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1. Indledning 
1.1 Problemfelt  
Den finansielle sektor og især bankerne blev i Danmark genstand for offentlighedens 
interesse som følge af deres medvirken til den seneste verdensomspændende finansielle 
krise, der indtrådte i Danmark i august 2008. Her blev Danmarks 10. største bank, Roskilde 
Bank, overtaget af nationalbanken og Det Private Beredskab. Krisen blev offentligt kendt i 
Danmark under navnet Finanskrisen som følge af den finansielle sektors rolle i krisen (Finans 
Danmark 2018).  
 
Krisen medførte, at 62 pengeinstitutter lukkede i perioden august 2008 til august 2013. Den 
medførte ydermere regeringens oprettelse af seks bankpakker, hvis formål var at modvirke 
krisen, samt en række regulatoriske stramninger i de efterfølgende år (Erhvervsministeriet 
2013: 14). Banksektoren oplevede efter krisen yderligere en række sager med negativ 
omtale; heriblandt de såkaldte Panama Papers, svindel med udbytteskat og diverse sager 
angående hvidvask. 
 
Krisen og de negative sager har været medvirkende til at svække privatpersoners tillid til 
bankerne og øget myndighedernes fokus på at iværksætte flere regulatoriske krav. 
PricewaterhouseCoopers (2019) (PwC) har foretaget en række analyser af privatpersoners 
tillid til bankerne. Analyserne fremhæver en række punkter, hvor privatkunder mener, at 
bankerne performer dårligere, end kunderne forventer inden for centrale områder såsom 
rådgivning, digitale løsninger og bankernes ledelse.  
 
De tilsynsførende myndigheder – Finanstilsynet og European System of Financial 
Supervision (ESFS) – har på vegne af de lovgivende instanser i Danmark og EU indført en 
række regulativer for den finansielle sektor. En del af disse tiltag har været rettet mod 
kapitalopbygning for at sikre bankernes robusthed (Europa Parlamentet 2019). 
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1.2 Problemstilling 
Afhængigt af hvilket område inden for banksektoren, man gerne vil undersøge, vil der være 
specifikke udfordringer alt efter pengeinstitutternes størrelse. For at kunne belyse nogle af de 
problemstillinger, der er i branchen – og dermed for den enkelte bank – har vi valgt at arbejde 
med et casestudie af Danske Bank.  
 
Danske Bank er Danmarks største bank og nåede i juli 2017 en rekordhøj aktiekurs på 255 
kr. svarende til en markedsværdi på 219 milliarder kr. I den efterfølgende periode blev 
Danske Bank ramt af en række negative sager og har i de seneste år haft megen omtale i 
både danske og internationale medier. Omtalen i medierne var hovedsageligt fokuseret på en 
omfattende sag om hvidvask i Estland, som både har været dækket nationalt og 
internationalt. Hertil er banken ligeledes blevet knyttet til udbytteskattesagen (Fastrup et al. 
2019) og de såkaldte Panama Papers (Ritzau 2018). Dette har medført en negativ 
kursudvikling, hvor kursen primo 2019 var 107 kr. pr. aktie med en samlet markedsværdi for 
Danske Bank på 92 mia. kr. (Danske Bank 2020 april). Selskabets markedsværdi vurderes 
således 120 mia. kr. lavere end for blot to år siden. Udviklingen i kursen har siden bevæget 
sig til ca. 120 kr. fra de 92 kr. i midten af februar 2020. Dette gav en markedsværdi på 103 
mia. kr. Siden da har Covid-19 gjort sit indtog på de globale finansielle markeder, og aktien er 
igen faldet til kurs 94 kr., hvilket giver koncernen en markedsværdi på 80 mia. kr. den 10. 
marts 2020.  
 
Nedgangen skyldes til dels, at ingen på dette tidspunkt ved, hvad COVID-19 vil indebære, 
samt en forventning om bøder fra den danske og amerikanske regering i forbindelse med 
sagen om hvidvask. Dertil er markedsværdien også drevet ned af den negative omtale i 
medierne. I 2018 oplevede Danske Bank en massiv kundeflugt i forbindelse med den meget 
omtalte hvidvasksag.  
 
11.000 kunder valgte i løbet af 2018 at forlade banken, hvor dette I 2019 var mere end 
fordoblet til 23.600 personer (Danske Bank 2020). Det er ikke første gang, at Danske Bank 
har haft problemer med kundeafgange. I 2013 valgte 94.000 mennesker at forlade banken 
(Ritzau 2013). Dog har Danske Bank i 2019 stadigvæk en samlet kundeportefølje på 1,37 
mio. privatkunder i Danmark (Danske Bank 2020: 10).  
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Med udgangspunkt i ovenstående finder vi det dermed interessant at undersøge, hvordan 
Danske Bank strategisk kan arbejde med deres privatkundeportefølje. Vi har på baggrund af 
dette udarbejdet følgende problemformulering: 
 

Hvordan kan Danske Banks privatkundeportefølje i Danmark opretholdes og øges for 
at sikre bankens nuværende og fremtidige indtjening med henblik på at være 
konkurrencedygtige på både kort og lang sigt? 
 
Til besvarelsen af problemformuleringen har vi udarbejdet følgende underspørgsmål: 
 

• Hvad karakteriserer det danske privatkundemarked? 
• Hvad karakteriserer Danske Banks privatkundeportefølje i Danmark? 
• Hvordan skal Danske Bank fremover konkurrere inden for privatkundesegmentet i 

Danmark? 
• Hvordan skal Danske Bank fremover vækste deres privatkundeportefølje i Danmark? 

 

1.3. Afgrænsning 
Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering og underspørgsmål har vi valgt at 
fokusere på Danske Banks privatkundeportefølje i Danmark. Vi har på baggrund af Danske 
Banks oprindelse valgt at fokusere på den danske del af privatkundeporteføljen. Foruden 
denne har Danske Bank som koncern tilstedeværende aktiviteter i 16 lande over hele verden. 
Danske Bank opererer inden for en række større forretningsområder, som i årsrapporten er 
samlet under Banking DK, Banking Nordic, C&I, Wealth Management og Northern Ireland 
(Danske Bank 2020 april: 91). Til trods for afgrænsningen af emnet til koncernens danske 
aktivitet vil der, i det omfang det betragtes relevant for opgaven, blive henvist og refereret til 
andre afdelinger inden for Danske Bank koncernen for bedre at kunne illustrere de synergier 
eller udfordringer, der måtte være.  
 
Vores afgrænsning til én geografisk lokation samt et specifikt forretningsområde er truffet med 
hensyntagen til opgavens præmisser og den tidsmæssige begrænsning for færdiggørelse af 
projektet. Vi har ydermere afgrænset os til kun at undersøge Danske Banks 
privatkundeportefølje i Danmark for at sikre opgavens relevans og at denne er i 
overensstemmelse med fagbeskrivelsens rammer. 
 



HD Regnskab og Økonomistyring, Copenhagen Business School                                                         6. maj 2020 
Lasse Lykkestrup og Wictor Bodzioch Nüssle   

6 
 

Vores afgræsning til kun at ville undersøge Danske Banks privatkundeportefølje i Danmark er 
for at sikre undersøgelsens kvalitet og relevans. Da vi ydermere er underlagt en begrænsning 
i form af en fastsat tidsperiode for opgavens aflevering, er der ikke tilstrækkelig tid til også at 
skulle udarbejde en undersøgelse, der i et bredere omfang behandler Danske 
Banks komplekse interne koncernstrukturer og virksomhedsopbygning. Det samme gælder 
en eventuel udarbejdelse af undersøgelser af privatkundeporteføljerne i andre lande, som 
Danske Bank driver virksomhed i.  
 
Vi har i forbindelse med vores dataindsamling skullet forholde os til, hvorledes ny information 
potentielt kunne påvirke undersøgelsen og dens konklusioner. Som følge af at denne 
opgaves undersøgelse skal laves inden for en kort tidsperiode, har vi valgt, at al information 
efter den 20. april ikke vil blive inddraget i opgaven og dermed ikke vil blive reflekteret i vores 
endelige analyser og konklusioner.  
 
Vi lever i en højteknologisk verden, hvor der forekommer disruption i den ene branche efter 
den anden. Derfor er det svært at fastlægge en strategi fra dags dato og 10 år ud i fremtiden. 
Vores analyser og konklusioner vil derfor tage udgangspunkt i en tidshorisont på maksimalt 
tre år fremadrettet og 20 år bagudskuende. 
 
Opgavens hovedfokus vil være faget strategisk ledelse og de dertilhørende problemstillinger, 
der måtte blive rejst i forbindelse med undersøgelsen af Danske Banks privatkundeportefølje i 
Danmark. I det omfang det menes relevant, vil vi benytte og referere til andre faglige områder, 
der har været en del af HD(r)-studiet.  
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2. Metode 
2.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Vi er interesserede i den valgte problemstilling for at kunne opnå en dybere forståelse for 
problemfeltet. Vi er interesserede i de forhold, som udgør et strategisk beslutningsgrundlag, 
og hvorledes dette grundlag påvirkes af eksterne og interne faktorer. For at kunne opnå 
denne dybere forståelse af problemfeltet har vi skullet forholde os til, hvorledes vi anskuer 
verden og videnproduktionen. Vi har valgt at tage et overvejende positivistisk udgangspunkt i 
opgaven, da vi ønsker at bidrage med praktiske tiltag, som positivt kan påvirke den 
strategiske situation for Danske Banks privatkundeportefølje (Egholm 2014: 70-89). 

Som positivister er vores ontologiske udgangspunkt realisme. Det betyder, at de fænomener 
og kausale sammenhænge, vi undersøger, eksisterer i virkeligheden, uafhængige af vores 
bevidsthed. Det er vores opgave, ved brug af stringente videnskabelige metoder, at afdække 
disse fænomener og kausale sammenhænge gennem vores analyser ved brug af 
observerbar empiri (Egholm 2014: 71 & 79). 

Vores erkendelsesinteresse er inspireret af Habermas’, som i sit værk Erkenntniss und 
Interesse (1987: 312-317, (Egholm 2014: 23-24)) beskriver begrebet nomotetisk. Inden for 
samfundsvidenskaben dækker begrebet over, at vi ønsker at være kritiske og frigjorte fra de 
fænomener, vi studerer. Vi skal via vores analyser være i stand til at identificere, hvilke 
lovmæssigheder og strukturer der er reelle og dermed foranderlige. For at opnå dette 
videnskabsideal er vores udgangspunkt, som nævnt, empiriske undersøgelser af det givne 
fænomen. De empiriske undersøgelser tager udgangspunkt i, at det observerede findes i 
virkeligheden, mens det, som ikke kan observeres, ikke videnskabeligt anses som 
eksisterende. Den observerede empiri anvendes til at fastslå de kausale sammenhænges 
rigtighed. Sandhedsteorien inden for positivismen er korrespondensteorien (Egholm 2014: 
63). Korrespondentteorien beskriver følgende:  

[…] vi kan og skal teste vores udsagns gyldighed ved at undersøge, om de stemmer 
overens med den virkelige verden (Egholm 2014: 63).  

På den måde vil vi forsøge at formulere vores udsagn om verden således, at det muliggør 
verifikation gennem observerbar empiri.  
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2.2 Undersøgelsesdesign 
Denne opgave bygger på en deduktiv tilgang til at undersøge fænomenet strategisk ledelse. 
Vi har fra starten af processen ikke haft noget ønske om at skulle udvikle nye teorier eller 
modeller. Formålet har været anvendelsen af eksisterende teori til at kunne undersøge og 
udvikle strategiske forslag til at løse en række udfordringer. Vi har, på baggrund af vores 
empiriske undersøgelse, foretaget en vurdering af, hvilke modeller der vil bidrage mest muligt 
til besvarelsen af vores problemformulering.  
 
Vi har valgt at anvende både kvalitative og kvantitative data som baggrund for vores analyser. 
De kvalitative data kommer fra et ekspertinterviews og en række publicerede undersøgelser. 
Vi har udført vores interview som et semistrukturerede interview ved brug af en spørgeguide 
med åbne spørgsmål (Andersen 2019). Dette medfører, at eksperten har mulighed for at 
udfolde sin viden inden for det adspurgte emne og bidrage med mest muligt til 
undersøgelsen. Hertil har vi anvendt en række artikler, som vi har fundet ved hjælp af vores 
desk research.  
 
Vi har, for at sikre kvaliteten af vores undersøgelser, løbende skulle forholde os til validitet og 
reliabilitet af den empiri, vi har indsamlet (Andersen 2019: 115-116). Validitet kan nedbrydes i 
to delelementer, gyldighed og relevans. Vi har i dette afsnit forsøgt at skildre, hvorledes de 
teoretiske overvejelser spiller sammen med det empiriske grundlag for at sikre gyldigheden af 
de foretagne analyser. Reliabiliteten af vores undersøgelse er forsøgt sikret ved, at vi 
fremlægger al relevant data ved udførslen af de enkelte analyser, for at sikre, at vores udsagn 
kan betragtes som objektive. Vi vil i det omfang, det er muligt, forsøge at opnå objektivitet 
gennem verifikation af vores udsagn fra flere uafhængige kilder.  
 
Vi har valgt at anvende et casestudie for at kunne undersøge de strategiske muligheder og 
udfordringer, der er knyttet til en specifik organisation og branche. Anvendelsen af case som 
undersøgelsesmetode medfører både svagheder og styrker ved studiet. I bogen Kvalitative 
metoder af Svend Brinkmann og Lene Tangaard (2020), omtales Bent Flyvbjergs (2006) 
artikel Five misunderstandings about case-study research i relation til, hvorfor casestudier har 
en eksistensberettigelse som undersøgelsesmetode. Flyvbjerg (2006) argumenterer for, at 
casestudiet som undersøgelsesform har en række misforståelser, som er opstået på 
baggrund af den konventionelle opfattelse af casestudiet.  
 
I samfundsvidenskaben argumenteres der for, at den producerede viden er kontekstafhængig 
viden, hvorved det udelukker muligheden for at kunne efterligne naturvidenskabelige teorier, 
som søger at være forklarende og forudsigende. Som følge heraf vil de 
samfundsvidenskabelige teorier søge at forklare de enkelte fænomener gennem generelle 
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modeller frem for at etablere generelle teorier, der er forklarende og forudsigende. 
Casestudiets grundpræmis er således at bidrage til produktionen af kontekstafhængig viden 
og anvende modeller for, at vi kan udtale os om den pågældende kontekst. Dette bringer os 
således videre til, hvorvidt vi ville kunne generalisere på baggrund af vores konklusioner. Den 
almene opfattelse er, at man ikke ville kunne generalisere på baggrund af enkelte tilfælde. 
Denne opfattelse har sit udgangspunkt i det naturvidenskabelige videnskabsideal. Flyvbjerg 
(2006) pointerer, at det er afgørende for, om man kan generalisere på baggrund af enkelte 
tilfælde, er den pågældende case, og hvordan denne er udvalgt, en såkaldt kritisk case. Vi vil 
ikke betragte vores case som en kritisk case, eftersom denne undersøgelse har til formål at 
udvikle vores akademiske færdigheder. Casestudiet kan være en central del i denne 
udvikling; dette illustrerer Flyvbjerg i sin artikel: 
 
 “I undervisningssituationer kan velvalgte casestudier hjælpe den studerende med at 
opnå kompetence, mens kontekstuafhængige data og regelsæt netop vil fastholde den 
studerende på et begynderniveau.” (Flyvbjerg 2019: 626). 
 

2.3. Empirisk afgrænsning 
Undersøgelsen tager afsæt i et ønske om at afdække de forhold, der måtte gøre sig 
gældende for Danske Bank, på måden hvorpå firmaet opererer i det danske 
privatkundemarked.  
 
Fagområdet strategisk ledelse indeholder en række forskellige modeller til at undersøge de 
forhold, der internt og eksternt måtte påvirke casen. Vi har derfor som studerende skulle 
vælge, hvilke modeller vi mener kan danne det bedste grundlag for at “oversætte” den empiri, 
vi indsamler. Formålet med anvendelsen af standardmodeller vil være, at disse kan hjælpe til 
at danne de kausale sammenhænge, vi som studerende undersøger. Nedenfor vil vi 
redegøre for vores valg af fagets modeller sat i forhold til de opstillede 
undersøgelsesspørgsmål. Vi har, som følge af undersøgelsens omfang, valgt ikke at foretage 
en komplet gennemgang af samtlige modeller, men blot at introducere læserne for vores 
overvejelser vedrørende de modelmæssige valg.  
 
Vi har valgt at anvende følgende modeller: PESTEL, Five Forces, kritiske succesfaktorer, 
VRIO, nøgletalsanalyse, Værdikædeanalyse, SWOT, Strategi Clock og Antofts vækstmatrice. 
PESTEL og Five Forces vil blive anvendt til at undersøge de eksterne faktorer, som kan 
påvirke aktørende i branchen. Begge modeller har det tilfælles, at de tillader os at undersøge 
henholdsvis makrofaktorer og branchespecifikke faktorer, som kan have indflydelse på casen. 
Modellerne bygger på en række overordnede undersøgelsesområder, hvortil det er op til os 
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som studerende at vurdere og vægte, hvilke forhold der har den største relevans for casen. 
Dette strider tilsyneladende imod vores ønske om at kunne være objektive i forhold til det, vi 
ønsker at undersøge, da det vil blive en subjektiv vurdering af hvilke faktorer, der har den 
største relevans. For at begrænse denne subjektivitet i undersøgelsen har vi anvendt et 
ekspertinterview, til at øge vores grundlæggende forståelse. Hertil har vi valgt at inddrage 
begrebet kritiske succesfaktorer, for at kunne identificere kundernes præferencer. Vi vil i dette 
afsnit anvende en række brugerundersøgelser foretaget af professionelle virksomheder, som 
undersøger de præferencer der er på privatkundemarkedet. Disse undersøgelser vil være 
bedre til at sikre et repræsentativt grundlag end vi som studerende kan opnå, hvilket vil højne 
kvaliteten af den foretaget undersøgelsen og dermed vores analyse. 
 
VRIO, nøgletalsanalyse og værdikædeanalysen vil vi anvende til at afdække de interne 
faktorer i Danske Bank. VRIO har til formål at afdække, hvorledes Danske Bank som 
organisation udnytter deres ressourcer og kapaciteter til bedst muligt at kunne levere ydelser 
til deres privatkundeportefølje med henblik på at identificere eventuelle konkurrencemæssige 
fordele. Hertil vil vi koble værdikædeanalysen for at kunne gå endnu mere i dybden med, 
hvilke aktiviteter der er værdiskabende for privatkundeporteføljen. Begge modeller er 
afhængige af, at der er tilgængelig information om de interne forhold. Vi har som følge af 
Covid-19-krisen oplevet en begrænsning i mulighederne for at opnå adgang til de interne 
forhold via kilder i Danske Bank og har dermed måttet tage udgangspunkt i offentligt 
tilgængelig information. Dette er en klar begrænsning ved analysen; vi har dog vurderet, at 
der har været tilstrækkeligt med datakilder til, at vi vil kunne udtale os om forholdene. 
Nøgletalsanalysen vil tage udgangspunkt i de offentliggjorte årsrapporter for Danske Bank. Vi 
mener at kunne anvende disse tal som et udtryk for den finansielle stilling i banken gennem 
tiden, som følge af at regnskaberne alle har modtaget en blank revisionspåtegning. Vi mener 
at de blanke påtegninger sikre at datagrundlaget for analysen har et højt kvalitetsniveau.   
 
SWOT, Strategi Clock og Antofts Vækstmatrice er anvendt henholdsvis som en 
opsamlingsmatrix og som fremadskuende strategiske tiltag i forhold til de faktorer, vi har 
identificeret i den eksterne og interne analyse. SWOT-modellen er i opgaven kun anvendt 
som en opsamlingsmatrix for de førnævnte analyser af de eksterne og interne faktorer. 
Kvaliteten af modellen er dermed afhængig af kvaliteten af de udførte analyser. Vi har ovenfor 
nævnt de udfordringer og begrænsninger, der er ved de foretagne analyser. Strategi Clock og 
Antofts Vækstmatrice er begge modeller, som vil blive anvendt til at fastlægge en potentiel 
forretningsstrategi for Danske Banks privat kundeportefølje og for deres fremtidige 
konkurrence- og vækststrategi. De vil tage udgangspunkt i de identificerede nøglepunkter fra 
SWOT-modellen, hvorved disse ligeledes er afhængige af de indledende analysers kvalitet.  
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3. Redegørelse 
3.1 Banksektorens historiske udvikling 
Det er essentielt for udarbejdelsen af en strategi og dannelsen af et grundlæggende indtryk af 
virksomheden at gennemgå bankens historie. For at kunne opnå den nødvendige forståelse 
for de interne forhold til anvendelse af strategiudvikling for Danske Banks 
privatkundeportefølje vil vi i dette afsnit gennemgå hvad en bank er, dens samfundsrolle, 
hvilke produkter, en bank udbyder, samt hvad privatkundemarkedet er.   

De første bankers præcise oprindelsessted er uklar, men historikere mener, at konceptet 
“bank” har eksisteret siden det romerske imperium. Det historiske udgangspunkt for den 
første egentlige bank er brugen af religiøse templer under det romerske imperium til 
opbevaring af værdier. Der var tillid til, at de værdier, der blev opbevaret her, også blev 
tilbageleveret, når ejeren ønskede dette. Templerne er siden hen udskiftet med 
aktieselskaber; dog er en af de primære funktioner den samme: opbevaring af værdier med 
tiltroen til, at disse på senere tidspunkt kan udleveres. Konceptet bygger dermed stadigvæk 
på tillid (Labate 2016).  

En bank er, i sin grundform, opbygget omkring to funktioner: indlån og udlån. Indlån er penge 
som bankens kunder, har stående på en bankkonto. Banken kan på baggrund af 
indlånsrenten, som fastsættes af Danmarks Nationalbank vælge at give en indlånsrente til 
den enkelte kunde, der har stillet sine penge til rådighed for banken (Danmarks 
Nationalbanken 2020). Udlån er i sin simple form, penge som banken låner ud til sine kunder 
og modtager en rente på baggrund af det udlånte beløb. Banken er blandt andet i stand til at 
låne penge ud ved at anvende kundernes indlån (Economic 2020).  

Banker er organisationer, som i dag kan lagre store summer af penge for privatpersoner. 
Dette er muligt på baggrund af de teknologiske værktøjer, der er blevet tilføjet i den sene del 
af 1900-tallet. Værktøjerne har medført, at bankerne kan tilbyde deres kunder en sikker måde 
at opbevare deres penge samt muligheden for at kunne optage lån. Hertil bidrager bankerne 
til, at privatpersoner har en øget tilgængelighed til disse grundlæggende ydelser, via en 
række services såsom, Kreditkort og Netbank.  

Teknologien har medført muligheden for, at store summer af penge kan blive hvidvasket 
gennem, de services som banken stiller til rådighed for deres kunder. På baggrund af dette er 
der indført en række krav til at bankerne skal kende sine kunder. Ifølge hvidvaskloven skal en 
bank ved mistanke om hvidvask eller terror finansiering indberette det til Hvidvasksekretariat 
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(Anklagemyndigheden 2020). Selvom Danske Bank aktivt er en del af bekæmpelsen af 
hvidvask i Danmark, er den blevet sablet ned af det offentlige pga. dens medvirken i 
hvidvaskskandalen i Estland.  

3.2 Danske Banks udvikling 
Danske Bank er en organisation, der har eksisteret siden 1871, omend den dengang 
opererede under navnet Den Danske Landmandsbank. Banken fokuserede i årene 1900 til 
1920’erne på ekspansion. Gennem ekspansion blev banken en storbank i norden. Under 1. 
verdenskrig sikrede den sig profit ved handel mellem Rusland og Tyskland. Den økonomiske 
krise som opstod i år 1922, førte til at banken, var tæt på at gå konkurs som følge af tab på 
udlån og spekulative investering. Som følge af de økonomiske problemer blev 
Nationalbanken og staten nødt til at understøtte banken, hvilket førte til at banken blev 
rekonstrueret i samme år. Ledelsen blev senere retsforfulgt og dømt for bedrageri. Anden 
verdenskrig gav i modsætning til krisen grundlag for økonomisk fremgang, som banken 
formåede at drage fordel af. Dette gjorde den ved at udvide filialnetværket (Danske Bank 
2020).  

