
Tilfreds eller utilfreds 
med din bank?

Finanskrisen har skærpet kravene til bankerne, der igen har skærpet 
deres fokus overfor privatkunderne. Det har skabt utilfredshed i nog-
le kundekredse, men er den stor nok til, at kunderne vil skifte bank 

og bør de overhovedet skifte? Det handler denne artikelsamling om.
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Bankkunder 
er tilfredse 
med banken

Det kan godt være, at prisen på 
lån stiger, mens indlånsrenter-
ne falder. Det kan godt være, at 
bankdirektører får millionhy-

rer, selv om de har været med til at køre 
den danske banksektor lige ind i krisen. 
Og det kan være, at bankerne slipper for 
billigt, selv om staten har været nødt til 
at redde dem ad flere omgange. Men det 
betyder ikke, at bankkunderne er util-
fredse med deres egen bank. Nej, faktisk 
er størstedelen tværtimod ganske godt 
tilfredse.

Det viser en undersøgelse fra Berling-
ske Research i det særlige »MediaPanel«, 
hvor flere end 10.000 læsere indgår. 1.955 
af disse personer har svaret på en række 
spørgsmål om forholdet til deres bank, 
og 88,3 pct. af de spurgte er enten meget 
tilfredse eller tilfredse med at være kun-
de i lige nøjagtig deres bank. Men sum-
men af bankkundernes tilfredshed giver 
ikke nødvendigvis den samlede tillid til 
sektoren. Det handler om relationer.

»Der handler om relationer og kun-
dens personlige tillid til sin bankrådgi-
ver. Du kan ikke have tillid til en bank. 
Du har tillid til personer, og for at du kan 
være tilfreds med din bank, kræver det 

tillid til din bankrådgiver. Det betyder 
ikke, at danskerne er tilfredse med bank-
sektoren, men kun at den enkelte stoler 
på sin egen bank,« siger Torben Hansen, 
professor i forbrugeradfærd ved Copen-
hagen Business School.

Tillid, tillid og tillid
Det er svært for forbrugerne at sammen-
ligne de komplicerede produkter, de får i 
banken. Derfor handler det i høj grad om 
tillid til, at din bankrådgiver sælger dig 
produkter, som på langt sigt vil give dig 
en gevinst.

»Forbrugeren har sådan set udliciteret 
sin manglende viden om bankprodukter 
til banken, ganske som man gør det, når 
man tilkalder fagfolk til at lave et bade-
værelse. Det kræver tillid, og derfor bliver 
alternativet – at man ikke er tilfreds med 
sin bank – simpelthen næsten umuligt,« 
siger Torben Hansen.

I Berlingskes undersøgelse er det kun 
lidt flere end hver tiende (11,5 pct.), som 
i løbet af krisen er blevet usikre på, om 
deres bank er den rigtige for dem. En del 
af forklaringen ligger altså inde i forbru-
gernes hoveder. Hvis usikkerheden og en 
spirende utilfredshed ulmer, så vil kun-

Af Jette Aagaard // jeta@berlingske.dk

Plaster på såret. På trods af stigende priser, voldsom finanskrise, flere 
redningspakker og sager om dårlig rådgivning er næsten 90 procent 
af bankkunderne tilfredse med deres bank. Personlige relationer og et 
behov for tillid er forklaringen, lyder det fra eksperter.
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den være tvunget til at tage konsekven-
sen og skifte banken ud, forklarer Torben 
Hansen.

»Det giver en enorm stresssituation, 
hvis ikke du føler, at dine handlinger er 
de bedste for dig selv. Derfor vil du være 
nødt til at handle. Men det er ikke alle, 
der kan overskue det, og derfor vil der 
også være en del kunder, som simpelthen 
konstruerer en tilfredshedsfølelse for at 
kunne se sig selv i spejlet.

Måske netop derfor er det helt nor-
malt, at danskerne er tilfredse med deres 
bank, fortæller lektor Peder Østergaard, 
som forsker i kunde- og loyalitetsunder-
søgelser ved Aarhus Universitet.

»Tilfredsheden er lidt højere, end jeg 
normalt forventer i sådanne undersøgel-
ser. Men før kriseårene i 2008 og 2009 var 
det faktisk helt almindeligt, at man var 
godt tilfreds, og nu ser vi samme ten-
dens,« siger han.

Forbrugerrådet anser dette som ud-
tryk for, at mange bankkunder ikke kan 
overskue at skifte banken ud.

»Mange viger tilbage for et bankskift. 
Det handler dels om loyalitetsforhold, 
men også om, at de tror, at det er meget 
besværligt. Men det behøver det ikke at 
være. Den nye bank vil temmelig sikkert 
være meget hjælpsom,« siger Morten 
Bruun Pedersen, økonom i Forbruger-
rådet.

Virkningsløst
Selv om næsten hver fjerde bankkunde 
jævnligt undersøger fordelene ved et 
bankskift, viser Berlingskes undersø-
gelse, at de færreste forventer, at et bank-
skift vil kunne give bedre vilkår. Kun 11,9 
pct. svarer ja til dette.

