 

rette balancegang mellem bestyrelsens overvågende og vejledende organ. Har bestyrelse og direktion for 

tætte forbindelser, kan det give sig til udslag i ringe Corporate Governance. Har bankerne ikke et 

tilfredsstillende overvågende organ, kan det føre til at lederne får en øget risk seeking behavior.  

Ligeledes kan incitamentsaflønninger, der er sammensat fejlagtigt føre til øget risk seeking behavior hos en 

ledelse.  Incitamentsaflønning kan tiltrække gode og kompetente ledere, men sammensat forkert kan det 

intensivere uheldige ledelsesbeslutninger.  

Mange økonomer, har diskuteret narrativet i den finansielle verden gennem tiden. Narrativet før krisen 

været positivt blandt andet grundet innovative finansielle instrumenter og formler. Man troede på, en ny 

æra fortælling der bar optimisme med sig. Mange gav udtryk for, at man nu havde så banebrydende 

modeller at man kunne undgå kriser i fremtiden.      

Kognitive adfærdsmønstre kan ligeledes føre øget risikovillighed med sig. De kognitive adfærdsmønstre er 

ubeviste hos den enkelte leder, men har i høj grad indflydelse på deres daglige ledelsesbeslutninger. Det 

belyses at self attribute bias og overconfidence er er to meget stærke psykologiske aspekter der kan 

påvirke lederne i den finansielle verden.  

Bankpakkerne der blev indført i Danmark, kan give grobund for moral hazard. Mange økonomer har 

argumenteret for og imod denne form for Lender of Last Resort, da det på den ene side kan skabe ro i en 

oprørt samfundsøkonomi, men på den anden side kan give incitament til, at ledere i de enkelte banker 

tager øget risici på bankens vegne. Dette gøres da de formoder at få støtte hvis disse beslutninger skulle 

ende i illikviditet for banken. Det er i opgaven belyst, hvilke danske banker der havde brug for 

bankpakkerne der blev indført i Danmark.  

Det findes i mine analyser, at der i ringe grad har været konsekvenser for disse ledere på juridisk-, 

økonomisk- og erhvervsmæssigt plan. Det findes ligeledes at flere banklederne i Danmark er en del af de 

mest indflydelsesrige personer i Danmark.  

Bankernes incitamentsaflønningsmønster klarlægges og det observeres at de banker der 

incitamentsaflønnede før krisen, i høj grad stadig benytter denne aflønningsform i dag og at de ydermere i 

højere grad har haft brug for statsstøtte end banker der ikke incitamentsaflønner.   De efterfølgende 

analyser afklarer, hvorledes bankernes ledelsesmønstre ser ud i dag og belyser hvorledes disse ledere bliver 

rekrutteret. 
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6 A1: CORPORATE  GOVERNANCE 

For at kunne besvare min problemstilling må jeg først se på hvilket ansvar ledelsen i de finansielle 

virksomheder har.   

Corporate governance defineres således på erhvervsstyrelsens corporate governance hjemmeside: "Det 

system, som anvendes til at lede og kontrollere en virksomhed, dvs. den kontrol og styring af virksomheder 

gennem ejerskab, bestyrelsesstruktur, aflønningssystemer, selskabslovgivning m.v.” Kilde 87. 

Corporate governance er en betegnelse for regler, for en overordnet ledelse. Corporate Governance 

omfatter hvordan opgaverne i ledelsen er fordelt, hvordan disse planlægges og udføres og er ydermere den 

målsætning som ledelsen bør følge. Der fokuseres på forholdet mellem ledelsen (herunder direktion og 

bestyrelse) og aktionærerne. Corporate governance skal bidrage til firmaets langsigtede succes Kilde 87. 

Corporate governance er en fleksibel parameter og skal rettes til løbende, som markedet og andre forhold 

ændrer sig. Man skal bestræbe sig på at have den mest optimale praksis for ledelsesorganet i den 

pågældende virksomhed. Der skal være gennemsigtighed, så aktionærer og andre interessenter kan 

vurdere om ledelsen gør deres job tilfredsstillende og indenfor forsvarlige rammer. Corporate governance 

dækker over både bestyrelsens og direktionens ansvar Kilde 87, som jeg vil belyse nærmere i afsnit 6.2 og 6.3. 

6.1 Ledelsesmodeller  

Indenfor ledelser findes der enstrengede og tostrengede ledelser. I et aktieselskab i Danmark er der et krav 

at man har en tostrenget ledelse. Derudover skal en bestyrelse være på min. 3 medlemmer.  

I Skandinavien har vi længe haft tradition for, at have en hybrid ledelsesmodel der kan kaldes en 

halvandenstrenget model. Selvom dette blev forbudt for aktieselskaber i 1930 Kilde 67, ses der i mine 

observationer fortsat, en afart af det da der ofte er tæt relation mellem direktion og bestyrelse. Denne 

observation underbygges af Advokat Troels Wenzel Østergaard, der udtrykker at denne model findes i de 

danske firmaer og er en blanding af den enstrengede og den tostrengede ledelsesmodel Kilde 67. 

6.2 Direktionens ansvar 

Direktionens opgaver er reguleret i selskabslovens § 117. Loven beskriver at direktionens opgave er, at 

varetage den daglige ledelse i en given virksomhed Kilde 88. Hvis direktionens arbejdet ikke udføres på 

forsvarlig vis, kan direktionen ifalde et personligt erstatningsansvar. Hvordan dette ansvar vurderes 

afhænger af forholdende. Erstatning kan både tilfalde selskabet, kreditorer og aktionærer, hvis disse har 

lidt et unødigt tab. 

Da de banker jeg har med i mine undersøgelser er aktieselskaber, skal disse have en bestyrelse. Dette 

medfører, at det overordnede ansvar overgår til bestyrelsen og dennes medlemmer Kilde 42. 

Dette leder mig til det næste afsnit hvor jeg vil belyse bestyrelsens ansvar. 
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6.3 Bestyrelsens ansvar 

 Bestyrelsen er en virksomheds øverste myndighed. Bestyrelsen skal føre tilsyn og kontrol med direktionen, 

deres arbejdsopgaver og beslutninger. De skal sørge for at regnskaber lever op til kravene og at 

risikostyringen og kontrollerne internt i virksomheden er tilstrækkelige. De skal ligeledes se til at 

direktionen udøver sit hverv på behørig måde, og at direktionen følger bestyrelsens retningslinjer. Det er 

bestyrelsens ansvar at sørge for at kapitalberedskabet er forsvarligt, så der er nok likviditet til nutidige og 

fremtidige forpligtelser Kilde 88. 

Ud over bestyrelsens tilsynsfunktion skal de se virksomheden udefra og agere sparrings- og 

beslutningsorgan for direktionen. En bestyrelse skal inddrages i større strategier og andre beslutninger der 

ligger ud over den daglige drift. Bestyrelsen står for godkendelse af disse strategier og beslutninger og skal 

derved hjælpe med at fremme de rigtige ideer og mane de forkerte til jorden. En velfungerende bestyrelsen 

skal gerne være kritiske i deres spørgsmål til direktionen Kilde 67. 

Per Rasmussen, administrerende direktør fra Andresen og Elmgaard udtaler at man har brug for andre øjne 

på virksomheden, så ”man ikke bare får flere af en selv.” en velfungerende bestyrelse kræver at direktøren 

er klar til at lytte til bestyrelsens anbefalinger udtaler han Kilde 67. 

Advokat Troels Wenzel Østergaard der er erhvervsadvokat deler bestyrelser op i 4 typer: 

 1, Tantebestyrelse: Denne bestyrelsestype er der fordi loven kræver det, men de fører ikke tilsyn og 

træffer ikke beslutninger som de burde. Bestyrelsen har som tidligere nævnt det overordnede ansvar og 

står for den strategiske ledelse. I tantebestyrelsen er det imidlertid direktøren, der tager sig af både den 

strategiske og den daglige ledelse.   

2, En kosmetisk bestyrelse: I denne bestyrelsestype sidder bestyrelsen der mere af navn end af gavn. 

Bestyrelsen vil gerne vejlede, men ledelsen er ikke klar til at lytte og tager ikke hensyn til bestyrelsens 

udsagn og vejledning.  

3, Den beslutningstagende bestyrelse: I denne bestyrelsestype er det direktionen der træffer de fleste 

beslutninger men de væsentligste beslutninger tages af bestyrelsen, som det foreskrives i selskabsloven. 

Det der kendetegner denne type er, at det kræver en større arbejdsindsats af bestyrelsesmedlemmerne 

end de to ovenstående. Direktionen fremlægger de væsentligste spørgsmål og bestyrelsen skal herefter 

træffe et valg ud fra det fremlagte materiale. Den beslutningstagende bestyrelse kræver tid, indblik og en 

forståelse for virksomheden generelt. Denne type kræver ligeledes det rigtige informationsflow mellem 

bestyrelse og direktion.  

4, Management flow: bestyrelsen træffer alle beslutninger selv, og lader blot direktionen udføre dem.  

Advokat Troels Wenzel Østergaard giver udtryk for at de bestyrelser vi så i mange af de danske banker 

under finanskrisen var kosmetiske bestyrelser, og derved ikke tilstrækkelige i forhold til dansk lovgivning. 

Det er måske den lokale dygtige erhvervsdrivende, men som bestyrelsesmedlem skal man overveje hvorfor 

man går ind i en bestyrelse og sørge for at direktionen er klar til at lave ændringer så bestyrelsen ikke bare 

sidder der af kosmetiske årsager Kilde 67. 

Tager man udgangspunkt i Advokat Østergaards udtalelse om, at de fleste bankbestyrelser inden krisen var 

de såkaldte kosmetiske bestyrelser, er der en del af deres opgaver der ikke bliver overholdt i henhold til 

lovgivningen Kilde 88. Dette leder mig til det næste afsnit, hvor jeg vil belyse om bestyrelserne i bankerne har 

levet op til deres forpligtelser.  
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6.4  Har bestyrelsen i bankerne levet op til deres forpligtelser 

Nørby udvalget nedsatte en komite der i 2001 har lavet retningslinjer for hvorledes et selskab bør agere, de 

er løbende blevet ændret og rettet, især i forbindelse med finanskrisen. Nørby-udvalgets anbefalinger er en 

del af de retningslinjer der er for Corporate Governance i dag Kilde 38. Finansrådet bad deres medlemmer 

forholde sig til komiteen for god selskabsledelses anbefalinger i 2013, Kilde 89 

Retningslinjerne der bruges i forbindelse med Corporate Governance er såkaldt “soft law” og er mere 

fleksible end reel lovgivning (“hard law”). Soft law giver anbefalinger og retningslinjer om hvordan man bør 

agere og indeholder en høj grad af frivillighedsparametre. Soft law parametre kan tilpasses, tolkes og 

gradbøjes. Dette gør at de kan tilpasses så de er tidssvarende, men giver samtidig plads til fortolkning. Hard 

law er derimod konsekvent, da det er reel lovgivning Kilde 14. 

Retningslinjerne lyder blandt andet: 

Anbefaling 2.1.6 om mangfoldighed, ”at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter for at sikre en for 

selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder fastsætte konkrete mål og i 

ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin 

målsætning som status for opfyldelsen heraf”. Der skal nedsættes en komite for at sikre mangfoldigheden i 

bestyrelsen Kilde 15. 

Jeg har ikke kunne finde frem til hvem der er medlem i disse komiteer, ej heller hvad de baserer deres 

udvalg af ledelsesmedlemmer på. Mange af bankernes hjemmesider indeholder dog retningslinjer for et 

normeringsudvalg. Bankerne beskriver generelt om den kønsmæssige sammensætning, men nævner ikke 

de andre aspekter af anbefalingen (for eksempel se Bilag 4). 

Dette underbygges af komiteen for god selskabsledelse der skriver: ”Komitéen vurderer, at mangfoldighed 

– som er komitéens fjerde fokusområde – fortsat er et aktuelt emne, idet en række selskabers hidtidige 

fokus primært har været på kønsfordeling” Kilde 17. 

Anbefaling 3.1.1 ”Det anbefales, at bestyrelsen årligt redegør for hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde 

over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, sammensætningen af bestyrelsen, samt de enkelte 

medlemmers særlige kompetencer” Kilde 15. 

Det fremgår i enkelte bankers årsregnskaber hvilke kompetencer bestyrelsen råder over, men det er et 

fåtal. Der er flere banker der oplyser hvad bestyrelsen bør have af kompetencer, men ikke hvad deres 

bestyrelse rent faktisk besidder af disse kompetencer, se eksempel Kilde 8. 

Anbefaling 3.1.5 ”Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år 

på den ordinære generalforsamling” Kilde 15. 

Denne anbefaling støtter Adams og Ferreriras rapport op om, da denne belyser de to roller en bestyrelse 

har Kilde 4. Disse roller er rådgivning og overvågning af direktionen, og denne dobbeltrolle kan som før omtalt 

give komplikationer. Det er derfor vigtigt at finde en god middelvej mellem disse to roller Kilde 4. 

Adams og Ferreriras model fokuserer på denne problemstilling og belyser blandt andet 

udvælgelsesprocessen af bestyrelsen. Adams og Ferreriras mener at direktionen har en magt i denne 

udvælgelsesproces. Jo mere uafhængig en bestyrelse er, jo højere er udskiftningsraten for direktionen ved 

eventuelle dårlige resultater. Efter et dårligt resultat, så som efter krisen, forklarer modellen at der i højere 

grad kommer udskiftning i bestyrelsen og denne derved bliver mere uafhængig. De belyser ligeledes 
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hvordan en bestyrelse over tid bliver mindre uafhængig, derfor er anbefalingen om hyppigere udskiftning i 

bestyrelsen en god pointe der ville øge bestyrelsens adgang til at være kontrolorgan. 

Det fremgår i flere regnskaber at der er mere end 1 år mellem valg af nye bestyrelsesmedlemmer, som 

oftest ses en valgperiode på 3-4 år. Disse mønstre ses både i dag og før krisens indtræden. (Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.)  

Anbefaling ” Udvalget anbefaler, at der indføres en pligt til, at nye bestyrelsesmedlemmer skal gennemføre 

et kursusforløb, der giver en introduktion til de væsentligste forpligtelser og funktioner, der skal varetages 

som bestyrelsesmedlem i et finansielt institut. Udvalget anbefaler i den sammenhæng, at der fastsættes 

nærmere krav, til sådanne introduktionskurser for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder, og at 

kursusudbydere skal godkendes af Finanstilsynet for at kunne udbyde et sådant kursus”.   

Jeg har fundet adskillige udbydere af kurser til bestyrelser, bl.a. PwC Kilde 102. Det fremgår ikke på de 

forskellige udbyderes hjemmesider om disse er godkendt af finanstilsynet.  

Jeg har d. 2/4-17 sendt mail til finanstilsynet og spurgt hvorledes deres kontrol af de ovenstående 

anbefalinger bliver udført og om de mener at bankerne overholder anbefalingerne og ligeledes forsøgt at få 

svar på om der findes kurser der er godkendt af finanstilsynet. Jeg har desværre ikke fået svar på min mail i 

skrivende stund.  

Anbefaling 3.2.1 ”Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte 

bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. For 

at være uafhængig må den pågældende ikke: Være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af 

direktionen eller ledende medarbejder i selskabet” der står ligeledes at det ”anbefales at et 

bestyrelsesmedlem ikke må have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller være i nær familie 

med personer, som ikke betragtes som uafhængige” Kilde 15. 

Flere af disse punkter bliver ikke overholdt, der ses ofte en stor sammenhæng mellem direktion og 

bestyrelsen, de udskifter hinanden på kryds og tværs, og kender oftest hinanden fra andre bestyrelser eller 

i andre sammenhæng. Det er i mine observationer også blevet klart at mange af de ledende medarbejdere 

er en del af Magteliten i Danmark, der beskrives som en subkultur hvor man kender hinanden på kryds og 

tværs og er svær at komme ind i Kilde 41, dette emne belyses senere i denne opgave. 

Et eksempel på at denne anbefaling ikke bliver overholdt er: Vagn Thorsager der først var adm. direktør og 

derefter blev bestyrelsesformand i Vestjysk bank i 2014. Hans stilling som adm. direktør blev overtaget af 

Anders Bech der havde været i bestyrelsen i 12 år Kilde 100. 

Dette leder mig til mit næste afsnit, hvor jeg vil belyse de interessekonflikter der kan være mellem 

bestyrelse og direktion. 
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6.4.1.1 Interessekonflikter mellem bestyrelse og direktion 

Ifølge Adams og Ferreiras rapport er der en interessekonflikt mellem en meget uafhængig bestyrelse og en 

bestyrelse der har nære relationer til direktionen. Jo mindre afhængig en bestyrelse er jo mere overvåger 

de direktionen, hvilket kan lede til at direktionen ikke har lyst til at have høj gennemsigtighed, da dette kan 

føre til konsekvenser for direktionens jobfunktion. Er der ikke fuld gennemsigtighed mellem bestyrelse og 

direktion, kan bestyrelsen ikke give restriktioner ved en mindre heldig ledelsesbeslutning. Derved kan en 

uafhængig bestyrelse have negative konsekvenser for aktionærerne. En direktion vil hellere give det fulde 

indblik, til en bestyrelse de har nære relationer til. Den øgede åbenhed gør, at bestyrelsen nemmere kan 

det give konsekvenser overfor direktionen og dette vil lede til at direktionen vil være tilbageholdende med 

information.  Det er altså vigtigt at finde den helt rigtige balancegang mellem disse to roller Kilde 4. 

Ifølge selskabsloven § 111 stk. 1, er det bestyrelsens opgave at afskedige direktionen Kilde 87. En bestyrelse 

kan fyre et direktionsmedlem, men i mine observationer ses det ofte at disse medlemmer er tæt relateret 

til bestyrelsen og dette kan skabe en interessekonflikt, der kan lede til at bestyrelsen ikke vil udøve en stor 

monetær rolle. Tilknytningen mellem direktion og bestyrelse, kan især give et problem hvis direktionen har 

været med til at ansætte bestyrelsen, så bestyrelsen føler at de skylder direktionen noget. Sådan var det 

bl.a. i Citigroup indtil krisen i 2007 Kilde 27. Advokat Troels Wenzel Østergaard udtaler at ”dem der skal være i 

bestyrelsen er dem man fungerer godt med i sit team, men også medlemmer der tør sige en imod, som ikke 

skylder en stilling. Hvis det er nået dertil så gælder det om at skifte ud” Kilde 67. 

§ 115 beskriver bestyrelsens forpligtelser som kontrolorgan (se Bilag 3, for uddybelse)  

Mange bestyrelser i de finansielle institutter, har ikke levet op til disse krav, de skal være i stand til at forstå 

og sætte sig ind i en fornuftig og sund bankdrift, så de kan agerer kontrolorgan overfor bankens daglige 

ledelse. Ragnvid underbygger dette da de skriver: ” Bestyrelsens uafhængighed i forhold til direktionen er 

afgørende for, om bestyrelsen kan fungere som kontrolorgan” Kilde 3. 

Bankerne har ikke levet op til denne forpligtelse. Mange direktioner lavede alt for risikofyldte investeringer 

inden krisen. Dette underbygges både i Rangvidrapporten og i en advokatundersøgelse finansiel stabilitet 

har foretaget der peger på at ”for dårlig corporate governance har givet direktørerne alt for løse tøjler. Det 

er ligeledes Finanstilsynets erfaring, at bestyrelser i en række tilfælde ikke har ført den nødvendige kontrol 

med direktionen, jf. § 352a-rapporterne.” Kilde 48  Ragnvid supplerer: ”Der har ganske enkelt ikke været et 

reelt modspil til direktionen” Kilde 3. 

Der er under og efter krisen set eksempler på dominerende og diktatoriske direktører, en sådan kan drive 

en bank ud i konkurs. Han fejler ofte efter en succesfuld periode. En dominerende direktør kan ofte køre en 

bank i sænk uden indgreb, da bestyrelser og andre ledere ikke tør udfordre den diktatoriske leder. Hans 

drivkraft og dedikation er ofte det der kan lede til konkurs da han ser banken som sin egen butik, 

aktionærer og bestyrelse bliver irrelevante for ham. Forført af sin egen magt, går han 100% ind for at få 

banken til at vækste. Denne beskrivelse på en dominerende CEO Kilde 36 må siges at passe godt på Niels 

Valentin Hansen fra Roskilde bank. Han bliver betragtet som en diktatorisk leder af Ole Bjørn Nielsen, en af 

Roskilde Banks tidligere bestyrelsesmedlemmer. Hr. Nielsen forlod bestyrelsen i protest, da Niels Valentin 

Hansen ikke ville høre på bestyrelsens råd og vejledning Kilde 31. Som tidligere belyst, er bestyrelsen forpligtet 

til at holde direktionen under ansvar og eventuelt afskedige en direktør hvis han ikke lever op til sit ansvar. 

Ragnvid rapporten nævner deslige, at der har været en uhensigtsmæssig magtbalance mellem de to 

ledende organer (direktion og bestyrelse) i den finansielle verden. Jeg har i mine egen undersøgelser 

observeret at bestyrelsens formand og næstformand ofte kendte direktionen godt, blandt andet gennem 
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bestyrelsesposter i andre selskaber eller det faktum at de tidligere havde arbejdet sammen, og man derfor 

må formode at de har en tæt relation. En tæt relation kan gøre det nemmere for en direktion at fremme 

egne interesser mens bestyrelsen undlader at påtale en eventuel forsyndelse. En anden faktor der kan 

have været med til at øge en risk seeking behavior for direktionen er at stigningerne i aktiepriserne, kan 

lede til at bestyrelser slækker på kontrolkravene og derfor ikke stiller yderligere spørgsmålstegn til 

ledelsesformen og risikoprofilen Kilde 36. Vi så inden krisen at aktiepriserne steg og dette kan have haft en 

medvirkende faktor til, hvad jeg har bemærket i mine observationer. Disse faktorer underbygges af 

Ragnvidrapporten der udtrykker: ”Risikoopbygning i visse pengeinstitutter har haft et omfang, hvor den 

daglige ledelse og bestyrelsen burde have været bevidste om risikoen, og hvor bestyrelsen – i dets 

egenskab af kontrolorgan – burde have stillet sig særdeles kritisk overfor den daglige ledelse” Kilde 3. 

Jeg har set den samme tendens i udenlandske sager, så som Enron, hvor bestyrelsen lod direktionen gøre 

hvad de ville, så længe aktiekurserne steg og de derved havde tilfredse aktionærer. Enron lå på top 10 over 

firmaer i USA, men er i dag gået konkurs, primært på baggrund af for risikable investeringer fra direktionens 

side og den manglende kontrol fra bestyrelsen Kilde 36. 

Da der før krisen ikke var tradition for en storaktionær i de danske banker, kunne de ikke interagerer i hvem 

der bliver valgt til bestyrelsen, det vil i sådan en situation ofte være direktionen, der så kommer med 

forslag til hvem der skal være i denne Kilde 101. 

Bankdirektører der er risikosøgende af natur kan ikke identificeres på forhånd, derfor er det vigtigt med en 

bestyrelse der er uafhængig af direktionen og er i stand til at stille sig kritisk overfor de beslutninger en 

direktør træffer, så de rette procedurer for kontroller kommer på plads. Bestyrelsen skal i højere grad have 

lov til at agere kontrolorgan, uden at direktionen prøver at forhindre dette. Ragnvid rapporten underbygger 

dette og udtrykker: ”Udvalget anbefaler en præcisering af ledelsesbekendtgørelsen, så bestyrelser i 

finansielle virksomheder får mulighed for i endnu højere grad at udøve sin funktion som kontrollant af den 

daglige ledelse” Kilde 97. 

I mine observationer, har der efter krisen været naturlige udskiftninger i bestyrelse og direktion, men der 

tegner sig stadig en tendens til at bestyrelsen og direktionen i bankerne har nære relationer. Der er ikke 

blevet lavet sanktioner mod denne ledelsesform, hvilket underbygges af Ragnvid: ”Finanstilsynets 

skærpede krav til bestyrelserne i pengeinstitutterne adresserer ikke direkte behovet for uafhængige 

bestyrelsesmedlemmer” Kilde 97. 

6.5 Balancen mellem det rådgivende og overvågende organ  

I bankernes tilfælde ville det være fordelagtigt at få mere kontrol, men samtidig mere gennemsigtighed. 

Adams og Ferreriras belyser, at de to aspekter er modstridende, og mener altså ikke at man kan få begge 

dele på samme tid Kilde 4. 

Hamilton og Mickletwait mener derimod, at man kan øge begge faktorer på samme tid, men at dette 

kræver bedre regulering enten fra statens side eller internt i organisationen Kilde 36.Disse to faktorer bliver 

belyst i henholdsvis afsnit 6.6 og afsnit 10.1 senere i denne opgave. 

Man kan ifølge Borup overveje om det skal være op til aktionærerne at vælge mellem en en- eller to-

strenget ledelsesform i bestyrelsen, da det kan være meget forskelligt fra organisation til organisation, hvad 

der er den bedste strategi for ledelsesstrukturen Kilde 11. 

De problemstillinger jeg har belyst med direktionens risikovillighed og bestyrelsens sammensætning bliver 

underbygget af Rangvid rapporten der udtrykker: At en centrale problemstilling i corporate governance 
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bl.a. er på grund af, at aktionærbegrænsninger og bestyrelsessammensætningen – ikke i tilstrækkelig grad 

har begrænset de bankdirektører, som havde en høj risikovillighed” Kilde 3.  Hans kommentar om 

aktionærbegrænsningen leder mig til det næste emne jeg vil belyse, nemlig manglen på den interne kontrol 

i form af storaktionær. 

6.6 Mangel på Storaktionær 

En manglende storaktionær kan føre til øget risikovillighed. Dette bekræftes blandt andet af den tyske 

økonom Hans-Werner Sinn der skriver, at ”aktionærernes begrænsede økonomiske ansvar kan give en 

tilskyndelse til overdreven risikovillighed og gældsætning hos lederen, hvis aktieselskabets kreditorer ikke 

er tilstrækkeligt velinformerede” Kilde 9. Da der var mangel på storaktionærer i de danske banker under 

krisen, kan det have ledet direktionerne til øget risk seeking behavior, idet en storaktionær ikke kunne 

overvåge ledelsesbeslutninger.  

En hensigtsmæssig ledelse i bankerne kan ifølge Raaballe opnås, ved ”overvågning af en større uafhængig 

aktionær eller som følge af integritet og selvdisciplin hos bankens direktør” Kilde 19. Hans undersøgelse viser 

at 2 ud af 16 banker er gået konkurs og kan derved udlede at hverken direktion eller den ”interne 

overvågning” i form af storaktionær, er tilstede i det danske bankvæsen. 