Efter 2. verdenskrig skiftede banken navn fra Landmandsbanken til Danske Bank. Danske 
Bank fortsatte i Landmandsbankens ekspansionsfodspor. Banken påbegyndte i 
starthalvfemserne en ny fase af ekspansioner; her købte og fusionerede de med en række 
virksomheder i Norden og i Danmark. Danske Bank voksede sig dermed større end nogen 
anden dansk bank. Banken fusionerede med Handelsbanken og Provinsbanken i 1990, mens 
ekspansionen i det nordiske område startede med opkøb af den svenske bank AB Östgöta 
Enskilda Bank i Sverige i 1997, og der er siden da sket adskillige andrefusioner og opkøb af 
selskaber.  

I 2001 fusionerede Danske Bank med Kapital Holding A/S som ejede BG Bank og Realkredit 
Danmark. Fusionen med Kapital Holding A/S muliggjorde at Danske Bank kunne udvide 
deres coreservices til at omfatte realkreditudlån gennem Realkredit Danmark. Ved at kunne 
tilbyde realkreditlån gennem eget koncernselskab medførte det, muligheden for at forbedre 
vilkårene for kunderne, da en dedikeret del af organisationen nu kunne stå for dette.  

Fra 2005 ekspanderede Danske Bank ud over det nordiske område med tilføjelser i Baltikum 
og Irland. I 2017 kom det til offentlighedens kendskab, at Danske Bank havde været med til at 
gennemføre suspekte transaktioner for 1.500 mia. kr. hvor der er mistanke om hvidvask 
(Andreasen, 2019). Hvilket påvirkede bankens omdømme, og banken blev derfra associeret 
med svindel. Denne negative samfundsreaktion har resulteret i, at banken har trukket sig ud 
af begge markeder ved frasalg.  
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Gennem de sidste 200 års har Danske Bank en række milepæle, der har vist sig vigtige for 
udviklingen af banksektoren som helhed i Danmark. I 1871 var banken den første, der tilbød 
kassekreditter og bankbokse til kunder i den københavnske filial. Danske Bank var firstmover 
med en række initiativer i årene efter årtusindskiftet: IBM-computere til lettere og hurtigere 
betjening af kunder; højrentekonti og pengeautomater i Finland; netbank i Norge samt 
verdens første mobilbank i 1999, såvel som en tilsvarende model for smartphones i 2010; køb 
og salg af værdipapirer online i Danmark og ikke mindst mobil betaling via MobilePay i 2013. 
Dette indikerer, at Danske Bank tænker innovativt og nyt i relation til deres udvikling af sig 
selv. Ydermere skaber banken også et fundament for dem, der kommer efter, da størstedelen 
af de nævnte produkter og services har været noget, som bankens konkurrenter har taget til 
sig og udbudt efterfølgende. Det har dog ikke altid været muligt for konkurrenterne at kopierer 
disse produkter og services, som Danske Bank har introduceret. Dette ses eksempelvis ved 
servicen MobilePay, der er fuldt udbredt i det danske samfund, mens Nordeas Swipp 
applikation ikke fik en længerevarende position på markedet (Danske Bank 2020). 

Gennem tiden har Danske Bank som nævnt opkøbt og er fusioneret med en række 
virksomheder. Dette har resulteret i, at banken opererer på en lang række områder og i en 
lang række markedssegmenter.  

Danske Bank har opdelt deres aktiviteter i syv kerneområder, disse dækker over forskellige 
kundesegmenter og deres geografiske placering. De syv kerneområder er i selskabets 
årsrapport for 2019, beskrevet på følgende måde:  

Banking DK er bankens primære segment. Segmentet består af det danske bankmarked, der 
varetager privatkunder og erhvervskunders daglige behov herunder bankens indlån, udlån og 
realkredit.  

Banking Nordic består af de resterende nordiske lande; Sverige, Norge og Finland, som 
ligeledes varetager privatkunder og erhvervskunders daglig behov  

Corporates & Institutions varetager de største virksomheder og deres komplekse behov, 
herunder funding, risk management og investeringer.  

Wealth Management-segmentet består primært med varetagelse af pensioner. Dette område 
er dækket af Danica Pension, og Private Banking.  

Northern Ireland-segmentet varetager alle kundetyper: privatkunder, erhvervskunder, 
finansielle kunder og offentlige instanser.  

Non-Core varetager geografiske områder, som ikke er dækket af ovennævnte, herunder 
Baltikum og Rusland.  
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Andre Aktiviteter inkluderer interne funktioner, Group Treasury, Support og eliminationer.  

Foruden disse markeder ejer koncernen endvidere også selskabet home, der står for salg af 
boliger; MobilePay, som bruges til nem overførsel af penge fra mobilen; Nordania Leasing, 
der er Danmarks førende leasingselskab med fokus på biler, lastbiler og firmabiler til 
erhvervskunder og Danske Leasing, som rådgiver og udbyder leasede driftsmidler til 
erhvervslivet (Danske Bank 2020).  

3.2.1 Udbud af produkter og privatkundemarkedet  

Baseret på de segmenter, som Danske Bank opererer i, vil vi i dette afsnit gå i dybden med 
de produkter, banken tilbyder.  

Privatkundemarkedet og erhvervskundemarkedet består af serviceydelser til henholdsvis 
private og erhvervslivet. Disse markeder differentierer sig ikke særligt meget på det generelle 
indhold - med primære ydelser inden for lån, rådgivning og konti. Der er dog en stor forskel 
på, hvordan man arbejder med de forskellige kundetyper. En privatkunde har sjældent et 
ligeså stort administrativt omfang som en erhvervskunde; typisk vil store privatkunder i stedet 
indgå i Private Banking-segmentet. Ifølge Danske Bank selv er Private Banking dog henvendt 
til følgende kunder: 

  Private Banking kan være relevant for dig, hvis du har en kompleks økonomi. For 
eksempel hvis du er virksomhedsejer, har mere end 5 millioner kroner i investérbar formue 
eller andre forhold, der gør din økonomi kompleks (Danske Bank – Bliv kunde 2020) 

Vi ser ikke denne gren af privatkunder som relevant for vores udvikling af strategi for 
privatkundemarkedet. Årsagen til dette er, at den gennemsnitlige danskers likvide formue – 
for personer over 18 år – er opgjort til 191.000 kr. Endvidere har den gennemsnitlige dansker 
en relativt ukompliceret økonomi (Pedersen 2019). For at blive Private Banking-kunde skal en 
privatperson have en formue på fem mio. kr. Dette bedømmes som et separat strategisk 
område, da det er de færreste kunder i det almindelige privatkundesegment, der har sådan en 
formue. Det vurderes derfor, at vores strategiske arbejde ikke vil omfatte Private Banking 
kunderne. 

Danske Bank tilbyder er bred vifte af services der er opdelt i hovedgrupper, som alle kan blive 
benyttet af bankens privatkunder: indlånskonti, pensionsopsparing, kredit-og betalingskort, 
forsikring i samarbejde med Tryg, lån og kreditter samt muligheden for at købe aktier og 
obligationer (eksklusiv Private Banking).  
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I relation til Danske Banks privatkunder vurderer vi at kerneområdet for privatkundeporteføljen 
forekommer i Indlån og udlån. For indlån og udlån er der en række services og produkter som 
Danske Bank tilbyder, herunder konti, kreditkort, forbrugslån, realkreditlån med videre.  
 
Dansk Bank har ni forskellige typer af grundprodukter, i relation til privatkundekonti. Disse ni 
produkter er fordelt alt efter formål og hvilket stadie i livet kunden befinder sig i. De ni 
produkter har hovedgruppering mellem opsparing- eller forbrugskonti. Vi vil i det følgende 
gennemgå disse grupperinger og produkter som Danske Bank tilbyder deres privatkunder.   
 
For gruppen af forbrugs konti, forekommer der seks mulige produktvalg. Der er tre produkter 
målrettet børn mellem 8 og 17. Disse har alle en indlånsrente på 0,1%. Herefter kan man som 
ung mellem 18 og 27 år, få produktet Konto for unge og studerende der består af en løn- og 
budgetkonto, til dette produkt medfølger der gratis rådgivning, samt to kreditkort. For uden 
dette udbyder banken en standart forbrugskonto til alle voksne, hvor der kan tilknyttes en 
kassekredit. Fælles for produkterne til de unge og voksne er at der tilbydes en indlånsrente 
på 0%. Hertil har kunderne mulighed for at oprettet en investeringskonto til køb og salg af 
værdipapir. For tilfælde af at man har aktiviteter i Sverige eller Norge, kan man få produktet 
Konto i Norden. Dette produkt gør det letter at betale regninger i norden, giver mulighed for at 
veksle lokal valuta uden gebyrer og mulighed for at få et lokalt kreditkort tilknyttet til sin konto 
(Danske Bank 2020).  
 
Med hensyn til opsparingskonti er der en konto til opsparing til kunden selv, hvor man kan 
hæve en gang om måneden uden gebyrer og herefter hæve mod et gebyr på 40 kr. pr. gang. 
Denne konto giver en rente på 0,01 %. Desuden bliver der udbudt to børneopsparinger, som 
er for familierelationer, der gerne vil give penge til deres barn eller barnebarn. Disse konti har 
en variable rente på 0,35 %, hvilket er noget højere end de resterende forbrugskonti (Danske 
Bank 2020) 
 
Danske Bank har som følge af den negative indlånsrente hos Nationalbanken, valgt at indføre 
en negativ rente på alle typer af indlånskonti med et indestående på over 750.000 eller 
1.500.000 for nemkonti (Danske Bank 2020). 
 
På udlånssiden er der tre typer af produkter, Banklån kassekreditter og realkreditlån. 
Realkreditlån er optagelse af gæld i fastejendom, hvor de regulatoriske forhold i 
realkreditloven, fastslår, at boligen maksimalt må belånes med 80% hos et realkreditinstitut. 
Banklån er optagelse af gæld i banken, til anvendelse af et specifikt formål. En kassekredit er 
defineret ved at være en beløbsramme, som kunden vil kunne udnytte alt efter behov.  
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Ved køb af fastejendom kræver Danske Bank, at kunderne egenfinansiere købet med 
minimum 5% af boligs værdi, hvorefter at kunden kan optage et banklån mellem 0 til 15% af 
værdien, som kan suppleres af et realkreditlån på 80%. For realkreditlån henviser Danske 
Bank til deres samarbejdspartner, Realkredit Danmark, som banken selv ejer.  
 
Realkreditinstituttet fungerer ved at udstede obligationer, der er bundet op på boligkøb. Disse 
obligationer sælges på det åbne marked hvorved fundingen til realkreditudlånene indhentes. 
De lån de enkelte realkreditkunder optager kan enten ske som et obligationslån med fast eller 
variable rente. For det supplerende banklån er det banken, der løber risikoen for, at kunden 
ikke kan betale. Dette styrer således udlånsrenten for denne type lån, så der alt andet lige vil 
komme en højere rente som er med udgangspunkt i en vurdering af kundens økonomiske 
situation  
 
Banklån dækker også over de lån, en kunde måtte have behov for i en almindelig hverdag; 
det være sig billån, forbrugslån mv. Danske Bank tilbyder deres kunder som låner til 
hverdagsformål lån med variabel forrentning med tilbagebetaling til banken efter individuel 
aftale.  
 
Foruden indlån og udlån vil vi gennem opgaven også indimellem nævne de andre grene af 
privatkundeområdet, fx investeringstilgængelighed og transaktioner. Disse emner vil dog kun 
blive behandlet i begrænset omfang. Forsikringer vil ikke blive behandlet, da disse endnu ikke 
har haft en indvirkning på Danske Bank, og da de videreformidles til Tryg. 
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4. Det danske bankmarked 
I forlængelse af ovenstående afsnit, hvor vi har gennemgået Danske Banks primære 
aktiviteter i relation til deres privatkunder, vil der i det kommende afsnit være en analyse af 
makromiljøet, som Danske Bank er omgivet af. PESTEL-modellen vil blive anvendt til at 
afdække en række makrofaktorer, som har betydning for Danske Bank, eftersom disse 
forventeligt vil påvirke omgivelserne. Herefter vil vi anvende Porter’s Five Forces til at 
undersøge branchens konkurrenceparametre, som Danske Bank opererer inden for. 
Afslutningsvist vil vi se på, hvilke kritiske succesfaktorer kunderne vægter højest, og hvordan 
disse kan være nøglen til succes i branchen. 

4.1 PESTEL-analyse 
Med udgangspunkt i makromiljøet vil vi analysere de eksterne forhold ved brug af PESTEL-
modellen. Modellen vil give et indblik i de faktorer, som påvirker og kan komme til at påvirke 
Danske Banks strategiske situation og dermed bankens fremtidige beslutninger.  

4.1.1 Politiske og lovgivende forhold 
Den danske banksektor er underlagt et komplekst politisk system med en række 
hovedaktører, som henholdsvis lovgiver om og overvåger banksektoren. Banksektoren er 
reguleret af lovgivning, som dels stammer fra Europa-Parlamentet og implementeres via 
forordninger og direktiver, og dels stammer fra Folketinget, der vedtager de danske love og 
bekendtgørelser. Forordninger, der vedtages i Europa-Parlamentet, er bindende lovgivning, 
som gælder direkte i medlemslandene, mens direktiver skal implementeres i 
medlemslandenes egen lovgivning, før disse er gældende. Dette giver en vis mulighed for, at 
enkelte medlemslande lovgivningsmæssigt kan fortolke det direktiv, som er blevet vedtaget i 
EU-regi. Som medlemsland skal Danmark følge EU’s love, hvilket betyder, at EU-lovgivning 
har fortrinsret over dansk lovgivning. EU kan og må kun lovgive på de politiske områder, som 
medlemslandene er blevet enige om (Folketinget 2020).  
 
Danmark har en række forbehold over for EU, som påvirker måden, hvorpå vi tiltræder nye 
love vedtaget i Europa parlamentet. Euroforbeholdet, som senest blev fastholdt ved 
folkeafstemningen den 28. september 2000, har medført, at Danmark står uden for Euroen og 
har bevaret muligheden for at føre en selvstændig pengepolitik. For at sikre en stabil 
kronekurs over for fremmed valuta valgte Danmark at indføre en fastkurspolitik, som gør, at 
den danske krone skal følge Euroen. Reelt set betyder det, at der forekommer en 
begrænsning i at føre en selvstændig pengepolitik, eftersom renten udstedt af nationalbanken 
vil den følge samme udvikling som renten udstedt af den Europæiske Centralbank (ECB) 
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(Folketinget 2020). Vi vil i afsnittet 4.1.2 økonomiske forhold forholde os yderligere til renten 
stillet af ECB og Nationalbanken.  
 
Danmark har ligeledes valgt ikke at tilslutte sig bankunionen1, hvilket betyder, at det er 
Finanstilsynet, som er den tilsynsførende myndighed i Danmark. Finanstilsynet varetager 
tilsyn med de virksomheder, som er underlagt Lov om finansiel virksomhed, mens 
Erhvervsministeriet varetager selskaber, som er underlagt Årsregnskabsloven. Lov om 
finansiel virksomhed er gældende for en række finansielle institutioner såsom banker, 
realkreditinstitutter, skadesforsikringsselskaber og pensionsselskaber. Gennem denne lov har 
Finanstilsynet lovhjemmel til at være den tilsynsførende myndighed, hvilket giver dem en 
række beføjelser, som skal sikre, at disse selskaber overholder loven. Et af de centrale 
områder, som Finanstilsynet varetager, er udstedelsen af licens til at kunne drive finansiel 
virksomhed. Før et selskab må drive forsikrings- eller bankaktivitet, kræves det, at 
Finanstilsynet har godkendt selskabet til at varetage sådanne aktiviteter, vi gennemgår disse 
regler i afsnit 4.2.2. Et andet centralt område er overvågningen af tilstrækkelig kapital i 
relation til de påtagne risici blandt de finansielle virksomheder. Finanstilsynet fører hertil også 
et generelt tilsyn med overholdelsen af den øvrige finansielle lovgivning (Finanstilsynet 2015). 
De finansielle institutioner skal løbende rapportere en række centrale forhold til 
Finanstilsynet.  
 
Finanstilsynet foretager løbende kontroller af de finansielle virksomheder og har med 
udgangspunkt i Lov om finansiel virksomhed en række tiltag, som de anvender til at sikre 
overholdelse af lovgivningen: påbud, påtale, bødeforlæg og politianmeldelse. Anvendelsen af 
påbud og påtaler sker løbende og offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside. Ved 
udstedelse af påbud og påtale gives der en tidsfrist, inden for hvilken selskabet skal have 
bragt forholdene i orden og dokumenteret dette over for Finanstilsynet. Sker dette ikke, kan 
Finanstilsynet eskalere sagen således, at det i værste tilfælde betyder, at den udstedte licens 
trækkes tilbage, og selskabet dermed ikke længere må drive bank eller forsikringsaktivitet. 
Finanstilsynet har ligeledes mulighed for at pålægge de finansielle institutioner et kapitaltillæg 
som følge af identificerede operationelle risici, som ikke håndteres på passende vis. 
Eksempelvis kan medarbejdere med for mange funktioner give et tillæg (Finanstilsynet 
2020).  
 
Den finansielle sektor – herunder banksektoren – er siden finanskrisen 2008 blevet underlagt 
en række nye regler og compliancekrav. Nedenfor er et udsnit af nogle af de nye regler, som 
er indført i perioden efter finanskrisen. Reglerne omfatter blandt andet nye kapital- og 

 
1 Bankunionen består af to elementer, Den fælles tilsynsmekanisme (SSM) og Den fælles afviklingsmekanisme. 
I samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, som er et EU-agentur under Det Europæiske 
Finanstilsyn, er de med til at føre tilsyn med de største banker i EU. 
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likviditetskrav, øgede krav til kreditvurderinger, nye regnskabsregler, transparenskrav og krav 
til ledelseskompetencer. Reguleringen af sektoren stammer både fra danske og internationale 
lovgivninger, herunder en række EU-forordninger og direktiver udstedt af Europa-
Parlamentet.  
 

 
Figur 1: Overblik over regulering (Finans Danmark 2018, overblik over regulering)   

Blandt disse regulative stramninger er indførelsen af Basel III, tilsynsdiamanten for banker og 
realkreditinstitutter og en række governancekrav, som bankerne skal implementere og/eller 
forbedre. Indførelsen af den øgede regulering har påvirket den måde, hvorpå bankerne er 
blevet drevet efter finanskrisen. Basel III omfatter en række stramninger på kapital- og 
likviditetsområdet, som er blevet indført via EU-lov, henholdsvis som en forordning og et 
direktiv.  
 
Basel III-forordningens vigtigste elementer er fastsættelse af nye kapitalkrav, likviditetskrav og 
pengeinstitutternes gearing. Med indførelsen af forordningen bliver kapital tildelt visse klasser 
alt efter kvalitet og risiko. Disse benævnes typisk som tier 1-, og 2-kapital. Tier 1-kapital bliver 
også benævnt kernekapital som følge af dets direkte sammenhæng med egenkapitalen. Tier 
1-kapital består af egenkapitalen fratrukket en række illikvide og skattemæssige poster og er 
den højeste kvalitet af kapital, en bank kan have. Tier 2-kapital bliver også benævnt 
supplerende kapital, da dette skal være med til at sikre tilbagebetaling til indskyderne og 
foranstillede kreditorer, hvis banken skulle blive insolvent (Det Europæiske Råd 2019).  
 
Formålet med opgørelsen er at sikre, at der er tilstrækkelig kapital til at dække de 
risikovægtede aktiver. De risikovægtede aktiver er defineret som aktiver og off balance-
poster, der måtte indeholde en kreditrisiko og/eller markedsrisiko. Baseret på aktivitetsrisiko 
bliver dette vægtet og vil indgå i bankens samlede risikovægtede aktiver. Et udlån til en 
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privatperson vil, alt efter om det er garanteret, blive vægtet anderledes. Et ikke sikret udlån vil 
indgå med en større vægtning end et sikret udlån og dermed hav én større påvirkning på 
kapitalen  
 
Kapitalkravene for bankerne består efter indførelsen og den løbende indfasning af Basel III-
kravene af et minimumskapitalkrav og flere kapitalbufferkrav. Minimumskravet er fastsat til 
mindst 8 % af de risikovægtede aktiver, hvor 4,5 %-point skal være enlig egenkapital, altså 
tier 1-kapital. Kapitalbevaringsbuffer er en af de nye kapitalkrav som er indført via Basel III. 
Kapitalkravet skal udgøre 2,5 % af de risikovægtede aktiver og skal opfyldes med tier 1-
kapital.  
 
Individuelle solvenstillæg fastsættes af Finanstilsynet som et tillæg til minimumskravet. Det 
fastsættes på baggrund af Finanstilsynets vurdering af bankens eksponering mod særligt 
risikofyldte sektorer eller områder og skal sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag (Voss 2019). 
Det vil sige, at Finanstilsynet har muligheden for, gennem individuelle tillæg, at justere 
eksponeringen og væksten hos særligt risikobetonede banker via det individuelle 
solvenstillæg. Dette sker ved, at det forhøjede kapitalgrundlag begrænser bankens evne til at 
påtage sig øgede finansielle risici; altså at det bliver dyrere for banken at foretage udlån. 
Tillægget skal opfyldes med en overvejende andel af tier 1-kapital (Basel III 2020).  
 
Den kontracykliske buffer styres og indføres af Erhvervsministeriet med det formål at polstre 
bankerne under en højkonjunktur. I start 2020 var den kontracykliske buffer på 1 % og sat til 
løbende over året at blive forhøjet til henholdsvis 1,5 % og 2 % ved udgangen af 2020. Som 
følge af Covid-19-krisen og forventningen om, at en recession er nært forestående, har 
Erhvervsministeriet valgt at frigive den kontracykliske buffer og sænke det samlede 
kapitalkrav for banksektoren med ca. 14 mia. kr. Dette modsvarer en forventet øget 
udlånsvækst på 200 mia. kr. (Finansministeriet 2020). 
 
Systemisk vigtige finansielle institutter 
Danmark har en række banker, som er betegnet som systemisk vigtige finansielle institutter 
(SIFI), hvilket betyder, at de besidder en karakter, der bevirker, at de er særligt vigtige for 
dansk økonomi, og at der dermed bør være en række skærpede krav for at sikre, at de kan 
klare sig gennem krisetider. En bank bliver kategoriseret som en SIFI-bank hvis den opfylder 
ét af følgende tre kriterier: 
 
 1) Balancen er mere end 6,5 % af Danmarks BNP.  
 2) Instituttets udlån udgør mere end 5 % af det samlede udlån i Danmark.  
 3) Instituttets indlån udgør mere end 3 % af samlede indlån i Danmark.  
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Pr. 27. juni 2019 var der syv SIFI-banker i Danmark: Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit 
A/S, Jyske Bank A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Sydbank A/S, Spar Nord Bank 
A/S og DLR Kredit A/S (Finanstilsynet 2019). SIFI-bankerne er underlagt et øget kapitaltillæg 
på 1 % til 3 %. Disse tillæg fastsættes af Erhvervsministeren (Voss 2019). Danske Bank 
opfylder alle tre kriterier. 
 
NEP-krav 
Nedskrivningsegnede passiver, som i daglig tale omtales NEP-krav, har til formål at sikre, at 
der er tilstrækkelige passiver i banken, som kan anvendes til at absorbere tab og dermed 
giver mulighed for at rekapitalisere, hvis det er nødvendigt. NEP-kravet stiller krav til 
sammensætningen af bankens passivside. Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet fastsætter 
sammen NEP-kravet for de enkelte banker og deres respektive datterselskaber. Kort fortalt 
består kravet af to tillæg: tabsabsorberingstillæg og rekapitaliseringsbeløb. Disse to danner 
sammenlagt grundlag for det samlede NEP-krav. På baggrund af dette vil der komme et NEP-
tillæg til bankens samlede kapitalkrav. Det forventes, at der vil komme et NEP-tillæg i 
niveauet 3,5 % til 11 % af de risikovægtede aktiver for ikke-systemiske banker. NEP-tillægget 
for SIFI-banker er fastsat til at være to gange det samlede kapitalbehov. NEP-kravet for SIFI-
banker betyder, at de vil kunne tabe et beløb svarende til det samlede kapitalkrav og herefter 
blive rekapitaliseret, således at de er i stand til at opfylde kapitalkravene, når de sendes 
tilbage på markedet (Danmarks Nationalbank 2018). Vi vil ikke gå yderligere i detaljen i 
forhold til beregningen af NEP-tillægget, men vil dog understrege, at dette i lighed med de 
andre kapitalkrav skaber sikkerhedsmæssige forudsætninger og sikrer, at bankerne vil være i 
stand til at klare store tab.  
 