»Det kan jeg slet ikke forstå. Det er ikke 
ret mange,« siger Kim Valentin, privat-
økonomisk rådgiver ved Finanshuset i 
Fredensborg.
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abonnerer på eller læser Berlingske og b.dk.
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I Forbrugerrådet er Morten Bruun Pe-
dersen ikke i tvivl om, at langt flere ville 
kunne få bedre vilkår, hvis de kiggede sig 
om. Han opfordrer til at bruge prissam-
menligningsportalen pengepriser.dk til 
at få en førstehåndsindikation på, hvad 
bankforretningerne skal koste.

»Man behøver jo ikke vælge den bil-
ligste bank, men man kan sagtens bruge 
det til at presse sin egen bank på prisen, 
når man ved, at ydelserne fås billigere 
derude,« siger han. 

Undersøgelsen viser samtidig, at 
bankkunderne fortsat har relativ stor til-
lid til deres bank. På trods af, at sektoren 
gennem de sidste år har fået massive hug 
for at være griske gebyrgribbe og sælgere 
frem for rådgivere, så opfatter 58,6 pct. 
af dem, der benytter bankernes rådgiv-
ning, denne som uvildig og oprigtig. Kun 
26,6 pct. er uenige.

»Det overrasker mig. Det er faktuelt 
forkert, at den er uvildig. Selv om ban-
kerne forsøger at gøre deres rådgivning 
så objektiv som mulig, så er den ikke 
uvildig, så længe banken sælger sine 
egne produkter. Men derfor kan det sag-
tens være sådan, at det opfattes som den 
bedste rådgivning, man kan få,« siger 
Kim Valentin. B
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Hvad siger 
bankkunderne?

Utilfredsheden med bankernes 
håndtering af private kunder 
har i kølvandet på finanskrisen 
været udtalt. Mens erhvervs-

kunderne har påført bankerne tab, er det 
de private kunder der har fået nej til at 
låne til at købe nye huse og andre gode 
sager. 

Berlingske Research har spurgt Ber-
lingskes ca. 10.000 mand store mediepa-
nel, der består af Berlingske læsere, om 
deres holdning til deres bank og deres 
lyst og motivation til et eventuelt at skifte 
bank. Det kom der 1995 svar ud af. 

Her følger et lille udpluk af de svar 
respondenterne har givet:

»For en del år siden var der stor util-
fredshed med de store banker (gebyrgrib-
ben osv.) og det var meget populært at 
søge over i de små banker. Derfor har vi 
den skrækkelige struktur med et utal af 
små lokale banker, som klarer sig dårligt, 
har underlødige ansatte – dårligt efterud-
dannede og mange af bankerne er enten 
på vej til at lukke eller fusionere med 
andre (hvis ikke det allerede er sket). Vi 
ligger som vi reder – se på Sverige, som 
har en helt anden konkurrencedygtig 
banksektor med få, men meget store 
banker, som kan klare sig internationalt. 
Størrelse og omdømme er jo altafgørende, 

når vi i dag taler om den livsnødvendige 
funding fra udlandet. Det er den gamle 
»Rasmus-omvendt« kultur i Danmark 
som har været med til at holde liv i de små 
banker, som nu slås for livet. Godt man 
ikke er kunde i sådan een – så hellere i en 
»too-big-to-fail« bank. Det giver bedre 
nattesøvn.«

»Danske Bank har haft nogle uheldige 
dispositioner, velkendte fra pressen.
Samtidig har min voksne søn fået en 
rådgivning, som jeg har været rasende 
over, været på nippet til at gå til medierne 
med, men jeg ville jo ikke hænge vores søn 
ud også. Men den rådgivning har faktisk 
betydet, at han er startet sit liv efter endt 
uddanelse med en megahøj gæld, som 
virkelig har ødelagt hans start på livet 
med kone og barn. Ja, det er jeg faktisk 
tosset over endnu. Jeg har selv fået rådgiv-
ning omkring køb af nogle værdipapirer, 
som sidste år kostede mig et skattesmæk 
på ca. 80.000kr. og der kommer også et 
– mindre – skattesmæk i år.Så jo, jeg har 
være lige ved at skifte bank.«

»Bankerne konkurrerer på flere para-
metre, f.eks. renten. Og på indestående 
er Danske Bank et af de dårligste steder 
at parkere sine penge. Det kræver til 
gengæld, at man som kunde hele tiden er 

Af Jon Arskog // joar@berlingskemedia.dk

Bankkrak og skeletter i form af dårlige investeringer er over de sidste par år 
væltet ud af bankernes pengeskabe, men har det ændret danskerens hold-
ning og tilgang til sin bank. Her er et udpluk af de 1.995 svar vi har fået i en 
rundspørge til Berlingskes Mediepanel.
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overvågen og følger alle bankernes tilbud 
og aktivt flytter rundt på sine midler. De 
tider er forbi, hvor man regnede med, at 
banken varetog kundernes interesser 
bedst muligt. I dag er bankerne primært 
interesseret i deres egen bundlinje (vel 
sagtens også af nød)og dermed mindre 
»loyale« overfor deres kunder. Derfor 
er kunderne også mindre loyale overfor 
deres bankforbindelse.«

»En bank er delvis »et nødvndigt onde« 
– er nødvendig for at kunne få sin løn 
udbetalt m.v. Om det er den ene bank el-
ler den anden er her i Danmark nok mere 
eller mindre ligemeget.«