Det samme konkluderer Bechmann og Raaballe og tilføjer, at en storaktionær kan afhjælpe en øget 

risikovillighed hos direktionen Kilde 18. 

Ragnvid skriver: ”Blandt de danske børsnoterede pengeinstitutter, er fravær af en storaktionær langt mere 

udbredt end i de øvrige danske børsnoterede selskaber” han skriver ligeledes at ”dette forhold kan have 

negativ indflydelse på aktionærernes reelle magt” Kilde 3. Samtidig har der i mere udbredt grad været 

aktionærhindringer i de danske pengeinstitutter set i forhold til andre børsnoterede virksomheder. Disse 

hindringer sås blandt andet som begrænsninger på stemmerettigheder i den finansielle sektor før krisen. 

Stemmebegrænsninger blev højere ved hjælp af fusioner eller øgede aktiekapital. Fastholdelse af 

stemmeretter ses i et skema fra Ragnvidrapporten indsat herunder. 
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Bechmann og Raaballe underbygger, at disse begrænsninger holder store aktionærer væk, da de ikke kan få 

indflydelse på bankens daglige drift Kilde 19. Bechmann og Raaballe påviser at de banker der har mange 

småaktionærer, havde større tendens til at tage mere risiko inden krisen og har lidt større tab efter krisen 
Kilde 18 og Kilde 19. Østrup mener derimod at store aktionærer kan bidrage til mindre fordelagtig ledelse i 

bankerne, da de kan have dårlig indflydelse, men når dog samme konklusion som Bechmann og Raaballe: at 

de banker der ikke havde en storaktionær tog større risici inden den finansielle krise Kilde 90. 

Ligeledes nævner Ken Bechman i sine undersøgelser, at der i de danske banker kun er en reel storaktionær. 

Det aktive ejerskab, måtte man se langt efter i denne sektor inden krisen.   

6.6.1 Manglen på storaktionær efter krisen  

I dag ses der i højere grad en storaktionær i bankerne, så der er sket en ændring i forbindelse med krisen. 

Dog ses det at der ofte findes mere end en storaktionær og at disse aktionærer ikke er så store som i andre 

ikke –finansielle virksomheder Kilde 19. Bechmann og Raaballe udtrykker deres bekymring for, at disse 

aktionærer ikke er store nok til at have en reel indflydelse på en bank der er præget af dårlig ledelse. De 

mener ikke at ”de kan sætte sig igennem hvis det bliver nødvendigt” Kilde 19. De udtrykker at hvis man ikke 

kan svare entydigt på, hvordan man kommer af med en leder der ikke har de rigtige selvdisciplinerende 

egenskaber kan man bringe banken i vanskelige situationer. De mener også at processen med at finde frem 

til det rigtige mønster indenfor storaktionærer i de danske banker, er en igangværende proces Kilde 19. 

Erhvervsstyrelsen anbefaler at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab, fastlægger 

hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog” Kilde 14.  

Hvis storaktionærerne vælger at følge disse anbefalinger, kan det føre til øget kontrol af ledelsens 

beslutninger Kilde 18. 

6.7 Konklusion corperate governance 

Det ses at utilstrækkelig corporate governance, var forbundet med markedsrisiko i 1929 Det samme gør sig 

gældende inden krisen i 2007-08. Corporate governance i bankerne, var som tidligere belyst utilstrækkelig. 

Krisers forekomst kan reduceres ved regulering der forbedrer corporate governance Kilde 27. 

De anbefalinger, der er lavet for at guide ledelserne i bakerne lader, ifølge mine observationer, ikke til at 

blive fulgt ret ofte. Der afviges bl.a. på anbefalingerne om bestyrelsens sammensætning, 

udvælgelsesprocessen af disse medlemmer og informationsniveauet generelt, der findes heller ikke 

rimelige forklaringer på, hvorfor man har valgt at fravige fra disse anbefalinger. Dette underbygges af 

Borup, der udtrykker at de finansielle virksomheder i 2007 ikke overholdt disse anbefalinger Kilde 11. Ragnvid 

belyser samme mangel i bestyrelserne og kommenterer således: ” Udvalget finder det beklageligt, at 

institutterne ikke i højere grad følger soft law og deres egen interesseorganisations henstilling på dette 

område, men mere eller mindre per automatik gør brug af standardformulering om, hvorfor anbefalingerne 

ikke følges” Kilde 3. 

Bestyrelsens uafhængighedsprincip, er en udfordrende faktor i de danske banker. I mine undersøgelser har 

jeg set en tendens til at bestyrelsesformænd og næstformænd er meget længe i samme firma og de også 

ofte glider fra bestyrelse til direktion og omvendt, jeg har også observeret at de ofte har fulgt hinanden 

gennem erhvervslivet gennem andre firmaer og de derved må formodes at de ikke har 

uafhængighedsfaktoren med sig. Dette har en negativ effekt, hvis vi ser på bestyrelsens kontrolfunktion, 

som burde være deres første prioritet. 
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Corporate Governance problematikker, så som øget risk seeking behavior og incitamentsaflønning, har en 

sammenhæng. Dette underbygges af Ragnvid rapporten der udtrykker: ”der var således større risikotagning 

i pengeinstitutter, der indførte incitamentsaflønning, allerede forinden incitamentsaflønningen blev indført 

i instituttet. Brugen af incitamentsaflønning i visse institutter er således mere et udtryk for dårlig corporate 

governance” Kilde 3. 

Raaballe har lavet en undersøgelse, der viser at manglen på en storaktionær og tilstedeværelsen af 

incitamentsaflønning har en sammenhæng med konkurs i de danske banker Kilde 19. Bechmann og Raaballe 

finder tilsvarende resultater i deres undersøgelser Kilde 18, derfor vil jeg i næste kapitel belyse 

incitamentsaflønninger og deres anvendelse i de danske banker.  
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7 A2: INCITAMENTSAFLØNING 

Op til og under den finansielle krise, så man at bankerne havde høj grad af incitamentsaflønningsparametre 

i ledernes lønsammensætning Kilde 6. Jeg vil i dette kapitel belyse, om incitamentsaflønningerne var 

fornuftige og hvilken adfærd disse lønninger opfordrede direktørerne til at have, herunder om de fristede 

lederne til at tage for høje risici.  

7.1 Det positive aspekt ved incitamentsaflønning 

Hovedformålet ved at indføre incitamentsaflønninger i form af aktieoptioner, er at minimere 

interessekonflikten mellem aktionær og direktion. Denne aflønningsform har vist sig at have en positiv 

effekt på aktiekursen Kilde 97. 

Hall og Liebermann har lavet en undersøgelse der viser at topledelsens aflønning og virksomhedens 

performance, er positivt korreleret og at performance er meget følsom overfor ledelsesaflønning. Den 

positive korrelationen afhænger i høj grad af aktieoptioner i ledelsens top Kilde 20. 

Incitamentsaflønninger er teoretisk set en god måde at aflønne på. Rent psykologisk vil de fleste 

mennesker blive motiveret til, at performe bedre hvis de ved der er en gevinst og egen vinding ved et godt 

udført stykke arbejde Kilde 98. 

Hvis danske banker skal kunne måle sig med de udenlandske, skal de kunne følge med de trends der er i 

markedet aflønningsmæssigt og tiltrække de rette og mest kvalificerede folk til topposterne. Dette 

underbygges af Ken L. Bechmann der udtrykker at det en aflønningspraksis der er kommet for at blive, så 

de danske banker er nødsaget til at følge med tidens globale trends Kilde 1. Man giver et økonomisk 

incitament til at præstere på en bestemt måde og optimere virksomhedens bundlinje. ”En kultur kan 

ændres mod de ting man gerne vil måle og veje” udtaler Ken Bechmann Kilde 2. For at få den mest positive 

incitamentseffekt, må man have samvariation mellem medarbejderens indsats og det incitament 

virksomheden gerne vil fremme. Det skal være en fornuftig og forståelig kontrakt. Dette underbygges 

ligeledes Af Ken Bechmann Kilde 2. 

M. Møller og N. C. Nielsen udtaler: ”Selv om optionerne kan realiseres indenfor et par år, så betyder det 

ikke at direktionens tidshorisont nødvendigvis er et år. Aktiekursen skal i bund og grund fortælle hvad 

indkomstforventningerne er til fremtiden, så det er svært at forestille sig et mere langsigtet 

aflønningskriterium” Kilde 99. De positive aspekter ved incitamentsaflønning er mange men der argumenteres 

for, at det kan føre til at direktører bliver for risikovillige på bankens vegne på grund af egen vinding Kilde 3. 

Ken Bechmann udtaler: ” Anvendt rigtigt kan det have positive og gavnlige effekter” han tilføjer: ”Det er 

ikke noget vidundermiddel, man kan ikke løse alle problemer med det” Kilde 2. Derfor vil jeg belyse om 

incitamentsaflønning kan have negative konsekvenser i næste afsnit. 
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7.2 Incitamentsaflønninger i de danske bankerne 

Incitamentsaflønninger blev i høj grad indført fra 2000 og frem til krisen Kilde 1. Når man tager højere risiko, 

skal man ifølge traditionel finansiel teori også have et højere afkast, men det var, som de fremgår af 

nedenstående tabel fra Ragnvidrapporten, ikke tilfældet for de risikovillige banker. 

 

Incitamentsaflønninger i Danmark er ofte komplekst sammensat. Lønningerne af topledelsen kan være 

svære at nedbryde til enkelte elementer, da der mangler transparens omkring dette i årsregnskaberne. 

Aktionærerne har ikke haft mulighed for, at have kontrol med hvad der skete i bankens ledelse og ej heller 

haft en reel mulighed for at se hvordan aflønningen var sammensat. Ledelsen har derfor aflønnet og 

investeret efter for godt befindende.  

Incitamentsaflønning blandt ledere, kan skabe risk seeking behavior og lede til risikofyldte investeringer for 

at øge egen indtjening Kilde 20. De skandaler der har været i den finansielle verden i forbindelse med krisen, 

er kommet bag på mange. Det har ligeledes vakt forundring, da det viste sig at mange bankdirektører selv i 

de helt små banker, i så vid udstrækning havde optionsaflønninger eller andre former for incitamenter i 

deres aflønning. ”Kompleksiteten og omfanget af disse aflønninger er større end vi havde regnet med” 

udtaler Ken L. Bechmann i et interview Kilde 1. 

Incitamentsaflønning i den finansielle sektor er en udbredt aflønningsform, der ikke lader til at forsvinde 

igen. Ken L. Bechmann underbygger dette: ”det er en aflønningspraksis der er kommet for at blive” Han 

udtaler ligeledes: ”Virksomhederne skal kun bruge en metode, som tåler offentlighedens lys, og som er 

forstået af og afstemt med aktionærerne” Kilde 1. Men det var ikke det der skete inden krisen. 
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I mine observationer har det fremgået i flere årsregnskaber om der var incitamentsaflønninger, men ikke 

altid fremstået klart hvilken form. Sammensætningen og strukturen i dem, har været uklar eller slet ikke 

beskrevet. Det har været meget forskelligt hvor aflønningsformen har fremgået i regnskaberne. Det kunne 

være ønskværdigt, at det fremgik et sted, så alle aktionærer og andre interessenter hurtigt og enkelt kunne 

danne sig et overblik over bankens aflønningsform. Ledelsens aflønninger er ofte opgivet i årsregnskabet 

men ikke uddybet nærmere. Borup udtrykker ligeledes at der er ugennemsigtighed i bankernes 

årsregnskaber, når det gælder ledelsens aflønningsform Kilde 11. 

Det der bliver målt på og belønnet, bliver intensiveret af incitamentsaflønning, men man kan risikere at 

andre forhold bliver undertrykt, hvis ikke aflønningsformen bliver sammensat rigtigt. Det kan have uheldige 

konsekvenser for virksomheden og deres langsigtede strategi, hvis lederen har fokus på et kortsigtet og 

forkert mål. Dette underbygges af Ken Bechmann der skriver: ” sammensætter man incitamentsaflønning 

forkert eller kortsigtet så virker det, men så virker det bare uheldigt i et langsigtet perspektiv” Kilde 2. 

Både den faste aflønning og incitamentsdelen, steg markant i den finansielle sektor før krisen Kilde 6. Der er i 

mine observationer ingen indikationer på, at det var aktionærernes ønske at disse lønninger skulle stige og 

grundet uigennemsigtigheden i regnskaberne, så har det været svært for aktionærerne at få et reelt billede 

af, hvordan lederne var aflønnet. Ragnvid underbygger dette ”Der er med andre ord en række klare 

indikationer på, at incitamentsaflønningen ikke er indført i de danske pengeinstitutter, som følge af 

aktionærernes krav om, at ledelsen skulle fokusere på shareholder value” han tilføjer  

”ugennemsigtigheden i regnskaberne har gjort det vanskeligt for aktionærerne at se de reelle 

aflønningsformer og deres omfang” Kilde 3. 

 
I den finansielle sektor i Danmark, ses at incitamentsaflønninger og øget risk seeking behavior hænger 

sammen. Det ses ligeledes at de incitamentsaflønnende banker havde et dårligere resultat af 

egenkapitalens forrentning og aktieafkast Kilde 3. 

Bankerne har i nogle tilfælde taget disse incitamentsaflønninger til det ekstreme. Direktører har haft udsigt 

til at kunne mangedoble deres løn i bedste fald. Dette underbygges af Ken Bechmann der udtaler: ”Der var 

eksempler på, at hver gang aktiekursen steg med én krone, steg direktørens løn med 225.000 kroner.” ……. 

Og det var samlet store beløb der var tale om – mere end 130 mio. kr. da det gik højest for sig” Kilde 1. 

Dette kan lede til uheldige incitamenter, da lederne så tænker på egen vinding her og nu i stedet for at se 

på bankens ve og vel på lang sigt. Dette underbygges af Karen Ho, der udtrykker at grådigheden har 

overtaget folk i den finansielle verden Kilde 35. Incitamentsaflønningen har udgjort en meget stor procentdel 

af den samlede løn i nogle banker før krisen. Dette sås bl.a. i Roskilde Bank hvor direktionen havde de fået 

tildelt aktieoptioner, der var langt højere end selve årslønnen Kilde 1. 

Flere af de danske banker har udbetalt en stor incitamentsaflønning, i stedet for at dele det op i mindre 

portioner hen over tid. Den store engangsudbetaling kan intensivere risk seeking behavior. Det belyses 

ligeledes i anbefalingerne for god selsskabsledelse, at ”Den variable del af vederlaget 

(incitamentsaflønning) bør baseres på realiserede resultater over en periode, med sigte på langsigtet 

værdiskabelse, således at den ikke fremmer kortsigtet og risikobetonet adfærd” Kilde 15. 

 Risk seeking behavior og incitamentslønninger går oftest hånd i hånd. Det ses at overconfidente ledere af 

natur er risiko søgende. Incitamentsaflønning tiltrækker overconfidente ledere, så de to parametre 

intensiverer den risikosøgende adfærd Kilde 44. Sammensætningen af incitamentsordningerne indikerer, at 

ordningerne ofte har været designet af bankdirektionen selv, selvom det på formelt plan er bestyrelsen der 
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træffer beslutningen. Tidspunktet for indførelsen af ordningerne tyder dog ikke på, at det alene er 

incitamentsordningerne, der har øget risk seeking behavior, men derimod at incitamentsprogrammerne er 

blevet indført af bankdirektører der i forvejen har været risikovillige Kilde 3. 

I tråd med mine egne observationer underbygger statistikken fra Ragnvidrapporten (indsat herunder), at 

der er stigninger i lønningerne fra 2005-2008 (ifølge statistikken fra Ragnvid 2004-2008). Det interessante 

er at stigningen i lønningerne, er højere i de banker hvor der er benyttet incitamentsaflønning.  

 

Ifølge Ragnvid bliver der kun reduceret i den faste løn i én bank og denne holder en storaktionær Kilde 3. Det 

lader altså ikke til, at disse aflønningsmetoder var velovervejede beslutninger, eller at bestyrelsen greb ind 

overfor stigningerne, der er større end i andre børsnoterede selskaber Kilde 3. Til gengæld ses det i 

statistikken at bestyrelsen også modtog større honorarer i denne periode, ligesom jeg selv observerer i 

mine undersøgelser. Der skal naturligvis tages højde for at bankernes indtjening steg i denne periode og det 

er naturligt at belønne ledelsen for dette. Man skal dog huske på hvilken adfærd man belønner og 

fremskynder, så der ikke opstår en skævvridning mellem lederens og bankens fokus. Dette underbygges af 

Ken L. Bechmann Kilde 1. 

Jeg har undersøgt om der er givet fratrædelsesordninger, til de ledere der var i den danske finansielle 

sektor op til krisen. Da en fordelagtig fratrædelsesordning kan fører øget risk seeking behavior med sig. 

Dette belyses i afsnit 11.3 Har en bankdirektør en incitamentsordning og det går godt kan han udnytte 

denne ordning, går det mindre godt, som vi så det under krisen, så kan han udnytte fratrædelsesordningen 

i stedet. Det er en fordelagtig position for lederen, der i bund og grund ikke risikerer noget og bliver 

belønnet ligegyldigt om det går godt eller ej. Det giver ham endnu mere grund til at geare sine investeringer 

for banken og tage højere risici. Dette underbygges af Ken L. Bechmann der udtaler ”i dette tilfælde var det 

forøget indtjening via forøget gearing og risikovillighed” Kilde 2. På trods af, at det strider imod god 

selskabsledelse Kilde 17 så er fratrædelsesordninger et almindeligt vilkår i mange ledelseskontrakter. Dette ses 

i de årsregnskaber og ledelsesberetninger jeg har gennemgået i mine observationer. Omfanget af 

fratrædelsesordningerne beskrives ligeledes i kapitel 11.3.  

Nørby udvalget skriver ”Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for 

bestyrelsen og direktionen, der indeholder en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som 

indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen, en begrundelse for valget af de enkelte 

vederlagskomponenter, og en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte 

vederlagskomponenter” 
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Jeg har i mine undersøgelser ikke kunne finde en begrundelse for valget af de enkelte 

vederlagskomponenter, ej heller en beskrivelse af kriterierne der ligger til grund for balancen mellem 

vederlagskomponenterne, hverken på hjemmesider, årsregnskaber eller i andre medier. Dette belyses 

ligeledes af Borup der udtrykker: ” Ligeledes følger halvdelen af pengeinstitutterne ikke anbefalingen om at 

have en vederlagspolitik, og 61 pct. følger ikke anbefalingen om åbenhed om vederlag” Kilde 11. 

De finansielle virksomheder er i dag omfattet af § 139 1. stk. 1 i selskabsloven: 

Inden et aktieselskab, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral 

handelsfacilitet, indgår en konkret aftale om incitamentsaflønning af et medlem af selskabets ledelse, skal 

kapitalselskabets øverste ledelsesorgan have fastsat overordnede retningslinjer for kapitalselskabets 

incitamentsaflønning af kapitalselskabets ledelse. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på 

kapitalselskabets generalforsamling. 

Retningslinjerne nævnt i 1. stk. 1 er dog ofte ikke gennemarbejdet og implementeret i virksomheden og det 

ses at det stort set er gengivelser af skabelonen, der er udarbejdet af lokale pengeinstitutter, hvilket 

fremgår af årsregnskaberne. Ydermere ændrer disse udtalelser sig ikke fra år til år for de enkelte banker. 

Dette underbygges af Ken L. Bechmann der udtrykker: ”Kvaliteten af selskabernes information om 

optionsaflønning er OK, men bestemt heller ikke mere” udtaler Ken Bechmann Kilde 6. 

Der kom regler omkring incitamentsaflønninger bl.a. i forbindelse med bankpakke I og II Kilde 67, hvilket 

bremsede effekten af denne aflønningsmetode, så længe den pågældende bank var omfattet af denne 

statsstøtte. Opbremsningen ser ikke ud til at vare længere, end til et par år efter krisen før det tager til igen. 

Andelen af bankerne der har en eller anden form for incitamentsaflønninger i dag er 67%. (Dette belyses i 

afsnit 13.1). Mine observationer underbygges af Ken L. Bechmann, der udtaler at optionsaflønningerne har 

været meget omdiskuteret i denne sektor, og som formodet ser det ikke ud til at bankerne eller firmaer 

generelt har mindsket sit engagement i denne aflønningsform Kilde 6. Generelt set er antallet af direktioner 

der modtager optioner steget fra 72%-87% Kilde 6, så tendensen i virksomhederne generelt i Danmark ser 

ikke ud til at have ændret synet på optionsaflønninger”. Der er ingen klare indikationer på at de enkelte 

tildelinger er blevet mindre i forlængelse af finanskrisen – snarere tværtimod” udtaler Ken L. Bechmann. 

Han nævner dog i sin artikel at langsigtede aktieprogrammer, ikke er i strid med Nørbyudvalgets 

anbefalingerne for god selskabsledelse. 
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7.3  Delkonklusion incitamentsaflønning  

Der findes flere studier omkring incitamentsaflønning, og de giver ikke et entydigt svar på om det er en 

fordelagtigt aflønningsform. Der er ifølge Ken Bechmann ikke en ”one size fits all”, så det er udfordringen 

når man skal gøre det operationelt Kilde 2. 

I bund og grund er incitamentsaflønninger en rigtig god mulighed, for at tiltrække den helt rigtige 

arbejdskræft til den pågældende virksomhed. Det giver motiverede ledere, der kan sprede denne 

motivation ned gennem organisationen, hvilket alt andet lige, skaber bedre resultater på bundlinjen. 

Lederne bliver belønnet, for den ekstra indsats de yder, og det giver dem et godt incitament for at yde 

mere og derved få virksomheden til at performe optimalt.  

Dog skal man være opmærksom på at incitamentsaflønning kan være sammensat komplekst og 

uigennemskueligt. En forkert sammensætning af denne aflønningsform, kan i værste fald lede direktioner 

til øget risk seeking behavior.  

Mange af de danske bankers generelle lønudvikling for både direktioner og bestyrelser, har ligget over det 

gennemsnitlige for det generelle arbejdsmarked. Ligeledes har denne sektor haft en høj procentsats af 

incitamentsaflønning og omfanget af incitamenterne har været meget høje. 

Ragnvidrapporten underbygger dette og udtrykker: ”specielt i perioden 2004-08 hvor stigningsprocenten 

har været 2-4 gange højere end den generelle lønudvikling” Kilde 3. 

Jeg har i dette afsnit belyst emnet incitamentsaflønninger, og set tendenser til at en forkert 

sammensætning af incitamentsparametrene, kan give anledning til risk seeking behavior. Jeg vil i næste 

kapitel afdække om narrativerne i den finansielle verden kan have medvirket til yderligere risk seeking 

behavior. 
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8 A3: NARRATIVET I DEN FINANSIELLE VERDEN 

Krisen i 2008 kom efter en voldsom deregulering, der gav tilladelse af såkaldte finansielle  

supermarkeder Kilde 80. Dereguleringen startede allerede under Thacher og Reagan tilbage i 1980erne Kilde 34. 

Samtidig med denne økonomiske udvikling, der fremmer kortsigtethed, shareholder value og 

finansialisering, (se Bilag 2 for uddybelse) er der ligeledes sket kulturelle ændring internt i bankerne. Både 

The Great Depression og finanskrisen skete i kølvandet af meget liberale økonomiske forhold og høj grad af 

finansialisering. Det økonomiske og kulturelle regime, er mindst lige vigtige for forekomsten af kriser Kilde 30. 

 

I Per H. Hansens artikel: From finance capitalism to finanzialization, skriver han om narrativer og cultural 

capture. Artiklen belyser, at medarbejdere i den finansielle verden er drevet af kulturen og influeret af 

narrativer. Den finansielle sektor har gennem årene op til krisen, udviklet sig til at være mere og mere 

dereguleret fra 1980erne og frem. Lederne ser kun opsvinget og tænker ikke på konsekvenserne af deres 

ledelsesmæssige beslutninger. Lederne i branchen tager alle de samme risikofyldte beslutninger og man 

afspejler sig i hinanden. Det er narrativet om efficiente markeder der er dominerende. Uden dette narrativ, 

ville ledelsesstrukturen ikke have kunne udviklet sig som den har Kilde 34. 

I den finansielle verden, troede man inden finanskisen fuldt og fast på en ”ny æra fortælling”, som havde sit 

udspring i de nye finansielle produkter og matematiske formler. Narrativet, var at der ikke var grænser for 

hvad disse nye produkter kunne udrette, og man mente at krisetider var passé, idet disse nye modeller og 

formler kunne afbøde en hver form for chok i økonomien Kilde 80. Det ses bl.a. i filmen ”the big short”, at man 

i USA troede på at alt ville blive ved med at stige (huspriser etc.). Der blev hedget og fornyet lån fra dag  

til dag på interbankmarkedet, uden overvejelse for de konsekvenser det ville kunne bringe med sig på  

sigt Kilde 94. Omend det ikke stod lige så slemt til i Danmark efter krisen, som i USA, så kan der dog drages 

visse paralleller. Det er de samme finansielle instrumenter, der blev handlet og de samme lånemetoder der 

blev brugt på interbankmarkedet Kilde 80. Disse risikofyldte finansielle instrumenter og lånemetoder 

medførte, at mange banker ikke havde nok likviditet til at dække et eventuelt uventet tab. I dag skal man 

have en basiskapital der udgør mindst 8 pct. af de risikovægtede aktiver Kilde 56. Flere økonomer mener ikke 

at det er nok Kilde 57 og vi kan stille os selv spørgsmålet, om narrativerne endnu ikke har ændret sig fra før 

krisen, da disse tager tid at ændre Kilde 29. 

8.1 Hvad kan man tilskrive den høje risikovillighed hos lederne i de danske banker 

Man må erkende hvor stor påvirkning det miljø man befinder sig i har på mennesket. Dette underbygges af 

Dan Areily der siger: ”Det miljø vi sætter os i afgør i høj grad vores adfærd” Kilde 96. Det mennesket bliver 

allermest påvirket af er hvordan andre mennesker agerer. Det at følge det andre mennesker gør, er den 

adfærd der har mest indflydelse på os generelt, men også den der er mest undervurderet. 58% af folk bliver 

påvirket af denne adfærd og den intensiveres i pressede situationer Kilde 96. 