Sammenligner man kapitalkravene inden finanskrisen med de nuværende krav, er der sket en 
væsentlig udvidelse og stigning i kapitalkravene til bankerne som følge af indførelsen af Basel 
III. Kravene til bankernes enlige egenkapital er steget markant siden finanskrisen. For ikke-
SIFI-banker er der sket en stigning på mindst tre gange i forhold til tidligere regler, mens der 
for SIFI-banker forekommer en stigning på mindst 3,5 gange sammenlignet med kravene før 
finanskrisen i år 2008 (Nødgaard 2018: 15). Betydning af dette har alt andet lige været, at 
bankerne siden finanskrisen ikke har kunnet yde lån i samme omfang til privat- og 
erhvervskunder som før krisen. Ved udstedelse af udlån er bankerne tvunget til at sikre sig, at 
der er kapital nok i relation til den risiko, de påtager sig.  
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På baggrund af bankens kapital og kapitalkrav kan banken via nedenstående formel beregne 
mængden af de risikovægtede aktiver, som banken kan have på bøgerne. En af metoderne, 
som bankerne kan benytte til at øge udlånene, er at øge kapitalen eller ændre på 
sammensætningen af de risikovægtede aktiver.  
 

 
 
 
Tilsynsdiamanten 
Tilsynsdiamanten er et rapporteringsværktøj indført af Finanstilsynet, som skal give en 
indikation af, om bankerne driver en bankforretning med forhøjet risiko. Tilsynsdiamantens 
pejlemærker tager udgangspunkt i historiske tendenser fra banker, der i tidligere kriser er 
kommet i vanskeligheder. De fem pejlemærker er som følger:  
 

- Likviditetspejlemærket > 100 %  
- Funding ratio < 100 % 
- Ejendomseksponering < 25 % 
- Udlånsvækst < 20 % 
- Summen af store engagementer < 175 % CET 1. 

 
Centralt for tilsynsdiamanten er, at Finanstilsynet har mulighed for at kræve en offentlig 
risikooplysning fra banken. Dette vil senere hen give Finanstilsynet mulighed for at kunne 
udstede påbud, medmindre banken er i stand til at dokumentere, at overskridelserne ikke 
medfører en forhøjet risiko (Finanstilsynet 2018).  
 
Myndighederne synes at have haft – og har fortsat – stort fokus på at sikre bankernes 
kapitalpolstring frem mod den næste (finans)krise. Den øgede opbygning af kapital betyder, 
at bankerne ikke i samme omfang er i stand til yde udlån, som de var før krisen. Den øgede 
kapitalpolstring skal fortrinsvist foretages via kernekapital, og den mest effektive måde at 
opbygge denne på er enten via positive resultater gennem driften i selskabet eller via 
kapitalforhøjelser. Der er dermed en overvejende sandsynlighed for, at det i sidste ende vil 
være bankkunderne, som kommer til at betale en del af kapitalpolstringen hos bankerne. 
Hertil er bankerne underlagt tilsynsdiamanten, som ligeledes er implementeret for at kunne 
regulere bankernes adfærd og sikre, at disse ikke påtager sig unødvendige risici. Banker, 
som er systemisk vigtige for Danmark – de tidligere nævnte SIFI-banker – pålægges i større 
udstrækning en øget kapitalpolstring end de mindre danske institutter. 

            Risikovægtede aktiver      = Tier 1-kapital + Tier 2-kapital 
Kapitalkrav   
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4.1.2 Økonomiske forhold 

Den økonomiske situation ser i disse tider ud til at ændre sig uge for uge som følge af den 
verdensomspændende coronapandemi Covid-19. Det danske samfund blev den 11. marts 
2020 påbudt at lukke ned for en række aktiviteter som følge af myndighedernes forsøg på at 
kontrollere epidemien i Danmark. Den seneste udmelding fra statsministeren og regeringen 
kom den 6. april 2020, hvor der blev udstedt en forlængelse af den danske nedlukning indtil 
den 10. maj 2020, således at det oprindelige påbud fortsat er i kraft. Hertil er der udstedt et 
forbud mod større forsamlinger indtil slutningen af august, som vil påvirke alle større 
arrangementer såsom markeder og festivaler. Samlet set betyder det, at mange forbrugere 
må udskyde deres forbrug, og at økonomien dermed vil gå i stå for en periode. Omfanget af 
dette og de medfølgende konsekvenser er endnu ukendte. Der bliver på nuværende tidspunkt 
kun fremlagt usikre gisninger om fremtiden. De økonomiske forhold vil blive betragtet 
i relation til denne usædvanlige og uprøvede situation, hvorfor det må forventes, at vores 
analyse i et endnu større omfang end normalt vil være præget af usikkerhed.  
 
Som følge af nedlukningen af Danmark og andre lande – heriblandt eksempelvis Italien, 
Tyskland, Singapore og USA – for at kontrollere smittespredningen er der sket et udbuds- og 
efterspørgselschok i forbrugermarkederne. Det er ikke længere muligt for forbrugerne at 
forbruge i samme omfang som før, og det samme gør sig gældende for virksomhederne, som 
også oplever begrænsninger i deres udbud. Las Olsen fra Danske Bank udtaler følgende; 
 

 I Danmark er omtrent hvert tiende job nu direkte ramt af egentlig 
virksomhedsnedlukning, mens rigtig mange andre virksomheder mangler kunder og varer og 
også medarbejdere, der både kan og må arbejde. [...] Den økonomiske aktivitet lige nu kan 
være op til en tredjedel lavere end normalt, [...] (Olsen 2020). 
 
Nedlukningen af store dele af verdenssamfundet har ligeledes påvirket de finansielle 
markeder, hvor investorerne har været urolige for varigheden af nedlukningen, og hvilken 
effekt Covid-19 vil have på de fremtidige forbrugs- og adfærdsmønstre. Aktiemarkederne 
verden over har i løbet af marts 2020 oplevet nogle af de kraftigste fald siden børskrakket i 
1929. Det danske C25-indeks sluttede marts måned 2020 med et samlet fald på 8,5 % for 
måneden. Det ledende tyske indeks, DAX30, faldt med 16,4 %, og de ledende amerikanske 
indekser var faldet henholdsvis 12,5 % for S&P500, 13,7 % for Dow Jones og 7,6 % for 
NASDAQ100. Fælles for markederne var, at disse rettede sig op efter udmeldingen om 
hjælpepakker fra en række centralbanker – herunder den Europæiske Centralbank – samt 
nationale hjælpepakker til understøttelse af de erhvervsdrivende i de respektive lande. Dette 
ledte til nogle af de voldsomste stigninger i nyere tid, hvor de ledende markedsindekser steg 
10-12 % på en enkelt dag. Alt i alt giver dette en indikation på den usikkerhed, som er 
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forbundet med den nuværende situation, og at konsekvenserne af nedlukningerne og 
hjælpepakkerne endnu ikke har materialiseret sig.  
 
Den Europæiske Centralbank (2020) udgiver kvartalsvis en oversigtsrapport over den 
økonomiske og monetære udvikling i eurozonen. Den seneste rapport udkom den 26. marts 
2020 med følgende perspektiver og overblik over den økonomiske situation: I rapporten 
omtales det, at spredningen af corona er af midlertidig karakter, men at den alligevel vil få en 
betydelig effekt på den økonomiske aktivitet på ubestemt tid. Det vurderes, at tiltagene – 
nærmere betegnet inddæmningsforanstaltningerne – vil sænke produktionen som følge af 
forstyrrelser af forsyningskæder samt svække den indenlandske og udenlandske 
efterspørgsel.  
 
Vækstudviklingen for euroområdet udviste i 4. kvartal 2019 en vækst på 0,1 % sammenlignet 
med 0,3 % for det foregående kvartal. ECB påpeger, at vækstudviklingen er på et lavt niveau, 
der endnu ikke fuldt ud afspejler udviklingen i relation til Covid-19. Som følge af dette er BNP-
væksten for 2020 og 2021 nedjusteret med henholdsvis 0,3 % og 0,1 % til 0,8 % og 1,3 %. 
ECB vurderer, at de gunstige finansieringsforhold, finanspolitikken samt den forventede 
tilbagekomst af global aktivitet vil bidrage til at kunne fastholde væksten i det ovenfor nævnte 
niveau.  
 
Den 12. marts vedtog Styrelsesrådet i ECB en hjælpepakke til at understøtte de økonomiske 
udfordringer, der er opstået i forbindelse med coronapandemien. Hjælpepakken indeholder 
tre centrale elementer:  
 
1) Sikring af likviditetsforholdene i banksystemet  
2) Beskyttelse af kreditgivning til realøkonomien og  
3) Stabiliseringen af finansmarkederne, som er præget af stor usikkerhed og volatilitet ved 
hjælp af yderligere opkøbsprogrammer.  
 
Elementerne i ECB’s hjælpepakke er allerede velkendte finansielle værktøjer; dog er 
omfanget af og vilkårene for netop disse værktøjer meget favorable. Et af de værktøjer, som 
ECB anvender, har til formål at yde lån til bankerne i eurozonen via fortsatte 
markedsoperationer LTRO og TLTRO2, som bliver udstedt på særligt favorable vilkår. LTRO 
vil have en gennemsnitlig rente svarende til indlånsrenten hos ECB, mens TLTRO vil have en 
gennemsnitlig rente på 25 basispoint lavere end indlånsrenten hos ECB. Ydermere har ECB 

 
2 The Long Term Refinancing Operation (LTRO) og Target Long Term Refinancing Operation (TLTRO) er 
finansielle markedsoperationer, som skal sikre likviditet på bankmarkedet og fortsat långivning til husholdninger 
og virksomheder. ECB har ved udstedelsen og forlængelsen af disse markedsoperationer gjort det til særligt 
fordelagtige vilkår for at gøre dette attraktivt for bankerne i eurozonen. 
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valgt at iværksætte et nyt opkøbsprogram, Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP), inden for den offentlige og private sektor til køb af aktiver til en samlet værdi af 750 
mia. euro i år 2020. Formålet med opkøbsprogrammet er at opretholde prisstabiliteten blandt 
eurolandene, hvor ECB har en målsætning om at holde inflationen tæt på 2 %. Eftersom 
Danmark har en fastkurspolitik, vil de tiltag, som ECB foretager blandt eurolandene, have en 
afsmittende effekt på de økonomiske forhold i Danmark.  
 
Danmarks Nationalbank valgte den 20. marts at forhøje renten med 0,15 %, til -0,60 %, 
således at spændet til eurozonen nu er på 0,10 %. Hertil blev der åbnet op for ekstraordinære 
udlånsfaciliteter igennem Nationalbanken til en variabel rente på -0,35 % (Nationalbanken 
marts 2020). Danmarks Nationalbank og ECB valgte samtidig at genaktivere en euro-
valutaswap-aftale med et træk på 24 mia. euro for at sikre, at de finansielle institutter i 
Danmark har adgang til likviditet i euro (Den Europæiske Centralbank 2020 20. marts). Disse 
tiltag lægger sig dermed direkte op ad de tiltag, som er implementeret af ECB. Dette skal 
bidrage til, at der fortsat er likviditet i den danske finanssektor, således at bankaktiviteten kan 
fortsætte uændret og være med til at understøtte privatpersoner og virksomheder, som måtte 
opleve sig økonomisk presset.  
 
Den ledende rente hos Nationalbanken på udlån og indlån har siden november 2008 været 
støt faldende fra 5,5 % til det nuværende niveau på 0,05 % for udlån og -0,60 % for indlån. 
Det har medført, at bankerne har set sig nødsaget til ligeledes at indføre negative renter – 
eller som minimum nulrenter – på en række indlånskonti for både privat- og erhvervskunder. 
Grænsen for, hvornår en privatkunde skal betale negativ rente varierer fra bank til bank; 
typisk er den på 750.000 kr. med en negativ rente på 0,75 %. Merkur Andelskasse har den 
laveste grænse for, hvornår indestående bliver negativt forrentet på 250.000 kr., og Danske 
Bank den højeste på 1.500.000 kr. (Ritzau 2020).  

                    Figur 2: Renteudvikling, kilde: Bilag 1, Renteudvikling hos Nationalbanken 
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Danmark har i perioden 2015 til 2019 haft en årlig vækst i BNP på mellem 2 % til 3,2 %. Den 
fremtidige udvikling i BNP for år 2020 og de efterfølgende år tegner til at være præget af stor 
usikkerhed som følge af Covid-19. Der har, siden nedlukningen af Danmark, været en række 
prognoser for udvikling i BNP, hvor Nationalbanken den 1. april udmeldte, at deres 
forventning til væksten i BNP vil være mellem -3 % og -10 % (Nationalbanken 2020 1. april). 
Nationalbanken opererer med tre typer af scenarier: et mildt scenarie, et centralt scenarie og 
et hårdt scenarie, som alle baseres på længden af nedlukningen af samfundet og den 
efterfølgende genåbning af samfundsaktiviteter. Nationalbanken vurderer, at de aktuelle 
foranstaltninger, som blev indført den 11. marts 2020, vil påvirke samfundsaktiviteten med ca. 
25 %.  
 
McKinsey & Company har foretaget en analyse af 25.000 danske selskaber og har 
konkluderet, at op mod 40 % vil kunne få vanskeligheder, hvis nedlukningen af samfundet 
kommer til at vare mere end et par måneder. Den 6. april udmeldte statsminister Mette 
Frederiksen i en pressemeddelelse, at nedlukningen af private og det liberale erhverv bliver 
foreløbigt forlænget til den 10. maj. Dette er den tredje forlængelse og medfører en samlet 
lukkeperiode på to måneder. McKinsey & Companys analyse viser i en prognose for væksten 
i BNP, at den vil være på mellem -4 % til -12 % i 2020.  
 
Finansministeriet opererer ligeledes med tre scenarier for væksten i BNP: Hurtig, gradvis og 
begrænset genopretning, som viser en vækst på henholdsvis -3 %, -4,4 % og -6 %. Dog er 
forventningen til år 2021, at der vil ske en mindre genopretning af BNP. Den samlede 
udvikling spås dermed de kommende år til at være negativt påvirket eller i grænseområdet 
omkring nul. Den faldende samfundsaktivitet har hertil bragt en stigning i ledigheden på 
43.600 i perioden 9. marts til 6. april (Finansministeriet 2020). Stigningen i arbejdsløsheden 
udgør et fald i den samlede beskæftigelse på 1,55 %.  
 
Ved at sammenligne den forventede udvikling i BNP for år 2020 med det værste år under den 
seneste finanskrise kan dette give en indikation af betydningen af nedlukningen af samfundet 
for en længere periode. Under finanskrisen oplevede Danmark i 2009 en negativ vækst i BNP 
på -4,9 %. Sammenlignet med disse prognoser indikerer det, at produktiviteten vil falde 
væsentligt mere, end tilfældet var under det værste år under finanskrisen. Nationalbanken og 
McKinsey pointerer begge, at der er en overvejende sandsynlighed for, at faldet vil komme til 
at være i den høje ende af deres prognose, mens Finansministeriets prognoser er mere 
optimistiske og placerer faldet i samme niveau som under finanskrisen. 
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De danske husholdninger har de sidste 10 år mere end firedoblet deres opsparing. I 2008 
havde de samlede danske husholdninger en bruttoopsparing på 31 mia. kr. Denne er i løbet 
af 10 år steget til 142 mia. kr. i 2018. Årsagen til stigningen tilskrives, at husholdningernes 
privatforbrug og bruttoinvesteringer siden krisen har udviklet sig langsommere end stigningen 
i indkomsten. Det er fjerde år i træk med positiv finansiel opsparing; til sammenligning var 
tendensen fra 2000 til 2014, at husholdningerne havde en negativt udviklende finansiel 
opsparing. Husholdningernes aktiver blev for 2019 opgjort til 6.489 mia. kr., hvoraf 3.426 mia. 
kr. er pensionsaktiver og 2.986 mia. er indskud og aktier. Husholdningerne havde lån for 
2.785 mia. kr. og øvrige passiver for 75 mia. kr. Den finansielle nettoformue er således 
opgjort til 3.629 mia. kr. (Danmarks statistik 2019).  
 
Det danske boligmarked er en central del af de danske husholdningers aktiver. Boligmarkedet 
havde i 2019 endnu et godt år med gode prisstigninger og stadigvæk fordelagtige 
lånemuligheder. Den positive udvikling på boligmarkedet kan relateres til det fortsatte opsving 
i økonomien og det historisk lave renteniveau. Prisudviklingen for sommerhuse, parcelhuse 
og ejerlejligheder oplevede en prisstigning på henholdsvis 3,5 % for sommerhuse, 3 % for 
parcelhuse og 2 % for ejerlejligheder. Siden 2013 har boligmarkedet oplevet en årlig positiv 
udvikling, og 2019 blev det syvende år i træk, hvor priserne steg. I årene 2011 og 2012 
oplevedes de største fald i boligpriserne siden finanskrisen på henholdsvis 5 % og næsten 
7,5 %.  
 
Som følge af de seneste års regulering af långivningen er der sket en ændring i, hvor 
aggressivt huse og lejligheder bliver belånt, blandt andet som følge af indførelsen af 
gældsfaktoren. Gældsfaktoren har til formål at sætte nogle naturlige begrænsninger for 
långivning i forhold til hvilke kreditter og låntype, banken kan tilbyde deres kunder. Der skal 
dermed ske en sammenkobling mellem husstandens indkomst og den gæld som de ønsker at 
påtage sig. Gældsfaktoren er med til at sikre, at boligpriserne ikke bliver afkoblet 
indkomstudviklingen hos boligkøberne, da der oftest ikke vil blive ydet lån, hvor at køber har 
en gældsfaktoren er over 5 (Realkredit Danmark 2020).  
 
De danske boligejeres restancer på realkreditlån har de sidste fire år været på et stabilt lavt 
niveau. Ved udgangen af andet kvartal 2019 var der 3.100 ud af i alt 1.400.000 boligejere 
med et realkreditlån, som manglede at betale deres ydelse til realkreditinstituttet. Dette tyder 
på en sund privatøkonomi, som fortsat er blevet drevet frem af det økonomiske opsving med 
høj beskæftigelse og et lavt renteniveau (Finans Danmark 2019). Boligpriserne for marts 
måned 2020 har brudt med den positive udvikling; gennemsnitspriserne for villaer er faldet 
med 0,5 % sammenlignet med måneden før. Den negative prisudvikling kom efter 
nedlukningen af Danmark, hvor priserne er faldet med 2 % i den efterfølgende periode. Ifølge 
Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos boligsiden.dk, skyldes faldet, at der er sket en 
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stigning i de afslag, som sælger er villig til at give for at sikre handlen. Priserne på 
ejerlejligheder er steget med 0,3 % i marts 2020, og salgstiden er faldet med 2,3 %. For 
sommerhuse er der i samme periode sket et prisfald på 1,5 %. Birgit Daetz forventer, at der i 
de kommende uger vil ske yderligere prisfald (Skinbjerg 2020). Hun tilslutter sig dermed 
vismændenes analyse, der tilkendegiver en forventning til fald i boligpriser på mellem 8,2 % til 
11,1 %. Vismændene opererer med to scenarier for de faldende boligpriser, hvor det største 
fald vil ske, hvis der forekommer en dyb recession (Dengsøe 2020).  

4.1.3 Sociale forhold  
Danmarks befolkning er i perioden fra 1980 til 2016 vokset med 11 %. Befolkningstilvæksten 
er koncentreret i og omkring de større bykommuner, hvor det hovedsageligt er den 
arbejdsdygtige del af befolkningen, der samler sig. Der er som følge af dette sket en stigning i 
andelen af personer over 65 år i de kommuner, som er placeret længere væk fra større byer. 
Det vil naturligt efterlade de kommuner med en lavere andel inden for den arbejdsdygtige del 
af befolkningen. Væksten i de større byer er båret af blandt andet fødselsoverskud, 
nettotilflytning og nettoindvandring fra udlandet. Det er hovedsageligt unge mennesker, der 
driver nettotilflytningen til de større bykommuner. Nettoindvandringen bidrager positivt til 
samtlige kommuner og hjælper især med at modvirke de effekter, som kommuner placeret 
længere væk fra bykommuner oplever (Christensen 2016).  
 
I takt med en øget tilstrømning til de større bykommuner3 sker der et skred i 
sammensætningen af befolkningens uddannelsesmæssige baggrund. Det ses i denne 
forbindelse, at 90 % af befolkningen mellem 15 og 64 år, der har en lang videregående 
uddannelse, bor i de større byer eller tæt på større byer, hvorimod kun 10 % bor længere væk 
fra de større byer. Sammenlignet med de ufaglærte bor 74 % af disse i større byer eller tæt 
på disse, mens 26 % bor længere væk fra de større byer (Christensen 2016).  
 
Den beskæftigede del af den arbejdsdygtige andel af befolkningen samles ligeledes i de 
større byer, hvor mere end halvdelen af alle beskæftigede er ansat. Den resterende andel af 
de beskæftigede er ligeligt fordelt mellem kommuner tæt på større byer og kommuner 
længere væk fra større byer (Christensen 2016). I de kommuner, som oplever en nedgang i 
indbyggere, vil der naturligt blive igangsat tiltag for at fastholde eller udligne konsekvenserne 
heraf. Et eksempel på dette er indførelsen af regional omfordeling blandt kommunerne. Dette 
betyder, at der vil opstå en række ekstraomkostninger som følge af den skæve fordeling 
mellem kommunerne. Tilstrømningen til de større byer medfører en øget koncentration af 

 
3  Det økonomiske råd definerer tre typer af kommuner: Større bykommuner, dette er byer med mere end 45.000 
indbyggere; kommuner tæt på større byer, dvs. inden for 30 minutters transporttid og kommuner længere væk 
fra større byer, dvs. mere end 30 minutters transporttid (Christensen 2016). 
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ressourcer og viden, som kan danne grundlag for bedre vækstmuligheder via øget 
konkurrence, specialisering og produktivitet. OECD peger på, at der er en sammenhæng 
mellem byernes produktivitet og deres størrelse, hvor en fordobling af byens størrelse øger 
produktiviteten med 2 % til 5 % (Christensen 2016).  
 
Det danske privatforbrug er i perioden 2015 til 2018 vokset stabilt med 1,3 % i gennemsnit 
over årene, dog voksede det med 2,6 % i 2018. Det skønnes, at privatforbruget fortsat vil 
vokse i perioden 2019 til 2021, omend i et langsommere tempo end tidligere. Hertil er der stor 
usikkerhed omkring privatforbruget for første og andet kvartal i 2020 som følge af 
nedlukningen af samfundet. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner på, hvorledes 
denne nedlukning vil påvirke forbrugsvanerne fremover. Dog er det som tidligere nævnt 
udsigt til et markant fald i BNP. 
 
Den disponible indkomst er i perioden 2014 til 2018 gennemsnitligt vokset med 2 % årligt 
(Finansministeriet 2019). Det viser, at danskernes privatforbrug har udviklet sig langsommere 
end indkomststigningen. Dette afspejles ligeledes i forbrugskvoten, som har været støt 
faldende siden finanskrisen i 2008 fra et niveau på ca. 105 til et niveau på 95 i 2018. 
Forbrugskvoten reflekterer forbrugernes tilbøjelighed til at omsætte indkomst til forbrug. 
Faldet i kurven er dermed et udtryk for, at de danske forbrugere har øget deres opsparinger i 
de sidste 10 år.  
 