»Jeg er bare blevet opmærksom på, 
hvor dårlige nogle banker er for samfun-
det, fordi de hjælper spekulanter og fordi 
de  pusher naive kunder til at tage lån, 
som de ikke kan betale ud. Til gengæld er 
de ikke parate til at satse på små eller nye 
erhvervsdrivende. Krisen har givet mig 
en holdning til banker, og jeg synes, jeg 
bør vide, hvilken forretningsstil min egen 
bank har, i stedet for bare at kigge på min 
egen rente.«

»Jeg er en »sund« kunde med lav risiko 
og bankernes adfærd er næsten identisk, 
hvorfor jeg kun tager mit tilhørsforhold 
op med passende mellemrum. Følger 
altid markedet.«

»Jeg har tillid til, at Danske Bank leve-
rer den service, som jeg er interesseret i. 
Såfremt dette på et tidspunkt skulle vise 
sig ikke at holde stik står det mig jo frit 
for at søge rådgivning andre steder. Den 
økonomise krise har ikke ændret på dette 
dette forhold. Mit engagement i banken er 
forblevet uændret.«

»Jeg stoler ikke på nogen bank. Jeg 
stoler ikke på nogen rådgiver. Jeg stoler 
ikke på nogen advokat. Jeg stoler på min 

hustru og min egen sunde fornuft. Og det 
er gået meget godt hidtil.«

»Krisen har demonstreret, at de fleste 
banker uanset størrelse har kvajet sig i 
varierende omfang i forbindelse med risi-
kable kreditengagementer, så det vil ikke 
gøre nogen forskel at skifte bank.«

»Det er ikke den økonomiske krise, der 
har gjort mig usikker på min bank, det 
har deres lønforhøjelse til direktøren. Det 
er uvederheftigt. Nordea – tror jeg – er ge-
nerelt befolket med professionelle bank-
folk som så mange andre banker. Min 
mistro til banker er generelt voksende, 
især efter diverse »bankpakker«. Jeg har 
indtil for nylig haft tillid til banksektoren 
– men har det ikke mere. Derfor er jeg nu i 
fuld gang med at undersøge markedet.«

»Krisen har tydeliggjort at kunderne 
bliver betragtet som malkekvæg«

»Jeg tror ikke på den omtalte krise. Jeg 
tror mere på, at mange dækker deres fejl-
dispositioner under dække af »det er også 
krisens skyld«

»Det har ikke noget med den økonomi-
ske krise at gøre. Det er et spørgsmål om, 
hvad god rådgivning indebærer og om 
banker kan tillade sig at have en dårlig 
attitude og behandle alle kunder som om 
man har overtræk selvom man reelt må 
ligge i den bedste kategori. Det er en kede-
lig stil, som åbenbart gælder alle kunder 
uanset hvor meget man har på kistebun-
den. Man er ikke kunde i banken og får 
rådgivning. Attituden er, at man er til 
forelæsning hos skolemesteren. Trist. Der 
må være et marked for en virkelig kunde-
orienteret bank.«

 Y Vil du læse alle svar kan hele under-
søgelsen købes i Business Plus. 
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Det er ikke indlånsrenterne, der 
gør Hans Christian Stigaard til 
en tilfreds kunde i storbanken 
Nordea.

»Jeg har ingen udlån, men kun indlån, 
så det er banken, der skylder mig penge, 
men det får man jo ikke meget for i dag,« 
siger han.

I stedet er det forholdet til hans per-
sonlige rådgiver, der gør udslaget for den 
63-årige konsulent.

»Er der noget, så ringer hun altid med 
det samme. Vi har en god dialog, og det 
betyder meget. Jeg stoler på hende,« siger 

Hans Chris-tian Stigaard.
Han er egentlig gået på efterløn, men 

har sideløbende et selvstændigt konsu-
lentfirma, hvor han bruger sin erfaring 
som tidligere underdirektør i Køben-
havns Lufthavne. Lige nu er han feks. ved 
at etablere en helipad til to lægehelikop-
tere i Finland.

Selv om han klarer det meste pr. mail 
og kun sjældent kommer i banken, er 
bankforretningerne vigtige for ham. Sær-
ligt en millionstor pensionsordning skal 
banken få til at vokse. Hvert år mødes 
han med sin bankrådgiver og snakker 

»Min kritiske sans er vakt«

Hans Christian Stigaard: Tilfreds bankkunde i Nordea, e� er han er blevet 
tvangs� yttet dertil e� er Roskilde Banks krak. 

Efter krakket. Hans Chris-tian Stigaard er en tilfreds bankkunde. Han stoler 
på sin bankrådgiver i Nordea, også selv om han er havnet dér efter tab ved 
krakket i Roskilde Bank.

Af Jette Aagaard // jeta@berlingske.dk
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økonomien igennem.
»Jeg føler, at de forsøger at rådgive mig 

og ikke bare sælge deres egne produkter. 
Det er det vigtigste, at jeg oplever, at de 
giver mig en objektiv rådgivning,« siger 
Hans Christian Stigaard.

Nyfunden skepsis
Tilknytningen til Nordea er ny. Hans 
Chris-tian Stigaard var oprindeligt 
kunde i den nu krakkede Roskilde Bank, 
og det har givet tillidsskrammer.