Jeg ser en tendens til gentagelser og ligheder fra the great depression i 1930’erne og finanskrisen i 

2000’erne, både under kriserne men især også i opsvingene før kriserne og det optimistiske narrativ i disse 

perioder. Dette underbygges af flere store økonomer og historikere Kilde 27 og Kilde 34. Framing, stiafhængighed 

og ny æra tankegang bringer optimisme med sig både i 1930’erne og i 2000’erne. I 1929 siger Irving Fisher 

“Stockprices have reached what looks like a permanently high plateau” Kilde 22. Robert Lucas laver en lige så 

optimistisk udtalelse 74 år senere. ”The central problem of depression-prevention have been solved” Kilde 23. 
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Lignende udtalelser er lavet af danske bankers topledelse inden krisen, de må siges at være fanget af 

kulturen i den finansielle sektor op til finanskrisen Kilde 80. Blandt andet giver forhenværende 

administrerende direktør i Danske Bank Peter Straarup, udtryk for ny æra tankegangen og optimismen i 

2006, blot 2 år før sammenbruddet i den finansielle verden. Han mente at de ratingmetoder der blev brugt 

inden krisen, ville give tidligere faresignaler hvis der var risiko for at en debitor ikke kunne betale. Han 

mente ligeledes at institutter havde bedre handlingsplaner end hidtil hvis de manglende betalinger skulle 

opstå.  ”Vi er blevet stadigt bedre til at formindske risiko fremfor blot at tage risiko”… ”meget tyder på at 

finansielle derivater har bidraget til finansiel stabilitet” udtaler han Kilde 24. 

Denne optimisme og ny æra tankegang opstår kun ved at Finanstilsynet og andre offentlige instanser 

tillader det Kilde 34 og Kilde 80. Ifølge disse teoretikere må de offentlige instanser formodes at have delt dette 

optimistiske narrativ og ligeledes have troet på de nye finansielle innovative produkter og avancerede 

formler uden nogen former kritik overfor fejl og mangler. Ragnvid underbygger denne påstand i hans 

rapport og mener at krisen opstod ud fra ”tilsyneladende holdbar økonomisk vækst der medførte en 

udbredt optimisme” han udtrykker også at risiko blev undervurderet og at der var for lempelige vilkår 

indenfor regulering og finanspolitik Kilde 3. 

 

North giver udtryk for narrativers dannelse, han skriver blandt andet: ”The key to the choices that 

induviduals make is the key to perceptions”. Han argumenterer også for, at man kan have vidt forskellige 

nyttefunktioner, men med tiden nærmer man sig hinandens funktioner ved feed back af konsekvenser. 

Inden krisen så man at jo mere risikovillig man var jo mere tjente man. Flere og flere bankledere blev mere 

risk seeking, så deres nyttefunktion nærmede sig hinanden indenfor branchen Kilde 29. North mener at dette 

kan skyldes stiafhængighed. Det er feedback der forstærker forekomsten af et bestemt mønster og gør 

stiafhængigheden mere udtalt. Det gør det svært at ændre kurs, da man kun ser sin egen ”sti”. Man kan 

altså handle uetisk og forsvare det med at alle andre i branchen også gør det, uden at se det bredere 

perspektiv, så som lovgivningen Kilde 29 og Kilde 96. 

    

Ser vi på Minsky og Kindelbergers syn på optimisme og kriser, så indeholder de boom, burst mania og crash. 

De mener at der efter boom fasen spreder sig en stemning der skaber optimisme og en follow the leader 

procces begynder. Der er intet så irriterende, som at se ens ven vinde penge, det skulle da lige være ens 

fjende, udtrykker de Kilde 25 og Kilde 26. Grundet den proces tog bankerne mere risiko, for at få større 

markedsandele end deres konkurrenter. Der kan ifølge deres artikler argumenteres for at lederne i 

bankerne blev drevet af dette synspunkt og deres grådighed gjorde dem blinde på risikoen i de valg de traf. 

Mange af de danske ledere i bankerne må siges, at være fanget af kulturen i den finansielle sektor op til 

krisen, der blev taget store risikable investeringer der senere hen viste sig at kunne bringe en del af de 

danske banker ud i situationer af illikviditet og insolvens Kilde 80. 

Ifølge ovenstående økonomer og historikere, har lederne i bankerne altså ikke kunne se sig ud over den 

finansielle verden og forholde sig kritisk til denne, da de har været influeret af den stiafhængighed og de 

narrativer der dominerede den finansielle verden. Dette underbygges af Dan Areily, forsker i Behavioral 

finance der udtrykker: ”Hvis man overbeviser sig selv om at alle gør det, så kan man overbevise sig selv om 

at det er ok at gøre. Man retfærdiggør ens handlinger, på baggrund af andres og ikke rationalitet”. Altså 

spiller stiafhængigheden ind, mener han Kilde 96. Dan Ariely har i sine undersøgelser set, at folk ikke tænker 

langsigtet. Folk er snævertsynet, hævngerrige og folk opfører sig generelt ikke ret rationelt og er let 

påvirkelige af deres omgivelser Kilde 95 og Kilde 96. 
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Filmen Inside job, viser ligeledes et billede af de amerikanske ledere før krisen, der i høj grad er influeret af 

stiafhængigheden. Filmen belyser lederne som værende grådige, egoistiske og uden moralske skrupler. Det 

er en lemmingeadfærd der har præget den finansielle verden, hvor alle bare følger branchen uden, at 

stoppe op og tænke på risici Kilde 94. Denne lemminge adfærd underbygges af professor Dan Ariely i en 

undersøgelse om løgnen og at narre sig selv til at tro at løgnen er ok. Han udtaler: ”hvis man tror alle andre 

gør det, så kan man retfærdiggøre overfor sig selv, at det er ok det man gør. Man overbeviser sig selv om at 

løgnen eller den uærlige handlingen er ok, for man sårer jo ikke nogen” Dan Ariely Kilde 96. Filmen Inside Job 

belyser også en høj grad af groupthink og cultural capture som Dan Ariely finder i sine studier. Man kan ikke 

overføre denne film direkte på det danske markedet. Dog mener jeg at der kan drages paralleller i 

tankegangen de finansielle ledere har haft internationalt og nationalt, da vi i høj grad lever i en global 

verden. Tankevirksomheden har i nogen grad været den samme, om end omfanget af krisen har været 

anderledes i Danmark. Peter Straarup giver udtryk for at derivaterne er med til at mindske risiko, det 

samme giver flere ledere af de finansielle virksomheder udtryk for i Inside job Kilde 94. 

I Inside job udtrykkes det at Wall Street har meget magt, dette synspunkt underbygges af Karen Ho Kilde 35. Vi 

ser at de store banker i Danmark også har en del magt, qua deres størrelse og indflydelse på samfundet. 

Denne indflydelse bliver forøget når banker bliver erklæret to-big-to-fail Kilde 27, dette ses i Danmark i form af 

SIFI bankerne, der er så store og indflydelsesrige at de bliver reddet af regeringen, hvis de skulle blive 

illikvide eller insolvente, da det ellers kan have for store konsekvenser for samfundsøkonomien. Dette 

synspunkt underbygges i Ragnvidrapporten Kilde 3 og bekræftes af Ken Bechmann der udtaler ”jeg tror ikke at 

økonomien kan klare en omgang til” Kilde 6. Det skal dog nævnes at der er skærpede krav til disse banker så 

de ikke tager samme risici som før krisen.  

8.2 Delkonklusion på narrativer 

I dette kapitel har jeg belyst, hvilken indflydelse narrativer kan have på ledere i den finansielle verden. Det 

belyses at der siden 1980erne har været deregulering, der har influeret på at narrativet i den finansielle 

verden har været præget af optimisme og en tro på en ny æra tankegang, der gav sig til udtryk i at lederen 

både internationalt og nationalt troede på, at man gennem finansielle innovationer havde fundet svaret på 

hvordan man undgår kriser. Dette narrativ gjorde at ledere i bankerne blev mere risikosøgende og til tide 

agerede amoralsk. Det belyses ligeledes, at banker der er to big to fail kan have en indvirkning på denne 

øgede risikovilighed. 

Narrativet og kulturen kan have indflydelse på at en bank gerne vil ansætte overconfidente mænd Kilde 57. 

Dette leder mig til næste kapitel hvor jeg vil belyse de kognitive adfærdsmønstre i den finansielle verden.  
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9 A4: KAN KOGNITIVE ADFÆRDSMØNSTRE FØRE TIL RISK SEEKING 

BEHAVIOR 

Mennesket er af natur gode til at forstå deres fysiske begrænsning, de har imidlertid sværere ved at forstå 

deres kognitive Kilde 95. Den kognitive fejls skole, har eksisteret i årevis og er i de senere år blevet bekræftet 

af behavioral finance. Selv folk med gode intentioner kan tage uetiske valg. Centralt for den kognitive fejls 

skole er, at panik og konkurser sker på baggrund af menneskelige fejl, og at disse altså har en afgørende 

faktor i forbindelse med finansielle kriser Kilde 106. 

9.1 Bankernes risikoprofil 

Der er lavet adskillige studier, der peger på at forskellige faktorer er medvirkende til øget risikovillighed i 

bankerne Kilde 49. Nogle af disse faktorer er ejerstruktur og aflønningsmetoder, der er belyst tidligere i denne 

opgave. Andre og nyere studier viser at self attribute bias og overconfidente ledere ligeledes har en effekt 

på bankens generelle risikovillighed Kilde 50. Et studie fra december 2010 viser at banker tager højere risici, 

hvis de er ledet af overconfidente direktører. Disse direktører mener at de handler i aktionærernes bedste 

interesse, selvom dette ikke altid er tilfældet Kilde 44. 

Banker der er ledet af overconfidente direktører, er ifølge denne undersøgelse 6% mere risikovillige end 

banker der er ledet af ikke-overconfidente direktører Kilde 44. Derfor vil jeg i dette afsnit belyse lederes 

overconfidence og self attribute bias. Jeg vil analysere, om disse har en sammenhæng med øget 

risikovillighed, som for alvor kom i fokus under finanskrisen. Jeg vil ligeledes belyse de problematikker dette 

kan medføre.   

9.2 Self-attribute bias 

Self attribute bias er et psykologisk bias, hvor folk har en tendens til at rose sig selv for positive resultater, 

men bebrejde omstændighederne for negative udfald Kilde 37. En leder kan eksempelvis mene, at det er egen 

vindings skyld når det går godt. Går det derimod skidt så er det markedet/ konjunkturer eller andre udefra 

kommende faktorer der giver disse udslag. De mener ikke at negative resultater har noget med deres 

ledelsesevner at gøre Kilde 37. 

Self attribute bias kan skabe konflikter med god ledelse, da ledere der har tendens til dette bias, gerne vil 

fraskrive sig ansvaret for de beslutninger de træffer, der har negativ effekt. Dette beskrives bl.a. i 

”manglende bremseklodser i danske banker” af Bechmann og Raaballe Kilde 18. der udtrykker at den danske 

krise ofte er blevet dækket ind under den internationale finanskrise, og at der ikke er belæg dette. Som de 

udtrykker i artiklen er argumentet for de danske bankledere ”Hvem kan gøre for at det  

regner?”  Kilde 18. De vil altså gerne fraskrive sig deres ansvar og bebrejde de negative resultater på 

omstændighederne. Dette er helt i tråd med self attribute bias.   

Jeg er, i mine observationer af de danske bankledere, stødt på flere tilfælde af, hvad jeg formoder er self-

attribute bias. Dette bias observeres bl.a. i udtalelser fra tidligere bankdirektør, Niels Valentin Hansen 

under retsmødet mod Roskilde Bank. Her udtrykker han at de ting der er blevet givet lån til, ikke er hans 

ansvar. Han mener under retsmødet ikke, at ledelsen har gjort noget forkert. Hr. Valentin Hansen udtaler til 

retsmødet at det var de enkelte medarbejdere der kreditgodkendte. Han prøver altså at lede ansvaret for 

at banken gik konkurs over på andre, i stedet for selv at indse og påtage sit ansvar som leder Kilde 33. 

Ydermere udtaler han under retsmødet, at han havde fuld tiltro til Allan Hansen, kreditchefen i Roskilde 

Bank. Det tyder altså på at Hr. Valentin Hansen, ville bebrejde endnu en ansat i forsøg på at slippe for det 
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overordnende ansvar Kilde 46. Denne udtalelse tyder på, at han er influeret af self attribute bias. Han tog 

gerne rosen da alt gik godt, men da det så mildest talt gik skidt, så mente han ikke det var hans ansvar. Jeg 

må her henvise til afsnit 6.2 tidligere i opgaven, der beskriver direktionens ansvar mere detaljeret. Som jeg 

tolker dette ansvar, har direktionen en forpligtelse til, at vide hvilke retningslinjer de ansatte agerer ud fra i 

arbejdsøjemed. Denne holdning underbygges af advokater fra finansiel stabilitet, der i et dokument 

udtrykker at Niels Valentin Hansen havde hovedansvaret for Roskilde Banks risikable investeringer Kilde 47. Hr. 

Valentin Hansen har åbenbart selv en anden opfattelse af dette ansvar.    

9.3 Overconfidence bias 

Tendens til at være mere selvsikker omkring ens egne evner, end hvad der objektivt er rimeligt Kilde 37. 

Overconfidence kan influere personagens moral, og kan lede til at man handler uden dybere eller 

tilstrækkelig refleksion. Dette kan fører til at man har forøget tendens til at handle uetisk Kilde 45. 

Overconfidente ledere er ofte kreative Kilde 95. En undersøgelse lavet for Harvard Buisness School viser, at 

kreativitet og uærlighed følges ad. Jo mere kreativt mindset man har, jo mere mener man at man kan 

retfærdiggøre sine handlinger, også selvom disse skulle være af uetisk karakter. Er en leder overconfident 

kan han overbevise sig selv om, at det han gør er det rigtige selvom sandheden er en anden. Han ved han 

lyver overfor sig selv, men jo mere han lyver jo mere retfærdiggør han løgnen overfor sig selv, og til sidst 

tror han selv på løgnen. Når man kommer ind i et system og man kan se at der er noget galt med systemet 

så opgiver man hurtigt sin egen morale og tilpasser os hvad er socialt acceptabelt i den gruppe vi befinder 

os i Kilde 95. Dette underbygges i narrativ kapitlet ovenfor. Vi ser virksomhedsskandaler alle vegne, Enron og 

Worldcom er to eksempler på overconfidence og uærlighed. En stor del af finanskrisen kan også tilskrives 

denne adfærd Kilde 80 og Kilde 96. 

  

9.4 Sammenhængen mellem Self Attribute bias og Overconfidence 

Self-attribute bias forstærker overconfidence Kilde 49 derfor har ledere med dette bias, også tendens til at 

være overconfidente i deres bedømmelse af investeringer. De overestimerer ofte, et potentielt positivt 

resultat Kilde 37. Jo mere erfaring man har, jo mere forstærker det overconfidence tendenser indenfor et 

givent område Kilde 50.  I situationer hvor man normalt ud fra erfaring lærer at være mere rationel, gør dette 

sig i svagere grad gældende for den overconfidente leder i en corporate finance situation. Ledere 

overvurderer deres evne til, at generere afkast og potentialet for fejl kan derfor forøges Kilde 50. Malmendier 

og Tate Kilde 40 underbygger, at self attribute bias fører til ledelsesmæssig overconfidence. De udtrykker 

ydermere at overconfidente ledere, ikke genererer exceptionelt overlegne afkast i deres investeringer, i 

forhold til dem der er skabt af ”rationelle” ledere Kilde 40. 

Ledere har en tendens til, at kreditere en eventuel indledende succes til deres egen evne og bliver derfor 

hurtigere overconfidente og engagerer sig i flere risikofyldte investeringer og ledelsesbeslutninger Kilde 50. 

Dette sker, da de mener at de er bedre end gennemsnittet, også kaldet better than average effect. Dette 

resultat findes i flere undersøgelser der ligeledes udtrykker at self attributing bias motiverer lederes 

overconfidence Kilde 50. 

 

Sammenhængen underbygges endnu engang i management sience, der dokumenter at administrerende 

direktører der er overconfidence ofte også er influeret af self-attribution bias De understreger at dette 

spiller en vigtig rolle i ledelsesbeslutninger Kilde 52. 
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9.4.1 Overconfidence i bankerne 

At handle uetisk grundet overconfindence, er set i mange store banker verden over Kilde 44 og Kilde 80. Enkelte 

personer eller ledelser som helhed, har risikeret hele bankens eksistens grundet overconfidence og den 

optimisme dette bias fører med sig. Der kan argumenteres for at det er overconfidence, cultural capture og 

stiafhængigheden der tilsammen gør, at man ikke kan se at det man gør er amoralsk. Det kan altså i et vist 

omfang være kulturen, der driver dem til at agere som de gør, om end dette er yderst risikobetonet og dybt 

uansvarligt. Som White udtrykker er folk naturligt grådige, og topfolk hungrer efter succes og penge Kilde 91. 

Ser vi på internationalt plan er der flere tilfælde hvor folk i denne verden bliver drevet af grådighed, bl.a. 

Wall Street har været meget udskældt for dette Kilde 35 ifølge Karen Ho er medarbejdere på Wall Streets løn 

afhængig af kortsigtet performance. De finansielle institutter driver derved ledelse og medarbejdere, ud i at 

få højere earnings uden at tænke på konsekvensen det kan have for bankens langsigtede resultat. Status og 

rigdom driver folk til at optimere kortsigtet Kilde 35.  

Enkelte tradere har ledt til bankers konkurs, fordi de var overconfidente omkring ”tabende aktier”. Dette 

kunne blandt andet observeres i Baring Bank, da trader Nick Leeson gamblede hele bankens 

eksistensgrundlag væk. I sagen om Baring Bank, blev de ligesom Roskilde Bank advaret af myndighederne, 

(belyses i kap. 10.1) men valgte at sidde det overhørig da de mente at alt gik fint Kilde 36, endnu et tegn på 

overconfidence i den øverste ledelse. I Barings mente ledelsen, at Leeson lavede arbitragehandler der var 

fuldt ud risikofrie, det er svært at tro at bankfolk kan være så naive, de må i den grad have vurderet Leeson 

som dygtigt så deres framing af ham var fuldstændig fastsat, på trods af advarsler fra tilsynsmyndigheder 

Kilde 36. Barings ledelse fejede myndighedernes advarsler af, da de mente de vidste bedre. På trods af Barings 

skandale skete der en stort set identisk historie i AIB. Man havde altså ikke lært noget af Barings tragedie 
Kilde 36. Der var mange sammenfaldende aspekter i de to banker, herunder bl.a. svage interne kontroller, 

early warning signaler der blev ignoreret og star performers der ikke havde helt reelle hensigter Kilde 36. 

 Jeg ser de samme tendenser i de danske banker, om end det ikke har været enkeltstående menige 

medarbejdere, der har drevet bankerne til konkurs, har det i nogle tilfælde været enkeltstående mennesker 

i ledelsen, i andre, den samlede ledelse der har fejlet Kilde 92 og Kilde 48. Jeg vil senere i opgaven belyse om de 

danske banker i dag, har valgt andre type ledere for at komme ud over dette problem. 

9.4.2 Er ledere generelt mere overconfidente 

Ledere er i høj grad styret af kognitive impulser. Der er gennem tiden kommet mere fokus på 

overconfidence, og den indflydelse det har på lederes beslutningsprocesser Kilde 44. Flere undersøgelser 

peger på, at ledere bruger irrationelle metoder når der skal tages beslutninger. De kigger blandt andet på 

hvad de selv får ud af de beslutninger de tager, i stedet for at se på NPV eller bruge andre rationelle 

værktøjer til at bedømme og lede ud fra. De ser altså sjældent på, hvad der er bedst for banken generelt. 

Forskere peger på at det er nemmere at forholde sig til hvad ens egennytte er, end at se på store 

komplicerede modeller. NPV der fortæller noget om værdiskabelse er ganske enkelt sværere at forstå og 

omfavne, og derfor kan den kognitive psykologi spille en væsentlig rolle når det gælder de valg en ledelse 

tager Kilde 37. 

Flere studier tyder på, at ledende medarbejdere er mere overconfidente end resten af befolkningen, dette 

er de ofte hvis de får ukritisk støtte, mener professor Francis Miliken Kilde 53. En undersøgelse fandt at ledere 

havde tendens til, at forudsige bedre performance for den virksomhed de var ansat i, end der reelt viste sig 

at være, hvilket er et tegn på overconfidence Kilde 37. 
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 Udvælgelsesmetoden der bliver brugt når direktører skal ansættes, tyder også på at dem der får jobbet et 

overconfidente. Der er mange om buddet og den der får jobbet er ofte den der tager størst chancer, hvilket 

kendetegner dette bias Kilde 37. Det ses at overconfidente ledende medarbejdere oftere bliver CEO’s, end 

dem der ikke er disse tendenser Kilde 45. Meget ledelsesadfærd er tilskrevet overconfidence Kilde 37. 

Overconfidente ledere investerer mere, men investeringsstrategien for en overconfident leder kan ofte 

være mindre optimal. Det er bevist at overconfidente ledere er mere influeret af penge end ikke 

overconfidente Kilde 37. Ifølge Langer and Roth (1975) udvikles overconfidence hurtigt, da færdigheder 

bestemmes tidligt i en sekvens af resultater Kilde 51. 

Loss aversion og disposition effect, er ofte dominerende ved en overconfident leder. Disposition effect  

er en tendens til at sælge aktier der performer godt for tidligt og holde fast i tabende investeringer for 

længe Kilde 37. Grundet denne aversion holder man hellere en investering åben, på trods af tab, da man 

håber på at den så vil vende og komme til at give profit igen senere hen. Ledere har svært ved at lukke 

handlen, selvom dette ville være det rationelle at gøre, så man kan fokusere på de sunde og rationelle 

investeringer Kilde 106. Ledere der er overconfidente og meget involverede i beslutningsprocessen om en 

given investering vil ikke erkende deres nederlag hvis investeringen viser sig at give negativt  

afkast Kilde 37 og Kilde 106. Om end man ikke kan bevise hvad lederes emotionelle stadie er så er der lavet forsøg 

der belyser, om de bliver påvirket af deres følelser. I et af disse forsøg bad man ledere vælge mellem to 

investeringer. Nr. 1 der havde højest NPV og nr. 2. der havde en lidt lavere NPV. Nr. 1 havde en negativt 

ladet faktor. Forsøget viste at lederne foretrak nr. 2, den neutrale investering med lavere NPV frem for nr. 

1, grundet den negative faktor i nr. 1 Kilde 37. Ledere har altså tendens til beholde tabere og sælger vindere, 

eller med andre ord smide gode penge efter dårlige investeringer. Det samme er set i den danske 

bankverden, da Amagerbanken holdt deres position overfor schweizerfranc og Japanske Yen åben, på trods 

af at de faldt drastisk, og banken var højt eksponeret i denne valuta Kilde 92. Omend der ikke er kommet en 

udtalelse om denne fejlposition, kan der med god grund argumenteres for at lederne var overconfidente og 

lod positionen være åben for at se om den på sigt ville vende og skabe et positivt cash flow igen. Dette 

underbygges af Linda Lai der udtrykker: at ledere ofte smider gode penge efter dårlige investeringer og 

holder fast i dårlige investeringer for at retfærdiggøre deres første valg. De giver disse dårlige investeringer 

for meget tid og energi Kilde 107. 

Der er indikationer på at nogle af lederne i de danske banker var overconfidente op til finanskrisen. Går 

man gennem en forenklet liste med 6 punkter, ses der at mange af de ledelsesbeslutninger der blev truffet 

op til krisen kan tyde på, at der herskede en del af dette bias: 

Alle er overconfidente: De fleste mennesker er overconfidente i større eller mindre grad, så hvorfor skulle 

ledere ikke være det Kilde 37? Det er belyst ovenfor, at ledere er mere overconfidente end andre. Det 

underbygges af Linda Lai der udtrykker at lederne i en norsk storbank overestimerede deres egne 

kompetencer Kilde 106. 

Illusion af kontrol: Lederne mente selv, at de havde kontrol over situationen, var dette ikke tilfældet må 

man formode at de ikke havde taget så risikable investeringer og at de have været en del mere risikoaverse. 

Dette argument underbygges af Linda Lai, der udtrykker at der i en norsk storbank var ledere der gav udtryk 

for, at de havde situationen under kontrol selvom dette langt fra var tilfældets Kilde 106. 
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Mængde af data: Da der fandtes mange komplicerede matematiske modeller, må man sige at der var data 

nok til lederne at underbygge deres overbevisning med. De troede i vid udstrækning på, at de komplicerede 

økonomiske modeller var bevis på at der nu var en ny æra, og at disse modeller ikke kunne tage fejl. Nogle 

af disse modeller vandt endda nobelprisen, så optimismen omkring dem var stor. Eksempelvis Peter 

Straarup udtrykker, at han mener man nu har fundet så gode modeller i den finansielle verden at man kan 

undgå kriser Kilde 24. 

Troen på at de har ekspertise: I opsvinget tjente lederne mange penge. Om det var opsvinget eller den 

enkelte leders ansvar, at banken tjente penge kan være svært at differentiere når man er i situationen, men 

det belyses senere i opgaven, at jo længere en leder har været med under gode tider og har fået 

skulderklap, jo mere overconfident har man tendens til at være, og man tror kun ens egen mening er den 

rigtige.  

Køn: alle dem jeg har undersøgt gennem min research har været mænd, det er bevist at mænd oftest er 

mere overconfidente end kvinder Kilde 37. 

9.4.3 Positive sider ved en overconfident leder 

At være en overconfident leder er ikke alene en negativ egenskab. Deres motivation og drivkraft kan fører 

til øget mulighed for succes. De har en forhøjet koncentreret indsats i forhold til en ikke overconfident 

leder. Overconfidente ledere mener generelt, at deres firma klarer sig bedre end andres og er også villige til 

selv at eksponere sig i virksomheden i højere grad end andre Kilde 37. Det underbygges af flere forskere at 

overconfidence øger lederens produktivitet og arbejdsindsats Kilde 59. 

 

Overconfindence fører i ledelsesøjemed til, at man tager højere risici og at man tror på sin egen evne til at 

lede banken bedre end andre. En sådan leder er derfor ofte også god til at få folk omkring sig ”med på 

vognen” da de har gode overtalelsesevner Kilde 48 og Kilde 106. En overconfident leder virker mere sikre og lader 

til at have styr på tingene. Det giver et godt image udadtil, det virker tillidsvækkende både internt i 

virksomheden men også for andre interessenter, så som aktionærer Kilde 96. 