Danskernes forbrug så væsentligt anderledes ud op til finanskrisens indtog i Danmark i 2008. 
Privatforbruget op til finanskrisen var kendetegnet ved køb af materielle goder og øget 
belåning af huse, som medførte, at forbruget oversteg den disponible indkomst. 
Privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm, udtrykker sig om den ændrede adfærd på 
følgende måde: 

 
Vi bruger nemlig generelt vores tid og penge anderledes end før finanskrisen i 2007 til 

2009, [...]. Hvor vi tidligere prioriterede samtalekøkken, ny bil og andre forbrugsvarer højt, 
søger vi i dag mere mod oplevelser og fritid (Henriksen 2018). 
 
Indførelsen af de øgede krav til danskernes privatøkonomi har ligeledes været medvirkende 
til at ændre forbrugsmønstret og medført, at udviklingen i privatforbruget har været 
langsommere end stigningerne i den disponible indkomst. Hanne Møller, forretningsdirektør i 
Jyske Bank, siger følgende: 

 
Danskerne sparer mere op. Der er samtidig kommet øgede krav til folks økonomi, som 

har skabt større opmærksomhed på, hvor mange penge vi bruger, og hvad vi bruger dem på, 
[...] (Henriksen 2018). 
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Den ændrede adfærd i forbrugsmønstret samt det større fokus på privatøkonomien hos 
forbrugerne kan samtidig ses afspejlet i den stigning i indlån, som bankerne har oplevet. Vi 
har som tidligere nævnt set, at danskernes nettoformue er vokset siden krisen, hvilket tyder 
på et mere sundt forbrug og en større økonomisk bevidsthed hos befolkningen.  

4.1.4 Teknologiske forhold 

I takt med at teknologien udvikler sig hurtigere og hurtigere opstår der muligheder og 
udfordringer inden for alle brancher, som kræver en konkret stillingtagen til, hvordan den 
enkelte aktør bliver påvirket. Anvendelsen af ny teknologi kan bidrage positivt til 
produktiviteten og baner vejen for nye jobs, samtidig med at den forælder eksisterende 
forretningsmodeller. Et klart eksempel på styrken i det teknologiske fremtog er Blockbusters 
nedgang som følge af digitale streamingtjenester som fx Netflix og HBO. De digitale 
streamingtjenester er blevet båret frem af en solid udvikling i it-infrastrukturen og den øgede 
tilgængelighed af internettet, der har gjort dem i stand til at levere samme produkt til 
forbrugerne på en mere bekvem måde og til en bedre pris.  
 
I takt med den hastige digitale udvikling står den finansielle sektor over for samme 
udfordringer. Anvendelsen af ny teknologi til at understøtte eksisterende og nye 
forretningsmodeller er central for, at sektoren vil kunne bibeholde sin relevans 
(Finansforbundet 2015). I starten af årtusindeskiftet skulle kunderne kigge i deres fysiske 
bankbøger for at kunne danne sig et overblik over deres økonomi. Implementeringen af en ny 
digital løsning – netbank og senere bank-apps – i banksektoren har gjort det nemmere at 
danne dette overblik, samtidigt med at det minimerer tidsforbruget ved en række andre 
ydelser; eksempelvis betalinger og pengeoverførsler. De digitale løsninger, som bankerne 
stiller til rådighed for deres kunder, spænder efterhånden bredt. Blandt disse kan nævnes 
netbank, chatbots, mobile betalingsløsninger – herunder MobilePay og det mobile dankort – 
onlineaktiehandel mv. Den fortsatte og hastige teknologiske udvikling bevirker dog, at den 
finansielle sektor i stadigt højere grad bør overveje de nye digitale teknologier, og 
hvilken indflydelse de har på den eksisterende forretningsmodel.  
 
Blandt de nye fremherskende teknologier kan i særdeleshed fremhæves blockchain. 
Blockchain opererer gennem en decentral verifikationsproces af en transaktion fra brugerne i 
netværket. Teknologien fungerer ved, at hver bruger har en kopi af hovedbogen, hvortil nye 
verificerede transaktioner bliver tilføjet, efter at disse er valideret af andre brugere i netværket. 
For at sikre korrekt og nøjagtig data i netværket sker en løbende automatisk opdatering af 
hovedbøgerne hos de andre brugere i netværket. Det er således ikke muligt for den enkelte 
bruger i netværket at ændre i hovedbogen, eftersom denne transaktion ikke er verificeret i 
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resten af netværket. Teknologien er ”open source”, hvilket gør den frit tilgængelig for alle, der 
ønsker at arbejde med den. Teknologien vil kunne anvendes til alle typer af transaktioner 
samt løbende at kunne dokumentere ejerskabet af transaktionerne. Teknologien muliggør en 
massiv reduktion i de omkostninger og indtjening, der på nuværende tidspunkt er relateret til 
at foretage gængse transaktioner (Teise 2016). Claus Bunkenborg, tidligere senior 
vicepræsident i Danske Banks Customer Solutions, udtrykker i nedenstående citat en af de 
trusler, som den nye teknologi udgør for banksektoren, og understreger vigtigheden af, at 
bankerne følger med i den teknologiske udvikling: 

 
Ja, der er givet en masse muligheder – også for bankerne – i den nye teknologi. Men i 

det omfang, at mange af vores forretninger er baseret på at overføre penge mellem kunder, 
og den nye teknologi kan gøre det lettere og billigere uden tillidsskabende mellemled – så kan 
det da blive en trussel mod ganske væsentlige dele af vores forretning (Teise 2016). 
 
Som følge af den stigende digitalisering i samfundet er der opstået enorme mængder af data 
relateret til forbrugerne og deres vaner; dette betegnes som big data. Big data er et datasæt, 
som indeholder data, der stammer fra menneskelig adfærd. Gennem komplekse analyser er 
det muligt at identificere mønstre og tendenser for at kunne forudsige adfærd hos 
forbrugerne. Ved anvendelse af disse data vil virksomhederne være i stand til at skræddersy 
produkter og ydelser til deres kunder. Managing Director for Financial Services hos 
Accenture, Bent Dalager, argumenterer for, at banksektoren her har et væsentligt 
udviklingspotentiale i forhold til at skræddersy oplevelser og produkter til kunderne ved hjælp 
af dataanalyse. (Teise 2016). 
 
Der er som følge af blockchain-teknologien udviklet en række kryptovalutaer, hvoraf den mest 
kendte er bitcoin. Bitcoin og andre kryptovalutaer er udviklet som en modreaktion på det 
centraliserede pengesystem og er en decentral valuta, som er styret af brugernes tillid til den 
pågældende kryptovaluta. Teknologien betyder dermed, at brugerne af bitcoin selv indestår 
med deres valuta på lokale enheder. Bitcoins er ikke reguleret af nogen lande eller 
centralbanker, hvilket medfører en øget votalitet i kursen. Teknologien tillader, at brugerne i 
netværket kan foretage anonyme transaktioner, hvilket har medført en større kritik af valutaen 
som følge af, at teknologien er blevet anvendt til hvidvask af penge og handel med våben og 
narkotika på the dark web (Sonne 2018). Som følge af den manglende sporbarhed af 
transaktionerne har flere banker haft en vis skepsis mod at modtage disse. Det skyldes 
overvejende, at banken skal kunne dokumentere, hvor transaktionen kommer fra for at sikre, 
at banken ikke er medvirkende til hvidvask af penge eller terrorfinansiering.   
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Informationsteknologien og i særdeleshed udbredelsen af internettet har medført et skift i 
måden, hvorpå vi kommunikerer og tilegner os information. Siden årtusindeskiftet er 
internettet blevet mere og mere tilgængeligt og kan nu tilgås via de smartphones, som 
næsten alle indbyggere i samfundet har. Den øgede tilgængelighed har også givet en øget 
gennemsigtighed i relation til priser på diverse ydelser. Dette har også ramt banksektoren, 
hvor kunderne nu kan sammenligne lån og andre finansielle ydelser online og dermed finde 
det billigst mulige alternativ via en række brokersider. Teknologien tillader, at rådgivningen 
ikke længere er begrænset til fysiske kundemøder, men kan forekomme online, over mail, 
eller ved brug af chatbots. Der er således sket et skift i kundernes forventninger til, hvornår og 
hvordan de forventer at kunne modtage rådgivning fra deres bank (Nikolajsen 2019). 

4.1.5 Miljømæssige forhold  
Klimaforandringer og bæredygtighed er begge væsentlige områder, som alle selskaber i et 
vist omfang må forholde sig til. Samtlige brancher og selskaber vil have en direkte og 
indirekte indvirkning på miljøet. For den finansielle sektor er de direkte miljøpåvirkninger 
begrænsede til, hvorledes virksomhederne er organiseret. De finansielle virksomheders 
produktionsapparat er drevet af mennesker, som anvender en række it-systemer, 
kontorartikler og andet, som er produceret af andre selskaber. Den direkte påvirkning via 
produktion og klimaaftryk, som det efterlader, synes at være relativt begrænset uden dog at 
negligere, at påvirkningen fra driften vil have en form for indvirkning på miljøet. Der er således 
et potentiale for at gennemgå det organisatoriske setup for at leve op til det ansvar, der 
påhviler enhver virksomhed i relation til de miljømæssige udfordringer. 
 
De indirekte miljøpåvirkninger sker igennem den kapital, som den finansielle sektor har til 
rådighed; de løbende investeringer i selskaber og udlån til private og virksomheder. Den 
finansielle sektor er dermed med til at finansiere en stor del af de aktiviteter, der er i 
samfundet. FN har opstillet 17 verdensmål, som tilsammen indeholder 169 globale 
udfordringer, der vedrører miljømæssige, sociale og økonomiske udfordringer. Udfordringerne 
er af FN blevet nedbrudt i operationelle delmål, som verdens lande har forpligtet sig til at 
handle på for i fællesskab at kunne løse de globale udfordringer. FN har estimeret, at den 
potentielle markedsværdi af de løsninger, der skal til for at sikre delmålene i 2030, har en 
samlet værdi på 12 billioner USD (Saul et al. 2019).  
 
Betydningen af disse verdensmål vil dermed kræve massive investeringer i både den rige 
såvel som den fattige del af verden for at sikre, at samtlige mål kan nås. Eftersom alle FN’s 
medlemslande har forpligtet sig til at arbejde med delmålene og investere i de løsninger, der 
skal til, for at disse kan opfyldes, vil størstedelen af løsningerne være støttet/garanteret af 
medlemslandene (Saul et al. 2019). Den finansielle sektor har hermed mulighed for, gennem 
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en række investeringer, at kunne bidrage til opfyldelsen af verdensmålene, samtidig med at 
den sikrer et stabilt afkast på den anvendte kapital.  

4.1.6 Analytiske nøglepunkter 
Vi vil i dette afsnit samle op på de makrofaktorer, vi har fremhævet ovenfor, og vægte disse, i 
forhold til hvilken grad af påvirkning de enkelte makrofaktorer har over for bankerne, og 
dermed hvor vigtig denne faktor er for banken. Vægtningen af de enkelte elementer vil ske ud 
fra følgende skala: Lav (L), Mellem (M) og Høj (H). Se figur 3.  
 
Vi vil i den efterfølgende sektion kommentere på de faktorer, som vi har vurderet, har en stor 
betydning for banksektoren.  
 
 

Politiske og lovgivende forhold
- EU-agenturer (H)
- Den danske tilsynsmyndighed (H)
- Overholdelse af compliancekrav (H)
- Overholdelse af kapitalkrav (H)

Makrofaktorer 

 Økonomiske forhold
- Aktiemarkedsudvikling (L)
- Udvikling i produktions niveauet (H)
- Europæiske centralbanks hjælpepakke (L)
- Nationalbankens hjælpepakke (L)
- Rentemiljøet (H)
- Udviklingen på boligmarkedet (M)

Sociale forhold 
- Øget tilstrømningen til bykommuner (M)
- Øget koncentration af højtuddannede (H)
- Stigning i indlån (H)

Teknologiske forhold 
- Nye digitale løsninger (H)
- Decentrale bankstrukturer (M)
- Adgangen til information (M)

 Miljømæssige forhold 
- Intern tilpasning af organisationen (L)
- FN Verdensmål (M)

 
Figur 3: PESTEL opsamlings model, egen produktion 

Vi har i afsnittet Politiske og lovgivende forhold fremhævet en kompleks politisk struktur, hvor 
en række EU-agenturer spiller en væsentlig rolle i indførelsen af nye regulativer inden 
for banksektoren. Disse regulativer vil have en direkte indvirkning på, hvordan sektoren 
fremadrettet skal agere, og hvilke funktioner og områder der skal investeres yderligere i.  Det 
er derfor centralt for driften af bankerne, at de løbende er orienteret om udviklingen inden for 
lovgivningen. Vi har ydermere fremhævet Finanstilsynets rolle som tilsynsmyndighed over for 
bankerne i relation til at overholde en række compliance- og kapitalkrav. Bankerne eksisterer 
kun, så længe de overholder de regulatoriske krav og løbende er i stand til at kunne 
dokumentere dette over for Finanstilsynet. Det er derfor en væsentlig faktor, at bankerne har 
styr på deres compliance- og kapitalforhold for at kunne sikre den fortsatte drift og undgå 
kapitaltillæg eller, i værste tilfælde, at Finanstilsynet tilbagetrækker bankens licens som følge 
af manglende overholdelse.  
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I afsnittet Økonomiske forhold har vi lagt vægt på en række faktorer, som kan indikere, at vi er 
på vej ind i en økonomisk krise, hvor der er stor usikkerhed omkring både varigheden af 
pandemien, og hvor lang tid det vil tage at få genoprettet økonomien efterfølgende. Det 
forventes, at dansk økonomi vil opleve et massivt fald i produktionen, som naturligt medfører 
faldende priser, fyringer og faldende huspriser. Den økonomiske situation vil ramme bankens 
nuværende og fremtidige indtjening, eftersom det må forventes, at økonomisk tilbagegang vil 
medføre øgede nedskrivninger på udlån, og at renteniveauet gør det sværere for bankerne at 
tjene penge på kerneydelserne. 
 
I afsnittet Sociale forhold beskrives det, hvorledes den stigende centralisering i og omkring de 
større byer er væsentlig for, at sektorerne kan skaffe kvalificeret arbejdskraft. Den fortsat 
stigende velstand i samfundet og blandt de danske husholdninger har medført en markant 
stigning i bankernes indlån. I kombination med det negative rentemiljø betyder dette en 
forøget omkostning i hele sektoren.  
 
I afsnittet Teknologiske forhold, fremhæver vi digitaliseringens betydning for den nuværende 
forretningsmodel og risikoen for, at denne forældes som følge af udbredelsen af nye 
teknologier.  
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4.2 Porter's Five Forces  
Vi vil ved hjælp af Porters Five Forces analysere industrien ud fra konkurrenceintensitet og potentiale. 
Modellen bearbejder industrien med betragtninger om følgende forhold: kunder, leverandører, 
substituerende produkter, serviceydelser samt truslen fra nye udbydere. En sammenfatning af 
analysen vil give indblik i de enkelte faktorer, som kan påvirke Danske Bank, eller som banken skal 
tage højde for i strategiplanlægningen. 

4.2.1 Rivalisering i branchen 

Formålet med dette afsnit er at afdække graden af rivalisering blandt de etablerede 
markedsdeltagere inden for privatkundemarkedet. Analysen af rivaliseringen i branchen vil 
tage udgangspunkt i banker – altså virksomheder, som har en licens udstedt af Finanstilsynet 
– og vil dermed ikke inkludere andre typer af udlånsvirksomheder. Disse vil blive behandlet 
under truslen for substitution, som følge af at udlånsvirksomheder ikke er underlagt den 
samme lovgivning som bankerne.  
 
Den seneste opgørelse over selskaber med tilladelse til at drive bankvirksomhed i Danmark – 
opgjort af Finanstilsynet den 20. december 2019 – viser, at der er 94 banker med en licens, 
hvoraf fire er placeret på Færøerne, 28 er filialer af udenlandske banker, og resten er danske 
banker. Bankerne inddeles i grupper på baggrund af bankens arbejdskapital. Vi har nedenfor 
opstillet en tabel over udviklingen i danske banker i de enkelte grupper over en 13-årig 
periode (Finanstilsynet 2019 december):  
 

Antal Gruppe 1 – 
arbejdskapital 

over 75 mia. kr. 

Gruppe 2 – 
arbejdskapital 

over 12 mia. kr. 

Gruppe 3 – 
arbejdskapital over 

750 mio. kr. 

Gruppe 4 – 
arbejdskapital 

under 750 mio. kr. 

Total  

2020 5 12 32 14 63 

2015 5 13 43 19 80 

2010 6 11 65 53 135 

2007 4 10 71 67 152 

Figur 4: Kilde, Gruppeopdeling 2020, Finanstilsynet 2019 20. december  
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Ovenstående tabel viser, at der er sket en konsolidering i sektoren siden finanskrisen, hvor de 
mindre pengeinstitutter har valgt at blive sammenlagt for at kunne overleve (Bilag 2). Hertil 
har der været enkelte institutter, som er blevet overtaget af Finansiel Stabilitet som følge af 
manglende overholdelse af lovgivningen eller økonomiske vanskeligheder. Antallet af danske 
pengeinstitutter er faldet med 58 % over en periode på 13 år. De største deltagere på 
markedet kan betragtes ud fra arbejdskapitalen, hvor de fem største institutter naturligt er 
placeret i Gruppe 1. Målt på arbejdskapital kan de danske banker rangeres således; Danske 
Bank, Nykredit Bank, Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord Bank.  
 
Vi har i nedenstående tabel oplistet de ti største danske bankkoncerner og præsenteret deres 
udlån, totale aktiver og renteindtægter genereret fra udlån. Størrelsen og omfanget af 
bankkoncernerne varierer fra banker, der kun har aktiviteter i Danmark til banker, der 
opererer på tværs af Norden. De tre største bankkoncerner; Danske Bank, Nykredit Bank og 
Jyske Bank, målt på udlån, har tilsammen en større udlånsvolumen end de resterende 60 
banker registeret i Danmark. Det er her værd at vurdere, hvorvidt disse tal er 
sammenlignelige, eftersom forretningsmodellerne for de enkelte bankkoncerner har et 
varierende fokus og omfang. Formålet med denne opgørelse er at illustrere 
størrelsesforskellen og de potentielle styrker, som er i de enkelte koncerner på 
bankmarkedet.  
 

kr. Mio 2019 Udlån Aktiver Renteindtægter 

1. Danske Bank 2.150.059 3.761.050 37.813 

2. Nykredit Bank 1.352.836 1.610.319 23.334 

3. Jyske Bank 485.900 649.738 9.168 

4. Sydbank 73.156 147.738 1.737 

5. Spar Nord Bank 51.312 93.113 1.547 

6. Ringkjøbing Landbobank. Aktieselskab 35.465 52.940 1.272 

7. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank 22.906 59.042 978 

8. Sparekassen Kronjylland 16.897 29.867 647 

9. Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 12.217 25.358 538 

10. Saxo Bank 9.883 74.930 222 
Figur 5: kilde, Bilag 3 – pengeinstitutter målt på udlån og aktiver  
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Det er her centralt at forstå, hvordan det danske udlånsmarked for privatpersoner fungerer for 
at kunne forstå størrelsesforskellen. Som tidligere beskrevet sker belåning af boliger sker 
oftest i et samarbejde mellem banken og et realkreditinstitut, hvor realkreditinstituttet kan 
belåne boligen op til 80 %, og banken kan belåne de resterende 15 %, hvortil det som 
minimums kræver en egenbetaling på 5 % af boligens pris. Der er seks realkreditinstitutter på 
det danske bankmarked, hvilket svarer til en tiendedel af de samlede danske banker. Dette vil 
naturligt føre til, at andre banker vil samarbejde med et af disse realkreditinstitutter.  
 
I de tre største bankkoncerner indgår et realkreditinstitut, som bankforretningen anvender ved 
kundernes belåning af huse. Andre mindre pengeinstitutter kan også anvende disse. Det 
medfører således, at mange af de danske boliglån vil blive puljet sammen hos få store 
aktører. Vi har opstillet nedenstående tabel, som viser, hvilke ejere de enkelte 
realkreditinstitutter har.  
 
I samme periode har de udenlandske banker gjort et 
større indtog på det danske marked via filialdrift. Hvor 
der i 2007 var 10 udenlandske bankfilialer, er der nu 
28. Oftest beskæftiger de udenlandske banker sig ikke 
med privatkundemarkedet i samme omfang som de 
danske banker. Fokus fra de udenlandske filialer er 
oftest på investeringer og private banking, som 
henvender sig til et særligt mindre segment inden for 
erhvervs- og privatkundemarkedet. Der er dog nogle af 
de udenlandske banker, som er særdeles aktive på 
privatkundemarkedet; det er fortrinsvis Nordea Bank 
Danmark, Handelsbanken og Swedbank. Her skal vi i 
særdeleshed fremhæve Nordea Bank Danmark filial af Nordea Bank Abp, som for få år siden 
blev filial i Danmark, da hovedsædet blev flyttet fra Danmark til Sverige. Nordea Bank ejer det 
danske realkreditselskab, Nordea kredit Realkreditaktieselskab.  
 
En metode til at måle, hvor store markedsandele de enkelte aktører har, er at se på, hvor 
mange NemKonti, de enkelte banker har. Alle danskere over 18 år skal have en NemKonto, 
og alle borgere under 18 år, som modtager udbetalinger fra det offentlige, skal ligeledes have 
en NemKonto. Det er umådeligt vanskeligt at undgå at have en NemKonto, og det må 
antages, at den bank, som har NemKontoen, har den primære aktivitet for den pågældende 
privatkunde. Det anslås, at der samlet er 5,5 mio. NemKonti i Danmark 
(Digitaliseringsstyrelsen 2020). Målt på dette har Danske Bank den største markedsandel 
med 1,37 mio. NemKonti, svarende til en markedsandel på 24,9 % (Danske Bank 2020), 
herefter kommer Nordea (2020), Jyske Bank (2020) og Nykredit Bank (2020), som tilsammen 

Realkreditinstitut Koncern 

Realkredit Danmark Danske Bank 

Total Kredit Nykredit Bank 

Jyske Realkredit Jyske Bank 

DLR Kredit 8 Banker 

Nykredit Realkredit Nykredit Bank 

Nordea Realkredit Nordea Bank Abp 

Figur 6: kilde, Finanstilsynet 
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udgør i omegnen af 70 % af markedet. LOPI har estimeret, at deres 54 medlemmer 
tilsammen udgør 25 % af markedet (Lokale Pengeinstitutter 2020). Det tyder således på, at 
de fire største banker har store markedsandele, mens de mindre pengeinstitutter har en 
væsentligt mindre andel. 
 
Bankerne tilbyder i vid udstrækning de samme services og produkter til privatkunderne. 
Heriblandt kan nævnes indlånskonti, kreditkort, udlån, realkreditlån eller henvisning til 
samarbejdspartner, valutaveksling og rådgivning. Der er reelt kun minimale forskelle mellem 
de produkter og services, som de enkelte banker leverer, hvilket medfører en lav grad af 
produkt differentiering i branchen. Branchens konkurrencevilkår bliver dermed at sikre den 
korrekte prissætning af de services og produkter, som de enkelte banker tilbyder deres 
kunder. 
 
Omsætningen og indtjeningen på det danske bankmarked har i de senere år været under et 
stigende pres. I 2018 oplevede banker og realkreditinstitutter et fald i indtjeningen (EBT) fra 
53,4 mia. kr. til 40,3 mia. kr.; altså et fald på 24,5 % (Bentow 2019). Den faldende indtjening 
fortsatte ind i 2019, hvor første halvår udviste endnu en nedgang i indtjeningen på 20 % fra 
19,4 mia. kr. til 15,6 mia. kr. (Finans Danmark 2019 september). Bankmarkedet er presset fra 
to fronter: det historisk lave rentemiljø og en lav efterspørgsel på udlån. Det lave renteniveau 
presser bankernes renteindtægter og medfører øgede omkostninger for bankerne ved at 
skulle placere indlånsoverskuddet til en negativ rente hos nationalbanken. Samtidig har 
efterspørgslen på nye lån kun været svagt stigende til trods for det økonomiske opsving, som 
har været i gang de sidste seks år. Hertil har bankerne øget deres driftsomkostninger i 2019; 
hvor det i 2017 og 2018 lå stabilt på 24,1 mia. kr., er det steget med 9,5 % til 26,4 mia. kr. 
(Finans Danmark 2019 september). En anden indikator for, at indtjeningsforholdene hos 
bankerne er presset, kan ses i udviklingen af rentemarginalen for privatkunder. 
Rentemarginalen er et udtryk for forrentningen af indestående, og den rente bankerne låner 
penge ud til. Jo højere rentemarginal, des bedre toplinje. Rentemarginalen lå i januar 2017 på 
3,943 % for privatkunder og er siden da faldet med 19,9 % til 3,157 % i 1. kvartal 2020 
(Nationalbanken 2020).  
 