»Min kritiske sans over for bankerne 
er vakt betydeligt,« siger han og fortsæt-
ter:

»Rådgivningen i Roskilde Bank var 
ikke objektiv, og jeg lod mig dengang 
overtale til at investere for meget i ban-
kens egne aktier. Det kostede mig om-
kring et par hundrede tusinde kroner.«

Selv om Hans Christian Stigaard er 
godt tilfreds med den behandling, han 
får, så er han ikke loyal for enhver pris. 
Han stiller krav til serviceniveauet.

»Jeg har overvejet at skifte bank, og jeg 
har haft kontakt til Nyredit Bank, men 
da jeg kom op til rådgiveren dér, følte jeg, 
at jeg kom til besvær. Og så er jeg skruet 
sådan sammen, at det gider jeg ikke 
bruge tid på. Siden da har jeg ikke seriøst 
overvejet det,« siger han.

Den nyfundne skepsis betyder også, 
at han ser sig godt for, før han slår til på 
bankens gode tilbud. Det kommer til 
udtryk nu, hvor han overvejer, om det er 
tid til at købe en ny bil.

»Tidligere ville jeg bare være gået op i 
banken og taget lånet, men nu kigger jeg 
mig godt for. Der er stor forskel på renter-
ne, man betaler på et billån, og i mange 
tilfælde kan det bedre betale sig at lade 
bilforhandleren finansiere lånet,« siger 
Hans Christian Stigaard. B

 H Det er ikke længere besværligt at 
skifte bank, hvis du da er en af de kun-
der, der privatøkonomisk set er attrak-
tive nok til at kunne flytte bank.

 H Lad banken klare det praktiske. Din 
nye bank kan hjælpe dig med at give 
din arbejdsgiver eller offentlige myn-
digheder besked om dit banksskift og 
nye kontonumre.

 H Din nye bank kan også flytte dine 
aftaler med betalingsservice og andre 
kontooverførsler, således at dine reg-
ninger bliver betalt fra kontoen i den 
nye bank. Bed dem vente med at flytte 
betalingerne, til alle månedens regnin-
ger er betalt.

 H Hvis du skal låne penge, bliver det 
dog lidt mere besværligt, da banken 
naturligvis skal  se dine seneste lønsed-
ler og årsopgørelse.

KILDE: FORBRUGERRÅDET OG TÆNK.

GUIDE:

Sådan skifter du bank
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Gode råd, når du vælger 
bank

 H Sammenlign tilbud: Du kan bruge 
pengepriser.dk til at få et første overblik 
over markedet. Her kan du sammenlig-
ne priser fra de fleste pengeinstitutter i 
Danmark.

 H Samlet eller spredt ud: Undersøg, 
om det kan betale sig at samle alle dine 
bankforretninger et sted. Måske kan 
du opnå bedre vilkår ved at have flere 
forskellige banker. Vær samtidig op-
mærksom på, at indskydergarantien 
kun dækker indskud op til 750.000 kr., 
hvis banken krakker.

 H Pas på omkostningerne: Når du leder 
efter det billigste lån, skal du se efter de 
Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). 
ÅOP viser de samlede låneomkostnin-
ger i form af renter og gebyrer og gør 
det nemt at sammenligne lånetilbud.

 H Pres prisen: Du kan ofte forhandle 
renter og gebyrer. Samtidig kan du altid 
høre din nuværende bank, om de er vil-
lige til at matche prisen eller give dig et 
endnu bedre tilbud end det, du har fået 
fra andre banker.

KILDE: FORBRUGERRÅDET OG TÆNK.

Berlingske 04.10.2011

PRIVATKUNDER. Tilfredsheden som 
bankkunde stiger. Men der er et stykke 
vej til tidligere tiders tilfredshed, før 
finanskrisen ramte i 2008. 

Danskerne er mest tilfredse med de 
små banker. Af de store har Sydbank flest 
tilfredse privatkunder. Det viser en opgø-
relse fra EPSI Danmark. 

I år (2011, Red.) er det gruppen »øvrige 
banker«, der er en lang række mindre 
banker under ét, der får den højeste 
kundetilfredshed. De scorer samlet en 
tilfredshed på 78,2. 

Sydbank er den bank, kunderne er 
mest tilfredse med, med en score på 75,6. 

Af resultaterne af analysen kan vi se, 
at Sydbank og Handelsbanken har de hø-
jeste scorer på image, mens Danske Bank 
har den laveste,« skriver EPSI i undersø-
gelsen. 

I 2007 fik de små banker en tilfreds-
hed, der lå på 82,2, og her fik Sydbank 
76,4. Danske Bank fik i år en kundetil-
fredshed på 68,9 mod 73,9 i 2007.

EPSI foretager sin årlige analyse i oktober.

Små banker er 
mest populære
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Halv million danskere 
har skiftet bank

Det har formentlig været mere 
eller mindre frivilligt, at knap 
en halv million danske bank-
kunder siden 2008 har skiftet 

deres bank eller sparekasse ud. Nyheds-
brevet Finans har opgjort det præcise 
tal til 491.000, hvoraf Nordea har fået de 
132.000 ind i folden.