Der kan opstå interessekonflikter mellem direktion og investorer, da direktioner generelt ofte er mere 

risikoaverse end investorerne ønsker. En overconfident leder trækker dette i den modsatte retning, og 

imødekommer i højere grad investorernes ønske om øget risikovillighed Kilde 37. 

Incitamentsaflønninger tiltrækker i høj grad overconfidente ledere, der kan have flere gode sider. Samtidig 

skal man huske at ”tøjle” de negative sider, som overconfidence kan bære med sig. Jeg kan ikke 

konkludere, at der i de danske banker har været en overrepræsentation af ledere med overconfidence bias, 

da dette er en kognitiv tilstand. Men deres mønster inden for investeringer og deres høje risikovillighed 

viser tendenser på det. Ligeledes kan man tage incitamentsaflønningerne med i denne betragtning, da de 

tiltrækker denne ledertype. Overconfidente ledere overinvesterer ofte, hvis dette kan føre til bedre løn 

eller andre fordele. Dette leder mig til de næste to emne der belyses i denne opgave, nemlig 

problematikken med for høj risk seeking behavior og det etiske lederskab. Det etiske lederskab er vigtigt 

hvis man vil have resten af organisationen til at handle etisk, hvilket belyses i næste afsnit.    
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9.5 Overconfidence og etisk lederskab 

Vores etiske beslutningsprocesser er ofte automatiske og instinktive. Der er følelser indblandet og derfor 

handler ledere ikke altid rationelt, selvom man narrer sig selv til at tro dette. Vores intuition vælger ikke 

altid den moralske vej frem. Self attribute bias, leder os til at gøre ting vi selv mener er rigtige men andre 

syntes er forkert. Vores retfærdighedssans afhænger af, om det går ud over os selv eller ej Kilde 55. 

Etisk lederskab er generelt vigtigt, hvis man vil have resten af organisationen til at handle etisk. 

Medarbejdere spejler sig oftest i ledelsens moralske kodeks. Professor Cropanzano og Walumbwa har 

observeret at de fleste ikke har et tilfredsstillende moralsk kompas. De søger derfor inspiration fra andre i 

moralsk udfordrende situationer. Det er primært ledere, man søger denne inspiration hos. Uetiske 

handlinger bliver oftere kopieret af medarbejdere end etiske handlinger, viser undersøgelserne Kilde 53. 

Der er ofte et stort spring mellem, hvor etisk ledere tror de er og hvor etiske de reelt er. Ofte er disse 

ledere overconfidente og mener selv at de handler etisk, selvom de reelt ikke gør det. Dette underbygges af 

proffesor Robert Prentice, McCombs School of buisness, University of Texas, Austin, der udtaler at 

overconfidente ledere tror, at de er mere etiske end andre derfor laver disse ledere beslutninger, der ind i 

mellem er amoralske og uden den nødvendige refleksion. Han udtaler at deres tankemønster er: ”oh I’m a 

good person I’ll make a good ethical descision” Kilde 52. Som tidligere nævnt, omgiver de sig ofte med 

medløbere, der giver dem ret i deres beslutninger. Er man blevet klappet nok på skulderen gennem sin tid i 

et firma, så kan man få tendens til at tro, at man ikke kan gøre noget forkert, og at alle ens beslutninger er 

de rigtige, etiske eller ej. Denne tro bunder oftest ud i et stærkt tilfælde af overconfidence. Det er set at 

overconfidente ledere mener, at regler der gælder alle andre ikke gælder dem selv. Dette gør de til tider 

åbenlyst da de mener at firmaets mission retfærdiggør at bryde love og etiske regler. Enrons tidligere 

direktør har udtalt at regler er vigtige, men man skal ikke blive deres slave. Også WorldComs Direktør 

Bernie Ebbers, handlede decideret ulovligt, men mente i situationen godt at han kunne retfærdiggøre det. 

Jo højere oppe i ledelseshierarkiet man er, jo mere sandsynlighed er der for at man handler uetisk, da 

overconfidente topdirektører ikke mener at det har konsekvenser for dem. Dette kan skabe en dårlig 

attitude og et mindre godt arbejdsmiljø Kilde 36 og Kilde 53. Dette ses i Roskilde Bank sagen, hvor Niels Valentin 

Hansen bliver udnævnt som diktatorisk af et bestyrelsesmedlem Kilde 53. Ledere bruger ofte self attribute 

bias, for at rationalisere deres uetiske handlinger, mener professor Dacher Keltner, University at California 

Berkley, der har lavet studier i etisk lederskab Kilde 55. Overconfidente ledere fremhæver egne rettigheder 

frem for andres. Selvom det udtales af flere, at de bedste ledere er dem der indrømmer deres egne fejl. 

Hvis en leder er perfekt, har man i høj grad svært ved at komme til dem med problematikker der belyser at 

man ikke selv er perfekt. De bedste arbejdspladser, er dem hvor medarbejdede kan gå til deres ledere og 

dele deres bekymringer med dem. Udtales det i ethics unwrapped Kilde 53 og Kilde 55. 

Insider trading, manipulation af regnskaber og bestikkelse er set i forbindelse med krisen, og dette sker ikke 

fordi ledere og medarbejdere ikke ved at det er ulovligt, men de ubevist bliver påvirket af psykologiske, 

organisatoriske og sociale forhold, der gør at man ikke laver optimale moralske beslutninger Kilde 58. 

Jack Abramoff (velrespekteret lobbyist der blev dømt for bedrageri, skattesnyd og bestikkelse) udtaler i et 

interview, at han var overconfident og handlede i bagklogskabens lys uetisk, han ville ikke høre på hvad folk 

sagde med mindre de gav ham ret Kilde 58. ”Overconfidence kan fører til at man handler uetisk uden ekstra 

omtanke, men det er ikke en undskyldning for ens handlinger når man står foran en dommer” udtaler 

proffesor Robert Prentice Kilde 54. De to undersøgelser beviser at overconfidence og uetiske beslutninger i 

den grad hænger sammen Kilde 54 og Kilde 58. 



AFSLUTTENDE PROJEKT HD FINANSIERING MAJ 2017 
EN BRANCHE I KRISE LONE SKALS 
 

Side 31 af 90 

9.6 Har direktionens øgede risikovillighed haft indflydelse på krisen 

Da det nu er belyst at overconfidente ledere er mere risikosøgende end andre ledere, der ikke er influeret 

af dette bias, vil jeg nu se på om det har haft en medvirkende faktor i den danske finanskrise og derved har 

drevet nogle af de danske banker ud i illikviditet og insolvens. Og det ses ligeledes i undersøgelsen fra CEO 

overconfidence and financial crisis, at overconfidente ledere havde tendens til at være yderst afslappede 

omkring blandt andet deres lånstandarter, som vi så det i den danske bankkrise i finansielle institutter så 

som Amagerbanken og Dansk Pantebrevsbørs Kilde 43 og Kilde 92. Der ses positiv korrelation mellem 

overconfidente ledere og øget gældsætning og det bevises ligeledes i studiet at banker med overconfidente 

CEOs havde højere tendens til at gå konkurs Kilde 60. 

Overconfidente ledere undervurderer de risici et projekt eller ledelsesbeslutning kan føre med sig. Så 

selvom han mener, at en given eksponering er den mest rentable for virksomhedens aktionærer, kan det 

skade bankens drift på lang sigt og medføre insolvens. Dette underbygges af flere studier Kilde 60. 

Overconfidente ledte banker var mere tilbøjelige til at have lavkvalitetslån, der efterfølgende havde højere 

misligholdelsesfaktor end banker der var ledet af ikke-overconfidente ledere. Dette observeredes bl.a. i 

Amagerbanken, der gav lån til bygherrer der ikke kunne tilbagebetale. Lånene blev givet uden meget 

sikkerhedsstillelse Kilde 92. 

I mine observationer ses det, at de banker der incitamentsaflønnede før krisen i høj grad også gør det i dag 

(belyses i afsnit 13.2 og 13.3). Da det tidligere i opgaven er belyst, at incitamentsaflønning tiltrækker de 

overconfidente ledere med øget risk seeking behavior, kan jeg konkludere at disse banker har en tendens til 

at have en overconfident leder både før og efter krisen. Dette underbygges i et andet studie der belyser, at 

havde man en overconfident CEO i 1997 så havde man større tendens til også at have det i 2007 Kilde 57. 

Tidsperioden i studiet dækker desværre ikke over mit tidsperspektiv, men studiet belyser at hvis en bank i 

forvejen er risikosøgende vil de også gerne have en risikosøgende profil til at lede banken Kilde 57 og 

risikovilligheden bliver derved yderligere intensiveret. Samtidig har bankerne svært ved, at slippe 

tendensen til at have en overconfident CEO og påstår at de overconfidente direktører følger bankerne i 

mange år, hvad enten der er udskiftning på direktørposterne eller ej Kilde 57. Bechmann og Raaballe 

underbygger at der før krisen sås meget store incitamentsaflønninger og risk seeking behavior fra ledernes 

side Kilde 6. 

 

9.7 Løsningsforslag til den kognitive problemstilling  

 Der findes mange løsningsforslag til hvordan vi skal få disse ledere til at agere anderledes end deres 

forgængere og ændre deres behavioral mønster. Dan Ariely, forsker i Behavioral Finance og har undersøgt 

hvordan vi reducerer uærlighed og amoralsk adfærd. Hr. Ariely har et løsningsforslag til den kognitive 

problemstilling. Han belyser i et forskningsprojekt hvordan ledere kommer ud over denne kognitivt 

betingede risikovillighed i den finansielle verden.  

Hr. Ariely udtrykker: For at kunne ændre mønstre skal vi først forstå vores mønstre. Hvis man bliver bevist 

om hvor man fejler kan der udvikles modeller der kan forhindre at man gør det igen Kilde 96. Hans forskning 

viser at hvis man bliver mindet om sin egen moralske habitus og hvad der er den rigtige moralske 

beslutning så har man højere tendens til at følge denne adfærd. Det er små mekanismer der kan have store 

effekter. Man kan bremse uetisk adfærd på ledelsesniveau og generelt på arbejdspladser med innovative 
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Behavioral modeller. Han udtrykker ligeledes at de kan bruges i hele samfundsøkonomien for at få folk til at 

agere mere moralsk og skabe en mere ærlig og etisk atmosfære generelt i befolkningen.  

Hans forskning viser at skriver elever under på et æreskodeks inden en eksamen så har de mindre tendens 

til at snyde end hvis de ikke har skrevet under, da de bliver konfronteret med deres morale og påmindet 

om at det er forkert at snyde Kilde 95. Da bankansatte her tendens til at snyde mere den generelle befolkning 

ville det at blive mindet om deres moralske habitus kunne guide dem bedre i arbejdsøjemed Kilde 96. Han 

mener at man kan få folk til at opføre sig mere etisk ved meget simple justeringer i hverdagen. 

Vi har brug for innovative ideer for at stoppe fristelser. Udtrykker Hr. Areily, han mener at disse behavioral 

modeller kan implementeres i både hardware, software og andre værktøjer som lederen benytter i deres 

hverdag.  

Som en afsluttende bemærkning skal det nævnes at der findes forskellige grader af overconfidence som 

kan have vidt forskellige virkninger på ledelsesbeslutninger Kilde 59. Der findes desværre ingen studier der 

analyserer disse niveauer, men området kunne være interessant at få belyst så man kan få et bedre indblik i 

overconfidence og indflydelsen på ledere og deres beslutningsprocesser. 

 

9.8 Delkonklusion kognitive adfærdsmønstre 

Self attribute bias og overconfidence er kogntive adfærdsmønstre, der influerer ledere på et ubevist plan. 

De to biases ses ofte i en sammmenhæng hos disse ledere. Det er bevist gennem flere studier, at disse 

biases i høj grad er til stede hos ledere i den finansielle verden. Ligeledes observeres der tendenser til disse 

biases, i mine observationer af de danske bankledere. Overconfidence og self attribute bias, kan føre til at 

ledere tager højere risici end andre ikke overconfidente ledere. Dette kan i sidste ende have en konsekvens 

for bankernes drift og i det store hele have en indvirkning på samfundsøkonomien. 

Jeg vil i næste kapitel belyse hvorvidt bankpakkerne har givet grobund for at disse risk seeking-ledere i 

højere grad har taget yderligere risici og om pakkerne kan have ledet til moral hazard. Jeg vil ligeledes 

klarlægge om disse bankpakker har været en hjælpende håndsrækning for de nødlidte banker.    
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10 A5: BANKPAKKERNE - EN HJÆLPENDE HÅND ELLER GROBUND FOR 

MORAL HAZARD 

I Danmark blev der i forbindelse med krisen lavet bankpakker af den danske stat, for at afhjælpe 

samfundsøkonomiske problematikker. Bankpakkerne i Danmark, er det man på internationalt plan kalder 

en Lender of Last Resort. En Lender of Last Resort skal afbøde samfundsøkonomiske konsekvenser i 

forbindelse med kriser Kilde 80. Herefter kaldet LLR. En LLR kan imidlertid fører moral hazard problematikker 

med sig. Moral Hazard vinder frem, når en person tager mere risiko en han bør fordi en anden bærer 

omkostningen for denne risiko Kilde 80. 

 

10.1 Finansiel regulering 

For at kunne klarlægge en LLR-problematik, må jeg først belyse hvad regulering har haft af konsekvenser for 

den økonomiske krise, da mange økonomer argumenterer for, at gode regulatoriske indgreb kan afbøde for 

kriser og derved illuminere behovet for en LLR i sidste ende.  

Mange har udtrykt, at det var den mangelfulde regulering der var skyld i krisen Kilde 12. Grunden til den 

manglende regulering kan der gives mange bud på. En vinkel på problematikken er, at der i det politiske 

system er et incitamentsproblem. For det første kender bankledere og de mest indflydelsesrige politikere 

hinanden (dette belyses i afsnit 12 og 12.1), for det andet har de danske politikere et incitamentsproblem 

overfor andre lande i EU og deres politikere. Strammer man reguleringen, kan det mindske den finansielle 

verdens indtægt. Dette kan medføre at de højtlønnede ledere flytter deres aktivitet og ekspertise til udlandet 

og, at man samtidig skræmmer god udenlandsk arbejdskraft væk. Stramningerne og den manglende 

indtjening i bankerne, kan medføre lavere skatteindbetaling fra bankerne, men også influere på andre 

virksomheder i form af skærpede krav til udlån, hvilket kan lede til lavere produktivitet generelt i samfundet 

og deraf lavere skatteindbetaling. Det kan altså i yderste tilfælde have en samfundsøkonomisk konsekvens. 

Dette kan især gøre sig gældende i Danmark, der har en af Europas største banksektorer målt i forhold til 

landets samlede økonomi Kilde 104. Det kan være en af grundene, til den deregulering vi har set gennem årene. 

Ingen af de europæiske lande har ville være forgænger og indføre de tiltrængte reguleringer efter krisen, da 

det vil svække deres markedsposition hvis ikke de andre lande indfører samme regulatoriske ændringer. Det 

kræver derfor en international politisk enighed for regulering før dette bliver gennemført. Dette underbygges 

af Sinn, der beskriver dette dilemma Kilde 105 og Kilde 12. Mange økonomiske teorier, peger imod mere 

mikroøkonomisk regulering og makroøkonomisk stabilisering for at kunne minimere forekomsten af  

kriser Kilde 12. I forbindelse med the great depression i 1930’erne, kom der massiv regulering og økonomien 

blomstrede op. Vi så derefter en meget lang periode uden kriser Kilde 80. Den finansielle sektor har en risikofyldt 

forretningsmodel der bygger på kortsigtet indlån og langfristet udlån. Denne ustabilitet i forretningsmodellen 

har historisk set ført til utallige run of banks Kilde 80. Dette har ledt til indførelsen af garantiordningerne, som 

vi så det i Danmark med bankpakke I. Disse ordninger beroliger markedet, men fører desværre i nogle tilfælde 

også til at bankens ledere handler uforsvarligt og tager for høje risici. Denne problematik er svær at overvåge 

fra regeringens side og derfor har det været nødvendigt at stille krav til bankernes egenkapital for der 

igennem at regulere for øget risk seeking behavior. Kravene medfører imidlertid det forventede afkast til 

aktionærerne falder. Det gør at aktionerne får incitament til at finde andre investeringsmuligheder Kilde 12. 

Bankerne jeg har undersøgt er aktieselskaber, med et begrænset ansvar for aktionærerne (tidligere belyst). 

Dette giver incitament til, at lave meget risikofyldte investeringer og være meget udlånsvillig. Borup 

underbygger dette: ”Informationsproblemet overfor aktionerne og det deraf følgende skæve incitament er 
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særligt udtalt i banksektoren”…….” hvilket kan føre lederne til at tage endnu højere risici” Kilde 12. Finansielle 

reguleringer, skal være med til at minimere agency costs der kan føre til moral hazard, men det er svært at 

måle, at det rent faktisk forholder sig sådan Kilde 12. 

Kort efter krisen blev det meldt ud at der skulle stramninger til fra politikkernes side. Dette lader dog ikke til 

at være tilfældet længere. Både finanstilsyn og nationalbankdirektør udtrykker deres bekymring på dette 

område i allerede i år 2013, Lars Rohde udtaler på Realkreditrådets årsmøde den 26. september 2013: 

”Personligt er jeg noget overrasket over den politiske udvikling herhjemme”…… der vist ingen tvivl om, at 

der var behov for at stramme op. Vi er kommet langt i oprydningen, men det er uheldigt, hvis pendulet 

allerede svinger den anden vej” Kilde 62. Reguleringen ville være langt bedre hvis der fandtes flere 

uafhængige kontrolsystemer, da egenkontrollen i bankerne ikke er sufficient nok”. Ingen disciplinerings- og 

kontrolorganer er perfekte. Engsted og Raaballe udtrykker ligeledes bekymring overfor den manglende 

regulering: ”Når kriseudvalget stort set alene hænger sin hat på Finanstilsynet, der desuden kan 

undermineres, må det især give anledning til bekymring” Kilde 62. 

 

Har reguleringen inden en krise ikke været tilstrækkelig kan man efter en krise afbøde chok i 

samfundsøkonomien med en LLR, dette bliver belyst i næste afsnit Kilde 28. 
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10.2 Former for LLR 

Henry og Walter udviklede hovedelementerne af LLR i England. En instans der i panik-stadier kan låne ud 

mod en strafrate til illikvide men solvente banker. Charles Goodhart har udvidet synet på LLR og inddraget 

insolvente finansielle institutter Kilde 28. 

Der findes ifølge Bordo 4 former for LLR Kilde 28: 

- Den klassiske, Bagehot: Centralbanken skal låne penge til illikvide, men solvente banker til en 

strafrate/høj rente. I denne form for LLR handler det om likviditet der bliver stillet til rådighed, men 

mod en sikkerhedsstillelse. 

-  Goodhart: centralbanken skal ud over de illikvide også støtte insolvente banker, herunder To Big to 

Fail (I Danmark betegnet som SIFI-banker). Han begrunder det med, at man ikke kan gennemskue 

om banker er solvente eller insolvente. Er man stærk illikvid så ender man også med at blive 

insolvent argumenterer han Kilde 28. Den danske stat og EU, har haft svært ved at bedømme og 

fastsætte grænsen mellem illikviditet og insolvens i de danske banker, dette sås eksempelvis om 

Amagerbanken. (Dette belyses senere i opgaven.)       

- Goodfriend og King: Omtaler Open Market Operations. I denne form kan markedet allokere 

kapitalen ved at Centralbanken skal købe obligationer og derved allokere likviditet ud i samfundet. 

Der kommer ikke likviditet ud i systemet ved de to ovenstående former, hvis der er asymmetrisk 

information i markedet, mener disse økonomer. De mener ligeledes ikke, at de ovenstående former 

fungerer efter hensigten og mener ikke at kapitalen allokeres videre ud i samfundet. 

- Free banking, White: I denne form tror man på teorien om de efficiente markeder. Er der ingen 

reguleringer, så kan bankerne og de efficiente markeder selv regulere. Alle banker kan udstede 

pengesedler og så må folk holde styr på hvilke sedler der er hvad værd, eksempelvis Nordeas er i 

kurs 90 og Danske banks i kurs 80 osv. Flere økonomer og historikere har argumenteret for at 

denne teori er svær at udføre i praksis Kilde 80. 

I Danmark har man primært brugt Bagehots klassiske model: Modellen går ud på at stille likviditet til 

rådighed mod en sikkerhedsstillelse. Nationalbanken stillede likviditet til rådighed til, hvad de mente var, 

illikvide men solvente banker til en strafrate/høj rente. (Danske Bank lånte af staten til 12% under krisen 

2008) Kilde 62. Det er dog blevet diskuteret om renten var høj nok Kilde 62. I mine undersøgelser ses det, at der 

også blev givet støtte til banker, der må formodes at have været insolvente da de nu er gået konkurs 

(belyses senere i opgave). Derfor kan der argumenteres for at den danske regering reelt lænede sig mere 

op af Godharts metode. 

Tilgangen kan diskuteres. Blandt andet mener nogle økonomer, at Bagehots princip sås i USA under krisen, 

mens man i Europa brugte Kings tilgang. Kings tilgang giver bankerne fuld likviditet gennem 

markedsoperationer, og derefter skal markedet selv allokere likviditeten Kilde 78. 
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10.3 Øger bankpakkerne risikoen for Moral Hazard  

Flere økonomer har argumenteret for, at en Lender of Last Resort kan skabe grobund Moral Hazard 

problematikken Kilde 80. Schiller pointerer, at finansielle garantier leder til Moral Hazard Kilde 77, han mener at 

det kan starte Mania-fasen. Denne fase beskriver Kindelberger, som en vigtig del i processen der kan lede 

til finansielle kriser Kilde 26. Schillers teori beskriver, at en garanti der dækker hele eller en del af et tab gør at 

man overinvesterer og tager øgede risici. Han mener der findes spor af Moral Hazard og øget risikovillighed, 

i de fleste kriser der har været gennem tiden Kilde 77. Dette argument taler altså imod en LLR. Der ses en 

markant forskel i måden at agere LLR på, fra the Great Depression og til i dag pointerer Schiller. Efter the 

great depression beskyttede man kun låntager, i dag opmuntrer man også til fusioner og overtagelse af 

insolvente banker Kilde 77, som vi så det med bankpakke IV i Danmark Kilde 84. 

Monetaristiske økonomer har gennem tiden argumenteret for at en LLR slet ikke er nødvendig. Økonomer 

af den østrigske skole, så som Anna Schwartz og Lorenz White, Kilde 82, Kilde 83 og Kilde 91 deler denne holdning. De 

mener at man skal lade illikvide banker gå konkurs og derved lade markedsøkonomien og de efficiente 

markeder klarer resten. Fr. Schwartz mener at man i 1930 og 31 kunne have undgået mange bankkrak hvis 

man havde fulgt Bagehots princip (beskrevet ovenfor). Hun mener ligeledes at England og USA kunne have 

undgået kriser hvis regeringen havde vist deres parathed til at rede og støtte op under økonomien i 

begyndelsen af turbulensen, men ikke reelt havde reguleret. Havde FED reageret med Bagehots principper 

havde LLR ikke været nødvendigt i 1934 under ”the great depression” udtrykker hun. Hun mener ligeledes 

at finanskrisen kunne være undgået hvis ikke regeringen havde blandet sig ved blandt andet at holde 

renterne på et kunstigt lavt niveau og havde ladt teorien om efficiente markeder dominere Kilde 81 og Kilde 82. 

10.4 Et løsningsforslag til moral hazard problematikken i forbindelse med LLR 

Historiker Per H. Hansen har i sin artikel et løsningsforslag til Moral Hazard problematikken. Han mener 

man kan lave en slags forsikring som bankerne går med i, hvor de er med til at redde hinanden hvis det så 

går galt Kilde 34. Per H. Hansen udtrykker i sin artikel at der gives offentlige støtte til banker, også selvom det 

er åbenlyst at de har taget for store risici. Dette kan skabe Moral Hazard i fremtiden, det kan vi ikke være 

tjent med. En måde at komme det til livs er at lade bankerne indbetale til indskudsforsikringer, være 

risikobetingede og øge informationsværdien for bankernes regnskaber, så man kan vurdere risikoen ved 

indskud i banken. Støtten til kriseramte banker kan skabe Moral Hazard. Dette kan løses ved at lade 

bankerne selv bære det økonomiske ansvar. Det at redde bankerne har bevæget sig langt væk fra sit 

oprindelige motiv, nemlig at sikre betalingssystemet. Selv de små banker vurderes i dag, af regeringen, til at 

skulle reddes. National Banken, Finanstilsyn og stat skal træde ind, når bank og betalingssystem er truet 

men ikke hver gang en bank bryder sammen Kilde 29. 

I Per H. Hansens løsningsmodel kommer diktatorspillets regler til at gavne, hvilket i grove træk går ud på, at 

mennesker har en retfærdighedsfølelse og gerne vil samarbejde. Hvis man kender sin modstander, er man 

mere villig til at være fair, men hvis man samtidig bliver straffet, hvis man handler uetisk vil dette øge ens 

fairness yderligere Kilde 37 og Kilde 109.  

Det ville ifølge teorien gøre banklederne mindre risikovillige, når andre banker potentielt skal være med til 

at redde dem hvis det ender galt. Det bliver senere belyst at de danske bankledere kender hinanden på 

kryds og tværs, hvilket gør diktatorspillets regler endnu mere attraktive. Jo bedre man kender sin 

modstander, i jo højere grad vil man leve op til disse regler.  
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10.5 Hvorfor indførte man bankpakkerne i Danmark 

Selvom mange økonomer mener at LLR (bankpakker), kan skabe grobund for Moral Hazard og andre 

problematikker, så er der gode argumenter for at redde de nødlidte banker, dette belyses i dette afsnit. 

Goodhart er, som tidligere belyst en af de økonomer, der er fortaler for midlertidig centralbankassistance 

til insolvente banker, han mener ikke der er forskel på insolvens og illikviditet. En centralbank skal i sidste 

ende tage en beslutning om, at yde likviditet til banker der ofte er insolvente, men hvor de ikke ved hvor 

slemt insolvente de er Kilde 28. Solow mener, at staten er ansvarlig for stabilitet i hele det finansielle system. 

Et bankkrak reducerer troen på bankverden. Han mener at staten skal yde støtte til insolvente banker, men 

pointerer også at det kan give et moral hazard problem Kilde 28. 