LOPIs medlemsbanker er primært gruppe 3- og 4-institutter, og som nævnt har de samlet 25 
% af privatkundemarkedet. I takt med de stigende regulatoriske krav og de øgede 
omkostninger hertil er det en nærliggende antagelse, at disse institutter vil være særligt 
pressede. Dette er dog ikke tilfældet, og årsagen skal findes i den måde, hvorpå de mindre 
institutter er organiseret. De mindre institutter er tilknyttet en af de tre bankcentraler: BEC, 
SDC eller Bankdata, og de er samtidig medejer af den bankcentral, som de er tilknyttet. 
Bankcentralerne er fælles outsourcingpartnere for bankerne, og leverer en samlet it-
infrastruktur til brug for bankdriften samt anden organisatorisk support. Sammen med LOPI, 
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som rådgiver bankerne inden for regnskabsregler og compliance, har de mindre institutter 
fortsat en berettigelse på markedet, hvilket også indikeres af deres markedsandel, mener 
Peter Nissen, Senior Manager i PwC (bilag 2: 6-18). Peter Nissen udtaler følgende i relation 
til samarbejdet mellem de mindre institutter og bankcentralerne: 
 

Lokalbankerne har en berettigelse, mange gange. En af grundene til, at der fortsat er 
mange lokale og regionale banker i Danmark, kan være, at vi har de bankcentraler (Bilag 2; 
12-13). 

 
Branchen har siden finanskrisen været udsat for en række større kritiske sager, som alle har 
været medvirkende til at svække tilliden til aktørerne i branchen. Det har hovedsageligt været 
de større banker, som har været årsag til dette, men det rammer ligeledes branchen som 
helhed. Sagerne spænder fra bankernes rolle i finanskrisen til skatteunddragelse og senest, 
at bankerne ikke udviser samfundsansvar i forbindelse med coronakrisen. Disse sager har og 
vil have stor betydning for, hvordan de enkelte banker vælger at agere fremadrettet. Hvortil 
Peter Nissen udtaler følgende:  
 

Nogle af de her dilemmaer, du bringer op, er meget sigende for opgaven, hvor man 
kan sige, at det er lidt det her omdømme, som kommer til at forstyrre bankforretningen (Bilag 
2: 211-213). 

 
På baggrund af ovenstående gennemgang af forholdene i branchen blandt de eksisterende 
markedsdeltagere vurderer vi, at rivaliseringen i branchen er høj. Vurderingen tager 
udgangspunkt i, at der er sket en konsolidering af markedsdeltagerne siden finanskrisen, og 
hertil oplever branchen markante nedgange på deres top- og bundlinje som følge af 
påvirkningen fra det eksterne miljø.  

4.2.2 Truslen fra nye udbydere  
I hvilket omfang der er en trussel fra nye udbydere, er afhængig af indgangsbarriererne til 
branchen. Som beskrevet ovenfor er der sket en konsolidering af markedet, samtidig med at 
der er sket en stigning i antallet af udenlandske filialer. 
 
For at kunne stifte en ny bank skal man overholde de stillede krav i Lov om finansiel 
virksomhed. § 7, stk. 1 til 7 fastsætter de nærmere krav til etablering af et nyt pengeinstitut. I 
lovens § 7, stk.1 fastsættes det, at et selskab skal have tilladelse som pengeinstitut, før der 
må udøves pengeinstitutaktiviteter, som er omfattet af bilag 1. Betingelserne for at få tildelt en 
pengeinstitutlicens er omtalt i § 14 og vedrører en lang række kræv til blandt andet, ledelsen, 
medarbejdere og organisationsstrukturen. En bank skal minimum have en selskabskapital på 
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5 mio. euro (ca. 37 mio. kr.), jf. § 7 stk. 7. Det er hermed en større og længerevarende 
proces, som nye udbydere skal igennem for at komme ind på markedet. Den seneste 
virksomhed til at få en banklicens er Lunar Bank, som modtog deres banklicens i 2019. En 
licens giver adgang til at operere på markedet, men dette alene er ikke nok, eftersom der er 
en lang række compliancekrav og organisatoriske krav, der løbende skal overholdes, og som 
skal understøttes af komplekse it-løsninger. Medmindre de nye udbydere kan koble sig på en 
eksisterende banks infrastruktur eller en af bankcentralernes it-løsninger, bliver det ekstremt 
omkostningstungt at skulle etablere en ny bank (bilag 2).  
 
Banker, som har en licens i et andet EU-land, eller et land, som EU har et finansielt 
samarbejde med, kan etablere en filial i Danmark to måneder efter, at de har informeret 
Finanstilsynet om dette. Det er dog på betingelse af, at den lokale tilsynsmyndighed har 
godkendt, at banken må drive filialvirksomhed. Blandt bankerne i eurozonen vil dette skulle 
godkendes af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), før banken vil kunne informere 
det danske Finanstilsyn om, at den vil etablere en udenlandsk filial i Danmark.  
 
På baggrund af dette mener vi, at truslen fra nye udbydere er middel/lav, alt efter om der er 
tale om filialdrift eller en nystartet bank. Indgangsbarriererne for nye udbydere er forskellige, 
alt efter om der er tale om en etableret udenlandsk bank eller et selskab, der ønsker at drive 
pengeinstitutvirksomhed med hovedsæde i Danmark. For de udenlandske banker, der ønsker 
at etablere filialer i Danmark, er det antageligt, at indgangsbarriererne er relativ lave som 
følge af, at banken allerede er etableret under den nødvendige lovgivning og med de 
fornødne governancestrukturer. Hertil forventes det også, at banken vil være af en sådan 
størrelse, at den vil have kapital til at kunne drive filialdrift i Danmark. Omvendt vil nystartede 
selskaber opleve høje indgangsbarrierer i forhold til at trænge ind på det danske bankmarked 
som følge af de omfattende regulatoriske krav, høje kapitalkrav, og at driften vil kræve en 
organisation af en vis størrelse.  

4.2.3 Truslen for substitution 

Vi har i afsnit 4.2.1 beskrevet en række af de finansielle produkter og services, der udbydes til 
privatkunder på det danske privatkundemarked. Vi vil her se på den væsentligste aktivitet – 
udlån og kreditter – og hvilke mulige substituerende produkter, der er til disse. De mest 
udbredte alternativer til udlån eller kassekredit udstedt af banken er kviklån og forbrugslån. 
Ydelsen, som forbrugeren modtager, vil være den samme; altså et kontant beløb til at dække 
en omkostning. Dog afviger processen og tilgængeligheden af kviklån og forbrugslån 
væsentligt fra et klassisk banklån eller en kredit fra banken.  
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Kviklån er karakteriseret ved at være et let tilgængeligt lån, hvor kreditvurderingerne sker 
automatisk, og ansøgeren kort efter modtager lånebeløbet. Lånebeløbet kan variere fra alt 
imellem 1.500 til 500.000 kr. og har oftest en ÅOP, der er væsentligt højere end hos 
bankerne. To meget forskellige eksempler på kviklånsudbydere kan være Simbo og 
Basisbank. Simbo tilbyder lån op til 30.000 kr. med en ÅOP på 791 % og en løbetid på 3 til 12 
måneder. Kreditvurderingen tager kun få minutter, og den efterfølgende udbetaling sker inden 
for en time (Simbo 2020). Det andet eksempel er Basisbank, som tilbyder lån op til 500.000 
kr. med en ÅOP fra 30,1 % til 13 %, hvor det bliver billigere, jo større lånet er, og jo længere 
løbetid, der er på lånet. Behandling og svar sker ligeledes automatisk og inden for få minutter, 
hvorefter udbetalingen sker den efterfølgende dag (Basisbank 2020).  
 
Forbrugslån er lån, som optages via en butik enten fysisk eller online i forbindelse med køb af 
en vare. Disse lån er ligeledes kendetegnet ved at have høje omkostninger og dækker det 
nødvendige behov for forbrugeren med det samme. Oftest tilbydes disse lån af etablerede 
kviklånsudbydere eller i enkelte tilfælde af det pågældende selskab, som står for salget af 
varen.  
 
Udlånsvirksomhederne er som udgangspunkt ikke omfattet af den finansielle lovgivning, 
hvorfor der ikke er særligt skærpede krav til disse selskaber, når blot de holder sig inden for 
den relevante almene lovgivning. Dermed er det relativt let at komme til at drive 
udlånsvirksomhed, så længe man har likviditeten til at foretage udbetalingen til kunderne.  
 
Kviklån og forbrugslån har siden begyndelsen af 2010 oplevet en kraftig vækst på det danske 
marked. Værdien i 2010 er steget fra 37 mio. kr. til 436 mio. kr. i 2014 (Konkurrence og 
forbrugerstyrelsen 2015) og til 822 mio. kr. i 2019 (Sommer & Hall 2019). Kviklånsmarkedet 
er dermed steget markant over de sidste 10 år, hvilket har ledt til en lang række historier om 
almindelige danskere, der er kommet i økonomiske vanskeligheder som følge af disse 
udbydere. Derfor valgte regeringen i slutningen af 2019 at fremsætte et lovforslag om at 
begrænse indtjeningsmulighederne på lån udstedt af disse udbydere. Forslaget blev vedtaget 
af Folketinget den 19. december 2019 og betyder konkret, at der kommer et loft over ÅOP, 
forbud mod aggressiv markedsføring af dyre lån og et omsætningsloft, som gælder fra den 1. 
juli 2020 (Erhvervsministeriet 2019 december).  
 
På baggrund af ovenstående mener vi, at truslen fra substituerende produkter er lav. Dette 
skyldes, at de substituerende produkter hovedsageligt tilbyder at dække mindre og 
mellemstore køb til en høj pris. Bankerne vil som følge af deres størrelse kunne tilbyde et 
billigere og bedre produkt end det, der kan substitueres til, omend med en længere 
ekspeditionstid. Hertil vil den nye lovgivning antageligvis sætte en begrænsning på 
attraktiviteten af det danske kviklånsmarked. 
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4.2.4 Kundernes forhandlingsstyrke  
Danmarks Statistik har for 1. kvartal opgjort befolkningen i Danmark til 5.822.763 mennesker, 
hvoraf 4.666.625 er over 18 år og derfor betegnes som værende potentielle kunder for 
bankerne. En bankkunde kan godt være kunde i flere banker og have et eller flere lån i flere 
banker; dog vil vi betragte dette som unormalt. Antageligvis vil størstedelen af bankkunderne 
kun være kunde ét sted og dermed ikke sprede deres lån over flere banker. Markedet bærer 
præg af, at kunder er mange og små, hvilket betyder, at det ikke er muligt for den enkelte 
kunde at presse prisen hos bankerne. Selvom den enkelte kunde ikke kan presse prisen 
alene, har de fået hjælp til at gennemskue priserne på lånemarkedet via låne-brokers. 
Brokers er formidlingsselskaber for banker og andre udlånsvirksomheder, som modtager et 
provisionsgebyr for hvert lån, de sælger. De er medvirkende til at give forbrugerne et overblik 
over de omkostninger, der er forbundet med lån hos de forskellige aktører. Dette betyder, at 
prissætningen og vilkårene bliver nemmere at gennemskue for forbrugerne, hvilket giver et 
øget pres på udbyderne. Det skal her nævnes, at anvendelsen af brokers i Danmark endnu 
ikke er udbredt på samme måde som i f.eks. Sverige (Bilag 2).  
 
Afhængigt af, hvor den enkelte kunde er i sit økonomiske liv, vil det have en betydning for de 
skifteomkostninger, der skal betales ved skift af pengeinstitut. Der kan være en række 
gebyrer forbundet med at skifte bank. Disse varierer alt efter den enkeltes økonomiske 
situation. Det er gratis for kunder at lukke almindelige indlånskonti, hvis disse er ældre end 12 
måneder. Bankerne kan i forbindelse med flytning af bankforretningen til andet pengeinstitut 
tage gebyr for at afvikle lån, flytte pensionsopsparinger, flytte aktiedepoter, oprettelse af nye 
kassekreditter, udlån eller pensionsopsparinger. Dog vurderer vi, at dette er relativt minimale 
omkostninger i forbindelse med flytning af hele ens økonomi imellem aktørerne på markedet. 
Dette understøttes af antallet af bankskift, hvor der i 2017 og 2018 var henholdsvis 192.000 
og 195.000 familier, der skiftede bank. Ifølge Betina Bonnichsen, ansvarlig chef hos e-nettet, 
er årsagen til dette, at kunderne er blevet mere opmærksomme på prissætningen af 
produkterne. 
 

Som vi ser det, handler det først og fremmest om, at det er blevet nemmere, hurtigere 
og frem for alt mere almindeligt at skifte bank. Og når vi skifter, sker det som oftest i 
bestræbelserne på at forbedre vores privatøkonomiske lånevilkår (Christensen 2019). 

 
Med udgangspunkt i ovenstående kan vi sammenfatte, at den enkelte kundes 
forhandlingsstyrke over for banken er på et fremskredent niveau, og at den samlede 
kundemasse har en stor forhandlingsstyrke over for bankerne. Årsagen til dette er den lave 
grad af differentiering af produkterne, den øgede transparens i prissætningen hos de enkelte 
udbydere samt de lave skifteomkostninger.  
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4.2.5 Leverandørernes forhandlingsstyrke  
For at bankerne kan udføre deres kerneforretning, udlån, kræves adgang til likviditet og it-
systemer, som kan understøtte bankdriften. Vi vil i det følgende afsnit vurdere 
leverandørernes forhandlingsstyrke i relation til de to ydelser.  
 
Adgang til likviditet er en grundforudsætning for at kunne låne penge ud. Bankerne får 
adgang til likviditet via kundernes indlån, optagelse af gæld hos Nationalbanken eller andre 
pengeinstitutter. Som beskrevet tidligere oplever bankerne et indlånsoverskud, hvilket 
muliggør, at de kan foretage nye udlån uden at skulle øge deres belåning. Der er en lang 
række leverandører af kapital – herunder bankens egne kunder – og omkostningerne ved at 
skaffe kapital på det nuværende marked er minimale som følge af renteniveauet. Hertil har de 
primære leverandører af kapital, kunderne, ikke mulighed for at gå ind og udøve den aktivitet, 
som de leverer midlerne til. Årsagen til dette er, at kunders indestående oftest er relativt 
begrænset, og at de oftest selv vil skulle bruge likviditeten til at betale egne omkostninger 
(Bilag 2).  
 
I forhold til leverandører af it-ydelser bør vi skelne mellem banker, der er tilsluttet en 
bankcentral, og banker, som anvender andre it-leverandører. For de banker, der anvender 
bankcentralerne, er der reelt kun to andre alternativer, som udgøres af en af de andre 
datacentraler. De mindre pengeinstitutter er ikke af en sådan størrelse, at de vil have de 
fornødne ressourcer til at kunne udvikle egne it-systemer, hvorfor de er direkte afhængige af 
bankcentralerne. Eftersom bankcentralerne er ejet af bankerne, vil de ikke have nogen 
interesse i at træde ind på markedet og drive bankvirksomhed via egne systemer, da de 
dermed vil gå i direkte konkurrence med deres ejere. På baggrund af dette har 
bankcentralerne som leverandører af it-systemer til de mindre pengeinstitutter umiddelbart 
stor forhandlingsmagt; dog er bankcentralerne ejet af dem, de leverer til, hvorfor 
bankcentralerne ikke har nogen interesse i at udøve den magt, som de har.  
 
De banker, som ikke har tilsluttet sig en af de tre bankcentraler, anvender enten egne 
udviklede løsninger eller køber sig til ydelserne på det åbne marked. Der findes en række it-
leverandører til bankerne; eksempelvis IMB, KMD og Hewlett-Packard. Det er oftest 
omkostningstungt for bankerne at udskifte leverandører og it-systemer, samtidig med at det 
forøger driftsrisikoen. Et eksempel på størrelsen af de omkostninger, der er forbundet med 
skift af leverandør, var, da Danske Bank skiftede leverandør i 2012, hvilket er anslået til at 
koste et trecifret millionbeløb (Nielsen 2012). Til trods for at disse selskaber har 
infrastrukturen til at kunne drive en bank, er det ikke sandsynligt, at de vil prøve på det som 
følge af den store regulering på området samt det organisatorisk setup, som det kræver at 
drive en bank. Med udgangspunkt i disse faktorer vurderer vi, at it-leverandørernes 
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forhandlingsmagt er lav, til trods for at selskaberne kan have store omkostninger ved at skulle 
skifte leverandør.  

4.2.6 Analytiske nøglepunkter 
Vi har i nedenstående figur opsummeret den ovenstående analyse af markedet for 
privatkunder. Danske Bank befinder sig i en branche med en høj intern rivalisering, og som er 
blevet yderligere konsolideret siden finanskrisen. Sammen med de øgede regulatoriske krav 
og de stigende krav til kapital i selskaberne er der et naturligt udskillelsesløb i gang i 
branchen. Det er blevet muligt for kunderne at sammenligne priser i langt større udstrækning 
end tidligere, hvilket naturligt vil komme til at presse priserne hos bankerne og blive den 
primære måde, hvorpå de konkurrerer på. Hertil har kunderne nemt ved at skifte mellem de 
forskellige aktører i branchen, hvilket medfører en større forhandlingsmagt. Bankerne oplever 
dog kun minimal modstand fra de substituerende produkter og slet ingen i relation til køb af 
bolig med bank- og realkreditlån. 
 

 
Figur 7: Porter Five Forces   
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4.3 Kritiske succesfaktorer  
Ved at håndtere og adressere de kritiske succesfaktorer kan det sikres, at aktørerne på 
markedet kan bibeholde deres nuværende markedsposition og på sigt udbygge denne ved at 
udkonkurrere konkurrenterne. Vi vil i dette afsnit gennemgå de faktorer, som kunderne 
vægter højest i relation til deres bank. Analysen vil hovedsageligt tage udgangspunkt i en 
brugerundersøgelse foretaget af PwC i januar 2019, angående hvilke forhold der er centrale 
for bankens kunder i relation til de ydelser, som bankerne leverer. 
 
61 % procent af de adspurgte er meget enige eller enige i, at rådgiverne i bankerne tænker 
mere på, hvad der er bedst for banken, end hvad er bedst for dem som kunde, mens 28 % 
svarer hverken/eller. Hertil er 55 % af de adspurgte meget enige eller enige i, at rådgivningen 
er afgørende for, hvilken bank de har, mens 31 % er hverken/eller (PwC 2019).  
 
Baseret på ovenstående er rådgivningen et af de centrale områder, som kunderne finder 
vigtige, men også et område, hvor der er en uoverensstemmelse mellem bankernes adfærd 
og vigtigheden for kunden. Justering af bankens rådgivningsydelser, således at opfattelsen 
omkring bankens egne interesser minimeres, kan være medvirkende til at fastholde de 
kunder, som ellers potentielt ville skifte bank.  
 
Hertil blev de adspurgte bedt om at forholde sig til, om de havde mere tillid til økonomiske råd 
fra venner/familie end råd fra banken. Her svarede 30 %, at de var meget enige eller enige i 
dette, og 43 % svarede hverken/eller. Sammenholdes dette med, at der er en generel 
opfattelse af, at rådgiverne agerer i bankens frem for kundens interesser, styrkes vigtigheden 
af den tillidsvækkende rådgivning og rådgivningen generelt som konkurrenceparameter.  
 
Kunderne oplever ofte, at de produkter, som bankerne sælger – herunder særligt udlån – kan 
være svære at forstå i relation til priselementerne. 50 % af de adspurgte svarer, at de er 
meget uenige eller uenige i, at bankernes vilkår er lette at forstå, hvortil 56 % svarer, at de er 
meget uenige eller uenige i, at vilkårene i relation til långivning er rimelige. Eftersom 
branchens produkter ikke er differentierede, medfører dette, at bankerne som branche står 
over for, at kunderne ikke forstår prissætningen af produktet. Dette kan i nogen grad medføre, 
at kunden kan opfatte prissætningen som urimelig, og at kunden dermed er utilfreds med 
denne. Christian F. Jakobsen, direktør i PwC for Assurance, udtaler følgende, som er med til 
at sætte streg under rådgivernes rolle over for kunderne: 
 

Det er vigtigt for bankerne at være opmærksomme på, at tilliden kan øges gennem 
rådgiverne, da de er første og tætteste led til kunderne. [...]. Samtidig bliver det afgørende at 
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skabe større gennemsigtighed om vilkårene og klarhed om rådgivernes eventuelle 
incitamenter, hvis bankerne vil øge danskernes tillid (PwC 2020). 

 
Med de seneste års skandaler har dette også haft en indvirkning på kundernes opfattelse af 
bankerne. I PwC’s undersøgelse svarer 40 %, at de er meget enige eller enige i, at 
hvidvasksagerne ikke har ændret deres tillid til bankerne. 25 % svarer derimod, at det har 
ændret den tillid, de har til bankerne. Hertil oplever bankerne ofte at blive negativt 
kommenteret på i medierne som følge af de tiltag eller handlinger, de foretager. Dette ses 
blandt andet fra politisk side, hvor bankerne er blevet beskyldt for ikke at leve op til deres 
samfundsansvar og for at udnytte den nuværende situation i forbindelse med coronakrisen 
(Olsen 2020). Hertil viser en undersøgelse foretaget af Finans Danmark, at danskerne har en 
forestilling om, at bankerne tjener mere end gennemsnitligt, og kun 3 % af de adspurgte tror, 
at de tjener mindre. Med udgangspunkt i 2018-regnskaberne har bankerne et væsentligt 
lavere afkast end andre C25-selskaber (Finans Danmark 2019 december). Samlet tegner 
dette et billede af, at branchen tjener godt på deres kunder ved at udnytte de givne 
situationer. Ved at adressere den stigende misforståelse hos kunderne, kan man opnå en 
større forståelse for prissætningen og bankernes ageren.  
 
Endvidere er der store bekymringer i relation til de it-løsninger, som bankerne anvender. Her 
er kunderne særligt bekymrede for forhold omkring it-sikkerhed i forbindelse med de 
internetbaserede løsninger og mobile løsninger. Denne bekymring er oftest relateret til 
misbrug af kundernes aktiver, fx kortmisbrug, som bankerne på nuværende tidspunkt oftest 
dækker. Dog skaber it-løsningerne også en risiko for, at bankerne kan blive udnyttet af 
kriminelle, som spekulerer i dette (Bilag 2). Der er dermed en kommunikationsopgave i at 
skulle sikre, at kunderne føler tryghed omkring anvendelsen af bankernes it-løsninger og at 
minimere de tab, som bankerne på nuværende tidspunkt påtager sig.  
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4.4 Opsamling af muligheder og trusler  
Vi vil i dette afsnit samle op på de eksterne analyser og sammenfatte de tre vigtigste 
muligheder og trusler, der har den største relevans for Danske Banks fremtidige strategi 
inden for privatkundemarkedet. Vi har i figur 7, præsenteret de tre muligheder og tre trusler, 
som vi har udvalgt på baggrund af de identificerede faktorer i de tre ovenstående analyser.  
 

   Figur 8, kilde: Egen produktion 

De tre vigtigste muligheder og trusler, som optræder i det eksterne miljø i relation til Danske 
Bank er nye teknologier, lav grad af produktdifferentiering i branchen og 
privatrådgivning fra bankrådgivere samt den forventede negative udvikling i BNP, 
faldende top- og bundlinje samt høj rivalisering i branchen. Ved at udnytte disse 
muligheder og undgå truslerne fra det eksterne miljø vil Danske Bank kunne fastholde sin 
nuværende position og på sigt forbedre sine konkurrenceposition.  

Vi har valgt at have fokus på nye digitale løsninger, som følge af at vi kan se, at der er en 
stigende grad af digitalisering i samfundet. Hertil giver mange af de nye teknologier mulighed 
for at implementere smartere løsninger til indfrielse af kundernes behov, samt at det på sigt 
kan have en effekt på indtjeningsforholdene i banken.  