Nyhedsbrevet skriver, at storbanken 
har overtaget 48.000 fra Roskilde Bank 
og 84.500 fra den fynske Fionia Bank.

»Fionia var for eksempel relativt stærk 
på det vestlige og sydlige Fyn, hvor vi 
historisk har været svage, mens Roskilde 
Bank var et meget fint tillæg til, hvad vi 
allerede havde i det område, og det var 
nogle rigtig fine porteføljer, som vi gerne 
ville arbejde videre med, så det lå sådan 
set ligefor,« siger Anders Jensen, leder af 
Banking Danmark i Nordea, til Nyheds-
brevet Finans.

Jyske Bank har ligefrem ændret stra-
tegi fra at vokse organisk til opkøb på 
grund af de ændre vilkår på markedet. 
Banken købte dele af Fjordbank Mors 
og fik 47.000 kunder, mens Sparekassen 
Kronjylland og Sparekassen Thy fik hen-
holdsvis 11.000 og 5.000 kunder.

»Vi har i mange år drevet en god forret-
ning ved at fokusere på organisk vækst, 
og udvikle vores forretning uden flere 
tilkøb, men nu er verdenen anderledes. 
Vi har taget en anden strategisk holdning 
til opkøb, hvor vi gerne vil være med til 
at deltage i den konsolidering, der sker 

Af Povl Dengsøe // pode@berlingske.dk, 26.10.2011.

Baggrund. Ti bankkrak har udløst flyttedag for knap en halv million bank-
kunder.

i sektoren, og vi vil også være med til at 
tage en del af det ansvar,« siger funkti-
onsdirektør i Jyske Bank Claus Bo Peder-
sen.

Siden 2008 er der ifølge Nyhedsbrevet 
Finans egen opgørelse forsvundet cirka 
40 pengeinstitutter som følge af krak, 
overtagelse og fusioner.

Bankskifte, oktober 2011.
Nordea: 132.500 (84.500 fra Fionia Bank og 
 48.000 fra Roskilde Bank)
Bank Nordik: 92.000 (fra Amagerbanken)
Spar Lolland: 87.000 (fra Eik Bank)
Jyske Bank: 47.000 (fra Fjordbank Mors)
Sparekassen Sjælland: 35.000 (fra Max Bank)
Spar Nord: 30.000 (fra Roskilde Bank)
Nordjyske Bank: 15.000 (fra Løkken 
 Sparekasse)
Sparekassen Kronjylland:
 11.000 (fra Fjordbank Mors)
Sparbank: 8.500 (7.000 fra Fjordbank Mors 
 og 1.500 fra Ebh Bank)
Sparekassen Thy: 7.500 (5.000 fra Fjordbank 
 Mors og 2.500 fra Ebh Bank)
Sparekassen Himmerland:  7.000 (fra Ebh 
 Bank)
Arbejdernes Landsbank: 16.000 (fra Roskilde 
 Bank)
Sparekassen Vendsyssel:  2.300 (fra Ebh Bank)
Nørresundby Bank:  800 (fra Ebh Bank)
I alt: 491.600

KILDE: NYHEDSBREVET FINANS/PENGEINSTITUTTERNES EGNE TAL OG 

PRESSEMEDDELELSER
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Lokalbanker sættes un-
der øget pres

Fremtiden tegner stadig mørkere 
for landets lokalbanker og deres 
direktører. I 2012 sætter Finan-
stilsynet på en række punkter 

yderligere stramninger op bl.a. på det 
vigtige kapitalkrav som ca. ti banker og 
sparekasser i dag har svært ved at over-
holde. Det kom frem på Lokale Pengein-
stitutters årsmøde i går.

Det er en stadig mindre forsamling af 
pæne nålestribede herrer, der hvert år i 
maj mødes over god mad, hygge, vin og 
underholdning til arrangementet Lokale 
Pengeinstitutters årsmøde, der for tiden 
bliver holdt i Aalborg Kongres & Kultur-
center. Arrangementet er mere spænden-
de end det lyder – selv om dramaet i de 
mest pressede pengeinstitutter sjældent 
kommer op til overfladen.

For dramaet er der – det viser de tørre 
tal, for siden 2007 er antallet af danske 
banker faldet fra 156 i 2007 til 106 i maj 
i år efter yderligere Spar Salling og Spa-
rekassen Østjylland for nylig faldt fra på 
den hårde måde. Intet som helst tyder 
på, at den udvikling er forbi, efter at 
Finanstilsynets direktør Ulrik Nød gaard 
holdt sin tale til en fyldt sal af ualminde-
ligt tavse tilhørere.

Tjener for få penge
Hans budskab var da heller ikke opmun-
trende. Igen og igen påpegede han, at 
flere af landets mindre pengeinstitutter 

tjener for få penge, taber for meget på 
dårlige lån og har en serie af alvorlige 
stramninger i vente fra Finanstilsynet. 
For selv om den samlede pengeinstitut-
sektor tjente 3,6 mia. kr. i 2011, så var der 
for de små og mellemstore pengeinstitut-
ter samlet set tale om et underskud på 
omkring to mia. kr. Det dækker over, at 
mange simpelthen har en uholdbar for-
retningsmodel. I alt 11 banker havde en 
så dårlig drift, at de ikke engang formå-
ede at få overskud før tab på dårlige lån:

»Disse institutter tærer derved på 
egenkapitalen, før vi overhovedet er 
begyndt at tale om nedskrivninger. Det 
er selvsagt uholdbart,« lød det fra Ulrik 
Nødgaard, direktør i Finanstilsynet.