Da det ses i mine observationer, at 53% af de danske banker havde brug for støtten var hjælpen gennem 

bankpakke II og V tiltrængt. LLR må altså i Danmark betragtes som en hjælpende hånd. Pakkerne var yderst 

nødvendig for mange banker og den generelle samfundsøkonomiske overlevelse. Var bankpakkerne ikke 

blevet indført, kunne det have ledet til run of banks og krisen ville så have spredt sig som ringe i vandet ned 

gennem økonomien, som vi bl.a. så det i USA og andre lande Kilde 80. 

10.5.1 Run of Banks og panik 

Bankpakkerne afhjælper panik i befolkningen og derved run of banks. Run of Banks er et begreb, der 

dækker over at usædvanligt mange kunder pludselig hæver deres indlån i en bank. Grunden til denne panik 

i befolkningen kan skyldes, at andre banker er gået konkurs, eller kan skyldes rygter om at banken er i fare 

for at gå konkurs. Disse run of banks er set ofte gennem tiden, men skete i højeste grad under the great 

depression og under finanskrisen i 2007-08 i USA Kilde 80. Kommer der Run of banks, kan det medføre at hele 

det økonomiske system bryder sammen. Det kan få katastrofale følger hvis en stor bank går konkurs, da det 

kan skabe chok i hele samfundsøkonomien Kilde 80. I 2011 havde Danske Bank alene en omsætning der svarer 

til 189% af det danske BNP. Professor ved institut for international økonomi og virksomhedsledelse på CBS, 

Casper Rose, finder Bankens størrelse problematisk Kilde 78. 

Hvis eksempelvis Danske Bank havde fået lov at gå konkurs under krisen, ville det betyde at infrastrukturen 

kunne bryde sammen og pengene ville ikke kunne allokeres rundt i samfundet som normalt. Dette ville gå 

ud over betalingssystem, kreditsystem og pengesystem Kilde 80. 

Hvis der ikke er statsstøtte under en krise, kan der opstå asymmetrisk information. Dette begreb dækker 

oven at efterspørgeren og udbyder ikke har samme information. Dette kan give en skævvridning i 

forskellige situationer (for yderligere information, se Bilag 1). Dette kunne være blevet tilfældet, da vi så 

Roskilde Bank gå konkurs i 2008, hvis ikke der var en statsgaranti som vi så det med bankpakke I. Det kunne 

have medført run på andre banker, selv om disse i realiteten kunne have en sund bankdrift og være 

solvente. En panik i form af ”run of banks” kan altså true solvensen af en ellers solid bank. Fænomenet 

spreder sig som ringe i vandet, der gør at folk henter alle deres likvide midler i bankerne, hvilket medfører 

at bankerne kommer i alvorlige vanskeligheder Kilde 80. 

En Lender of Last Resort, kan altså berolige en panik ved at pumpe penge ud i et midlertidigt presset 

system, enten ved at tilbyde adgang til penge mod en strafrate eller ved åben markedskøb. Når solvensen 

er truet kan man indføre nye midler og eliminere panikken. Der kan argumenteres for, at private investorer 

også kan bidrage for at undgå panik. Disse er dog oftest ikke stærke nok, hvis der kommer et reelt chok som 

vi så det i verdensøkonomien i 2008.  Der er det kun regerings pengedepoterne der slår til og kan hjælpe 

eksempelvis i form af bankpakker som LLR.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Indl%C3%A5n
https://da.wikipedia.org/wiki/Bank
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I Danmark sås regeringen parathed til at hjælpe med det samme, da finanskrisen indtraf. De var relativt 

hurtig klar med bankpakke I i 2009 Kilde 84. Pakken omfattede kundernes indskud i de nødlidte banker. 

Roskilde Bank gik konkurs inden bankpakken blev vedtaget, men da banken blev overdraget til finansiel 

stabilitet i 2009, blev kunderne omfattet af denne pakke. Dette leder mig til næste afsnit, hvor jeg vil belyse 

bankpakkerne i Danmark. 

10.6 Bankpakkerne i korte træk 

Bankpakke I (Bankpakken): Staten stillede i 2009 fuld statsgaranti for, at dække indskydere og simple 

kreditorers tilgodehavender Kilde 84. 

Bankpakke II (Kreditpakken): Den danske finansielle sektor fik mulighed for, at søge om hybrid 

kernekapital gennem staten for at sikre bankens fremtidige drift. Eller indgå aftale om at få en individuel 

statsgaranti, der kunne løbe op til 3 år Kilde 84. 

Bankpakke III (Exitpakken): Garantien der blev stillet i bankpakke I, var ikke længere gældende i fuldt 

omfang. Kreditorerne blev ikke længere sikret fuld dækning for deres tilgodehavender. Denne pakke trådte 

i kraft i 2010. 

Bankpakke IV (Konsolideringspakken): Den forsøgte at skabe incitament for, at stabile banker skulle 

overtage nødlidende banker, dette skulle gøres ved at få en medgift i forbindelse med overtagelsen. 

Bankpakke V (Udviklingspakken): Pointen med denne pakke var, at forbedre små og mellemstore 

virksomheders adgang til finansiering. Finansiel Stabilitet overtog en ejendomsportefølje fra FIH Bank, for 

at styrke deres mulighed for at give flere lån til små og mellemstore virksomheder. 
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10.7 Kritik af bankpakkerne 

Bankpakkerne har fået en del kritik i de danske medier. De bliver beskyldt for at have allokeret penge til 

bankens ledelser Kilde 83, men ikke kun medierne har kritiseret ordningerne. 

Bankpakke I: Ragnvidrapporten udtrykker, at den mod forventning ikke medførte mærkbar 

likviditetsadgang. En af grundende var, at bankerne ikke ændrede adfærd i deres kreditpolitik overfor andre 

pengeinstitutter Kilde 3. Bechmann, Grosen og Raaballe udtaler i 2009, at de opfordrer til en ny bankpakke 

der kan afløse bankpakke I, dog pointerede de også, at der ikke var noget hastværk omkring dette Kilde 85. 

Børsen skrev i dec. 2008 at 33.000 virksomheder fortsat var i akut pengenød. Politikken underbyggede 

denne pointe og skrev at 37% af DI’s medlemmer manglede kapital. Artiklen udtrykte at der var akut behov 

for en ny bankpakke, da bankpakke I ikke slog til Kilde 86. 

Bankpakke II: Med bankpakke II, kunne de insolvente banker der var bange for at blive lukket ned af 

finanstilsynet, søge hybrid kapital der så talte med i deres solvens. Bechmann og Raaballe beskriver, at en 

bank ikke bør få hjælp af hybrid kernekapital. De skriver at de ikke mener ”at hybrid kernekapital var det 

rette svar på de stillede udfordring Kilde 85. 

 

Bankpakkerne I og II kritiseres, fordi de omfatter at gode solide pengeinstitutter skal betale for 

pengeinstitutter der har brug for disse pakker. Renterne i bankpakke II var i øvrigt lavere end 

markedsrenten hvilket Bechmann og Raaballe kritiserer Kilde 85. 

 

Bankpakke IV:   

Det kritiseres, at denne blev ændret fra at man kun måtte overtage et pengeinstitut der var sundt til, at 

man måtte overtage hvis det var nødlidende. Hvorfor denne ordlyd blev ændret vides ikke, men Raaballes 

gæt er at Vestjysk Bank og Aarhus lokalbank gerne ville fusionere. Han mener dog, at ingen af disse to 

banker var sunde Kilde 62. Ligeledes kritiseres tankegangen bag denne pakke af Schiller Kilde 77. 

 

Bankpakke V: I 2016 drejer FIH nøglen, trods massiv støtte gennem både bankpakke II og V. Bankpakke V 

kritiseres bl.a. af Jesper Ragnvid der udtaler: ”Skulle man i forbindelse med Bankpakke 5 have overvejet en 

model, hvor staten kunne få en større andel af en efterfølgende gevinst til investorerne? Det mener jeg 

godt, man kan diskutere” Kilde 21. Grunden til hans kritik lader til at bunde i at ejerne af FIH bank fik et meget 

stort overskud ved at lade banken gå konkurs Kilde 83. 

FIHs støtte gennem bankpakke V illustrerer det dilemma statslig støtte kan medføre, med henblik på øget 

risk seeking behavior fra bankledernes side. Ragnvid rapporten underbygger dette: ”det skal undgås, at 

statslig involvering og en varetagelse af kreditorinteresser skaber incitament hos ejerkredsen i det 

pågældende institut til øget risikotagning. Det kunne ske ud fra en forventning om, at instituttet ville blive 

”reddet”, hvis det skulle blive nødvendigt" Kilde 3. 

Ydermere brød pakken med det hidtidige princip om, at bankpakkerne skulle gavne sektoren som helhed, 

da Bankpakke V kun ydede støtte til FIH Erhvervsbank Kilde 62. 

Der er under og efter krisen blevet givet offentlig støtte til banker, der havde taget alt for store risici. Til 

statens forsvar skal det siges at det var svært i 2008 at se om der var likviditets - eller solvensproblemer. 

Billedet blev noget abstrakt. Under en mindre krise i 1992 kom politikere også i modvind, da de udtalte sig 

om solvens og det ikke holdt stik Kilde 80. Hvilket underbygger pointen om at det kan være svært at vurdere 

hvem der skal tildeles denne støtte.    
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Efter synspunkter for og imod bankpakkerne, vil jeg belyse hvor mange der rent faktisk gjorde brug af disse 

hjælpepakker. Hvilket leder mig til min første undersøgelse.  

10.8 Hvem gjorde brug af bankpakkerne 

Jeg har i denne undersøgelse overordnet belyst, hvilke banker der fik støtte af bankpakke II og V, disse to 

bankpakker er udvalgt, da de gav direkte støtte til de enkelte banker eller afhændende dem fra risikable 

investeringer der gav underskud. Bankpakke II og V er udvalgt, da disse kan fører til yderligere 

risikovillighed og Moral Hazard fra ledelsen side. Økonomer har argumenteret for, at de to pakker 

signalerer at staten vil redde bankerne uagtet hvilken ledelsesstil disse har og hvilke risici de udsætter sig 

for Kilde 110. 

Diagrammet nedenfor viser hvor stor en procentdel af bankerne, der fik støtte af bankpakke II og V. Her 

vises den andel af banker der tog imod støtten, den andel der fik støtte til at lukke ned og den andel der 

takkede nej. De banker der blev opkøbt af andre banker indgår også i dette diagram, om end de ikke fik 

direkte støtte: 

 

 

Det ses i diagrammet at 53% af bankerne jeg har undersøgt, modtog direkte støtte fra staten. Ligeledes ses 

det at 16% af bankerne er blevet opkøbt. Alle opkøbene blev udført af banker der også fik støtte. 26% af 

bankerne har takket nej til statsstøtten og 5 % blev overtaget af finansiel stabilitet og fik støtte til at lukke 

ned. Det ses at over halvdelen af de danske banker jeg har undersøgt, havde brug for statsstøtte for at 

kunne overleve. 

Herefter vil jeg afklare hvordan denne støtte var fordelt, hvilke banker der modtog mest støtte og om der 

var forskel på hvor meget de forskellige banker havde brug for af støtte, for at kunne undgå konkurs.  
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Nedenstående graf viser fordelingen af støtten givet i bankpakke II og V sammenlagt (det skal dog siges at 

bankpakke V udelukkende er blevet givet til FIH Erhvervsbank, der også var omfattet af bankpakke II).  

  

Det ses at de banker der modtog mest støtte var Danske Bank og FIH Erhvervsbank, der hver har modtaget 

over 20 milliarder kr. FIH ligger klart i spidsen med deres 52 milliarder kr. sammenlagt. Ud af de 52 

milliarder er 44 milliarder givet gennem bankpakke II Kilde 83. Det skal nævnes at både adm. direktør fra 

Danske Bank og FIH er nogen af de mest indflydelsesrige mennesker i Danmark (dette belyses i afsnit 12.1) 

På trods af den massive statsstøtte givet til FIH Erhvervsbank, er denne bank i dag gået konkurs. Dette leder 

mig til det næste jeg vil belyse. 
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10.9 Hvor mange banker gik konkurs trods statsstøtte 

Jeg vil i dette afsnit afklare, hvor mange af bankerne der fik statsstøtte og efterfølgende er gået konkurs. 

Disse banker fik støtten med henblik på at kunne klare sig gennem krisen og for at rette op på de fejlagtige 

initiativer, der har ledt dem ud i likviditetsproblemer Kilde 84. Der har i flere af de nødlidte banker, været 

mange faktorer der spillede ind på, at de havde brug for støtte til at klare sig gennem krisen, jeg belyser i 

denne opgave kun de ledelsesmæssige aspekter. 

Nedenstående diagram giver et indblik i, hvor mange banker der gik konkurs efter de havde modtaget 

statsstøtte. Diagrammet viser ligeledes hvor mange banker der stadig driver almindelig bankdrift i dag efter 

at have modtaget støtte gennem bankpakke II. 

 

Det ses, at 30% af de undersøgte banker er gået konkurs, efter de har modtaget støtte gennem bankpakke 

II og V. Jeg vurderer, at dette antal er relativt højt, da det må medtages i overvejelserne at bankerne 

allerede er blevet vurderet en gang, til at være solvente men blot illikvide, inden de fik støtten  Kilde 84 og Kilde 

110. Jeg har valgt at fokusere på den interne ledelse og må grundet den beskedne plads i denne opgave 

undlade at se, på hvorledes disse banker blev vurderet af tilsynsmyndighederne. Dette ville ellers er et 

yderst interessant og relevant emne at behandle i denne sammenhæng.  

Kigger man på de banker der modtog støtte på over 5 milliarder, er 50% af dem gået konkurs i dag.  

Goodharts pointe tidligere i opgaven, må siges at være gældende for de danske banker da vi ser at 30% af 

dem der blev erklæret solvente, men blot illikvide trods alt gik konkurs efterfølgende Kilde 28. Ud over dette 

ses i tidligere statistik at den danske stat valgte at afvikle Roskilde Bank med det samme, da de ikke mente 

at denne var solvent. Dette strider imod de ovenstående økonomers teori om, at en bankkonkurs kan 

reducere troen på bankerne generelt Kilde 28. 
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Nedenstående spørgeundersøgelse, er lavet for at give et indblik i om danskerne var af samme 

overbevisning som Solow og Goodhart.  

   

I spørgeundersøgelsen gives der et indblik i, at folk i Danmark var af samme overbevisning som Goodhart 

og Solow, lige efter Roskilde Banks konkurs. Roskilde Bank er udvalgt, da det var den første af de danske 

banker der gik konkurs i forblindelse med finanskrisen. 

Det ses i skemaet, at der ud af de 30 adspurgte fandtes 17, der mente at krakket af Roskilde Bank skabte 

usikkerhed i den finansielle verden. Ud af de adspurgte, var der 5 der ikke havde nogen holdning til 

problemstillingen og 8 der ikke mente det havde nogen effekt. Dette svarer til en procentdeling på: 57% der 

mente at det skabte usikkerhed, 26% der mente at det ikke skabte usikkerhed og 17% der ikke havde nogen 

holdning til problemstillingen.  

Til spørgsmålet om de følte sig usikre på den finansielle verden i dag, svarede 4 ja, 21 nej og 5 havde ingen 

holdning til problemstillingen. Den procentmæssige fordeling ser således ud: 13% svarede ja, 70% svarede 

nej og 17% vidste ikke.   

Det kan altså aflæses, at de adspurgte følte sig usikre lige efter Roskilde Banks krak, men at de i dag i langt 

mindre grad er påvirkede af den samme problemstilling. Tilliden til bankverden, er ved at blive genoprettet 

i den almene danskers øjne og krisen lader til at være ved at blive glemt, dette underbygges af Lars Rohde 

som nævnt tidligere i opgaven. 

De adspurgte gav i øvrigt udtryk for, at de mistede troen på bankverden i forbindelse med Roskilde Banks 

konkurs og havde ikke troet at en dansk bank der var i vanskeligheder rent faktisk kunne gå konkurs. De 

mente dog, at det ikke kunne ske igen i dag. 
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10.10 Har bankpakkerne givet grobund for moral hazard i de danske banker 

Jeg må her endnu engang kigge tilbage og se på, hvordan store økonomiske tænkere har anskuet dette 

problem før mig. 

Ifølge Minsky Kilde 25 kan der argumenteres for, om bankerne inden krisen og her især de banker der trods 

statsstøtte er gået konkurs i dag, har været for spekulative om ikke Ponzi banker. Ponzi banker defineres 

som skrøbelige firmaer, hvor udlåner betaler investor med nyerhvervet kapital, der er kommet fra nye 

investorer, i stedet for at betale dem med solid profit fra legitime kilder. 

Kindelberger mener ikke, at man skal have en LLR, som man ser det med bankpakkerne, da dette kan lede 

til Moral Hazard. Han mener derfor, at man skal lade økonomien regulere sig selv Kilde 26. Partnoy 

underbygger dette og mener at en LLR skaber (her bankpakkerne) Moral Hazard og øget Risk Seeking 

Behavior Kilde 27. 30% af bankerne der fik støtte, er efterfølgende gået konkurs. Jeg må derved konkludere at 

de må have taget risikable beslutninger efter de har fået statsstøtten. Om dette skyldes et optimisme 

narrativ, overconfidence og troen på at staten ville redde dem i form af LLR, finder jeg desværre ikke noget 

svar på i mine undersøgelser.  

Som tidligere beskrevet, har Per H. Hansen givet et løsningsforslag problematikken om Moral Hazard. Hvis 

man følger hans løsningsforslag, skal der lånes ud til over markedsrenten og andre regulatoriske indgreb 

må følge med. Dette ville også løse den problematik, som Ragnvid kritiserer i forbindelse med FIH 

Erhvervsbank og bankpakke V tidligere i opgaven.  Goodman underbygger min pointe og mener at hvis man 

skal støtte, så må man også stille krav ellers fører det til Moral Hazard problematikker. Han mener, at man 

skal regulere sig ud af denne problematik Kilde 28. Partnoy underbygger ligeledes dette synspunkt og 

udtrykker: Det at blive reddet selvom man ikke kan drive sin forretning ordentligt i første færd, kan lede til 

moral hazard. Man har brug for at støtten kommer med et ekstra sæt regulering Kilde 27. 

10.11 Sammenhængen mellem LLR, narrative og kognitive adfærdsmønstre 

Hvis alle handlede rationelt og førte sund langsigtet virksomhedsdrift frem for kortsigtet shareholder value, 

så ville en LLR være fordelagtig, men kognitive aspekter leder ofte til at ledere sætter egennytte højere end 

virksomhedens ve og vel. Der er teoretikere der mener, at grådighed er en del af menneskets natur Kilde 91 og 

at LLR derfor ikke er en løsning overhoved. Det er set at der indenfor den finansielle verden gives  

højere og højere bonus, lønninger, og aktieoptioner, hvilket medfører øget risk seeking behavior. En LLR 

booster dette problem og kan lede direktører ud i moral hazard problemer. Dette ses blandt andet i inside 

job Kilde 94. 

Levede vi i et statisk samfund var LLR en god ide, men som North påpeger er dette ikke tilfældet og vi må 

tage højde for problemer så som stiafhængighed. North nævner de uformelle rammer i høj grad har meget 

indflydelse. Kommer der en formel ramme, der vil redde banken i illikvide situationer, gør det blot denne 

stiafhængighed og det risikotagende narrativ endnu stærkere. Det sås blandt andet i Inside job at 

stiafhængigheden gør det svært at ændre kurs Kilde 29 og Kilde 94. 
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10.12 Delkonklusion Bankpakkerne  

Deregulering har ført risk seeking behavior med sig. Derfor havde mange danske banker brug for en LLR i 

forbindelse med krisen. I teorien er det en fin tanke med LLR og bankpakker, de kan være en nødvendig 

løsning for ikke at få run of banks og true samfundsøkonomien. Ulempen ved en LLR er at det kan lede til 

Moral Hazard problemer. John Kareken og Neil Wallace udtaler” Kan Moral Hazard problemet i sig selv gøre 

banksystemet mere risikobetonet og ustabilt” Kilde 9. Der belyses i kapitlet flere muligheder af LLR og de 

problematikker det kan føre med sig. Der ses at enkelte banker fik meget støtte for at kunne klare sig 

gennem krisen. Der ses ligeledes, at mange af de banker der fik støtte, inklusiv den bank der fik mest er 

gået konkurs efterfølgende. Dette skabte en usikkerhed omkring kriseårene, men denne usikkerhed lader til 

at være glemt igen i den almene danskers øjne. 

Da jeg nu har belyst de overordnede rammers indvirke på de finansielle ledere vil jeg nu klarlægge om 

lederne i de danske banker er blevet stillet til regnskab for deres ledelsesmæssige handlinger.     
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11 B1: HAR DET HAFT EN KONSEKVENS FOR DE LEDERE OP TIL OG UNDER 

KRISEN 

Da jeg nu har belyst hvad regulering, LLR og andre instansers ansvar har været i forbindelse med krisen, vil 

jeg nu se på de enkelte ledere der var i bankerne. Jeg vil afklare hvilke konsekvenser det har haft for dem. 

Om end de fulgte de uskrevne regler i den finansielle verden og de narrativer der gælder for denne, så tog 

de beslutninger der i nogle tilfælde fik katastrofale følger for de banker de arbejdede, i og ikke mindst for 

samfundet generelt Kilde 92 og Kilde 98. 

I flere tilfælde tyder det på at mange af ledelserne i de danske banker har handlet amoralsk og i tilfælde 

decideret ulovligt. Dette ses blandt andet i sagerne od Roskilde Bank og Amagerbanken Kilde 92 og Kilde 48. Jeg 

har observeret på om, der har været konsekvenser for disse ledere juridisk og i erhvervssammenhæng. 

 Til at starte med, har jeg belyst om de er stillet til regnskab for deres handlinger rent juridisk. Herunder ser 

jeg både på fængselsstraf og økonomisk straf. 

11.1 Juridiske konsekvenser 

Diagrammet nedfor viser procentuelt hvor mange der har været konsekvenser for af juridisk karakter.  

 

Der ses i diagrammet, at det blot har haft konsekvenser for 16% af de topledere jeg har observeret i mine 

undersøgelser. En enkelt fra FIH Erhvervsbank er blevet dømt i en sag på Island. Ledere fra Roskilde Bank og 

Amagerbanken venter på retssagernes afgørelse. Disse ledere indgår i denne statistik, på trods af at 

dommen ikke er afsagt endnu.  

Ud over lederne fra Roskilde Bank, Amagerbanken og FIH Erhvervsbank er ingen blevet straffet hverken 

juridisk eller økonomisk.  

Der ses i andre lande claw back sanktioner i forbindelse med krisen Kilde 111. En claw back mulighed gør at 

firmaet kan kræve en lønning eller bonus tilbage tilbage efter et givent antal år hvis en leder handler uetisk 

eller på anden måde i strid med virksomhedens retningslinjer, denne tilbagekrævning kan i visse tilfælde 

også indeholde en strafrate Kilde 80 og Kilde 111. Dette har vi ikke haft tradition for i Danmark før hen. Jeg har i 

gennemlæsningen af årsrapporterne fra bankerne, kun i et tilfælde set claw back nævnt som en mulighed. 

Partnoy udtrykker at claw back er en god mulighed hvis denne er sammensat ordentligt Kilde 27. 
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11.1.1 De tre sager belyst lidt nærmere  

FIH Erhvervsbank: 

FIH Erhvervsbank er den bank der har modtaget mest dansk statsstøtte. Ingen af lederne er blevet stillet til 

regnskab rent juridisk i Danmark, men Sigurdur Einarsson blev i Island stillet til regnskab i forbindelse med 

moderselskabet Kaupþings konkurs i 2008.  

Han blev idømt 4 års fængsel for kursmanipulation Kilde 72. 

Roskilde Bank: 

Staten har sagsøgt Roskilde banks ledelse for milliarder, men det faktum at der nu snart falder dom i 

Roskilde Bank-sagen, lader dog ikke til at påvirke de sigtede synderligt. Niels Krüger forhenværende 

næstformand for Roskilde bank udtaler i et interview:  

”Jeg tager sagen med oprejst pande, og jeg vil ikke sige, at det har påvirket mig voldsomt meget…. Jeg er 

ikke bekymret, for jeg er helt overbevist om, at vi bliver frifundet. Dels på grund af det materiale som 

Finansiel Stabilitet har bygget op gennem de mange år, og navnlig på grund af den retspraksis, som vi har 

set i de foregående sager” Kilde 61. 

 

Roskilde Bank har ikke fulgt finanstilsynets advarsler, men som Niels Valentin Hansen kommenterer i et 

interview med Berlingske Business, så fik de samme brev 10 år i træk, kommenterede på dette og hørte 

ikke mere fra tilsynet, derfor gik han ud fra at alt var i orden. Blandt andet derfor mener han at han ikke 

skal stilles til ansvar i denne sag Kilde 32. 

National Bankens tidligere direktør Niels Bernstein udtaler, at Roskilde Bank havde en lemfældig 

kreditkultur. Finn Østrup professor på CBS udtaler at ”man for første gang får rettens ord for, hvad det vil 

sige at drive forsvarlig bankvirksomhed” når der falder dom i sagen Kilde 31. Hvis Hr. Krüger får ret i sine 

førnævnte udtalelser, har de finansielle ledere i dag en juridisk retningslinje, der viser at den måde man 

drev bankvirksomhed på, inden krisen er en legitim måde at drive forretning på fremadrettet. 

Amagerbanken: 

Amagerbanken gik konkurs i 2011, herefter sagsøgte finanstilsynet ledelsen, for at overtræde loven om 

finansiel virksomhed, grundet deres risikofyldte valutaspekulationer. Finanstilsynets sigtelse mod 

Amagerbanken er frafaldet grundet for lidt bevisførelse. Tilbage står nu Finansiel Stabilitets erstatningssag, 

som er anlagt mod ledelsen Kilde 33. 

Hvad dommene i Amagerbanken og Roskilde Bank bliver kan vi kun gisne om, men ser vi på historikken i 

Danmark i lignende sager vil de slippe uden straf. Dette synspunkt underbygges også af Hr. Krügers 

udtalelse ovenfor. Dommene bliver skelsættende for hvordan fremtidig bankdrift vil blive udført og vil med 

al sandsynlighed disciplinere de nuværende bankledere hvis udfaldet bliver af negativ karakter for de 

sigtede. Dette underbygges af Professor Dan Areily der udtrykker: Hvis vi bliver konfronteret med vores 

morale har vi højere tendens til ikke at agere amoralsk. Lederne har brug for en kontrakt eller konsekvens 

for at ændre adfærd. Vi må finde en balance mellem den frihed vi tørster efter og den kontrol vi har brug 

for, for at beskytte os fra amoralske fristelser Kilde 96. 