Hertil har vi udvalgt lav produktdifferentiering og privatrådgivning, eftersom at et marked, 
hvor der konkurreres på prisen, naturligt vil medføre et pres på indtjeningen, og at der ved 
introduktion af differentierede produkter kan opstå en naturlig konkurrencemæssig fordel. 
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Hertil giver den direkte kontakt, via rådgivning af kunden, en øget adgang til formidling af nye 
produkter og services.  

Udsigterne til den negative vækst i BNP og de år, det tager at få genoprettet de økonomiske 
følgeskader af dette, vil antageligvis have en indvirkning på bankernes indtjeningen via øgede 
nedskrivninger på deres udlånsporteføljer. Sammenholdt med det i forvejen faldende 
indtjeningsniveau og den høje rivalisering i branchen er disse de største trusler, bankerne 
fremover vil stå over for. Disse vil ligeledes påvirke kapitalen hos bankerne og dermed sende 
nogle banker mod kapitalgrænsen. 
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5. Danske Banks konkurrencesituation 
Danske Banks evne til at konkurrere er ikke kun begrænset til de faktorer fra makromiljøet, 
som skaber muligheder og trusler, men afhænger også i høj grad af de interne forhold, 
herunder anvendelsen af ressourcer og kapabiliteter. Vi har været begrænset i adgang til de 
interne forhold i Danske Bank som følge af den samfundsmæssige nedlukning. Vi har derfor 
måttet tage udgangspunkt i de offentligt tilgængelige dokumenter, Danske Banks årsrapport, 
koncernens hjemmeside, artikler samt CSR-rapporter, for at afdække de interne forhold.  

5.1 Interne analyse af Danske Banks ressourcer og kapabiliteter 

I dette afsnit vil vi gennemgå Danske Banks vigtigste ressourcer og kapabiliteter med henblik 
på at kunne identificere, hvilken værdi og betydning disse har i relation til Danske Banks 
konkurrenceevne. Ressourcer er i denne forbindelse et udtryk for virksomhedens aktiver og 
kan opdeles på følgende måde: Fysiske, finansielle og immaterielle ressourcer. Kapabiliteter 
er en virksomheds evne til at udnytte dens ressourcer på en effektiv måde. Vi vil anvende 
VRIO-modellen på de identificerede ressourcer og kapabiliteter for at vurdere, om de giver 
Danske Bank en konkurrencemæssige fordel eller ulempe.  

5.1.1 Medarbejdere 

Danske Bank beskæftiger mere end 22.000 ansatte med vidt forskellige 
uddannelsesmæssige baggrunde, herunder rådgivning, compliance og it (Årsrapport 2019). 
Danske Bank tilbyder en række trainee- og graduate-programmer for nyuddannede. Dette 
spænder fra den klassisk bankuddannelse i filialer til interne uddannelsesforløb inden for it 
eller compliance. Dog har Danske Bank valgt at sætte sit graduate-program på pause i 2020.  
Formålet med at have programmerne er, at de gerne skulle tiltrække de dygtige studerende 
og placere dem i intensivt træningsforløb. Træningsforløbene skal sikre, at man hurtigst 
muligt kan trække på medarbejdernes fulde potentiale, således at de kan være med til at 
bidrage til værdiskabelsen i banken. Danske Bank lever af sine medarbejdere og deres 
kompetencer, dette giver banken udtryk for i årsrapporten for 2019:  

Our people are our main assets, and we have a skilled workforce as well as a strong 
talent pool to ensure that we continue to meet changing customer needs and deliver a 
winning customer experience (Danske Bank 2020 april:16).   
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I den tilhørende CSR-rapport fortæller de ydermere om bankens afhængighed af deres 
medarbejderes ekspertise og engagement. Heri påpeges det, at det er centralt for banken at 
have professionelle og fagligt dygtige medarbejdere for at kunne overholde lovmæssige krav 
og leve op til kunders og interessenters forventninger. Som følge af dette 
afhængighedsforhold er der implementeret en række initiativer for at fastholde medarbejderne 
og sikre den fortsatte udvikling.  

Danske Bank udvikler medarbejdernes kompetencer via interne og eksterne kurser og har 
mere end 2000 unikke onlinekurser på deres interne platform. Hertil har Danske Bank valgt at 
give de ansatte mulighed for at deltage i en række frivillige projekter i arbejdstiden via Time to 
Give-programmet (CSR 2019). Der har i løbet af 2019 været et fokus på at øge det 
tværkulturelle samarbejdet på tværs af bankens enheder med ønsket om at skabe en mere 
åben, alsidig og inkluderende kultur. Disse initiativer har ledt til en øget 
medarbejdertilfredshed og loyalitet blandt medarbejderne (Danske Bank 2020).  

Det vurderes, at Danske Bank løbende forsøger at tiltrække samt fastholde sine 
medarbejdere via en række organisatoriske initiativer. Medarbejderne er grundstenene i, at 
Danske Bank kan levere ydelser til kunderne og samtidig sikre overholdelse af kompleks 
lovgivning. Med udgangspunkt i det vurderer vi, at medarbejderne er en værdifuld ressource 
for Danske Bank. Det vurderes, at andre store banker i samme omfang vil have lignende 
initiativer for at fastholde og udvikle medarbejderne, hvorfor medarbejderne som ressource i 
Danske Bank ikke vurderes som sjældne sammenholdt med bankens konkurrenter. 

5.1.2 Innovationsmiljøet 

Det er tidligere nævnt, at Danske Bank har været innovativ på en række områder. 
Eksempelvis via indførelsen af kassekreditter for privatkunder i Danmark samt deres seneste 
succes fra 2013, MobilePay, der på de første to år efter udgivelsen havde fået mere end to 
millioner brugere (MobilePay 2020). Denne innovationsevne er mulig som følge af kulturen, 
de organisatoriske vilkår og ikke mindst medarbejderne. Følgende citat illustrerer, hvorledes 
de korrekte ressourcer er en forudsætning for, at en virksomhed kan være innovativ.  

For at kunne tænke ud af boksen og innovativt må man have noget i den først (Alex Bo 
Fonnesbech lektor fra CBS). 

Set ud fra et historisk perspektiv har de innovative produkter og services fra Danske Bank 
medvirkende til dens nuværende position på markedet. Det seneste eksempel er MobilePay, 
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der siden 2013 har været uden reel konkurrence i Danmark. Omend der i de senere år er 
kommet en række alternativer til, herunder det mobile dankort, Apple Pay mv., har MobilePay 
stadigvæk sine first mover- fordele i relation til forbrugernes anvendelse. Det er almindeligvis 
vanskeligt at frembringe nye, innovative produkter, som skaber værdi for kunderne, og som 
ikke er en variation af et allerede eksisterende koncept. Danske Bank formår endnu engang 
at etablere et nyt produkt til kunderne, som giver dem øget værdi. Dette mener vi understøtter 
det førnævnte udsagn om, at Danske Bank formår at udnytte deres ressourcer til at 
frembringe produkter, som er innovative og kan skabe værdi for kunder – både eksisterende 
og potentielle.  

Dette er set i lyset af, at konkurrerende virksomheder også ved lejlighed forsøger at udbyde 
nogle af de produkter, som Danske Banks innovative stab udvikler, og også i visse tilfælde 
oplever succes med udbydelsen af en lignende service. Det er dog ikke i alle tilfælde, at den 
forsøgte efterligning viser sig profitabel for en konkurrerende koncern, som det var tilfældet 
med Nordeas Swipp. Swipp skulle efter planen have fungeret efter samme princip som 
MobilePay, men måtte efter ganske kort tid tilbagerulles som følge af MobilePays allerede 
enorme kundebase og programmets kompatibilitet med andre banker, hvilket gjorde 
erhvervelsen af Swipp omsonst for forbrugerne.  

Danske Bank har ydermere som den første bank i Danmark formået gennem Realkredit 
Danmark at kunne tilbyde grønne ejendomsobligationslån, også kaldet RD Cibor6 Green, 
såvel som en ny platform til at finde nye boligmuligheder og matche dem med kundens 
økonomiske situation (Danske Bank 2020 april). Det er endnu for tidligt at konkludere på, 
hvorvidt de nye produkter og services giver en konkurrencefordel, men det er endnu et tegn 
på, at Danske Bank arbejder på at forblive innovative.  

Danske Bank innovationsmiljø må siges at være værdifuldt for organisationen. 
Sammenholdes innovationsmiljøet med andre konkurrenter vurderer vi, at Danske Banks 
forhold er unikke, og at dette kommer til udtryk gennem de produkter, de leverer. Vi vurderer 
dermed innovationsmiljøet som sjældent. Hertil er det ikke direkte muligt for konkurrenterne at 
imitere den organisatoriske struktur samt måde, hvorpå de interne ressourcer anvendes. 
Organisationen er ligeledes struktureret således, at den understøtter det innovative miljø, 
hvilket vi betragter som en vedvarende konkurrencemæssige fordele. Trods dette er det oftest 
muligt for konkurrenterne - kort tid efter lanceringen af nye produkter - at imitere disse, hvilket 
fører til, at de konkurrencemæssige fordele er placeret i det momentum, der er ved at være 
først på markedet med nye produkter og services.  
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5.1.3 Virksomhedsstruktur 

Danske Bank-koncernen omfatter en lang række datterselskaber, som beskæftiger sig med 
mange forskellige aktiviteter. Vi vil her kort gennemgå de mest centrale aktiviteter, som 
koncernen kan tilbyde deres kunder. Vi har igennem opgaven fortalt om bankaktiviteten, som 
er placeret hos Danske Bank A/S. Det er her, banken blandt andet varetager sin almene 
bankforretning for privatkunderne. Privatkunderne har gennem Realkredit Danmark mulighed 
for at optage realkreditlån til brug for boligkøb. For at supportere realkreditselskabet ejer 
Danske Bank også ejendomsmæglerselskabet home. Privatkunder har derudover mulighed 
for at få forvaltet deres opsparing, både pension og deres private opsparing, gennem 
henholdsvis pensionsselskabet Danica Pension og investeringsforeningen Danske Invest 
(Danske Bank 2020).  

Danske Bank-koncernen tilbyder deres privatkunder alle de økonomiske ydelser, de har 
behov for gennem hele deres økonomiske liv. Ved at udnytte dette kan banken sikre sig, at 
den omsætning, kunden genererer, kan fastholdes i koncernen. Hertil giver størrelsen af 
koncernen muligheden for at udnytte en række stordriftsfordele, herunder viden på tværs af 
ydelser for at optimere de enkelte ydelser til de enkelte kunder samt omkostningsbesparelser 
i forbindelse med driften.   

Danske Banks virksomhedsstruktur er værdifuld, da den giver mulighed for at tilbyde flere 
løsninger end ind- og udlån. At kunne yde mersalg og aktivt hjælpe kunderne til at samle 
deres løsninger er en effektiv metode til at fastholde kunderne og på den måde booste 
omsætningen. Ressourcen er ikke unik blandt Danske Banks konkurrenter som fx Nordea og 
Jyske Bank. De ejer også selskaber rundt omkring deres core business, som svarer til de 
services, Danske Bank kan levere til deres kunder.  
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5.1.4 Udlånsporteføljen 

Som nævnt i afsnit 4.2.1 har Danske Bank den største udlånsportefølje i Danmark af banker 
med licens udstedt af Finanstilsynet. Udlånsporteføljen er bogført til 2.150 mia. kr. Heraf er 
1.054 mia. kr. udlån til danske kunder, både selskaber og private, hvoraf de danske 
privatkunder står for 567 mia. kr. Udvikling i udlånsmassen for private over en treårig periode 
viser, at denne er steget med 71,6 mia. kr., svarende til en stigning på 14 % (Danske Bank 
2020 april).  

Mia. kr. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Udlån – privat 571 569 500 
Figur 9: kilde, Årsrapport for Danske Bank 2019, 2018, 2017 

Danske Banks privatkundeudlån har en gennemsnitlig loan-to-value ratio (LTV) på 60,6 % 
(Danske Bank 2020 april). LTV er en indikator for forholdet mellem bruttoeksponeringen og 
værdien af det underliggende aktiv. Dette indikerer, at desto højere LTV-værdi, desto mere 
sikkerhed er der taget i forbindelse med långivningen. At Danske Bank har en LTV på 60 % 
betyder, at de for hver 100 kr. har 60 kr. i pant. Nordea har en LTV på 59,3 % i 2019 (Nordea 
2020), og Jyske Bank har en LTV på 56 % i 2019 (Jyske bank 2020). Den højere LTV-værdi, 
som Danske Bank har, bidrager til at minimere risikoen for tab i forbindelse med udlån og kan 
medføre lavere regnskabsmæssige nedskrivninger.  

Som følge af implementeringen af IFRS 94 er der sket ændringer til, hvordan bankerne skal 
behandle deres nedskrivninger af finansielle aktiver, herunder udlån. Dette medfører, at 
bankerne tidligere end før skal indregne det forventede tab på deres udlån. I 2017 havde 
Danske Bank en nedskrivningsprocent på 0,67 %, af deres samlede udlån til privatkunder. 
Denne steg både i 2018 og 2019 til henholdsvis 0,83 % og 0,82 %, svarende til en forøgelse 
af nedskrivninger på 913 mio. kr. fra 2017 til 2018. Sammenlignes dette med Nordea og 
Jyske Bank, har de nedskrevet henholdsvis 0,41 % og 1,02 % af låneporteføljen for 2019, 
hvilket er en marginal stigning sammenlignet med 2018, hvor Nordea nedskrev 0,34 % og 
Jyske Bank nedskrev 1,14 %. Samlet har branchen en nedskrivningsprocent på 0,79 % over 
en 11-årig periode, fra 2008 til 2018 (Finanstilsynet 2019 november). 

 
4 IFRS 9 er en ny regnskabsstandard, som fastsætter reglerne for, hvordan ledelsen skal vurdere, hvilket tab der vil være i forbindelse med 
udlån. Denne erstatter IAS 39, og den væsentligste forskel er, at de forventede tab fremrykkes, da man under de tidligere regler først skulle 
tage tabet, når det var konstateret. Hertil er der indført en klassificering af udlån på baggrund af den beregnede sandsynlighed for default. 
Disse betegnes stage 1, 2 og 3. Her betegnes stage 3 som udlån, hvor låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, mens 1 og 2 er 
indikatorer på stigende usikkerhed vedrørende låntagers økonomiske situation. 
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Milliarder Gross exposure Expected credit loss  Net exposure 

Stage 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2019 528.1 37.8 5.9 0.6 1.5 2.6 527.5 36.3 3.3 

2018 528.3 34.8 6.1 0.5 1.6 2.6 527.8 33.2 3.6 
Figur 10, kilde, Danske Bank 2020 april 
 

Danske Banks privatkundeudlånsportefølje er værdifuld, da den er med til at sikre en del af 
bankens overskud. Porteføljen står marginalt stærkere end konkurrenternes i relation til LTV, 
hvilket gør den mere modstandsdygtig over for tab. Nedskrivningsprocenten er på niveau 
med resten af branchen, hvorfor vi ikke vurderer porteføljen sjælden sammenholdt med 
konkurrenterne. 

5.1.5 Brandet 

Brand er et udtryk for, hvordan forbrugerne opfatter et selskab eller en koncern. Brandet 
opstår over tid og udvikler sig dermed i takt med virksomheden. Det skabes blandt andet 
gennem reklame, markedsføring, omtale i pressen og forbrugernes erfaringer med brugen af 
selskabet. Danske Bank har eksisteret gennem de sidste 200 år, og derfor er forbrugernes 
opfattelse af brandet oparbejdet over hele forbrugerens levetid. Som andre selskaber oplever 
Danske Banks brand op- og nedture, og Banken befinder sig på nuværende tidspunkt i en 
nedtur, der har varet et par år.  

Nedturen har mere specifikt varet siden 2017, hvor det kom frem, at banken havde 
processeret mistænkelige transaktioner for 1.500 mia. kr., som kan have været overført med 
det formål at hvidvaske penge (Andreasen 2019).  Banken skal i den daglige drift være med 
til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Banken har i perioden negligeret sit ansvar i 
forhold til de transaktioner, som er gået gennem den estiske filial, hvilket har medført et 
negativt backlash fra offentligheden, som har mistet noget af tilliden til banken. Sagen vil ikke 
blive uddybet yderligere, andet end i forhold til de konsekvenser, den har ført med sig. Sagen 
har resulteret i kundeafgang, og at banken skal træde varsomt, da folk endnu ikke har fået 
troen tilbage. Som del af den aktive kamp om at genoprette brandet, ”Danske Bank” har 
bestyrelsen fyret den tidligere administrerende direktør, Thomas Borgen, og ansat en ny. Der 
er desuden også sket rokader i bestyrelsesposter og andre ledelsesstillinger.  
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Det fremgår af årsrapporten 2019, at banken arbejder på at øge kundetilfredsheden og at få 
en kommerciel succes ved at bruge tankegangen, at bankforretning skal være nemt forstå for 
kunderne. Dette vil banken gøre ved at øge sine medarbejderes engagering i kunderne 
(Danske Bank 2020 april). Dette vil blive understøttet af deres planer om et nyt hovedsæde i 
midten af København. Med udsigt til at flytte hovedsædet og dermed samle flere afdelinger i 
2023 vil der være mulighed for at øge samarbejdet mellem de interne afdelinger og de 
aktiviteter, der udføres. Dette vil være med til at procesoptimere arbejdet i banken – blandt 
andet ved at visse arbejdsstillinger kan slås sammen, da der ikke længere er tale om 
separate lokationer. Samtidig vil det også give en øget mulighed for effektiv intern 
kommunikation, da det med flere kolleger i samme bygning i højere grad vil være muligt at 
henvende sig direkte til hinanden. Som banken selv skriver i sin pressemeddelelse den 2. 
februar 2018 vil dette:  

[...] skabe en mere enkel, effektiv og kundefokuseret Danske Bank 
(Pressemeddelelsen Danske Bank 2018) 

Med sammenlægningen af stabsfunktioner elimineres mere end 2000 stillinger. Danske Bank 
har således givet medarbejderne mulighed for at fratræde frivilligt med bonus på baggrund af 
anciennitet. Dette er med til at undgå et offentligt negativt backlash, som kunne opstå som 
følge af, at banken vil afskedige 10 % af deres samlede medarbejderstab. (Nikoline 
Vestergaard 2020). 

Danske Banks brand har gennem tiden været meget værdifuldt for firmaet, da det er en 
medvirkende årsag til, at banken er så stor, som den er i dag. Dog er dette ikke længere 
tilfældet som følge af de seneste års skandaler. Danske Bank forsøger at opbygge brandet 
igen gennem forskellige initiativer. Med det svindende omdømme i forhold til de andre aktører 
på det danske marked har Danske Bank en konkurrencemæssig ulempe, da de ikke har 
samme frihed i deres brandopfattelse, som konkurrenterne har.  

 

 

 

 



HD Regnskab og Økonomistyring, Copenhagen Business School                                                         6. maj 2020 
Lasse Lykkestrup og Wictor Bodzioch Nüssle   

56 
 

5.1.6 Opsamling af VRIO 

Vi har på baggrund af de ovenstående analytiske delelementer opstillet nedenstående figur, 
som illustrerer, hvilke styrker og svagheder der er i relation til Danske Banks ressourcer og 
kapabiliteter. Vi vil kort gennemgå den konkurrencemæssige betydning. 
 

VRIO Value Rare Inimitable Organisation Konkurrencemæssig 
betydning 

Medarbejdere Ja Nej 
  

Konkurrencemæssige 
paritet 

Innovationsmiljøet Ja Ja Ja Ja Langvarig 
konkurrencemæssig fordel 

Virksomhedsstruktur Ja Nej 
  

Konkurrencemæssige 
paritet 

Udlånsportefølje Ja Nej 
  

Konkurrencemæssige 
paritet 

Brand Nej 
   

Konkurrencemæssig 
ulempe 

Figur 11, kilde, egen produktion.  

Danske Bank besidder en ressource, som er en konkurrencemæssig ulempe for dem; deres 
nuværende brand. Dette medfører, at Danske Bank ikke i samme omfang som deres 
konkurrenter vil være i stand til at respondere på muligheder og trusler i makromiljøet ved at 
anvende denne ressource. Samlet vil denne også påvirke udnyttelsen af de samlede 
ressourcer og kapabiliteter.  

Hertil har Danske Bank følgende ressourcer, som giver dem en konkurrencemæssige paritet 
over for konkurrenterne: Medarbejderne, virksomhedsstrukturen og udlånsporteføljen. Som 
følge af dette er Danske Bank i stand til at agere på eventuelle trusler og muligheder fra 
makromiljøet. Dog er det ikke ressourcer, som er vurderet sjældne, eftersom det er 
nødvendige ressourcer, som skal være tilstede, for at der kan drives bankforretning og som 
ligeledes er tilstede hos deres konkurrenter  

Danske Bank er i besiddelse af en kapabilitet, innovation, som vi har betegnet som en 
langvarig konkurrencemæssig fordel. Banken er gentagne gange kommet med nye produkter 
og services, som har medført en øget eksponering på markedet blandt kunderne. 
Konkurrenterne har dog haft mulighed for at kopiere de løsninger, som Danske Bank er 
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kommet med, eftersom det ikke har været muligt at tage patent på løsningerne. Dermed er 
Danske Bank udfordret i forhold til at omsætte denne konkurrencemæssige fordel til øget 
indtjening eller større markedsandele.  

5.2 Nøgletalsanalyse af Danske Bank 

5.2.1 Privatkunderegnskabet  

Vi vil her tage udgangspunkt i årsrapporten for 2019, hvor der er foretaget en opdeling på 
baggrund af geografiske lokationer. Det danske marked er i årsrapporten betegnet som 
Banking DK. Dette afsnit er dog ikke opdelt i privatkunder og erhvervskunder men viser 
tallenene totalt for Danmark. Tidligere har der været en opdeling dog blev disse områder 
sammenlagt i år 2018 for at styrke interne synergier. Som Danske Bank selv skriver: 

[...] important step towards integrating more closely with our customers. As one 
banking organisation serving both retail and commercial customers, we have the platform for 
further strengthening customer relations, developing targeted and integrated solutions, and 
generating synergies (Danske Banks 2019) 

Det er således ikke muligt ud fra regnskabstallene at drage isolerede konklusioner om, 
hvordan privatkunderne bidrager til Danske Banks finansielle stilling, dog er der en række 
kommentarer som henvender sig henholdsvis til privatkunde- og erhvervskundeaktiviteterne 
for 2019. Banking DK oplevede et fald i renteindtægterne på 5,3 %, fra 9.622 mio. kr. i 2018 til 
9.111 mio. kr. i 2019. De samlede indtægter for bankforretningen oplevede et fald på 2 % fra 
15.170 mio. kr. i 2018 til 14.012 mio. kr. i 2019. Den faldende omsætning skyldes et fortsat 
presset renteniveau i Danmark; dog blev nedgangen i omsætning opvejet af en stigning i 
trading income. 

Resultat før skat var i 2019 på 6.518 mio. kr. Dette er en nedgang på 20 % sammenlignet 
med 2018, hvor resultatet var fra 8.137 mio. kr. Dette er en markant ændring fra det 
foregående år, 2017, hvor Banking DK oplevede et mindre fald i indtjeningen på 6 %. Den 
negative udvikling i indtjeningen skyldes primært øgede driftsomkostninger. 
Driftsomkostningerne er steget som følge af opfyldelse af Finanstilsynets krav til at sikre en 
sikker drift, der er compliant med de regulatoriske krav. Dette kan betragtes som en 
investering i at få sikret, at banken lever op til compliancelovgivningen og dermed undgå 
fremtidige bøder og negativ omtale. Omkostningerne er blandt andet tiltag, som vedrører 
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monitorering af kundeaktiviteter, efteruddannelse af medarbejdere inden for compliance og 
regulatoriske krav samt forbedring af it-systemer.  

Det faldende renteniveau, som er gennemgået i PESTEL-analysen, får den markedsmæssige 
effekt, at det medfører større konverteringsbølger af realkreditlån. Der er i løbet af sommeren 
og efteråret 2019 opsagt for 178.000 mio. kr. realkreditlån. De faldende renter har medført at 
der er blevet udstedt realkreditlån hvor det er muligt at optage et 30-årigt lån med 0 % i rente.   

Chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, udtaler følgende til 
børsen:  

[…] denne gang tyder det på, at boligejerne har været hurtige til at reagere. Måske 
fordi det er blevet nemt at foretage konverteringen selv via netbank, eller fordi telefonisk 
rådgivning og e-møder har opnået stor udbredelse. (Hansen 2019). 

 
Figur 12: kilde, Udvikling af realkreditlån siden 2007 (Jyske Bank 2020) 

Den ovenstående graf viser renteudviklingen for realkreditlån siden 2007. Der har været en 
gennemsnitsrente på 3,72 %, hvilket giver kunderne mulighed for at spare 3,72 %-point ved 
en konvertering af deres lån. De to store konverteringsbølger har i 2019 medført ekstra 
gebyrindtægter på 700 mio. kr. 

Et vigtigt afsnit i Årsrapporterne for privatkundemarkedet i Danmark er Customer Satisfaction. 
I dette afsnit ses det, at privatkunderne tillægger Danske Bank en grad af tilfredshed langt 
under det fastlagte target fra bankens side af. Banken har i de seneste to år ligget på bunden 



HD Regnskab og Økonomistyring, Copenhagen Business School                                                         6. maj 2020 
Lasse Lykkestrup og Wictor Bodzioch Nüssle   

59 
 

af skalaen på værdien 5, og var i 2017 oppe på 4. Vi vurderer, at dette blandt andet er 
forårsaget af den negative omtale, som Danske Bank har fået gennem senere år. 

5.2.2 Koncernregnskabet 

Da privatkundeafdelingen ikke står alene som selskab, men er en del af koncernen, kan den 
ved behov få støtte fra den samlede koncern. Vi vil i dette afsnit tage udgangspunkt i 
årsrapporten for koncernen, hvor vi vil have udvalgt en række nøgletal til brug for vurdering af 
koncernens finansielle stilling. Analysen vil tage udgangspunkt i en fire- femårig periode, for 
at vi er i stand til at finde tendenser i de udviklinger, vi kigger på.  

Kapitalkrav 

Vi har tidligere introduceret ligningen for beregning af de risikovægtede aktiver. Ved at 
omskrive denne kan man se, hvordan solvensgraden beregnes: 

 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑅𝑅𝐾𝐾𝑅𝑅𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅æ𝑔𝑔𝐾𝐾𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝐾𝐾𝑅𝑅𝐾𝐾𝐾𝐾𝑅𝑅𝑔𝑔𝑎𝑎  

 

 
Solvensgraden giver en indikation af, hvor godt rustet banken er til at kunne klare et tab i 
relation til de risikovægtede aktiver. Der vil naturligt være en overdækning af kapital som 
følge af, at banken risikerer at blive nødlidende, hvis kapitalen kun er marginalt over 
grænsen. 

% 2019 2018 2017 2016 

Solvensgrad 22,7 21,3 22,6 21,8 

Kapitalkrav 19,4 16,7 14,1 12,8 

Overdækning 3,3 4,6 8,5 9 
Figur 13, Egen produktion, kilde, bilag 5 

Det ses, at der er sket en stigning i solvensgrad, på 0,9 %-point over de sidste fire år. I 
samme periode er kapitalkravet til Danske Bank steget fra 12,8 % til 19,4 % - altså en stigning 
på 6,6 %-point. Som følge af dette er overdækningen ligeledes faldet til 3,3 %. Danske Bank 
er, som beskrevet i PESTEL-analysen, blevet ramt af Basel III-kravene, som har medført det 
stigende kapitalkrav. Dette leder naturligt til at undersøge, hvorvidt overdækningen er 
tilstrækkelig. Solvensgraden vil blive mindre som følge af negative resultater eller ved at øge 
mængden af de risikovægtede aktiver. På nuværende tidspunkt vil banken kunne tåle at tabe 
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25.316 mio. kr. i ren egenkapital eller en stigning i de risikovægtede aktiver på 130.792 mio. 
kr., svarende til en stigning på 17 % (Danske Bank 2020). For at sætte dette i perspektiv vil 
det medføre, at Danske Bank skal have et negativt resultat på -276 % af resultatet for 2019. 
Vi vurderer på baggrund af dette, at Danske Bank vil være modstandsdygtig over for en 
større krise med negativ indtjening. Modsat er Danske Bank også i stand til at påtage sig en 
øget risiko som følge af den nuværende overdækning, altså; det er muligt at udstede lån, som 
vil kunne øge omsætningen.  

Udbytte for regnskabsåret 

Danske Banks bestyrelse ville, på baggrund af årsregnskabet for 2019, have udbetalt udbytte 
til aktionærerne med en pålydende værdi på 8,5 kr. pr. aktie, svarende til 7.328,7 mio. kr. eller 
49 % af årets resultat (Årsrapport 2019). Generalforsamlingen skulle have været afholdt 
medio marts, men denne er udskudt på ubestemt tid som følge af forsamlingsforbuddet. Efter 
opfordring fra ECB er det anbefalet, at banker ikke udbetaler udbytte før oktober 2020 og ej 
heller deltager i aktietilbagekøbsprogrammer. Dette har bestyrelsen den 20. april 2020 valgt 
at efterleve. Der foreslås således at indstille til, der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret. 
Tilsidesættelsen af udbytte bliver i samme selskabsmeddelelse fulgt op med: 

Indstillingen om ikke at udbetale udbytte for 2019 ændrer ikke ved bankens generelle 
udlodningspolitik. Danske Bank er kapital- og likviditetsmæssigt i en stærk position, og 
bestyrelsen følger situationen tæt og vil udbetale overskydende kapital til aktionærerne, når 
den økonomiske effekt af pandemien er kendt (selskabsmeddelelse nr.5/2020). 

Dette betyder således, at banken i perioden vil polstre sin egenkapital med ekstra 7.328 mio. 
kr., svarende til en stigning på 4,5 %. I tråd med det foregående afsnit bidrager dette til 
selskabets finansielle position, ved at det øger kapitaldækning. Selskabet er på Fondsbørsen 
og har således mulighed for at rejse kapital via udstedelse af nye aktier. Dette kræver dog, at 
der er potentielle eller nuværende investorer, der er villige til at investere i selskabet mod 
forventningen om et afkast. Et værktøj, som mange virksomheder på børsen benytter sig af, 
er udbytte til aktionærerne for at pleje forholdet til dem. Et manglende udbytte kan således få 
den konsekvens, at nogle aktionærer ville frafalde. 
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Return on Assets og Return on Equity 

Vi har opstillet nedenstående nøgletal for banken med det formål at kunne identificere, hvilke 
parametre der er medvirkende til at drive forrentningen af egenkapitalen.  
 

2019 2018 2017 2016 2015 

Net Profit Margin 60,89% 60,27% 93,15% 84,84% 57,34% 

Total Asset Turnover 0,0067 0,0069 0,0064 0,0067 0,0068 

Return on Assets (RoA) 0,41% 0,42% 0,60% 0,59% 0,39% 

Gearing 23,53 22,55 22,02 21,98 21,15 

Return on Equity (RoE) 9,66% 9,42% 13,11% 12,88% 8,23%  
Figur 14: kilde, Bilag 5, på baggrund af Årsrapporten for 2019-2015 

Udviklingen i net profit margin skyldes, at der for 2016 og 2017 er et fald i renteudgifterne. 
Ses der bort fra dette, har renteindtægterne været nogenlunde stabile over perioden, dog er 
der sket en stigning i 2019 på 10 mia. kr., som dog bliver modsvaret af en stigning i 
renteudgifter, på 11 mia. kr. Aktivernes omsætningshastighed er ligeledes på et stabilt niveau 
over en femårig periode. Dette indikerer, at Danske Bank ikke oplever øgede effekter fra 
stordriftsfordele, i forbindelse med at balancen er øget med 468 mia. kr., svarende til 14,2 % 
sammenlignet med niveauet i 2015.  

Danske Bank har en gearing på 23,5, hvilket betyder, at fremmedkapitalen i forhold til 
egenkapitalen er 23,5 gange større (bilag 5). Der er over den femårige periode sket en 
stigning i gearingen på 2,38, som giver en positiv effekt på egenkapitalforrentningen, eftersom 
der ikke har været øgede omkostninger forbundet med gældsfinansieringen af aktiverne. En 
gearing på 23,5 er på niveau med konkurrenterne i den finansielle sektor (Finanstilsynet 
nøgletal 2019).  

Det ses, at der mellem 2018 og 2019 er sket en forbedring i return on equity (RoE), som 
primært er drevet af en stigning i gearingen af bank. De foregående år har RoE været 
omkring 13 %, hvilket skyldes, at Danske Bank har haft lavere renteudgifter end i 2018 og 
2019. Samlet indikerer ovenstående, at Danske Bank er udfordret på toplinjen, og at dette 
løber ned gennem regnskabet og rammer bundlinjen.  
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Liquidity coverage ratio  

Liquidity coverage ratio (LCR) er et udtryk for, hvor stor en del af høj-likvide midler en bank 
holder for at kunne møde sine korte gældsforpligtelser. LCR fungerer som en generisk 
stresstest, der vejes op imod, hvad der ville ske under en krise. Nøgletallet benyttes for at 
være sikker på, at den finansielle institution har nok kapital på kort sigt, hvis nødvendigheden 
skulle indtræffe. Alle danske banker skal, jf. tilsynsdiamanten, have en LCR, som er større 
end 100 %, hvilket svarer til, at deres net cash flow er dækket de næste 30 dage. Det ses, at 
Danske Banks (2020 april) LCR i 2019 var på 119 % i forhold til Jyske Bank (2019), der i 
2019 havde en LCR på 188 %. Det er en forudsætning for den fremtidige drift, at Danske 
Bank kan servicere sine fremtidige betalinger, hvilket LCR indikerer, at Danske Bank er i 
stand til.  

Income / Cost ratio 

Income/Cost ratio er et udtryk for, hvor stor indtjening der er i forhold til de givne 
omkostninger. Det er således ud fra nøgletallet muligt at bedømme, hvor effektivt 
virksomheden bliver drevet - jo højere I/C-ratioen er, desto mere profitabel er virksomheden.  
 

2019 2018 2017 2016 2015 

Income/Cost ratio 144.7 180.5 242.9 232 171.5 
Figur 15: kilde, Finanstilsynet nøgletal 2019  

Det lave renteniveau, der presser bankernes renteindtægter, samt øgede udgifter til 
opfyldelse af compliancekrav har presset Danske Banks income/cost ratio væsentligt ned 
siden 2016. Det betyder, at banken ikke i samme omfang er i stand til at generere omsætning 
i relation til de omkostninger, de forbruger. Hos Danske Bank er man som tidligere nævnt 
ramt af faldende omsætning og øgede omkostninger. Danske Bank står ikke alene om 
udfordringerne. I Finanstilsynets statistik for 2018 ses det, at resten af branchen også har 
problemer med at generere indtægt i forhold til deres omkostninger (Finanstilsynet nøgletal 
2019). 
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Opsamling på nøgletalsanalysen 

Med udgangspunkt i privatkundeporteføljen og koncernen har vi fået et indblik i den 
finansielle status ultimo 2019. Vi kan på baggrund af ovenstående konkludere, at Danske 
Bank følger de makroøkonomiske forhold inden for det finansielle område.  

Indtjeningsgrundlaget for privatkundeporteføljen følger den samfundsmæssige udvikling i 
relation til renteniveauet samt de øgede omkostninger til regulatorisk overholdelse. Dette har 
ført til, at Danske Banks resultatet før skat er faldet fra 25,3 mia. kr. i 2016 til 13,8 mia. kr. i 
2019. Danske Bank har på nuværende tidspunkt ikke formået at skære i omkostningerne for 
at bibeholde en højere indtjening, hvilket har ført til faldende marginaler. Det vurderes hertil, 
at Danske Bank har den finansielle styrke til at kunne udvide forretningen eller modstå tab 
som følge af en krise.  
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5.3 Værdikædeanalyse 

Som opfølgning til VRIO-modellen vil vi i nedenstående udføre en værdikædeanalyse for at 
beskrive de aktiviteter, som Danske Bank udøver over for kunder i privatkundemarkedet, for 
at identificere, om Danske Bank er i besiddelse af kernekompetencer. Værdikæden er 
udarbejdet til analyse af produktions- og salgsselskaber, hvormed en bank i sagens natur ikke 
nødvendigvis vil passe ind. For at sikre relevansen har vi valgt at fokusere på udlån og de 
aktiviteter, som er relateret hertil. 

Figur 16 kilde, Exploring Strategy 2017 

5.3.1 Primære aktiviteter  
Vi vil i dette afsnit gennemgå de primære aktiviteter i relation til udlån.  

Inbound & outbound logistics 

I forhold til de logistiske omstændigheder forbundet med at kunne yde et lån til en privatkunde 
er det centralt, at banken har adgang til likvider og it-systemer. Danske Bank har to 
primære muligheder for at få adgang til likvider til at kunne yde lån: indlån eller optagelse af 
gæld hos andre banker.  
 
Danske Banks kunder kan have et indestående på en indlånskonto, hvortil der kan 
forekomme negative renter, som beskrevet tidligere. De indeståender, som Danske Bank får 
fra deres kunder, kan de vælge at låne ud til andre kunder. Den anden måde er via optagelse 
af gæld hos andre banker. Der er renteomkostninger forbundet med begge, dog er indlån en 
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væsentligt billigere løsning end optagelse af gæld hos konkurrerende banker. Ser vi på 
Danske Bank, kan vi se, at den har et indlånsoverskud på 120 mia. kr., hvormed Danske 
Bank dermed kan finansiere sine udlån med de indlån, der er placeret hos banken (Danske 
Bank 2020 april). Outbound logistics vil i relation til dette være den efterfølgende udbetaling af 
det godkendte lån. Udbetalingen af lånet vil alt efter formålet blive anvendt kort tid efter, at 
dette er udbetalt. Dette kan enten ske ved, at kunden selv foretager overførslen, eller at 
kunden anmoder Danske Bank om at foretage overførslen. 
 
Ydelsen, som kunden anmoder om - et lån - er ikke en fysisk ydelse, men kan betegnes som 
en elektronisk ydelse, som foregår via it-systemer. Det er dermed en central forudsætning at 
it-infrastrukturen i relation til at kunne modtage indlån, optagelse af gæld og foretage 
betalinger er til stede, før disse aktiviteter kan muliggøres. Vi vurderer ikke, at disse aktiviteter 
kan betegnes som en kernekompetence, eftersom det er en grundforudsætning, at der er et 
it-setup, som supporter driften for banken.  

Operations  

I operations vil vi have fokus på de aktiviteter, som vedrører bevillingen af et udlån. 
Bevillingsprocessen for udlån er oftest standardiseret, og lånet bliver udstedt på baggrund af 
rådgivernes brug af kreditskamlen. Kreditskamlen er et værktøj med tre ben, som giver et 
indblik i kundens nuværende finansielle situation. De tre ben er som følger, evnen til betaling 
af lånet, kundens vilje til at betale lånet, herunder om den pågældende kunde er registreret i 
RKI, har dårlig historik med lån mv., samt udefra kommende forhold, som kan påvirke en 
kundes nuværende og fremtidige tilbagebetalings evne (Wiborg 2019). Første gang en kunde 
søger om købsgodkendelse til en bolig, vil en rådgiver gennemgå kundens økonomi. Herefter 
er kreditprocessen for yderligere lånbevillinger blevet optimeret ved at gøre processen 
automatisk.  Ved spørgsmål kan kunden altid kontakte rådgiveren efter behov (Danske Bank 
2020). 

Når en kunde er blevet bevilget til et lån, vil det angivne beløb eller spænd muliggøre køb af 
bolig. Som del af Danske Banks rådgivningsproces har de udviklet et digitalt værktøj, der 
matcher kundens økonomiske situation, med bolig annoncer fra en række ejendomsmæglere 
(Danske Bank 2020).  

Alt efter hvilken pris boligen, som kunden har fundet, koster, vil dette kunne give ændringer i 
det bevilgede lån. Her kan man så med en rådgiver gennemgå, hvilken type lån der passer i 
ens økonomi. Efter boligkøbet kan der være begrænset behov for rådgivning. Dog kan 
samfundsmæssige udviklinger, som vi tidligere har beskrevet, fører til at det kan være 
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fordelagtigt for kunden at omlægge sit lån. Danske Bank har lavet fire tommelfingerregler for, 
hvornår det kan betale sig for kunden at omlægge sit lån.  

- Når ens restgæld er større end 500.000 kr. 

- Når ens lån har en restløbetid på 10 år eller mere. 

- Når den nye rente er 1-1,5 procentpoint lavere end ens nuværende lån. 

- Når man har planer at blive boende i nogle år. 

Hvis en kunde mener, at én af de fire regler gør sig gældende, kan kunden ringe og få 
rådgivning om sin situation (Danske Bank 2020). 

Som led i låneansøgningen kan en kunde benytte sig af eksterne parter, som sammenligner 
låntyper. Tages der udgangspunkt i et priseksempel på et obligationslån på 30 år til køb af et 
hus til 2 mio. kr. ses det, at Realkredit Danmark har det højeste spænd på 2,76 % ÅOP, 
hvilket er 0,14 %-point mere end Nordea Kredit Realkreditaktieselskab som har det laveste 
rentespænd (Bilag 6). Dette svarer til en merbetaling på 280 kr. det første år. Sammenligner 
vi den gennemsnitlige ÅOP, tilbyder Realkredit Danmark deres kunder en ÅOP på 1,84 %. 
Dette er 0,11 %-point højere end Jyske Realkredit som har den laveste ÅOP blandt, Nordea 
Realkredit, Total Kredit og Realkredit Danmark (Bilag 6).  

Realkreditlånet suppleres oftest af et banklån, som led i et boligkøb. Ved at tage 
udgangspunkt i ovenstående priseksempel, vil køberen skulle optage et banklån på 300.000, 
med en løbetid på 30 år. Efter de 30 år vil køberen have tilbagebetalt 754.446 kr. 
Sammenligner vi dette med konkurrenterne, Nordea og Jyske Bank, vil man her skulle betale, 
596.712 kr. hos Nordea og 663.157 kr. hos Nykredit Bak (Bilag 6). Årsagen til dette er at 
Danske Bank har en højere debitorrente i forhold til konkurrenterne i niveauet omkring 1 %-
point.  

Vi vurderer at de aktiviteter Danske Bank, har i relation til långivning ikke medføre at 
selskabet har en kernekompetence. Det er som følge af at de aktiviteter de tilbyder, ikke i 
væsentlig grad adskiller sig fra konkurrenterne, hertil har Danske Bank valgt at prissætte 
deres lånemuligheder højere end konkurrenterne.    
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Marketing and Sales 

Marketing and Sales er sammen med omdømme og produktportefølje for 
privatkundemarkedet en stor faktor i forhold til at kunne opnå konkurrencemæssige fordele. 
Dette er blevet understreget under punkt 4.3 Kritiske succesfaktorer. 

Danske Bank indtager pladsen som den mest omtalte bank i Danmark (Schmidt 2018). Det 
har dog over den seneste årrække ikke været positiv omtale. Sideløbende med den negative 
omtale skal banken forsøge at genoprette sit brand i forhold til den danske befolkning.  

Danske Banks seneste reklameoffensiv bygger på, at Danske Bank, er en bank med 
innovative løsninger. De markedsfører de innovative løsningers som produkter der kan lette 
hverdagen for kunderne og gøre Danske Bank mere forståelig. Den seneste 
reklamekampagne, Danske Bank har kørt, vedrører et nyt design til deres mobile netbank. I 
reklamefilmen fra 24. september 2019 sætter de fokus på de innovative løsninger og hvordan 
disse kan hjælpe bankens kunder.  

Danske Bank har endvidere et online-univers til forældre og den yngre del af befolkningen. 
Denne platform - “Pengeskyen” - skal hjælpe børn og unge med gode råd om pengevaner og 
øge deres økonomiske forståelse (Danske Bank 2020). Pengeskyen er ligeledes en måde, 
hvorpå Danske Bank brander sig som en innovative og en samfundsansvarlig virksomhed, 
der tager ansvar for at sikre, at børn og unge ikke ender i økonomiske problemer. 
Sammenligner vi med andre i branchen har vi ikke været i stand til at identificere lignende 
tilfælde, hvormed Danske Bank må siges at være foran konkurrenterne. 

Endvidere har Danske Bank i den senere tid markedsført sig gennem følgende produkter og 
services: Flexlife-lånet og June, bankens investeringsrobot. Her har fokus ligeledes været på, 
at det er nemt at anvende. Senior Vice President for Danske Bank, Per Møller Damgaard, 
udtaler sig således om marketing og den negative omtale:  

Vi udvikler hele tiden nye løsninger, næsten uanset hvad der sker, som vi ønsker at 
præsentere for både kunder og ikke-kunder. De nye løsninger har et formål, og det er det, der 
er drivende for markedsføringen af dem. Vi har kørt markedsføring for Flexlife midt i alt det 
her (red. Hvidvasksagen), og det har faktisk været ganske glimrende. (Jensen 2018). 

Det vurderes, at Danske Bank på baggrund af Sales and Marketing ikke har en 
kernekompetence, da der udføres basal marketing, og det har ikke formået at stoppe 
kundenedgangen.  
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Services  

Som tidligere nævnt tilbyder Dansk Bank deres kunder en række services. Blandt disse er 
den førnævnte platform som kan tilgås via kundens smartphone eller via internettet. Det blev i 
PwC analysen fremhævet, at kunderne lægger ligeså meget vægt på, hvor godt bankens 
online løsninger fungerer som vigtigheden af personlig rådgivning. Dette harmonerer med at 
Danske Bank har udgivet sin nye platform, der skal være enkel for kunderne at navigere rundt 
på. I den nye platform får man overblik over hverdagsøkonomien via grafer og illustrationer 
som dannes på baggrund af det aktuelle forbrug. Dette overblik har brugerne mulighed for at 
tilpasse så det kan skabe mest mulig værdi for den enkelte. Hertil gør platformen det 
nemmere at få adgang til investeringer samt mulighed for at følge de aktuelle renter og regne 
på nye boliglån (Danske Bank 2020). Danske Bank har valgt at tilbyde sine kunder, der 
ønsker at investere, muligheden for at anvende aktiespare kontoen. Danske Bank har i 
modsætning til Nordea kun én platform for disse ydelser, hvor Nordea anvender forskellige 
mobile applikationer, der gør det kompliceret og mindre overskueligt for kunden.  

Endvidere lægger kunder ifølge Dansk Industri stor vægt på optimering (Dansk Industri 2019). 
Danske Bank har i 2017 valgt at lancere produktet “Future Financing”, som har til formål at 
automatisere kreditgivningen for at speede låneprocessen op. Med dette er det muligt at få et 
lån på fire minutter, hvor det tidligere ville tage op til flere dage. Dette værktøj giver en mere 
præcis kreditvurdering af virksomheder, der vil låne, end hvis en rådgiver skulle igennem 
beregningerne.   

Danske Bank tilbyder også services til potentielle kunder i form af applikationerne MobilePay, 
WeShare, og deres nye matching værktøj. Dette er et vigtigt led i at kunne eksponere sig som 
en innovative bank der ligeledes hjælper med at gøre hverdagen lettere for alle i samfundet 
med smartere løsninger.  

Vi mener ikke at service i Danske Bank er en kernekompetence. Årsagen til dette skal findes I 
at banken tilbyder de samme services som andre banker, Kreditkort, investeringsløsninger og 
mobile løsninger med videre. Hertil er det forventeligt at Danske Bank løbende opdatere og 
forbedre sine applikationer således at disse er på niveau med konkurrenterne.  
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5.3.2 Supporterende aktiviteter 

De supporterende aktiviteter er de aktiviteter, som bidrager og understøtter de primære 
aktiviteter. De supporterende aktiviteter spiller ligeledes en væsentlig rolle for den fremtidige 
udvikling for en bank. I Danske Banks tilfælde har vi identificeret følgende supporterende 
aktiviteter:  

Technology development  

Technology Development i Danske Bank supportere primært de nævnte områder indenfor 
operations samt services. Dette kommer til udtryk i at Danske Bank løbende, er fremme med 
forbedringer og tilpasninger til deres eksisterende produkter og platforme, samt udvider deres 
portefølje af digitale services til eksisterende og ikke eksisterende kunder. Dette ses blandt 
andet ved at Danske Banks følgende produkter følger forbrugernes synspunkter i en analyse 
lavet af Dansk Industri.  