Netop nedskrivninger på dårlige lån 

Af Peter Nyholm Jensen // petj@berlingske.dk // 11.05.2012

Stramninger. Finanstilsynets direktør lagde på Lokale Pengeinstitutters 
årsmøde en ny og stadig hårdere linje frem over for snesevis af lokalbankdi-
rektører. 

Flere af de mindre pengeinstitutter 
tjener for få penge, taber for meget på 
dårlige lån og har en serie af alvorlilge 
stramninger i vente fra Finanstilsy-
net. Arkivfoto: Claus Fisker/Scanpix
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fylder overordentlig meget i landets ban-
ker og sparekassers regnskaber i disse 
år. Og det bliver ekstra slemt i år, for som 
beskrevet i Berlingske Business de sidste 
dage, så rammer et sæt nye regler for 
nedskrivninger på nødlidende ejendom-
sengagementer særdeles hårdt. Jyske 
Bank og Sydbank har allerede meldt ud, 
at de forventer store og stærkt stigende 
nedskrivninger på den konto i år.

Men bankerne skal også stille med no-
get mere kapital. Det er Finanstilsynet, 
der vil indføre en ny model for beregning 
af kravet til institutternes pengetank. 
Kort fortalt går den ud på, at der skal 
sættes yderligere kapital af på alle de 
områder, hvor der er særlige risici. Ulrik 
Nødgaard anerkender, at der er tale om 
en stramning for de banker og sparekas-
ser, der ikke benytter sig af metoden i 
forvejen.

Overgangsperiode giver luft
Timingen for dette kan være med til at 
sende yderligere pengeinstitutter ud over 

kanten. Og det ser ikke for godt ud, idet 
et af ti institutter har en kapitaloverdæk-
ning, der er mindre end to pct. af udlån 
og garantier, hvad der er meget lavt.

»Der er også et mindre antal institutter 
med risiko for solvensmæssige proble-
mer inden for de næste 12 til 18 måneder. 
Disse institutter står dog fortsat for en re-
lativt begrænset del af sektorens samlede 
udlån,« forsikrer Ulrik Nødgaard.

Her er det dog værd at bemærke, 
at ingen forventer krak i landets seks 
største banker, som tegner sig for langt 
over halvdelen af landets samlede bank-
sektor. På et punkt får bankerne dog en 
smule luft at ånde i, idet der kommer til 
at være en overgangsperiode, hvor svage 
pengeinstitutter får lidt tid til at leve op 
til kapitalkravene.

Fra Lokale Pengeinstitutter forsøgte 
formand Claus E. Petersen, som også er 
direktør i den ekspansionslystne Den 
Jyske Sparekasse, at advare mod at de 
mange stramninger fører til ringere 
finansieringsvilkår for erhvervslivet – 

Af Peter Nyholm Jensen
// petj@berlingske.dk

Fremtiden tegner stadig mørkere for landets 
lokalbanker og deres direktører. I 2012 sætter 
Finanstilsynet på en række punkter yderli-
gere stramninger op bl.a. på det vigtige kapi-
talkrav som ca. ti banker og sparekasser i dag 
har svært ved at overholde. Det kom frem på 
Lokale Pengeinstitutters årsmøde i går.

Det er en stadig mindre forsamling af pæne 
nålestribede herrer, der hvert år i maj mødes 
over god mad, hygge, vin og underholdning til 
arrangementet Lokale Pengeinstitutters års-
møde, der for tiden bliver holdt i Aalborg Kon-
gres & Kulturcenter. Arrangementet er mere 
spændende end det lyder – selv om dramaet 
i de mest pressede pengeinstitutter sjældent 
kommer op til overfladen.

For dramaet er der – det viser de tørre tal, 
for siden 2007 er antallet af danske banker 
faldet fra 156 i 2007 til 106 i maj i år efter yder-
ligere Spar Salling og Sparekassen Østjylland 
for nylig faldt fra på den hårde måde. Intet 
som helst tyder på, at den udvikling er forbi, 
efter at Finanstilsynets direktør Ulrik Nød-
gaard holdt sin tale til  en fyldt sal af ualminde-
ligt tavse tilhørere.

Tjener for få penge
Hans budskab var da heller ikke opmun-
trende. Igen og igen påpegede han, at flere af 
landets mindre pengeinstitutter tjener for 
få penge, taber for meget på dårlige lån og 
har en serie af alvorlige stramninger i vente 
fra Finanstilsynet. For selv om den samlede 
pengeinstitutsektor tjente 3,6 mia. kr. i 2011, 
så var der for de små og mellemstore penge-
institutter samlet set tale om et underskud på 
omkring to mia. kr. Det dækker over, at mange 
simpelthen har en uholdbar forretningsmo-
del. I alt 11 banker havde en så dårlig drift, at 

Lokalbanker sættes under øget pres

Stramninger. Finanstilsynets direktør lagde på Lokale Pengeinstitutters årsmøde en ny og stadig 
hårdere linje frem over for snesevis af lokalbankdirektører. 

de ikke engang formåede at få overskud før 
tab på dårlige lån:

»Disse institutter tærer derved på egenka-
pitalen, før vi overhovedet er begyndt at tale 
om nedskrivninger. Det er selvsagt uhold-
bart,« lød det fra Ulrik Nødgaard, direktør i 
Finanstilsynet.