  



AFSLUTTENDE PROJEKT HD FINANSIERING MAJ 2017 
EN BRANCHE I KRISE LONE SKALS 
 

Side 48 af 90 

Generelt for bankens topledelse ses, at det blot er 16% der juridisk eller økonomisk er blevet stillet til 

ansvar for deres handlinger under krisen. Disse er blevet sagsøgt med udsigt til frihedsberøvelse eller 

økonomisk straf. Dog er blot én person rent faktisk blevet dømt og dette i forbindelse med en anden sag for 

moderselskabet der ejede FIH bank. Retssagen fandt sted i Island, og havde som sådan ikke noget med hans 

ansvar i Danmark at gøre.  Ud over dette, er der ifølge mine observationer ikke andre ledere der er blevet 

stillet andre til ansvar hverken økonomisk eller juridisk i Danmark. 

Dernæst vil jeg belyse, om det har haft erhvervsmæssige konsekvenser for disse ledere og om det har haft 

indflydelse på deres evne til, at fastholde deres arbejde eller få arbejde i andre virksomheder. Dette leder 

mig til min næste undersøgelse, hvor jeg har kortlagt dette. 

11.2 Erhvervsmæssige konsekvenser for de danske bankledere 

I diagrammet nedenfor ses, hvor mange af banklederne der er i direktioner eller har topposter i bestyrelser 

i dag. Diagrammet viser ligeledes dem der er ude af erhvervslivet af naturlige årsager (pension eller død) og 

dem der ikke har en toppost men ej heller er ude af erhvervslivet grundet naturlige årsager. Denne 

sidstnævnte gruppe indeholder altså også mænd der har et almindeligt lønmodtager job eller er 

selvstændige erhvervsdrivende.  

 

 

Som det ses af ovenstående diagram, er blot 6% af de mennesker der sad i direktionen eller på topposter i 

bestyrelser ”ude af erhvervslivet”, af andre grunde end naturlige årsager. 82% af de observerede, arbejder 

fortsat som direktører eller sidder på topposter i bestyrelser. Af den resterende del har mange eget 

konsulentfirma, der rådgiver banker eller andre finansielle institutter. Overconfidence kan ofte tilskrives 

dem, der starter op selvstændigt. Det at starte op med et rådgivningsfirma, der lige netop rådgiver indenfor 

det felt, hvor man har taget forkerte og risikofyldte beslutninger, må jeg ligeledes tilskrive deres 

overconfidence. De fleste andre mennesker ville erkende nederlaget og vælge en anden branche eller i 

hvert fald et andet slags job indenfor denne branche Kilde 60. At rådgive indenfor den branche som man selv 

er blevet fyret fra på grund af dårlig ledelse, finder jeg en smule optimistisk. Dette underbygges af Ackert & 

Deaves, der udtrykker at overoptimisme for folk til at tro at markedet hungrer efter deres ekspertise, deres 

better than average effect leder dem til at tro at lige netop dem vil slå alle odds og blive en succes Kilde 37. 
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Det ses i mine undersøgelser at langt fra de fleste bankledere har haft nogen form for konsekvens i 

erhvervslivet. 82% af dem er fortsat på arbejdsmarkedet enten i en direktions eller topbestyrelsespost. Det 

lader, ifølge min research, ikke til at andre firmaer har et problem med at ansætte disse mænd, på trods af 

at de har ledet banker der har haft brug for statsstøtte. De bliver fortsat ansat i høje poster hvad end 

firmaet er finansielt eller ej. Det lader til der i al almindelighed er en indstilling til at det var den globale 

krise der influerede de danske banker og gjorde at de havde brug for støtten, dette er dog modbevist af 

Bechmann og Raaballe Kilde 6. 

Om den udeblivende konsekvens skyldes mangel på kompetente ledere generelt i erhvervslivet, så de 

risikovillige bankledere fortsat er blandt de mest attraktive at ansætte har jeg ikke været i stand til at 

undersøge. Ej heller er det blevet undersøgt om det er det ”lukkede fællesskab”, som mange topledere i 

dag er en del af der skyldes at de forsat besidder disse indflydelsesrige poster. Der kan argumenteres for at 

det kunne være fint med et ”frisk pust”, af nye og måske innovative ledere der i samarbejde med ældre og 

erfarne ledere kan skabe bedre grobund for mere afbalancerede lønningsformer og dermed bedre og 

sundere vækst i virksomheden. Dette underbygges af andre økonomer Kilde 112 Dette set i lyset af, at lederne 

der er i dag ligner hinanden på godt og ondt Kilde 41. 

Jeg vil herefter belyse, om det gav konsekvenser for banklederne i forbindelse med krisen. Altså om det 

havde en konsekvens for dem internt i de banker de var ansat i da krisen brød ud.  

11.3 Konsekvenser for lederne internt i banken 

Jeg vil her afklare, om de ledere der var i bankerne i 2005-2008, fik en konsekvens internt i bankerne efter 

krisen. Det er ledelsen, der har stået for de risikable investeringer op til krisen. Er de blevet afskediget og i 

så fald er det så med fratrædelsesgodtgørelse? Dette belyser nedenstående diagram: 

 

Der ses her, at hele 71% fortsætter i banken, eller forlader banken med en fratrædelsesordning, populært 

kaldet et gyldent håndtryk. Blot 29% forlader banken uden en form for fratrædelsesordning.  

Jeg kan ud fra de årsregnskaber jeg har observeret på konkludere, at der er blevet reduceret i 

fratrædelsesordningerne, selvom lederen har været i banken op til og under krisen. Det må synes rimeligt, 

at fratage eller reducere fratrædelsesgodtgørelsen, i tilfælde af en leder der var en del af den risikable 

beslutningsproces før og under krisen. Sådanne sanktioner sås i udenlandske banker hvor man ydermere 

gjorde brug af claw back i forbindelse med krisen Kilde 111. Nogle af disse ledere, har trods alt været med til at 

drive banken ud i illikviditet og i nogle tilfælde insolvens. Det er fremgået af pressen, at enkelte topfolk er 

blevet afskediget i forbindelse med krisen på grund af den risikable ledelsesstrategi. På trods af dette får 
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nogen af dem alligevel en fratrædelsesordning med sig, blandt dem er Niels Valentin Hansen fra Roskilde 

Bank Kilde 74. 

De fleste bankledere fra før-kriseperioden (2005-08), har fået både bonus, optioner og løn med sig hvis de 

er fratrådt. I nogle tilfælde har de endda fået bonus for at fratræde, uagtet hvad grunden for denne 

fratrædelse har været.    

Da min undersøgelse viser, at bankerne kun i ringe grad har disciplineret deres ledere, vil jeg herefter 

belyse hvor mange af bankerne der overordnet set selv er blevet stillet til ansvar, for de risikable 

ledelsesmæssige beslutninger. Her tænker jeg især på, om der har været økonomiske sanktioner i form af 

udstedte bøder eller lignende. Nedenstående undersøgelse belyser dette. 

11.4 Sanktioner mod bankerne af juridisk karakter 

Diagrammet nedenfor viser en fordeling af de juridiske sanktioner mod bankerne: 

 

Overordnet set for bankerne, er 18% af dem blevet stillet til ansvar for deres handlinger. Samtlige af disse 

banker er i dag gået konkurs og der ligger søgsmål mod dem. Der har ikke været sanktioner mod de andre 

banker hverken af økonomisk eller juridisk karakter. Det skal dog nævnes, at de naturligvis har skulle betale 

en eventuel støtte gennem bankpakkerne tilbage til staten.   

Da det er politikere der står for regulering, er det ligesom bestyrelse og direktion vigtigt at holde politikere 

og lederne adskilt, da en tæt relation kan give interessekonflikter Kilde 95. Det ses at politikere ikke har ageret 

nok kontrolorgan, qua mine fund af manglende konsekvenser for bankerne og deres ledere. Jeg har valgt at 

belyse, hvad der kan være grunden til at der ikke har været mange sanktioner mod bankerne og de ledere 

der drev bankerne inden og under krisen. Der kan findes mange vinkler i denne problematik, men jeg vil 

klarlægge om der er en sammenhæng mellem dem der har magt og indflydelse i Danmark (herunder 

politikere) og banklederne. Jeg har i denne forbindelse, brugt bogen Magt Eliten, hvordan 423 danskere 

styrer landet Kilde 41. Jeg har i mine undersøgelser observeret tendenser i den finansielle topledelse, der 

stemmer godt overens med hvad forskerne finder frem til i deres observationer, af de mest magtfulde 

mennesker i Danmark. 
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11.5 Delkonklusion på konsekvenser for lederne og bankerne 

Det ses i mine observationer, at der kun i ringe grad har været konsekvenser for de danske bankeledere. 

Reelt set har der ikke været konsekvenser af juridisk eller økonomisk karakter for nogle danske bankledere, 

en enkelt næstformand er fængslet på Island, men dette er i forbindelse med en anden sag. Dog afventes 

der stadig dom på sagen om Roskilde Bank og Amager banken. I erhvervslivet afklares det at der ej heller 

har været nævneværdige konsekvenser for lederne. Internt i bankerne ses at enkelte ledere er blevet 

afskediget men disse har ofte fået en fratrædelsesgodtgørelse med sig. Det ses ligeledes i mine analyser at 

bankerne overordnet set heller ikke er blevet stillet til regnskab for de ledelsesbeslutninger der blev taget. 

Der ligger søgsmål mod enkelte banker hvor man ligeledes afventer dom i retssagerne.      
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12 B2: MAGTBALANCEN I DANMARK OG BAKSEKTOREN 

European Banking Association, Nørbyudvalget og finanstilsynet har lavet retningslinjer der omfatter 

corporate governance i bankerne. Anbefalingerne bliver kun i meget lille udstrækning overholdt. Samtidig 

har bankpakkerne hjulpet banker, der har været insolvente, og kun få år efter støtten gik konkurs. Ud over 

dette observerer jeg, at lederne i bankerne fra før krisen, stort set ikke er blevet stillet til regnskab for deres 

handlinger. Derfor vil jeg nu belyse om bankerne og banklederne, har en form for magt i samfundet og 

måske er stand til at påvirke politikere og regelsæt.  

Dette fænomen er en del af finansialisering, som er beskrevet af økonomer og andre forskere og især er 

blevet belyst i USA. Karen Ho giver udtryk for dette i sin artikel om Wall Street Power. Hvor hun beskriver 

en kultur der ligger sig henover resten af samfundet. Hun mener at Wall Street er dem der reelt sidder på 

magten i USA Kilde 74. Begrebet finansialisering, dækker over en proces hvor den finansielle sektor får mere 

og mere magt og rent faktisk spreder sig ud til det almene produktive marked. Warren Buffet udtrykker at, 

finansialisering er et masseødelæggelsesvåben Kilde 75 og Kilde 76 (for mere indblik i finansialisering, se bilag 2). 

På baggrund af dette, vil jeg forsøge at belyse bankledernes omgangskreds og sociale miljø, for at se om der 

er paralleller mellem Danmarks magtelite og bankernes topledere. At kortlægge bankledernes 

omgangskreds lige så detaljeret som i Magteliten Kilde 41, er desværre for omfangsrigt til denne opgave og et 

helt studie i sig selv. Jeg har i mine observationer set tendenser der tyder på at lederne i banksektoren 

kender hinanden på kryds og tværs, men ligeledes stødt på samvariation mellem lederne i bankerne og de 

mest magtfulde mennesker i det danske samfund. Derfor syntes jeg det er interessant at belyse om disse 

ledere er en del af de mest magtfulde i Danmark, ud fra bogen Magteliten, hvordan 423 danskere styrer 

landet Kilde 41. Jeg har lavet en undersøgelse af hvor mange af de store bankers ledere der også er en del af 

magteliten. I mine undersøgelses ses, at hele 25% af de danskere der er med i magteliten har en tilknytning 

med en af de danske banker. Jeg har taget udgangspunkt i om de sidder enten i bestyrelsen eller 

direktionen, jeg har afgrænset mig fra at se på om de er involveret på andre planer, så som om de er 

aktionærer eller på andre måder knyttet til banken, da dette er for omfangsrigt at analysere i dette studie. 
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12.1 Involveret i banksektoren og en del af magteliten 

Nedenstående diagram viser fordelingen af hvor mange der er involverede i banksektoren og samtidig er en 

del af magteliten. 

 
 Der ses i diagrammet, at 25% af magteliten er involveret i banksektoren. Det er en høj repræsentation af 

disse mennesker, der har indflydelse på det danske samfund og politikkerne og samtidig har en tilknytning 

til bankerne. Dette underbygges af bogen der beskriver at ”pengene flyder fra erhvervslivet til de politiske 

partier, og den anden vej flyder mennesker. ” I England har 46% af de store virksomheder en politikker som 

bestyrelsesformand eller aktionær. I Danmark begynder de samme tendenser at vinde frem. ”Dette et nyt 

men voksende fænomen” beskriver bogen Kilde 41.  

 

For at kunne belyse om der er grobund for, at banklederne har kunne influere beslutningstagere med 

henblik på regulering, har jeg afklaret hvor mange politikere der fandtes, i denne relativt lukkede gruppe. 

Her indgår lokalpolitikere og borgmestre fra kommunerne ikke, da jeg ikke mener de har relevans og 

indflydelse på bankpakkerne og regulering.  

Det beskrives i bogen, at politikere i højere grad i dag glider over i erhvervslivet, hvilket tyder på at de ikke 

har så meget magt som de hidtil har haft. ”Politikere kan finde på at skifte en toppost i justitsministeriet ud, 

med en lobbyistpost i det private erhvervsliv, det fortæller noget om hvor lidt magt politikere har. 

” underbygger bogen Kilde 41. 

Samtidig ser man politikkerne kan ændre holdning ret drastisk i forhold til den finansielle sektor, dette sås 

bl.a da Emilie Turunen, tidl. SF, skiftede sit politiske erhverv ud med en chefstilling for public affairs i 

Nykredit. Fr. Turunen havde ellers gennem sin politiske karriere været meget stålfast og vedvarende i sin 

kritik af den finansielle sektor Kilde 41. 

  

25%

75%

Involveret i banksektoren og 
repræsenteret i magteliten

er indvolveret i
banksekoren i ledelser
eller bestyrelser

er ikke involveret



AFSLUTTENDE PROJEKT HD FINANSIERING MAJ 2017 
EN BRANCHE I KRISE LONE SKALS 
 

Side 54 af 90 

12.2 Politisk indflydelse og repræsentation i magteliten 

Nedenstående diagram viser hvor mange politikere, med indflydelse på regulering og bankpakkerne der er 

repræsenteret i magteliten.  

  

 

Overraskende nok, er der færre politikere der har indflydelse procentuelt, end der er mennesker der er 

involveret i bankerne. Bankerne kan, altså qua deres position, ligge et vist pres på regeringen med henblik 

på regulering, bankpakkernes sammensætning og ikke mindst hvem der skal have støtte og i hvilken grad. 

Det skal dog nævnes, at bankerne der søgte om støtte, skulle godkendes i EU, så de danske politikere har 

ikke ene og alene kunne sidde og tage disse overordnede beslutninger, men har haft indflydelse på hvem 

der kunne indstilles til at modtage støtten. Det faktum, at ledere fra bankerne og indflydelsesrige politikere 

kender hinanden på kryds og tværs, kan skabe principal agent problemer på regulerings/LLR niveau Kilde 23. 

Pricipal agent teorien beskriver en relation, hvor principalen uddelegerer udførelsen af en opgave til 

agenten. Principalen ønsker, at opgaven bliver udført tilfredsstillende, men principalens problem er at 

opstille en tilfredsstillende lønningsstruktur, som giver agenten incitament til at opføre opgaven 

tilfredsstillende efter principalens ønske.  

Tætheden mellem banklederne betyder, at deres roller ind i mellem overlapper hinanden, dette har jeg i 

mine undersøgelser observeret flere gange. Her findes endnu en lighed med magteliten, hvor topposter er 

besat af få mennesker. Bogen udtrykker: Når Grundfoss direktøren f.eks. går til møde i nationalbankens 

repræsentantskab eller i bestyrelsen i DI, kan det være svært at adskille om han har landets ellers sin egen 

virksomhed i interesse Kilde 41. Som tidligere belyst i denne opgave kan dette give problemer, da mennesket 

af natur oftest ikke handler 100% rationelt og har egen vinding som første prioritet.  

Det er bemærkelsesværdigt, at de to banker der fik mest støtte ved bankpakke II og V, også er dem der har 

deres adm. direktør fra perioderne hvor de fik støtten, repræsenteret i denne kreds. I Danske Bank er hele 

ledelsen en del af dette gode selskab Kilde 41. Danske Bank var den bank, der modtog mest støtte under 

bankpakke II, med hele 58% af den samlede mængde penge der blev givet. Danske Bank er landets største 

bank og har en omsætning der svarer til 189% af det danske BNP Kilde 104. Større omsætning og flere 

medarbejdere, betyder mere politisk indflydelse underbygger bogen Kilde 41. 
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I Ragnvid rapporten kritiseres myndighederne, for ikke at have advaret nok om den usunde udvikling der 

var i den finansielle sektor op til krisen. Blandt andet Nationalbanken kritiseres for, ikke at have advaret 

omkring dette. I Raaballes kritik af Ragnvidrapporten kommenteres det, at man får fornemmelsen af at 

Nationalbanken har været med til at føre pennen i Ragvidrapporten, da Raaballe ikke mener at rapporten 

forholder sig kritisk nok, til den kontrolfunktion som Nationalbanken burde have været op til og under 

krisen Kilde 62. Raaballe har ligesom jeg konstateret, at Nationalbankens ledelse er repræsenteret i udvalget 

der skrev Ragnvidrapporten rapport og dette rejser spørgsmålet om en interessekonflikt Kilde 62. 

Nationalbanken kritiseres af Raaballe, for at konkludere at den finansielle sektor var robust i 2008, trods 

det store indlånsunderskud. Nationalbanken stiller Ragnvidrapporten sig kun lettere kritisk overfor og 

Erhvervs og økonomiministeriet bliver slet ikke nævnt. Erhvervs- og økonomiministeriet er det ministerium 

der er ansvarlig for bankerne og loven om finansiel virksomhed hører under dette ministerium. Raaballe 

skriver at ”Det er bemærkelsesværdigt at der ingen vurdering overhovedet gives af ministeriets rolle og 

ansvar under kriseforløbet.” De rejser spørgsmålet om departementschefen kan have haft indflydelse på 

Ragnvidrapporten, og mener at dette kunne give interessekonflikter Kilde 62. 

Michael Ditmer der var departementschef for økonomi og erhvervsministeriet fra 2001-2011 er nr. 79 på 

ranglisten over de mest indflydelsesrige danskere. Jesper Ragnvid der var primus motor på 

Ragnvidrapporten, er ligeledes med i denne elite, dog som nr. 419 Kilde 41. Både nuværende og tidligere 

Nationalbankdirektører er også repræsenteret i bogen. Som før belyst er denne elite en lukket kreds hvor 

de alle stort set kender hinanden. Dette underbygger spørgsmålet om interessekonfliktens relevans, der 

ligeledes underbygges i Raaballes rapport Kilde 62. 

 

12.3 Delkonklusion magtbalancen i Danmark 

Mine observationer har vist mig, at bankernes topledelse kender hinanden på kryds og tværs, hvilket jeg 

kan projektere over på en bog om Danmarks mest magtfulde mennesker. Her ses, at disse mennesker også 

kender hinanden på kryds og tværs, magteliten mødes blandt andet i bestyrelser eller andre 

ledelsessammenhæng. Det er en lille lukket gruppe, der deler en fælles kultur. Der kan i disse subkulturer 

opstå nogen værdier der definerer hvem der kommer ind i kredsen, som det også ses i banksektoren. 

Mange fra den finansielle sektor er en del af de 423 mest magtfulde danskere. Derudover er der flere fra 

Finanstilsynet og en del politikere med i denne bog. Magteliten bliver beskrevet som en meget fasttømret 

gruppe, hvor det er meget svært at være udefrakommende og blive en del af denne elite.  
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13 C1: BANKERNES LEDELSE OG INCITAMENTSAFLØNNINGER  

I dette afsnit vil jeg belyse, om krisen har haft betydning for den generelle holdning i bankerne med henblik 

på deres aflønningsformer. Dette gøres for at belyse om krisen har sat gang i en udvikling rent lønmæssigt. 

Jeg vil i mine observationer se på, om det har haft betydning at bankerne har fået statsstøtte og om det har 

ændret disse bankers generelle holdning til ledelsesaflønningerne og incitamentsdelen i denne. Jeg vil se på 

om der er forskel på de banker der fik støtte af staten i forbindelse med finanskrisen og de banker der 

klarede krisen uden støtte fra bankpakke II og V.  

Dette skal bruges til at tegne et overordnet billede af, hvordan det ser ud med incitamentsaflønninger i dag 

og om der er sket en ændring i forbindelse med krisen. Det gøres for at afklare om bankerne vægter 

sammenhængen mellem incitamentsaflønninger og risikoen for insolvens der i værste fald kan lede til 

konkurs.  

13.1 Incitamentsaflønning i bankerne 

I nedenstående diagram, vises den procentdel af bankerne der incitamentsaflønnede inden krisen. Der er 

set på tidsperioden 2005 -07.  

 

Ovenstående diagram viser, at der generelt i bankerne var 67% der incitamentsaflønnede deres ledere. 

33% incitamentsaflønnede ikke deres ledere før krisen. Altså brugte ca. 2/3 af de observerede banker 

incitamentsaflønninger. Herefter vil jeg belyse hvorledes fordelingen ser ud i dag.   

Jeg så i mine observationer, et generelt dyk i disse aflønningsformer, især inden for optionsaflønning efter 

2008, men denne tendens går nu igen i den anden retning og flere og flere banker incitamentsaflønner 

igen. Det skal nævnes at, der efter krisen blev indført regler for hvor meget incitamentsdelen må udgøre af 

den samlede løn. Denne procentdel er i dag 50% Kilde 3 og for de banker der var omfattet af bankpakke II 

måtte i tilbagebetalingsperioden blot have en incitamentsdel på 20% Kilde 3. Dette kan forklare det store fald 

i denne aflønningsform.  

Procentdelen af incitamentsaflønning i lønsammensætningen, ser nu igen ud til at stige stødt. Denne 

aflønningsform tiltrækker, som tidligere beskrevet, overconfidente ledere der har højere tendens til at 

være risikovillige. Derfor vil jeg belyse om denne risikovillighed fortsat er i bankerne i dag, ved at observere 

på om der stadig incitamentsaflønnes i bankerne.  
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Nedenstående diagram viser hvor mange af de danske banker der incitamentsaflønner i 2015.  

 

I ovenstående diagram ses det, at der fortsat er mange af de danske banker der incitamentsaflønner i dag. 

Tallene er fra 2015, og det skal bemærkes at FIH bank gik konkurs i 2016 Kilde 65. Tælles denne bank ikke med 

er procentdelen af banker der incitamentsaflønner i dag 33%. 

Der ses at 31% af de analyserede banker i dag bruger incitamentsaflønning. I de ovenstående undersøgelser 

er incitamentsparameteret omfattet af både bonusordninger og aktieoptioner. De to grafer viser, at der er 

sket en væsentlig reduktion i denne aflønningsform fra før til efter krisen. Før krisen var det 2/3 der 

benyttede sig af incitamentsaflønning i år 2015 var det 2/3 del der ikke benytter denne aflønningsform.  

Herefter vil jeg belyse fordelingen af incitamentsaflønning mellem de banker det fik statsstøtte gennem 

bankpakke II og V, og observere på om det er de samme banker der vil fremme denne risikovillighed som 

det var før krisen. Jeg vil afklare hvordan fordelingen ser ud, på henholdsvis de banker der fik støtte i 

forbindelse med krisen og dem der ikke gjorde. Dette gøres for at belyse om de banker der var 

risikosøgende før krisen stadig er lige risikovillige i dag og om de risikoaverse fortsat mere konservative i 

deres lønstruktur. 

Min hypotese omkring den kommende analyse er, at de banker der fik statsstøtte vil være mere 

risikoaverse i 2015, da de inden for relativt kort tid har været tæt på at gå konkurs og måtte reddes af 

staten. Min hypotese er, at de vil de vil være influeret af recency effect heuristics. Denne heuristic er en 

tendens til, at huske nylige begivenheder og agere ud fra det.  

 Jeg starter med at observere, på dem der fik statsstøtte og ser på hvordan deres mønster for 

incitamentsaflønning så ud før krisen.  
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13.2 Statsstøtte og incitamentsaflønning 

Nedenstående diagram viser en fordeling af banker, der modtog støtte og incitamentsaflønnede inden 

krisen og de banker der modtog støtte og ikke incitamentsaflønnede før krisen. 

 

Der ses ud fra diagrammet, at 82% af de banker der senere modtog støtte gennem bankpakke II og V 

incitamentsaflønnede deres ledere før krisen. 18% incitamentsaflønnede ikke, men modtog senere støtte 

gennem en af de ovennævnte bankpakker. 

Herefter har jeg belyst, om disse banker stadig incitamentsaflønner i dag, for at observere om de har 

ændret deres aflønningsmønster.   

Nedenstående diagram viser fordelingen af de banker, der fik støtte af staten og incitamentsaflønnede 

efter krisen og de banker der modtog støtten og ikke incitamentsaflønnede efter krisen. 

 

Der ses i ovenstående diagram en meget høj andel af banker, der fik støtte af staten i bankpakke II og V der 

stadig incitamentsaflønner i dag. Det afklares at fordelingen i de to diagrammer, er stort set ens før og efter 

krisen. Dette resultat vækker forundring, da min hypotese var at de banker der havde fået statsstøtte ville 

være mere påpasselige med henblik på denne aflønningsform. En ”brændt barn skyr ilden” effekt. Der skal 

dog nævnes, at en del af de samme direktører som sad på posten før krisen, også stadig sidder på posten i 
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dag. Det kan derfor være svært at ændre deres aflønningsform og kontrakter, når de nu en gang er indgået. 

I min hypotese gik jeg ud fra at lederne i højere grad ville læne sig op af recency effect heuristics, dette 

lader ikke til at være tilfældet. Det lader derimod til, at krisen allerede er ved at være fortrængt. Dette 

understøttes af Lars Rohde i 2013 ” Det er som om, at finanskrisen allerede er glemt. ” Udtaler han på 

Realkreditrådets årsmøde den 26. september Kilde 103. Det samme narrativ sås i tidligere undersøgelse i den 

almene befolkning. 