Mobilbank. Danske bank kom som nævnt med deres nye mobilbank, denne er sat sådan op 
at det gør det let at forstå ens økonomi samt muligheden for at brugertilpasse denne. 
Baggrunden for mobilbanken har været brugerfeedback som er modtaget. De tilføjelser 
banken er kommet med, stemmer overens med undersøgelsen af dansk industri hvor 47% af 
generation X fravælger produkter eller services som følge af manglende overskuelighed 
(Dansk Industri 2019). 

Lånoptagelse. Danske bank har gennem deres udvikling af ”future financing” gjort det muligt 
at automatisere kreditgivningen, og speede lånprocessen op. Det er nu muligt at modtage 
svar på en låneansøgning inden for fire minutter, hvor det tidligere kunne tage optil nogle 
dage. Dette understøtter rådgivernes arbejde ved at hjælpe dem til at kunne give en mere 
præcis og hurtig kreditvurdering end tidligere. Dette gør det muligt at servicere kunderne 
hurtigere end hidtil. 

Det er dermed centralt, at der er en direkte sammenhæng mellem de værktøjer der udvikles 
og hvem der skal anvende dem. For at de udviklede værktøjer kan bidrage mest mulig til 
værdiskabelsen hos kunderne og medarbejderne, kræver dette at der løses en række 
centrale behov for de to grupper.  På baggrund af de gennemgået løsningerne tyder det ikke 
på, at Danske Bank har en kernekompetence i relation de teknologiske værktøjer eller 
processen relateret til udvikling af disse. De formår dog løbende at være innovative og 
komme med nye produkter og services som forsøger at bidrager til en forøget værdiskabelse 
for kunderne og medarbejderne ved anvendelse i de primære aktiviteter.  
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Human resources management  

På baggrund af den identificerede ressource, medarbejderne, i VRIO-analysen er det 
interessant at se på, hvordan human ressources management understøtter dette. 

I oktober 2019 blev der ansat en ny HR-direktør til varetagelse af denne funktion i Danske 
Bank koncernen. Den administrerende direktør, Chris Vogelzang fremstillede området og 
Karsten Breum således: 

 [...] Vores kompetente og engagerede medarbejdere er bankens allerstørste aktiv og 
forudsætningen for, at vi kan levere den bedst mulige kundeoplevelse. Det har høj prioritet for 
os at fremme en kultur, hvor vi altid har fokus på kunderne, og hvor compliance og 
samfundsansvar er en integreret del af det, vi gør. Samtidig skal vi sikre, at banken er et 
attraktivt sted at arbejde. Karsten kommer med en masse erfaring, som kan hjælpe os med 
præcis dét (Danske Bank 2019) 

Danske Bank anser Human ressources management som et særdeles vigtigt område for at 
kunne understøtte deres medarbejdere til at drive den bedst mulige bankforretningen. Danske 
Bank har et øget fokus på at engagere deres medarbejdere på den rigtige måde for at 
fremme kundeoplevelsen. Sammenholdt med de aktiviteter vi har nævnt i afsnittet 5.1.1 
vurderes det ikke, at human ressources management er en kernekompetence, som følge af 
at disse tiltag og vigtigheden af området antageligvis må være den samme hos 
konkurrenterne.  

Firm infrastructure 

Som nævnt har Danske Bank gennem årene strategisk købt selskaber op, ikke blot i 
Danmark, men også rundt om i Norden og Europa. Disse selskaber er, hvad vi vurderer som 
horisontale integrerede virksomheder. De horisontale integrerede virksomheder er således en 
diversifikation hvor produkterne der tilbydes komplementere Danske Banks Coreprodukter. 

Med et eksempel på hvordan denne integration komplementerer de allerede eksisterende 
produkter, tager vi udgangspunkt i fusionen mellem Danske Banks og BG Kapital. Ved 
tilføjelsen af Realkredit Danmark til Danske Banks virksomhedsportefølje medførte dette at 
banken kan tilbyde kunderne realkreditlån. Dette komplimenterer Danske Banks mulighed for 
at kunne tilbyde komplette løsninger til sine kunder, samtidigt med at det øger koncernens 
omsætningen ved at fastholde betaling af bidragssatser frem for at videreformidle denne del 
af forretningen.  
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Med home har Danske Bank yderligere udvidet denne kæde til også at omfatte salær i 
forbindelse med hussalg/køb samt gøre det muligt at forbinde køber og sælger til Danske  
Bank. Denne form for integration er med til at øge markedsandele på sigt, og det må man 
sige, at Danske Bank har formået gennem tiden.   

De nævnte udvidelser har således medført en større kundeportefølje og forøget indtjening. 
Det er således muligt at bibeholde profit inde i koncernen, frem for at skulle være en 
formidler. Firm infrastructure er dog sammenlignelig med de andre store aktører. Vi ser det 
således ikke som en kernekompetence. 

5.3.3 Konklusion på værdikæden 

På baggrund af den fremlagte værdikæde vil vi i nedenstående opsummere de væsentligste 
punkter. Derefter vil vi arbejde videre med, hvad disse områder betyder for kunderne.  

På baggrund af den forelagte VRIO-analyse ses der i vores optik en klar indikation på, at der 
forekommer en midlertidig fordel, i den måde Danske Bank udvikler nye produkter til 
privatkundemarkedet. Til understøttelse af denne ressource har vi i værdikæden fastslået, at 
der er god opbakning fra organisationen og fra selskabets HR-afdeling. Værdikæden viser, at 
der er et stort fokus på, at medarbejderne er det vigtigste i banken. Hvis det ikke var for de 
gode forhold og opbakningen, vurderes det, at der ikke i lige så stort omfang ville blive 
udviklet nye produkter. 

Danske Banks privatkunder er både leverandører og kunder hos Danske Bank. Kunderne 
drager fordel af den negative renteudvikling, mens bankens profitabilitet og konkurrence bliver 
mere intens. Dette sker parallelt med, at kunderne gerne vil, havde bedre service og vilkår, 
hvilket gør det hårdere for banken at efterleve med de faldende indtægter. Danske Bank har 
for at beholde og pleje sine nuværende kunder, samt for at tiltrække nye kunder, forsøgt at 
leve op til kundernes ønsker om bedre service.  

Danske Bank har med årsrapporten for 2019 igangsat en række initiativer, som sætter 
yderligere fokus på marketing & sales. Vi kan allerede i 2020 se tiltag, der er blevet fremlagt. 
Der vil blive fokuseret på individuel rådgivning og kundepleje frem for generisk behandling af 
kunder. 
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5.4 Opsamling af styrker og svagheder  
Vi vil i dette afsnit samle op på den interne analyse og hvilke styrker samt svagheder, der har 
den største relevans for Danske Banks fremtidige strategi inden for privatkundemarkedet. Vi 
har i nedenstående figur kort præsenteret de vigtigste styrker og svagheder, som vi har 
identificeret på baggrund af de ovenstående analyser af de interne forhold i Danske Bank.  
 

 

      Styrker 

• Høj grad af innovation 
• Bred servicesportefølje

             Svagheder
• Fejlet differentierings 

strategi
• Brandet
• Faldende indtjening

 
                   Figur 17: kilde, Egen produktion 

De vigtigste styrker og svagheder, som optræder i det interne miljø i relation til Danske Banks 
privatkundemarked, er: Høj grad af innovation, bredserviceportefølje og Fejlet 
differentierings strategi, brandet “Danske Bank” samt de faldende indtjening. Ved at 
udnytte styrkerne i kombination med de muligheder og trusler, der kommer fra det eksterne 
miljø, vil Danske Bank kunne udvikle en strategi til at fastholde sin nuværende position på 
markedet og på sigt forbedre denne.  Vi vil i afsnit 6.1 og 6.2, komme med vores vurdering af, 
hvilken strategisk retning Danske Bank skal tage for deres privatkundeportefølje. 

Vi har valgt at have fokus på innovation. Det skyldes, at organisationen gennem tiden er 
kommet med en lang række produkter og har opnået en midlertidigt fordelagtig position på 
flere områder. Dette er en solid egenskab at have som virksomhed, og det viser, at Danske 
Bank ikke er bange for at satse, selv om det ikke altid ender godt. De produkter, Danske Bank 
har skabt gennem tiden, har dog været lette for konkurrenter at efterligne. Som eksempel 
kom der efter oprettelsen af June, modsvar fra Nordea og Nordnet med deres tilsvarende 
produkter: Nora og Superporteføljen. Den største succes, Danske Bank har haft, hvor der 
ikke har været plads til efterløbere i form af konkurrence fra andre bankers side, har været 
med MobilePay. Senere kom der dog konkurrenter til MobilePay i form af Apple Pay og mobilt 
dankort, men der er endnu ikke kommet en smartere løsningen til overførsler.  
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Vi har ydermere valgt serviceportefølje, da det er observeret, at Danske Bank har foretaget 
strategiske opkøb af virksomheder til integrering i koncernen på et horisontalt plan. Med 
Realkredit Danmark er banken fx blevet udbyder af realkreditobligationer, og med home har 
banken opnået yderligere understøttelse i boligkæden. Disse integrationer er således med til 
at holde profit internt i koncernen. Dette giver dem en styrke i forhold til de mindre 
pengeinstitutter, som ikke har disse enheder integreret i deres koncern. Det gør det således 
muligt for Danske Bank at tilbyde kunderne bedre vilkår, samtidig med at det øger egne 
indtjeningsmuligheder. Som Danske Bank skriver i CSR-rapporten for 2019, ønsker banken at 
blive en integreret del af deres kunders liv ved at tilbyde komplette løsninger, som er tilpasset 
deres kunders behov (CSR 2019). Danske Bank har med sin serviceportefølje mulighed for at 
servicere den enkelte kunde inden for alle kundens behov, hvad enten kunden ønsker at låne 
til bil og bolig eller vil have rådgivning og hjælp til sin pension.  

Bankmarkedet er et segment med generiske produkter. Hvor Danske Bank er en af de 
udbydere der tilbyder kunderne den højeste pris for bankens produkter. Vi ser dette som en 
fejlet differentierings strategi hvor Danske Bank prøver at tilbyde flere services og smartere 
løsninger for at differentiere sig fra konkurrenterne. Dette er dog ikke lykkedes og det står 
tydeligt, at Danske Bank ikke adskiller sig synderligt fra sine nærmeste konkurrenter inden for 
privatkundemarkedet. De fleste tiltag, som banken har forsøgt at gennemføre, har 
konkurrenterne kunnet kopiere. Det seneste tiltag i form af et grønt lån i bankens 
produktportefølje har vist sig ikke at have andre konkurrenter, men dette er kun et år 
gammelt, og hvis banken får succes med det, går der antageligvis ikke lang tid, før det også 
er i udbud hos konkurrenterne 

Danske Bank har siden 2008 sammen med resten af bankbranchen set en svækkelse af 
opfattelsen af banker. Dertil har Danske Bank et yderligere svækket brand som følge af 
hvidvasksagen fra Estland. Banken har længe kæmpet med kundeflugt, dog uden det store 
held. Men man har formået at sænke farten i forhold til, hvor mange der forlader banken. 
Kundeflugten gør det sværere at opretholde den nuværende indtjening, da kunderne ikke 
bare stopper med at købe et produkt, men snarere skifter bank. Dette leder naturligt til at 
Danske Bank markedsandele bliver formindsket og deres position på markedet svækket.  

Dansk Bank står overfor at have oplevet en faldende indtjeningen over de sidste fem år, 
som primært er drevet af konsekvenserne af de makroøkonomiske forhold som banken ikke 
har været i stand at afværge konsekvenserne af. Sammenholdt med dette har Danske Bank 
øget driftsomkostningerne i perioden med den faldende toplinje, som på længere sigt vil 
kunne betyde at banken står sværere end de andre banker.  
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6. Danske Banks strategiske overvejelser 
Stærke finansielle resultater er til gavn for vores aktionærer og andre interessenter. 

Finansielle resultater er et produkt af kommerciel succes, og kommerciel succes skabes, når 
vi leverer værdi til kunderne, er en attraktiv arbejdsplads og bidrager til samfundets udvikling. 
(CSR 2019). 

Ovenstående citat af CEO, Chris Vogelzang illustrerer, at desto større værdi, kunden 
modtager, desto stærkere finansielle resultater vil Danske Bank kunne levere. Dette er under 
den forudsætning at aktiviteterne i banken, støttes af kompetente medarbejdere samt de rette 
organisatoriske strukturer. Levering af et produkt eller services med en høj oplevet værdi vil 
blive afspejlet i indtjeningen og kundetilfredshedsmålingerne, hvilket i sidste ende vil komme 
aktionærerne til gode.  

Som nævnt tidligere står Danske Bank overfor en række udfordringer, som relaterer sig til de 
trusler, som kommer fra makromiljøet og til de interne svagheder, som vil kunne påvirke 
Danske Banks konkurrenceevne på kort og lang sigt. Danske Bank står dog også med en 
række interne styrker og muligheder, som stammer fra makromiljøet, og som kan anvendes til 
at afværge de førnævnte svagheder og trusler. 
 
De grundlæggende produkter og services, som Danske Bank tilbyder deres privatkunder, 
adskiller sig ikke i væsentlig grad fra deres konkurrenter i relation til den værdi, de leverer. 
Dog står Danske Bank med den yderligere udfordring, at de har et skadet brand, fejlet 
strategisk position og at de ikke har formået at afværge konsekvenserne fra makromiljøet.  
 
Gennem vores analyser af de interne forhold er vi kommet frem til, at Danske Banks 
privatkundeafdeling, og koncernen generelt, ikke er i besiddelse af nogen kernekompetencer. 
Dog tyder det på, at det er en generel tendens i branchen som følge af de meget 
standardiserede produkter og services, som de forskellige markedsaktører leverer. Hertil skal 
det nævnes at Danske Bank er i besiddelse af en kapabilitet som vil kunne give dem en 
konkurrencemæssige fordel på lang sigt, deres innovationsmiljø.  
 
Vi vil i de kommende afsnit gennemgå Danske Banks nuværende konkurrencemæssige 
position samt komme med forslag til, hvilken retning Danske Bank skal gå for at kunne 
fastholde sin privatkundeportefølje og forsøge at vækste denne.  
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6.1 Valg af konkurrencestrategier 

Vi har valgt at bruge Strategic Clock frem for Porters generiske konkurrencestrategier som 
følge af, at Strategic Clock har et fokus på betydningen af den opfattede værdi, som produktet 
eller servicen har for kunden (Exploring Strategy 2017). Hertil er modellen mere dynamisk 
end Porters generiske konkurrencestrategier da den giver muligheden for at kunne anvende 
hybride strategier. 
 
Danske Banks nuværende strategi kan ifølge Strategic Clock betegnes som en non-
competitive strategy, som følge af en fejlet hybrid strategi. Den fejlede strategi’s hensigt 
bygger på at kunderne mærkbart kan opfatte en værdiforskel mellem de produkter og 
services som Danske Bank levere i relation til deres konkurrenter. Vi har tidligere i opgaven 
argumenteret for at Danske Bank ikke har formået at adskille sig væsentligt fra sine 
konkurrenter i relation til den værdi som produkterne og serviceydelserne skaber for 
kunderne.  
  
Den forventelige konkurrencestrategi på markedet for privatkunder må antageligvis være en 
low-price strategy. Dette skyldes, at bankerne på nuværende tidspunkt ikke har formået at 
tilføje en øget værdi for kunderne i forbindelse med at låne penge. Hertil er de enkelte aktører 
med til at sætte priserne under pres, som følge af den høje rivalisering og efter et ønske om 
at vinde markedsandele. Kunderne opfatter på nuværende tidspunkt bank produkterne 
generiske, og vil dermed også have et øget fokus på at prisen ikke er for høj. 
 
Vi vil forslå at Danske Bank skal anvende en differentieringsstrategi. Denne giver en række 
muligheder, som Danske Bank vil kunne konkurrere på med dens nuværende styrker og de 
identificerede svagheder. Det stemmer ligeledes overens med, at branchen på nuværende 
tidspunkt er præget af ensartede produkter, høj rivalisering samt fortsat pres på omsætning 
og indtjening. Vi mener således, at dette er det bedste valg i det marked, som Danske Bank 
agerer i, hvor der forekommer høje omkostninger til driftsaktiviteter og compliance. Som følge 
af dette, er det en større udfordring at skulle foretage omkostningsbesparelser og dermed 
opretholde et solidt overskud i et marked med faldende indtjeningsmuligheder.  
 
For at Danske Banks ydelser ikke skal ende med permanent at blive opfattet som, at have en 
lav værdi i relation til den pågældende prissætning, er det centralt, at vi forholder os til den 
nuværende opfattelse. En ændring af denne opfattelse kan medføre, at det er lettere at 
forsvare prissætningen og dermed stoppe den kundeafgang, der har været tilstede de 
seneste par år.  
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6.2 Udvikling af vækststrategier 

Danske Bank opererer i et marked med en høj grad af generiske produkter og 
sammenlignelighed mellem konkurrenter. Der er en naturlig begrænsning af antal kunder på 
det danske marked. Kundernes aktiviteter er ligeledes styret af, hvor i det økonomiske liv den 
enkelte befinder sig, hvilket dermed gør, at kunderne udgør forskellige omsætningspotentialer 
for Danske Bank. Set fra et kundesynspunkt skal der være nogle klare fordele ved at skifte 
bank i relation til de omkostninger, der er forbundet hermed. Kunden skal på sigt kunne se en 
fordel ved enten at opnå besparelser eller ved at modtage andre og mere værdifulde ydelser i 
stedet.  

For at kunne eksekvere den ønsket konkurrencestrategi kræver dette at vi forholder os til 
hvordan Danske Bank skal angribe markedet. Vi vurderer ikke at en markedspenetrations 
strategi hvor Danske Bank forsøger at penetrer markedet med deres eksisterende produkter 
vil kunne medføre en øget tilgang til Danske Banks privatkundeportefølje. Årsagen til dette er, 
at vi mener en produktudviklingsstrategi er mere passende til at udnytte kapabiliteten, 
innovationsmiljøet, som Danske Bank er i besiddelse af. Dette vil føre til at Danske Bank vil 
indføre nye produkter eller nye services til at supportere eksisterende produkter på 
privatkundemarkedet med forhåbningen om at vinde markedsandele. Vi vil herefter se på en 
række tiltag og koncepter som Danske Bank vil kunne implementere.  

Udlån er præget af den økonomiske udvikling i samfundet; jo bedre det går, jo flere penge 
låner danskerne. Desuden er det tidligere fastlagt, at kunder vælger bank ud fra, hvordan de 
føler sig serviceret. De banker, der således formår at tilpasse sig kundernes behov, vil også 
være dem, der skaber størst værdi for kunderne og i sidste ende sig selv.  

For at nå til den valgte strategiske position bliver banken nødsaget til at udvikle nye eller 
videreudvikle allerede eksisterende produkter og services. Typisk kræver 
produktudviklingsstrategien mestring af nye processer eller teknologi. Hvorvidt strategien 
virker på sigt, kommer an på, i hvilket omfang banken er i stand til at udnytte dens 
innovationsmiljø samt hvor villig banken er til at investere i denne strategi.  

I PwC’s undersøgelse kom det frem, at kunder i banker generelt mangler en følelse af 
kundevendt rådgivning tilrettet specifikt til dem. Yderligere mente 57 %, at de digitale 
løsninger var ligeså gode som fysiske møder (PwC 2020). Danske Bank kan således med 
fordel udvikle en ny rådgivningsydelse via en nyudviklet platform, der vil understøtte de 
menneskelige funktioner. Kunder der måtte have behov for fysiske møder vil dermed kunne 
opleve, at der var mere tid til dem, hvortil at kunder der kan klare sig, med online møder 
ligeledes vil opleve et kvalitetsløft.  
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Danske Bank vil ved igangsættelsen af produktudviklingsstrategi opleve øgede omkostninger 
i relation til de produkter og services der skal udvikles. Banken kan naturligt drage fordel af 
den viden og de ressourcer som eksistere i koncernen. Innovationsprojekter er forbundet med 
at være komplekse projekter, hvor projektets formål løbende kan ændre sig i takt med 
projektets udvikling. Et sådant projekt må siges at indeholde store risici i relation til hvorvidt 
om de udviklede løsninger skaber yderligere værdi for kunderne samt om det er muligt at 
færdiggøre indenfor tidsrammen og budgettet.  
 
Dog mener vi at den potentielle gevinst ved et sådanne projekt vil kunne bidrag til at rykke 
Danske Bank fra deres nuværende konkurrence position. Det kunne f.eks. være med salget 
af en komplet livsløsning til sine privatkunder. På den måde skaber banken en bedre 
helhedsoplevelse og en langsigtet relation med sine eksisterende og potentielle kunder. Det 
kunne tænkes at den enkelte kunde ville kunne opnå en samlet rabat ved at samle alle sine 
ydelser hos Danske Bank. Dette vil ligeledes medføre at den enkelte kunde vil opleve en 
højere værdi, af de samlede services og ydelser som følge af den synergieffekt dette kunne 
skabe.   
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7. Konklusion 
Vi har i denne opgave undersøgt de strategiske forhold for det danske privatkundemarked 
med udgangspunkt i Danske Bank som casevirksomhed. Fokus har været på at identificere 
de forhold, som præger Danske Banks nuværende konkurrencesituation, samt de forhold 
som på sigt vil have indflydelse på, hvordan der konkurreres i branchen.  

Med hovedanalyserne PESTEL, Porter’s Five Forces samt ressource- og 
kompetenceanalyser peges der på en branche, der er meget generisk i sine produkter, og 
hvor aktørerne ikke adskiller sig fra hinanden. Banksektoren har siden finanskrisen oplevet en 
stigningen i de regulatoriske krav og i særdeleshed en stigning i deres kapitalkrav. Sektoren 
er ligeledes kendetegnet ved en faldende indtjening. De høje regulatoriske krav og den 
faldende indtjening gør at branchen ikke oplever en trussel fra nye konkurrenter. Hertil er der 
på nuværende tidspunkt ikke noget reelt alternativer til de ydelser som bankerne leverer.  

Med rødder, der stammer fra 1800-tallet, har Danske Bank gennem tiden vokset sig større 
end nogen anden dansk bank gennem strategiske opkøb. De strategiske opkøb har bidraget 
til Danske Banks andel af privatkundemarked. Andelen består af 1,36 mio. kunder, som udgør 
24,9% af det danske privatkundemarked. På baggrund af dette er Danske Banks 
privatkundeportefølje således den største i Danmark.  

Med hjælp af Danske Banks innovationsmiljø har banken gennem tiden haft en historisk 
firstmover-position ved at lancerer nye innovative produkter. Innovationsmiljøet er opnået på 
baggrund af Dansk Banks anvendelse af medarbejderkompetencer i de rette organisatoriske 
rammer. Gennem tiden har det bragt privatkundemarkedet mange nye produkter. Det har ikke 
været muligt for Danske Bank at beskytte sine produkter i samme grad som i andre brancher.  

Danske Bank konkurrer på nuværende tidspunkt ved at anvende en fejlet hybrid strategi. Det 
har placeret dem med en lav opfattede værdi blandt kunderne i relation til den nuværende 
prissætning. Vi mener Danske Bank bør anvende en differentieret konkurrence strategi, hvor 
anvendelsen af produktudviklingsstrategi skal supportere denne. Dette skal ske ved 
anvendelse af deres innovationsmiljø til at kunne udbyde nye produkter og services der tager 
udgangspunkt i deres komplekse organisationsstruktur. Dette vil kunne lede til en fastholdelse 
af kunder og en mulighed for at tiltrække nye kunder, ved at de nye produkter og services har 
en højere oplevede værdi relationelt til den fastsatte pris. 
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• Bilag 2 - Afskrift af interview 

a. Bilag 2.1 – Interviewguide 
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• Bilag 4 - Boligmarket statestik 
• Bilag 5 - Nøgletals analyse Dansk Banks 
• Bilag 6 - lånsamenligning 
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