Netop nedskrivninger på dårlige lån fylder 
overordentlig meget i landets banker og spa-
rekassers regnskaber i disse år. Og det bliver 
ekstra slemt i år, for som beskrevet i Berling-
ske Business de sidste dage, så rammer et sæt 
nye regler for nedskrivninger på nødlidende 
ejendomsengagementer særdeles hårdt. Jyske 
Bank og Sydbank har allerede meldt ud, at de 
forventer store og stærkt stigende nedskriv-
ninger på den konto i år.

Men bankerne skal også stille med noget 
mere kapital. Det er Finanstilsynet, der vil 
indføre en ny model for beregning af kravet til 

institutternes pengetank. Kort fortalt går den 
ud på, at der skal sættes yderligere kapital af på 
alle de områder, hvor der er særlige risici. Ulrik 
Nødgaard anerkender, at der er tale om en 
stramning for de banker og sparekasser, der 
ikke benytter sig af metoden i forvejen.

Overgangsperiode giver luft
Timingen for dette kan være med til at sende 
yderligere pengeinstitutter ud over kanten. Og 
det ser ikke for godt ud, idet et af ti institutter 
har en kapitaloverdækning, der er mindre end 
to pct. af udlån og garantier, hvad der er meget 
lavt.

»Der er også et mindre antal institutter 
med risiko for solvensmæssige problemer 
inden for de næste 12 til 18 måneder. Disse 
institutter står dog fortsat for en relativt 
begrænset del af sektorens samlede udlån,« 
forsikrer Ulrik Nødgaard.

Her er det dog værd at bemærke, at ingen 
forventer krak i landets seks største banker, 
som tegner sig for langt over halvdelen af 
landets samlede banksektor. På et punkt får 
bankerne dog en smule luft at ånde i, idet der 
kommer til at være en overgangsperiode, hvor 
svage pengeinstitutter får lidt tid til at leve op 
til kapitalkravene.

Fra Lokale Pengeinstitutter forsøgte for-
mand Claus E. Petersen, som også er direktør i 
den ekspansionslystne Den Jyske Sparekasse, 
at advare mod at de mange stramninger fører 
til ringere finansieringsvilkår for erhvervslivet 
– og det kommer på et dårligt tidspunkt. Men 
Finanstilsynets direktør var ikke lydhør over 
for hans kommentarer.

Opbakning fra minister
Der er da heller ikke tvivl om, at Ulrik Nød-
gaard har opbakning til den hårde linje fra 
erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF):

Hvad vejer tungest for ministeren – hen-
synet til et sundt erhvervsliv og vækst eller 
hensyn til, om regnskabsreglerne i bankerne 
bliver mere eller mindre nidkært overholdt – 
ikke mindst set i lyset af, at den danske praksis 
på bankområdet ifølge bl.a. bankerne og revi-
sorer går enegang i Europa?

»Jeg finder naturligvis, at et sundt erhvervs-
liv og vækst er meget vigtigt. Dette er dog ikke 
i modstrid med nedskrivningsreglerne. Ned-
skrivningsreglerne fastlægger, hvordan pen-
geinstitutterne skal nedskrive, når et udlån 
er gået galt. Det, der afgør pengeinstitutternes 
vilje til at yde udlån, er snarere hvor stor risiko, 
der er for, at lånet går galt, og hvor meget pen-
geinstituttet så i givet fald taber. Dette har 
nedskrivningsreglerne ikke indflydelse på,« 
lyder det fra Ole Sohn i en mail, hvori det også 
fremhæves, at der allerede er taget en række 
initiativer for at styrke adgangen til finansie-
ring for små og mellemstore virksomheder. B

 H Der skal sættes yderligere kapital af på 
alle de områder, hvor der er særlige risici i en 
ændret model for beregning af kapitalkrav til 
bankerne.

 H Hertil kommer, at kommende internatio-
nale kapitalkrav kræver, at danske pengein-
stitutter har større stødpuder. Der kan dog 
komme en blidere overgangsordning for 
kapitalkravene.

 H Der skal tjenes flere penge, omkostnin-
gerne skal ned og hvis ikke bankerne kan 
det, skal de fusionere i god tid for at undgå 
at krakke.

 H Bankerne skal udlevere de rigtige priser 
og rentesatser til kunderne. Ellers vanker der 
bøder. 29 af 30 pengeinstitutterne har fejl i 
deres prisopgørelser.