 

Jeg vil nu belyse de banker der takkede nej til støtte og deres mønster for incitamentsaflønning. 

Nedenstående diagram viser, disse bankers brug af incitamentsaflønning før krisen. 

13.3 Ingen statsstøtte og incitamentsstruktur 

Nedenstående diagram viser den andel af banker der takkede nej til støtten og benyttede sig af 

incitamentsaflønning og de banker der takkede nej til støtten og ikke benyttede incitamentsaflønning.  

 

Det ses i diagrammet, at 25% af bankerne der ikke modtog støtte, incitamentsaflønnede før krisen. Det ses 

ligeledes at 75% af dem, ikke brugte denne aflønningsform. Der ses altså en markant forskel på de banker 

der valgte denne aflønningsform og de banker der afholdt sig fra den, i forhold til deres brug for støtte i 

forbindelse med krisen. Der observeres en tendens til, at der er en sammenhæng mellem 

incitamentsaflønningerne og brugen af bankpakkerne. Af de banker der ikke modtog støtte, har 75% 

afholdt sig fra incitamentsaflønningerne. Af de banker der modtog støtte observeres, at blot 18% afholdt 

sig fra incitamentsfaktorer i deres aflønning. 

 Dette billede stemmer godt overens, med det der belyses i afsnittet om incitamentsaflønninger hvor det 

beskrives at denne aflønningsform kan lede til øget risikovillighed. 

 Jeg vil nu belyse, de banker der takkede nej til statsstøtte gennem bankpakke II og V og deres holdning til 

incitamentsaflønning i dag.  
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Nedenstående diagram viser, de banker der takkede nej til støtten og deres incitamentsaflønninger i dag. 

(2015). Diagrammet indeholder både de banker der incitamentsaflønner og dem der ikke gør. 

   

Det ses af diagrammet, at disse banker fortsat er mere konservative i deres holdning til aflønning og endda 

er blevet endnu mere risikoaverse efter krisen. Blot 13% af denne gruppe banker incitamentsaflønner i dag, 

hvorimod 25% af dem incitamentsaflønnede før krisen. De fører altså stadig en mere afdæmpet måde at 

drive forretning på, hvis man alene går ud fra, at dette kan tolkes ud fra aflønningsformen.  

Bankerne der aflønner med incitamenter, skal have for øje at denne lønningsstruktur kan lede til øget 

risikovillighed hos lederne. Da det ses, at de fleste banker ikke har ændret mønster i aflønningsformen, skal 

dem der aflønner med incitamenter være opmærksomme på, at det kan have haft en medvirkende faktor 

til at det var nødvendigt at få støtte fra staten i forbindelse med krisen. 

 De banker der drives på en mere konservativ måde lønmæssigt, lader altså til at have en mere risikoavers 

holdning til bankdriften, og derved har de procentuelt ikke haft brug for støtten under bankpakke II i 

samme grad, som dem der valgte at bruge incitamentsaflønning.  

Det skal dog siges at mange faktorer ud over incitamentsaflønning kan spille ind på, at disse banker havde 

brug for at benytte muligheden i bankpakke II og V.  

De to banker der modtog mest støtte gennem bankpakke II og V har begge incitamentsaflønnet. Disse 

banker bliver belyst nærmere i næste afsnit.         

13.4 De to banker der modtog mest støtte belyst lidt nærmere  

I de banker der fik støtte er der især 2 der er i øjenfaldende, disse er FIH Erhvervsbank og Danske Bank. 

Der ses i begge banker incitaments- og optionsaflønning, og den ene af disse banker er i dag gået konkurs 

trods massiv statsstøtte.  

13.4.1 FIH Erhvervsbank 

FIH erhvervsbank måtte i 2016 kapitulere og dreje nøglen om. FIH Erhvervsbank er den bank i Danmark, der 

har modtaget mest statsstøtte under bankpakke II og V. På trods af støtten ses der ”gyldne håndtryk” til de 

ledende medarbejdere. Det belyses ligeledes i mine analyser, at ingen af lederne er blevet stillet til 
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regnskab for bankens konkurs. Næstformanden for FIH Erhvervsbank er som tidligere belyst i fængsel, men 

dette er i forbindelse med en anden sag i den Islandske bank Haupting.   

I finanstilsynets redegørelse af FIH Erhvervsbank fra 2012 og 2013, giver de udtryk for at der er en risiko 

ved måden banken bliver ledet på. Denne omhandler deres forretningsmodel, herunder deres manglende 

rentabilitet. I en pressemeddelelse fra maj 2014 meddeler FIH Erhvervsbank, at banken ændrer strategi og 

vil afvikle alle udlånsaktiviteter, samt reducere andre aktiviteter. ”Finanstilsynet må her siges, at have 

påtalt og gjort offentligheden ex ante opmærksom på, at der har været tale om en problematisk 

forretningsmodel”, udtrykker Oliver Sjølin Kilde 10. På trods af disse advarsler fra finanstilsynet fik FIH 

Erhvervsbank i 2015 ny kapital fra staten gennem bankpakke V. FIH Erhvervsbank drejede nøglen om i 2016 

med flotte ordninger til ledelsen Kilde 21. Det lader altså ikke til at banken for alvor lagde strategierne om, 

efter finanstilsynets påbud i 2012 og 2013. Det samme bemærker Hr. Sjølin Kilde 10. 

13.4.2 Danske Bank 

Den største bank i Danmark og den der fik mest støtte næstefter FIH, er Danske Bank. Danske Bank var den 

bank der fik mest støtte gennem bankpakke II. 

Finanstilsynet udgav i 2013 et påbud til Danske Bank vedrørende deres likviditet. Finanstilsynets kritik gik 

på, at deres finansieringsstruktur var for afhængig af markedsfunding Kilde 11. I Rangvidrapportens 

anbefalinger, rådes bankerne til at have en mere robust finansieringsstruktur, således at 

forretningsmodellen bliver mere holdbar Kilde 3. 

Der ses i Danske Bank fortsat incitamentsaflønninger og ledelsen har fået gyldne håndtryk i forbindelse 

med deres afskedigelser og pensioner. Peter Straarup har en livslang pension stillet til rådighed af Danske 

Bank Kilde 74. Det observeres i mine analyser, at banken eller ledelsen fra krisetiden er ikke blevet stillet til 

ansvar for deres ledelsesmønster, ej heller har banken stoppet eller omstruktureret i deres 

incitamentsaflønninger, med undtagelse af et par år lige omkring krisen. Dette belyses i næste afsnit.  

13.5 Lønudviklingen i Danske Banks topledelse 

For at give et eksempel på, hvordan lønudviklingen har set ud de sidste 10 år i bankbranchen har jeg lavet 

en statistik over Danske Banks lønniveau, for de to topposter i direktionen og for lønudviklingen der 

omfatter formand og næstformand i bestyrelsen. Ligeledes er der lavet en statistik for deres 

incitamentsaflønning. 

Grunden til, at der ikke er lavet en undersøgelse af alle bankerne, er at mange af årsregnskabernes 

gennemsigtighed på dette punkt, ikke giver et reelt billede af sammensætningen i lønstrukturen. Jeg kan 

ikke konkludere, at Danske Banks billede er repræsentativt for hele populationen som jeg ellers har brugt i 

denne opgave. Da Danske Bank trods alt Danmarks ultimativt største bank, kan der argumenteres for at de 

er trendsættere i denne branche og de andre banker hurtigt vil følge samme aflønningsstruktur. 

Trendsætter tendensen underbygges blandt andet i en artikel, at Danske Bank var de første der begyndte at 

kræve gebyrer på simple bankkonti og at de andre banker hurtigt derefter fulgte trop, på trods af at det 

blev frarådet af Finanstilsynet Kilde 66. 
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13.6 Lønudviklingen i Danske Banks ledelse 

Nedenstående diagram viser lønudviklingen for Danske Banks Administrerende Direktør og Vicedirektøren 

over en 10-årig periode. Beløbene er angivet i millioner kroner. 

 

Det ses her at lønningerne forståeligt nok faldt i forbindelse med krisen, men også at disse begyndte at 

stige igen allerede i 2010 og 2011. I dag ses, at begge topposter i direktionen får mere i løn end der er givet 

før i Danske Bank.  

Nedenstående diagram viser aflønningen af henholdsvis Formand og Næstformand i Danske Bank over en 

10-årig periode. Beløbene er angivet i millioner kroner. 

 

I diagrammet afklares, at bestyrelsens lønudviklingen er forholdsvis konstant gennem krisen og derefter 

stiger i 2012. I 2011 ses, at næstformanden gage falder, dette skyldes med al sandsynlighed at der i marts 

måned tiltræder en ny næstformand. Søjlen er de to næstformænds gager er lagt sammen.  

11,1
12,3 12,6

8,6 8,6 9,2

12,4
13,4

10

13,8
15,5

18

7,3
8,3 8,8

6,4
7,6

5,6
7,6

8,9 8,4 8,2
9,3

10,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lønudvikling  for direktionen i 
Danske Bank

Løn i alt Adm dir Løn i alt vice direktør

1

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
1,205

1,958 1,89 1,931 2,002 2,054

1

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

0,663

1,35
1,238 1,207

1,04
0,932

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bestyrelsens afløning Danske Bank

formand næstformand



AFSLUTTENDE PROJEKT HD FINANSIERING MAJ 2017 
EN BRANCHE I KRISE LONE SKALS 
 

Side 63 af 90 

Alt i alt ses altså at lønudviklingen for bestyrelsen og direktionen har været stigende. Fra 2005-2015, dog 

med nedgang i direktionslønninger under krisen. Der er i disse tal ikke taget højde for inflation, som alt 

andet lige, vil gøre at lønnen naturligt stiger fra år til år. Men ser man på eksempelvis den administrerende 

direktørs lønning, så er den steget fra 8,6 millioner i 2008 til 18 millioner i 2016. Dette er en stigning på 

over 100%. Inflationen har derimod maksimalt været 4% i løbet af denne 10-årige periode (se graf 

herunder), så denne kan ikke have været den udslagsgivende faktor i disse lønstatistikker.  

 

Dernæst har jeg valgt at belyse udviklingen i incitamentsaflønningen i Danske Bank. Bestyrelsen er ikke 

omfattet af incitamentsstrukturen og derfor ses der udelukkende på direktionens aflønning. 
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13.7 Incitamentsaflønning af Danske Banks ledelse 

Diagrammet nedenfor belyser den procentmæssige del af incitamentsaflønningen i Danske Banks direktion.  

   

Tallene viser, at der under krisen og i årene efter, ikke blev tildelt hverken bonus eller aktieoptioner. Faldet 

i disse parametre kan skyldes lovgivningen omkring incitamenter så længe man er omfattet af bankpakke II 

(beskrevet tidligere i opgaven). Dog ses der, at Danske Bank slet ikke optionsaflønner i 2008-2010, selvom 

lovkravet blot kræver at incitamentsdelen maksimalt må være 20% Kilde 3. 

I 2011 indføres incitamentsaflønninger igen, men omfanget af disse aflønningsparametre er markant 

mindre end før krisen. Dette kan skyldes den førnævnte lovgivning, så længe banken er omfattet af 

bankpakke II. Ydermere er der efter krisen blevet indført at max. 50% af lønnen må være 

incitamentsaflønning når man ikke er omfattet af bankpakke II Kilde 3.  

Om det er reguleringen eller banken der har ændret holdning omkring incitamentsaflønning, finder jeg ikke 

oplysninger om i mine undersøgelser, men der ses i Danske Bank en mindre del af incitamentsaflønning 

trods højere aflønning generelt.  

Strukturen af aflønningen er i dag (2016) i Danske Bank den samme som før krisen. Der ses i årsregnskabet 

både bonus og aktieoptioner, men procentmæssigt har incitamentsdelen ændret sig markant fra før krisen 

og til nu. Det skal dog nævnes, at der observeres en markant stigning i incitamentsdelen de sidste par år 

(2015 og 2016). 

Det var ikke muligt at lave opgørelsen for 2014, da Danske Bank har ændret regnskabsopsætningen fra 

2013 og frem. Efter 2013 fremgår ledelsens incitamentsaflønninger ikke længere af årsregnskabet, men 

alene på en rapport på Danske Banks hjemmeside. Denne rapport fandtes kun for 2015 og 2016.   

Herefter vil jeg belyse om, sammensætningen af ledelsen og kravene til denne har ændret sig. Dette 

belyses for at se, om ledelsesstrukturen har ændret sig i forbindelse med krisen. 
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13.8 Delkonklusion incitamentsaflønning i bankerne 

Der ses i mine analyser, at bankerne der modtog støtte havde høj grad af incitamentsparametre i deres 

aflønningsform før krisen. Dette billede har ikke ændret sig synderligt fra før til efter krisen. Der observeres 

at bankerne der modtog støtte fortsat benytter denne aflønningsform.  

Bankerne der ikke modtog støtte, havde en langt lavere parameter af incitamentsaflønning i deres 

aflønningsform. Efter krisen viser mine analyser, at bankerne der ikke modtog statsstøtte blot er blevet 

yderligere risikoaverse. Der ses en stor forskel i hvordan bankerne har valgt at aflønner. De 

incitamentsaflønnende banker har i højere grad haft brug for statsstøtte, i forhold til de banker der har 

valgt en fast aflønning af deres ledere.     

Danske Bank har i dag en høj del af incitamentsaflønning i deres aflønningsform. Der ses dog at de i årene 

under krisen ikke incitamentsaflønnede deres ledelse.  

Bankerne har ikke haft konsekvenser for de ledere de havde op til krisen. Der ses i mine undersøgelser at 

mange af banklederne enten fortsat er i banken eller forlader banken med en fratrædelsesordning.     
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14 C2: HVILKE TYPE LEDERE HAR BANKERNE I DAG 

”Den generelle holdning i Danmark er, at succesrige erhvervsfolk er lidt nogle svindlere”… ”succesrige 

erhvervsfolk bliver ikke klappet op på scene” udtaler Chefredaktør for Børsen, Anders Krab-Johansen i et 

interview på selskabsadvokaternes hjemmeside Kilde 67. 

Kan disse udtalelser have sin rigtighed? Udtalelsen omhandler alle erhvervsfolk og ikke blot bankverdens. 

På trods af dette, har jeg i mine næste observationer belyst om der var tendenser på, om lederne i 

bankerne fortsat er disse ”svindlere” eller om de i dag i højere grad fortjener at ”blive klappet op på 

scenen”. 

Der er i dag anbefalinger til hvilken ledelsessammensætning der bør være i bankerne, denne beskrives i 

EBA/GL/2012/06 Kilde 8. Disse anbefalinger omhandler blandt andet, at der skal være en hvis troværdighed 

ved de ledende medlemmer i bankerne.  

Jeg har i mine observationer ikke kunne finde den helt store udskiftning på baggrund af 

troværdighedsparametre. Tværtimod ser jeg en tendens til, at nogle banklederne i dag ikke har den 

troværdighed en bankleder bør have. Der står blandt andet i EBA afsnit 13. at: ” Et medlem af 

ledelsesorganet bør anses for at have et godt omdømme” Kilde 8. Omend denne sætning kan fortolkes på 

mange måder, så observerer jeg flere eksempler på at dette desværre ikke er tilfældet i de danske banker i 

dag.  

Mange af lederne i bankverden, har været involveret i skandalesager, der har været i mediernes søgelys. Et 

eksempel på dette er Jes Klausby der i forbindelse med en sag vedrørende Dansk Pantebrevbørs, selv 

udtaler ” Der er behov for at være mere grundig, end Dansk Pantebrevsbørs var op til krisen. Det er læren, 

siger det krakkede selskabs tidligere bestyrelsesformand, Jes Klausby.”….”Hr. Klausby havde i Dansk 

Pantebrevsbørs blandt andet ansvaret for, at godkende handler til over 5 mio. kr. og formidlede millionlån 

med pant i en pløjemark. Han udtaler selv i artiklen, at det ikke er noget han er stolt af Kilde 43. Hr. Klausby 

var efter bestyrelsesposten i Dansk Pantebrevsbørs ansat i Nykredit som økonomidirektør frem til 2016.   

Ifølge EBA’s retningslinjer, bør en økonomidirektør der har været involveret i en konkurs, blive set kritisk på 

både i sin arbejdsfunktion i erhvervslivet og af de finansielle myndigheder. Dette fremgår dog ingen steder i 

mine observationer i forbindelse med ovennævnte sag. I Nykredits årsregnskaber fremgår det ikke, at de 

følger anbefalingerne fra EBA, hvilket er i tråd med at de ikke har haft betænkeligheder ved at have Hr. 

Klausby ansat. Der findes en række andre eksempler på ledere i de danske finansielle institutter der har en 

”blakket” fortid, men det lader ikke til at deres arbejdsgivere følger EBA’s retningslinjer. Ligeledes ses der 

personer i de finansielle tilsyn der ikke lever op til anbefalingerne. Jeg har ikke kunne finde bevis for at disse 

anbefalinger gælder for tilsynsmyndighederne, men det må formodes, at de også bør have et godt 

omdømme, specielt set i lyset af at de skal vurdere om banklederne har et godt omdømme. Det observeres 

blandt andet at Jacob Brogaard der var bestyrelsesformand for finansiel stabilitet og medlem af bestyrelsen 

i Finanstilsynet, er involveret i OW Bunker sagen og kan stilles økonomisk ansvarlig i denne Kilde 66. Sagens 

udfald er dog ikke afgjort endnu. Der er løbende sager imod lederne i de danske banker, dette ses blandt 

andet i hvidvaskningssagen i Danske Bank Kilde 63. Man kan ikke udelukke at disse ledere er gode og 

kompetente ledere, men man må absolut stille spørgsmålstegn ved deres integritet, når de har været 

involveret i sådanne sager førhen og der bør blive ført skarpere opsyn med dem, ligesom EBA’s 

anbefalinger foreskriver. Jeg har som tidligere nævnt sendt en mail til Finanstilsynet, for at få en forklaring 

på hvorledes disse anbefalinger opretholdes i den finansielle sektor, men har desværre stadig ikke fået svar. 
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Jeg har observeret en forskel på hvordan de forskellige ledere ser det ansvar de har haft, Hr. Klausby 

erkender sit ansvar og er ikke stolt af det Kilde 43. Han har altså en del mere selvindsigt end hvis man 

sammenligner med Niels Valentin Hansen der fraskriver sig et hvert ansvar (beskrevet tidligere i opgaven) 

Det skal nævnes at det er langt fra alle ledere jeg har observeret der har tilknytning til konkurser og 

skandalesager. 

Da jeg nu har belyst hvilke type ledere bankerne har i dag vil jeg afklare hvordan disse topledere udvælges. 

Hvilke mekanismer træder i kraft og hvilke overvejelser gøres i forbindelse med en leders ansættelse i 

bankerne. Dette leder mig til mig næste afsnit.  

14.1 Udvælgelsesprocessen af ledere i bankerne i dag  

Jeg vil i dette afsnit afklare, om udvælgelsesprocessen af nye ledere i de finansielle institutter er på 

baggrund af officielle, rationelle og grundige udvælgelsesprocesser. Min hypotese er at dette ikke er 

tilfældet. 

 

Der ses en forskel i rekruttering af ledere på laveste, mellemste og øverste niveau i bankerne. På det 

laveste niveau ansættes ledere oftest ud fra officielle procedurer og de er tit blevet opfordret til at søge 

stillingen af deres overordnede. Ledere på laveste niveau ligger vægt på resultater, hvorimod lederne på 

mellemlederniveau i høj grad ligger vægt på empati i forhold til de resultatskabende ledere på nederste 

niveau. Allerede på mellemste ledelsesniveau ses en forskel i udvælgelsesproceduren. De ansættes oftest 

gennem netværk og personlige relationer. På det mellemste niveau anerkender man de officielle 

procedurer der er i forbindelse med ansættelser, men de uofficielle er dem der oftest bruges i praksis Kilde 68. 

Argumentet om at den finansielle sektor ikke udvælger gennem de officielle kanaler, når det gælder 

topposter, understøttes af en rapport fra ministeriet om ligestilling. Rapporten udtrykker, at der eksisterer 

en ikke-synlig udvælgelses og rekrutteringsproces. Der udvælges gennem netværk, og disse består primært 

af mænd underbygger rapporten Kilde 71. Dette underbygges yderligere i magteliten Kilde 41. 

I en undersøgelse i Nykredit ses de uofficielle regler ofte i spil, selvom de helst ikke vil anerkende det Kilde 68. 

Det bekræftes, af tidligere HR-direktør David Frederiksen i Nykredit, ”at ved store organisationsændringer 

kan de normale rekrutteringsprocedurer kortvarigt tilsidesættes, for at få stillingerne besat inden for 

rimelig tid”. Han mener dog at dette hører til undtagelsen mere end reglen, og pointerer at mangfoldighed 

er vigtig for Nykredit Kilde 68. 

 

Når betydningsfulde poster skal besættes, er der en tendens til at den samme gruppe mennesker bliver 

valgt. Dette underbygges i magteliten, der beskriver at de 423 mennesker fra denne elite har stærke 

forbindelser til fælles. Kernen i netværket, er domineret af erhvervslivet og der er en overrepræsentation af 

veluddannede velhavende mænd med økonomiske uddannelser Kilde 41. Dette understøttes ligeledes i en 

rapport der udtrykker, at ”deltagelsen i mandsdominerede netværk er fremmende for den enkeltes 

karrieremuligheder i banken” Kilde 70. 

 Mandlige chefer er tryggere, ved at ansætte eller forfremme jævnaldrende mænd med samme baggrund, 

uddannelse, familiemønster og udseende. Jo højere op i virksomheden, jo højere vægter personlige 

egenskaber. Ulrik Schultz Brix underbygger dette i en undersøgelse, der udtrykker at: Jo mere tid disse 

mennesker bruger sammen, jo mere kommer de til at ligne hinanden, og jo tryggere er de nuværende 

ledere ved at pege på folk fra deres netværk som efterfølger til en evt. direktørpost Kilde 41. 
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Der er i de finansielle institutter lige store muligheder for mænd og kvinder for at få en ledelsespost 

gennem de officielle rekrutteringsprocesser. Men når bankledere oftest rekrutteres gennem de uofficielle 

kanaler, så som netværk, bliver de officielle processer dog begrænset. Netværket for topledere har en 

overrepræsentation af mænd Kilde 41 og Kilde 68. 

 

I mine observationer, er der ikke en eneste kvinde i en toppost i de danske banker (der er kun set på adm. 

direktør, vicedirektør, bestyrelsesformand og næstformand, ses det i et bredere perspektiv findes der 

kvinder på topposter, om end de er i fåtal).  

I magteliten ses ligeledes en underrepræsentation af kvinder Kilde 41. Fåtallet af kvinder kan skyldes kulturelle 

synspunkter. Dette underbygges af: Jeanne Strunck & Lise-Lotte Holmgreen Kilde 68 og Mats Alvesson og 

Yvonne Due Billing Kilde 72, der udtrykker at kvinder ikke har samme mulighed for at komme i betragtning til 

en lederstilling, da der i denne sektor er en stereotyp anskuelse af, hvad kvinder og mænd kan. Anskuelsen 

går ud på at kvinder er omsorgsorienteret og mænd er karriereorienterede. Dette billede er blevet 

bekræftet, i en af de danske banker udtrykker Fr. Holmgren og Fr. Strunck Kilde 68. Kulturelle og biologiske 

faktorer spiller ind på beslutningsprocessen i udvælgelse af ledere, tilføjer Fr. Billing og Hr. Alvesson  Kilde 72. 

Når mandsdominerede netværk primært bruges, når der skal ansættes på de øverste ledelsesniveauer, kan 

det være svært for kvinder at komme i betragtning til disse topposter. Dette ses selvom flere kvinder i 

ledelserne i høj grad er med til at skabe bedre økonomiske resultater, end hvis der udelukkende er mænd 

repræsenteret Kilde 69. På trods af dette ses det fortsat, at det øverste ledelsesniveau i bankverden i høj grad 

er besat af mænd og det bemærkes ydermere, at en del af disse er repræsenteret i bogen Magteliten Kilde 41. 

Flere kvinder i ledelser, ville skabe en bedre ligevægt grundet den mindre tendens til overconfidence og 

derved skabe en bedre balance og effektivitet i ledelsen. Dette underbygges i Adam og Ferreriars rapport 

om kvinder i direktioner og bestyrelser, der konkluderer at: ”kvindelige direktører og 

bestyrelsesmedlemmer agerer anderledes end mænd og at en ”kønsfordelt” bestyrelse er positivt relateret 

til bestyrelsens effektivitet” Kilde 5. 

Der kan argumenteres for, at det er svært at finde kvindelige ledere til disse topposter, da der i 

bankerhvervet ikke er mange kvinder på ledelsesposter generelt Kilde 68. Ydermere er kvinder 

underrepræsenteret på de økonomiske uddannelser Kilde 80. 

 

Det belyses i bogen Magteliten, at hele Danske Banks ledelse er repræsenteret i omgangskredsen der 

indeholder de mest indflydelsesrige personer i Danmark. Hvilket giver indtryk af, at der i 

ansættelsesprocessen er sket en forfordeling, da disse mennesker højst sandsynligt kendte hinanden inden 

ansættelsens start. Det observeres, at det ikke er de officielle, rationelle og grundige udvælgelsesprocesser 

der er i højsæde når der vælges ledere i de danske banker. 

Dette leder mig til det næste emne jeg vil undersøge, hvilket er om der er en samvariation mellem 

bopælsmønster, netværk og ansættelsessted.     
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14.2 Netværk og Nordsjælland  

Magteliten fornyer sig hele tiden, men ændringerne sker, så de samme personer og organisationer kan 

holde fast i deres magt. Elitens bopælsmønster og sociale baggrund forbliver den samme. I hovedstaden er 

direktørernes netværk tættere, de bor op ad hinanden og løber ofte ind i hinanden også udenfor 

erhvervslivet, derfor har de højere tendens til et rekruttere og ansætte hinanden Kilde 41. Bogen Magteliten 

belyser, hvor de mest magtfulde mennesker bor, den beskriver at 68% af magteliten bor i 

hovedstadsområdet, 31% i whiskybæltet Kilde 41. 

Ellersgaard, der er medforfatter til bogen Magteliten, udtaler i et interview at: ”man skal sørge for ikke at 

blive hægtet af de venskabelige netværk, der ligger i at bo tæt på hinanden”. Bopælsmønstret var for 

eksempel en medvirkende årsag til, at A. P. Møller Mærsk rekrutterede Michael Pram Rasmussen, som 

direktør. A. P. Møller Mærsk rekrutterede Hr. Pram Rasmussen da han havde været Hr. Pram Rasmussens 

nabo, og derfor kendte ham som familiemenneske og vidste hvordan han håndterede konflikter” Kilde 64. 

Da jeg i mine undersøgelser af banklederne observerede, en tendens til at flertallet af direktions og 

bestyrelsesmedlemmerne fra de sjællandske banker bor i Nordsjælland, vil jeg klarlægge om der er en 

sammenhæng mellem bopæl, netværk og ansættelse i de store danske banker, ligesom det observeres i 

netværket af de mest indflydelsesrige mennesker i Danmark.  

Jeg har lavet en statistik over hvor banklederne fra Sjælland bor, for at se om der er sammenfald mellem 

deres bopæl og ansættelse i bankerne. Jeg vil afklare dette, da der som tidligere nævnt i opgaven belyses, 

at man ikke altid handler rationelt, og man samtidig sjældent bruger de officielle ansættelsesprocedurer. 

Derfor belyses det om udvælgelsesprocessen af banklederne, er influeret af det netværk og bopælsmønster 

som den eksisterende ledelse har.  

Der er i denne undersøgelse, udelukkende set på ledere fra de banker der har hovedsæde på Sjælland, da 

det rent geografisk og logistisk kan give udfordringer, at være leder i eksempelvis Sparbank (der har 

hovedsæde i Skive) og være bosat i Nordsjælland. Transporten vil ganske enkelt blive for lang og 

tidskrævende. Den del af bankernes direktioner eller bestyrelsesmedlemmer der ikke bor på Sjælland, er 

typisk bosat i de byer som banken er stiftet i.      
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Nedenstående diagram viser fordelingen af sjællandske bankledere der har bopæl i Nordsjælland: 

 

 

Det ses i diagrammet, ovenfor at 67% af de bankledere jeg har analyseret, bor i Nordsjælland. Diagrammet 

viser at 33% af de sjællandske bankledere, bor andre steder på Sjælland. I mine observationer bemærkes 

det, at det primært er bankledere fra de større banker, der er bosat relativt tæt på hinanden i 

Nordsjælland. Der er altså et klart sammenfald mellem bankledernes bopæl og deres ansættelsessted.  

Jeg kan ikke entydigt konkludere, at udvælgelsen af bankernes ledere sker på baggrund af omgangskreds, 

netværk og bopælsmønstre. Men sammenfaldet er slående. 

Dette i samspil med, at man ikke overholder de anbefalinger der er givet af EBA, kan gøre det svært at 

ændre bankernes ledelse i den finansielle verden. 

14.3 Delkonklusion hvilke type ledere har bankerne i dag  

I mine analyser observeres ikke andre ledelsestyper i dag i de danske banker, om end det skal nævnes, at 

dette område er svært at belyse til bunds, grundet manglende indsigt i det øverste ledelsesniveau. 

Udvælgelsen af lederne på topniveau sker i høj grad i form af netværk, og ikke de officielle procedurer.   

Der ses at det primært er mandsdominerede netværk der bruges når der skal vælges nye ledere i bankerne.  
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15 KONKLUSION 

Forekomst af kriser kan reduceres, ved at forbedre Corporate Governance. Direktionens ansvar er den 

daglige drift af virksomheden. Bestyrelsens ansvar, er at være kontrolorgan for direktionen og sørge for at 

denne lever op til sit ansvar og ikke tager for høje risici. Ledelsens ansvar i de danske banker, har været en 

vigtig parameter i forbindelse med finanskrisen. Gode kompetente bestyrelser vil være med til at fremme 

sunde aktiviteter i bankerne og vil ligeledes være i stand til at reducere sandsynligheden for problemer. Det 

kræver dog at bestyrelsen er sammensat rigtigt, så det er de rette kompetencer og den rigtige ballast der 

leder banken. 

Der ses en del interessekonflikter mellem direktion og bestyrelse. Især uafhængighedsprincippet mellem 

disse to ledelsesorganer, lader til at volde problemer i den finansielle sektor i Danmark. Jeg har i mine 

undersøgelser kun i ringe grad kunne bekræfte, at de danske banker efterlever disse anbefalinger. Der 

findes ikke svar på hvorfor disse anbefalinger ikke bliver overholdt. Manglen af storaktionære i bankerne 

har været medvirkende til at ledelsen ikke er blevet overvåget tilstrækkeligt, dette kan lede til øget risk 

seeking behavior.   

Mange danske banker havde før krisen incitamentsaflønninger. Det er en aflønningsparameter der kan lede 

både gode og kompetente ledere med sig, men ligeledes kan denne aflønningsform fremme en 

risikosøgende adfærd, hvis den ikke er struktureret på en fornuftig måde. I bankerne har der været høj grad 

af incitamenter i aflønningerne, hvilket i tilfælde har ledet til risk seeking behavior hos lederne, dette har i 

nogle tilfælde ledt bankerne ud i insolvens og i værste fald konkurs. 

Der har siden 1980erne være deregulering, dette har medført øget risikotagning i de finansielle institutter. 

Narrativet i den finansielle verden, kan have indflydelse på hvordan ledere tænker i den finansielle verden. 

Det kan lede til øget risk seeking behavior. Det har ligeledes haft indflydelse på, den finansielle verden op til 

krisen på globalt plan. Ligeledes observeres det, at dette narrativ har haft indvirkning på de danske 

bankledere der troede på en ny æra fortælling, der bragte optimisme med sig. Grunden til denne 

optimisme var de nye finansielle instrumenter, der gjorde at troen på den finansielle sektor som ufejlbar 

vandt indpas. 

De kognitive adfærdsmønstre kan i den grad influere, hvordan ledere tænker og agerer i 

ledelsessammenhæng. Ledere kan nemt blive påvirket, af de biases der ofte influerer topledere i bankerne 

på et ubevist plan. De biases, der oftest ses hos de fiansielle ledere, er self tribute bias og overconfidence. 

Disse biases kan føre til øget risk seeking behavior hos ledelsen i bankerne, dette kan i værste fald lede til 

insolvens i banken.   

En LLR (i Danmark bankpakkerne) kan ligeledes intensivere risk seeking behavior og lede ledere ud i Moral 

Hazard problematikken. Mange af de danske banker, havde brug for en LLR i forbindelse med krise for at 

undgå konkurs. På trods af den støtte de danske banker fik, observeres det at nogle af disse efterfælgende 

er gået konkurs. Dette skabte usikkerhed omkring den finansielle sektor i Danmark i årene efter krisen.   

Det ses i mine undersøgelser, at der stort set ikke er konsekvenser for toplederne i den finansielle sektor fra 

før krisen. Mange er fortsat i erhvervslivet, eller har fået flotte fratrædelsesordninger og pensioner. Ej 

heller har der været nævneværdige juridiske konsekvenser i Danmark. Der afventes stadig dom i 2 sager, og 

disse bliver skelsættende for hvordan man vil drive bankvirksomhed i Danmark fremover. Bankerne er indtil 

videre heller ikke blevet stillet til regnskab, der afventes dog ligeledes dom i retssagerne. 
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 Magteliten i Danmark er betegnet som de 423 danskere, der har mest indflydelse i kongeriget Danmark. 

Der ses at banklederne i de danske banker er repræsenteret i magteliten. Denne elite kender hinanden og 

er en gruppe med en subkultur, der beskrives som fast sammentømret.  

Det observeres, at bankerne der incitamentsaflønnede før krisen, også gør brug af denne aflønningsfrom 

efter krisen. De banker der ikke brugte denne aflønningsform før krisen, benytter sig heller ikke af den i 

dag. Der ses stor samvariation med de banker der incitamentsaflønnede og brugen af bankpakkerne.  

Der ses ikke stor forskel i bankens ledelser i dag i forhold til før krisen. Incitamentsparametrene er stadig en 

stor del af bankens aflønningspakker. Der er ikke sket sanktioner og lovgivningen har heller ikke medvirket 

til at bankerne tager mindre risici i dag på aflønningsområdet. Det ses i mine observationer ikke andre 

ledelsestyper i dag i de danske banker, om end det skal nævnes at dette område er svært at belyse til 

bunds grundet manglende indsigt i det øverste ledelsesniveau. Udvælgelsesprocesserne af disse ledere har 

ikke ændret sig. Udvælgelsen af lederne på topniveau sker i høj grad i form af netværk, og ikke de officielle 

procedurer. 
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16 PERSPEKTIVERING  

Den danske finansielle sektor, er i dag en sektor under stor udvikling og med massiv vækst. Dette ses 

trods den globale finansielle krise der havde sit udspring i 2007-08. Denne sektors størrelse og 

udvikling gør, at den finansielle verden har en enorm indflydelse på det danske samfund som helhed.  

Der er i forbindelse med krisen kommet mange regulativer, men om disse er nok til at tøjle den 

finansielle sektor og den risikovillighed, der ses i sektoren kan der stilles spørgsmålstegn ved.  

Efter The Great Depression blev der indført store regulatoriske indgreb og dette havde en yderst gavnlig 

effekt på økonomien som helhed. Det bidragede til reduktionen i kriser helt op til 1970’erne Kilde 34. Så 

hvorfor er det vi ikke har gjort brug af dette i forbindelse med finanskrisen? Kan det tænkes at bankerne i 

Danmark er blevet for magtfulde og indflydelsesrige og kan influere de regulativer de bliver lavet af 

regeringen.  

Kommiteen for god selskabsledelse udtrykker: ”Det er komitéens holdning, at selvregulering er den bedste 

reguleringsform, når det drejer sig om god selskabsledelse” Kilde 14. Jeg stiller mig kritisk overfor denne 

holdning, da der ses en tydelig tendens i mine observationer på at corporate governance går i samme 

retning som før krisen, og bankerne ikke er i stand til at regulere tilfredsstillende internt i bankerne. I 

teorien er tanken om egen intern regulering vejen frem. Det bør være ledelsens ansvar at drive en sund og 

fornuftig forretning, men tiden før og desværre også efter krisen, har vist et helt andet billede af de danske 

bankers topledelse. Derfor vil det være fordelagtigt med bedre regulering så vi ikke ender i endnu en dansk 

bankkrise. 

Nogle af de banker der modtog statsstøtte gennem bankpakkerne, er i dag gået konkurs, så man kan stille 

spørgsmålstegn ved om LLR var skruet hensigtsmæssigt sammen i forhold til de danske banker. Jeg mener, 

at de banker der modtog statsstøtten burde have haft skærpede tilsyn, med henblik på hvorledes pengene 

blev brugt og derefter burde der blive lavet en grundig analyse af, hvordan man undgår det samme 

problem i fremtiden. Hamiltom og Mickeltway underbygger dette og mener dog at dette kun har en meget 

lille effekt på lang sigt, da de ikke tager stilling til grundende til de fejl der blev begået, og dette mener de 

trods alt må være det vigtigste Kilde 36. Her kunne der blandt andet ses på, om incitamentsaflønningerne har 

været med til at skabe øget risk seeking behavior i bankerne. Det skal naturligvis nævnes, at dette 

parameter ikke kan stå alene og tage hele skylden for at banken er drevet ansvarsløst. 

Der sås inden krisen meget høje aflønninger af ledelserne i bankerne og der kan argumenteres for at en 

leder med så stort et ansvar, naturligvis skal have ordentlig gage der modsvarer det ansvar han har i sin 

ledelsespost. Men samtidig skal aflønningsparametrene være struktureret hensigtsmæssigt, så de rette 

beslutninger bliver intensiveret. Det skal være den gode sunde virksomhed med den langsigtede plan, der 

er i fokus og ikke direktionens egen vinding. Alt efter hvor længe de har siddet på en ledelsespost, kan der 

argumenteres for at de fortjener en god fratrædelsesordning. Da de høje fratrædelsesordninger er 

almindelig kutyme for topledelsen i de danske banker, kan man ikke mistænke lederne i at spekulere i disse 

ordninger. Det har naturligvis et vist loft, da bankerne ikke ønsker en for høj 

medarbejderomsætningshastighed og derved ikke vil ansætte en, der har tendenser til at fratræde en 

stilling kort efter ansættelse Kilde 99. Nogle af summerne er så høje at man ikke kan fortænke en leder i, at 

have det med i mente når de skriver en kontrakt under. Bankerne kunne overveje, om det ville være en ide 

at se på sammensætningen i disse incitamenter og derved fremme den rette kultur for ledelsen i banken i 

stedet for at begrænse deres omfang.  



AFSLUTTENDE PROJEKT HD FINANSIERING MAJ 2017 
EN BRANCHE I KRISE LONE SKALS 
 

Side 74 af 90 

Hvem der bærer ansvaret for, at nogle banker gik konkurs, kan i min optik kan deles i 2. Det var dels de 

myndigheder der i EU vurderede, at bankerne kunne modtage den støtte de søgte om og dels den ledelse 

der var i bankerne der trods støtten drev banken i sænk. 

Der ses ikke ændringer i ledelsessammensætningen når det gælder bestyrelsen og direktionens interaktion, 

de kender fortsat hinanden på kryds og tværs bl.a. fra andre organisationer. Det må formodes at magteliten 

endnu engang er i spil når der skal vælges topposter i de store danske banker. Jeg må formode at grunden 

til dette er uændret er at de omliggende rammer er statiske.  

Der ses at mange af banklederne, er en del af de mest indflydelsesrige mennesker i Danmark. Men når så 

stort et antal af indflydelsesrige er repræsenteret i de store danske banker, så er vi måske alligevel ikke så 

langt fra lobbyismen som vi ser det i USA. Om der er penge involveret fra den finansielle sektor i Danmark 

på samme måde som i USA, finder jeg ikke svar på i mine undersøgelser, det er dog nævnt at dette finder 

sted i magteliten generelt. En ting er sikkert, hvad end det er vennetjenester, rygklapperi eller reelle 

cashflows mellem bankens ledere og politikerne eller ej, så er magt og indflydelse er en god faktor, hvad 

end man vil have ændringer i samfundet eller bremse dem.  

Hvis der i højere grad blev benyttet hard law, var der ingen tvivlsspørgsmål for lederne om hvor grænsen 

går. I mine observationer ses det, at nogle ledere ikke var bevist om deres ansvar hvilket kan vække 

forundring.  

Der er i dag bedre tilsyn med bankerne end der var før krisen, og gennemsigtigheden i bankerne er også 

blevet bedre bl.a. i form af informationerne i regnskaber og på hjemmesider. Når dette er sagt mener jeg, 

at der er lang vej igen før der er optimal gennemsigtighed og tilsyn. 

Men har den finansielle krise bidraget med ny viden? Har bankerne og deres ledere lært noget af den 

finansielle krise i Danmark, eller om de ufortrødent kører videre i samme spor som før krisens 

udspring? Ingen bliver stillet til ansvar og ingen tager ansvar. 

Jeg må altså konkludere, at der ikke er sket meget med ledelsesstruktur og aflønningsformer i de danske 

banker siden finanskrisen i 2008. Der ses de samme mønstre, samme ledelsestyper, samme 

aflønningsstrukturer og på ledelsessiden. Med mindre man vælger at ændre lovgivningen, så må vi ganske 

enkelt ligge det i skæbnens hænder og afvente at narrativet i denne verden og subkulturen i magteliten 

ændrer sig. Personligt tror jeg det er noget vi må kigge langt efter. Finn Østrup, CBS udtaler i programmet 

Husker du ….. 2008, at vi ser de samme tendenser i dag som den gang, og han siger at ”vi har ikke lært 

noget som helst af krisen” om end han bruger argumentet, at krisen først rigtig er slut når renten er tilbage 

på 4-5% og derfor ser det fra en lidt anden vinkel end jeg, så må jeg tilslutte mig hans udmelding, vi har ikke 

lært noget som helst af krisen. 

Et problem i denne sektor er, et begreb jeg personligt kalder, moralsk lønningsrisiko. Dette begreb dækker 

over den risiko, der er ved en given aflønningsform. Det ses at den forkerte aflønningsform, kan fremme 

risk seeking behavior. Dette kan bl.a. ske tæt på lønningsdag, eller for den sags skyld tæt på udbetalinger 

for optioner eller bonus. De overconfidente ledere, tager ofte højere risici, for at optimere egen indtjening, 

og dette kan forsage ringere indtjening for virksomheden på lang sigt. Dette underbygges i en 

undersøgelse, hvor det beskrives at overconfidente ledere har tendens til at lave værdiødelæggende 

investeringer for deres arbejdsgiver. Undersøgelsen udtrykker ligeledes at der er sammenhæng mellem en 

overconfident leder og (in)effektiviten af corporate governance Kilde 45. 
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Det er vigtigt, at vægte lønningssammensætningen, så man får det mest optimale ud af både leder og 

performance. Det er bedst med en symbiose, hvor bankens langsigtede og sunde drift, er i 

overensstemmelse med lederens strategi på personligt plan. Hvordan man får ledere til at være ”firmaets 

mand”, findes der mange bud på. Jeg tror på der findes mange aflønningsformer af ikke finansiel karakter, 

der kan fremme denne tilgang for en leder. En anden løsning kan være at udbetalingen for 

incitamentsaflønningen falder efter pension, eller på anden måde bliver lavet så langsigtet, at man ikke har 

tendens til at fremme investeringer for egen vindings skyld. Ledernes mindset skal ændres, og dette sker 

ikke hvis man ved at, man kan lave amoralske beslutninger uden at det har konsekvenser. Langsigtet 

incitamentsaflønninger som vi ser dem i dag i de danske banker, er en måde at gøre det på, men om det 

langsigtet nok til at eliminerer moral hazard, lader jeg stå i det uvisse. Den bedste aflønningsmetode har jeg 

desværre ingen bud på. Det vil jeg lade op til de økonomiske forskere og matematikere der er i Danmark, 

men jeg er sikker på, at de i fællesskab vil kunne hjælpe de danske banker med at skabe den helt rigtige 

struktur, der kan skabe et godt fundament for bankerne og nedbringe den moralske lønningsrisiko.  

I forhold til konsekvenser for lederne burde der blive statueret et eksempel, så man fremover leder 

bankerne på en mere ansvarsbevidst måde. Der kan findes argumenter både for og imod domme, men der 

tegner sig et billede af at der ikke er sket de helt store ændringer i ledelsesstruktur og lønsammensætning i 

mine sammenligninger fra regnskaber i 2005 og 2015. Et statuerende eksempel i dommene og en bedre 

regulering, vil kunne afhjælpe et eventuelt fremtidigt moral hazard problem i min optik. Der kan 

argumenteres for at et statuerende eksempel ville være unfair overfor den enkelte leder, samtidig mener 

jeg at man skal dømmes hvis man overtræder loven, hvis ikke med frihedsberøvelse så med økonomisk 

straf. 

Set fra det samfundsøkonomiske perspektiv, tilbage i 2008, måtte der gøres noget for at hele 

infrastrukturen ikke brød sammen, og hjælpepakker i form af garantier og indskud virkede som den rette 

løsning for at få beroliget økonomien og ikke skabe en ”run of banks” effekt, som det kunne ses i USA og 

andre lande. Men for at undgå en ny krise, hvad end denne er national eller global, kræver det en ny 

indstilling til bankdriften og ledelsesmetoderne der bruges i den finansielle sektor. 

 Som en afsluttende bemærkning skal det nævnes at der findes forskellige grader af overconfidence som 

kan have vidt forskellige virkninger på ledelsesbeslutningerkilde 60. Der findes desværre ingen studier, der 

analyserer disse niveauer, men området kunne være interessant at få belyst, så man kan få et bedre indblik 

i overconfidence og indflydelsen på ledere og deres beslutningsprocesser. 
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17 PROCESEVALUERING 

Det har været en særdeles lærerig proces, at gennemføre denne undersøgelse. 

Det har været både udfordrende og lærerigt, at behandle en konkret finansiel problemstilling, der ikke er 

blevet belyst før. Denne opgave indeholder et bredt problemfelt, som har vist sig at være en udfordring på 

dataindsamlingsdelen og den har tillige været svær at afgrænse.  

I problemløsningen har det været lærerigt, at kunne benytte finansiel teori som støtte til at besvare enkelte 

undersøgelsesspørgsmål.  

På et videnskabsteoretisk niveau, har det været interessant at dokumentere bearbejdningen af 

problemstillingen. Den underliggende hermeneutiske videnstilegnelse har gjort det vanskeligt at beskrive, 

den faktiske videnstilegnelse og bearbejdning til en lineær beskrivelse i opgaveform. Validiteten af de 

behandlede data, må ses i forhold til at jeg i projektets start har haft en begrænset viden om emnet, da det 

ikke er belyst før og dette har påvirket indsamling og analyse af empirien. Jeg har parallelt med 

opgaveskrivningen tilegnet mig viden, der har haft indvirkning på allerede behandlede 

undersøgelsesspørgsmål. Jeg har forsøgt at løse dette dilemma, ved at revurdere problemstillingen og 

empirien i takt med behandlingen af data.  

Endvidere har det været udfordrende, at håndtere opgaveskrivningens dilemma, hvor det tungest 

funderede grundlag for at stille problemstillingen, er opnået når opgaven er ved at nå sin afslutning. Derfor 

har det været nødvendigt at præcisere og revidere den først stillede problemstilling ved opgavens 

afslutning.  

Udover at behandle problemstillingen ud fra skreven teori, har det også været specielt interessant at 

udføre egne analyser, ved hjælp af årsregnskaber og andre informationer, fra de undersøgte banker. 

Validiteten i nogle disse data, må således undersøges, da de kan være farvede af virksomhedens holdning.  

Grundet de relativt få ressourcer jeg har haft til rådighed i projektperioden, har udvælgelsen af 

respondenterne til spørgeundersøgelsens været præget af mit umiddelbare netværk. Det er derfor relevant 

at vurdere reliabiliteten og validiteten, af de data der er kommet ud af undersøgelsen. Det skal nævnes at 

undersøgelsen er lavet for at belyse en tendens og ikke er et statistisk gennemarbejdet produkt. 

I forhold til problemstillingen med reliabilitet og validitet må det nævnes, at min ambition med 

opgaveskrivningen var at opnå en erfaring med videnskabsteori og arbejdet med finansielle modeller i en 

virkelig kontekst. Jeg har derfor prioriteret indsigten i problemstillingen højt. Det skal som før belyst 

nævnes, at et fuldt statistisk arbejde var en umulighed i forhold til mængden af data, der findes om dette 

emne nationalt, hvilket skal retfærdiggøre et muligt mangelfuldt datagrundlag. 

Overordnet set har det været en spændende proces, som har givet mig et større erfaringsgrundlag 

inden for det belyste område hvilket jeg kan bruge i fremtidige projekter. 
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19 BILAG 

Bilag 1 Asymmetrisk Information 

Definition fra Gyldendals Den Store Danske (denstoredanske.dk) 

Asymmetrisk information, økonomisk teori om situationer, i hvilke agenter, fx virksomheder eller 

forbrugere, har forskellig viden på områder, der er relevante for de pågældende situationer. Denne 

skævhed besværliggør en hensigtsmæssig produktion og fordeling af varer og ydelser, hvis agenterne 

forsøger at udnytte deres særlige viden til egen fordel. 

Asymmetrisk information kan fx optræde, når en køber og en sælger forhandler. En sælger, som skal 

fremsætte et priskrav én gang for alle, og som ikke kender køberens præcise betalingsvilje, vil normalt 

kræve mere, end køberen med sikkerhed vil betale. Hermed går han ganske vist glip af en handel, hvis 

køberens betalingsvilje er lille, men til gengæld får han en højere pris, hvis køberens betalingsvilje er stor. 

Samfundsmæssigt kan denne handelsform være uhensigtsmæssig, da den kan resultere i, at der ikke 

handles, selvom køberens reelle værdiansættelse af varen overstiger sælgerens. Begge kunne altså stilles 

bedre ved en fornuftig handel. Hvis sælgerens værdiansættelse af varen er kendt af køberen, kan 

problemet løses ved en ændring af handelsformen, så det er køberen, der fremsætter et tilbud. Køberen vil 

da tilbyde en pris, der er lig med sælgerens værdiansættelse, hvis denne er mindre end køberens, og varen 

vil således ende hos den, der vurderer den højest. Hvis sælgerens værdiansættelse af varen derimod også 

er ukendt for køberen, findes der i almindelighed ikke en mekanisme, som sikrer, at varen ender hos den, 

der vurderer den højest. 

Økonomisk teori om asymmetrisk information er udviklet siden 1970'erne i nær tilknytning til den ikke-

kooperative spilteori. Teorien beskæftiger sig med agenters adfærd i de pågældende situationer, med de 

fordelingsmæssige konsekvenser heraf og med udvikling af mekanismer (markeds-, forhandlings- og 

organisationsformer), som virker godt under de givne forhold. Mekanismerne skal være 

incitamentsforenelige, dvs. at agenterne skal have interesse i at udnytte deres særlige viden på den 

ønskede måde. Dette begrænser, hvad der kan opnås; i bedste fald opnås "second best"-resultater til 

forskel fra "first best"-resultater, som refererer til situationer uden asymmetrisk information. 

 

  

http://denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_statistik/Beslutningsteori%2c_spilteori_og_kybernetik/spilteori
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Bilag 2 Finansialisering 

Følgende beskrivelse af finansialisering er kopieret fra egen eksamensopgave af 27 jan. 2017: 

Finansialisering kommer allerede efter 2. verdens krig men vinder virkelig indpas efter dereguleringen der 

starter i 1970-80erne, efter dette stadie begynder bankerne og den finansielle sektor at have mere magt. 

Finansialisering er en proces hvor den finansielle sektor for mere magt og rent faktisk spreder sig ud til det 

almene produktive marked også. Det bliver en aktiekultur der driver værket, det er shareholder value der 

er i højsæde, og stakeholder value bliver skubbet mere og mere til side.  

Vi har to økonomer der decideret skriver om dette i finansielle kriser og krak kompendiet bind 1, nemlig 

Ronald Dore, ”Financialization of the Global economy” og Guatam Mukunda ”The price of Wall Street 

Power.”  
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Bilag 3 Selskabslovens § 115 

I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske 

ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at: 

1) Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er 

tilfredsstillende. 

2) Der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. 

3) Bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold. 

4) Direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og 

5) Kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet 

til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og 

kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det 

tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. 
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Bilag 4 Jyske Banks Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 
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Bilag 5 Eksempel på bestyrelsesmedlemmers valgperiode (Sydbank) 

 

 