 H Bankbestyrelserne skal have tilført 
skarpere kompetencer i form af bl.a. erfarne 
ledelsespersoner fra Finanssektoren.

fakta  H

Temaer fra Finanstilsynet 
mod lokalbankerne

Flere af de mindre pengeinstitutter tjener 
for få penge, taber for meget på dårlige lån 
og har en serie af alvorlige stramninger i 
vente fra Finanstilsynet. Her Brørup Spare-
kasses afdeling i Kolding, hvor der endnu 
ikke har været skabt tvivl om økonomien.
Arkivfoto: Claus Fisker
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Anm.: Lokale Pengeinstitutter: Nedskrivninger i procent af udlån og garantier.
Danske Bank og Nordea Bank: Offentliggjorte regnskaber; nedskrivninger i procent af udlån.

Lokale
Penge-

institutter

Danske 
Bank 

DK

Nordea 
Bank 

DK

Danske 
Bank 

SE

Nordea 
Bank 

SE

Danske 
Bank 

NO

Nordea 
Bank 

NO

Lokalbanker taber langt flere penge end større banker
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og det kommer på et dårligt tidspunkt. 
Men Finanstilsynets direktør var ikke 
lydhør over for hans kommentarer.

Opbakning fra minister
Der er da heller ikke tvivl om, at Ulrik 
Nødgaard har opbakning til den hårde 
linje fra erhvervs- og vækstminister Ole 
Sohn (SF):

Hvad vejer tungest for ministeren – 
hensynet til et sundt erhvervsliv og vækst 
eller hensyn til, om regnskabsreglerne i 
bankerne bliver mere eller mindre nid-
kært overholdt – ikke mindst set i lyset af, 
at den danske praksis på bankområdet 
ifølge bl.a. bankerne og revisorer går 
enegang i Europa?

»Jeg finder naturligvis, at et sundt 
erhvervsliv og vækst er meget vigtigt. 
Dette er dog ikke i modstrid med ned-
skrivningsreglerne. Nedskrivningsreg-
lerne fastlægger, hvordan pengeinstitut-
terne skal nedskrive, når et udlån er gået 
galt. Det, der afgør pengeinstitutternes 
vilje til at yde udlån, er snarere hvor 
stor risiko, der er for, at lånet går galt, og 
hvor meget pengeinstituttet så i givet 
fald taber. Dette har nedskrivnings-
reglerne ikke indflydelse på,« lyder det 
fra Ole Sohn i en mail, hvori det også 
fremhæves, at der allerede er taget en 
række initiativer for at styrke adgangen 
til finansiering for små og mellemstore 
virksomheder. B

 H Der skal sættes yderligere kapital af 
på alle de områder, hvor der er særlige 
risici i en ændret model for beregning 
af kapitalkrav til bankerne.

 H Hertil kommer, at kommende inter-
nationale kapitalkrav kræver, at dan-
ske pengeinstitutter har større stød-
puder. Der kan dog komme en blidere 
overgangsordning for kapitalkravene.

 H Der skal tjenes flere penge, omkost-
ningerne skal ned og hvis ikke banker-
ne kan det, skal de fusionere i god tid 
for at undgå at krakke.

 H Bankerne skal udlevere de rigtige 
priser og rentesatser til kunderne. El-
lers vanker der bøder. 29 af 30 penge-
institutterne har fejl i deres prisopgø-
relser.

 H Bankbestyrelserne skal have tilført 
skarpere kompetencer i form af bl.a. 
erfarne ledelsespersoner fra Finans-
sektoren.

Temaer fra Finanstilsynet 
mod lokalbankerne
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Bedst at tage det roligt 
med bankskift

At vælge bank er lidt som at stå 
nede i supermarkedet og kigge 
på 50 forskellige slags sham-
poo. Man har ingen jordisk 

chance for at gennemskue hvilken af de 
mange flasker, der er bedst og billigst. 

Bankernes produkter er mange og 
indviklede, og alle får ikke samme pris. 
Gode kunder kan således forhandle sig 
til langt bedre vilkår end dårlige kun-
der, og derfor er det næsten umuligt på 
forhånd at afgøre, om man skal vælge 
den ene bank frem for den anden. Men 
som udgangspunkt er det bedst at samle 
alle sine bankforretninger ét sted og så 
ellers presse banken til at give én så gode 
renter og lave gebyrer som muligt. 

Jo større ens balance – altså sum af ind- 
og udlån – er, desto stærkere står man 
i forhandlingen med banken. Så hvis 
man har mange store både ind- og udlån 
i form af både bolig- og billån, lønkonti, 
pensionsopsparing, børneopsparing, 
opsparing i værdipapirer med videre, så 
står man ret stærkt i sine forhandlinger 
med banken og kan kræve en del. 

Man skal med andre ord have langt 
bedre satser, end det fremgår af bankens 
officielle satser, som gælder for alle kun-
der. 

Pres banken til bedre vilkår 
Vil banken ikke komme med optimale 
renter og gebyrer, og bedre end de an-
noncerer med, skal man true med at 
flytte til en anden bank og også gøre det, 
hvis man får et godt tilbud. 

Er man ikke indstillet på at forhandle 
med sin bank og presse den til det yder-
ste, kan man med fordel holde sig til de 
banker, der har helt faste priser for alle og 
aldrig fraviger dem. 

Problemet med at flytte bank er blot, 
at ens vilkår i den nye bank hurtigt kan 
ændre sig til noget dårligere, efter at man 
er flyttet og blevet lovet guld og grønne 
skove. Det er vanskeligt og tidskrævende 
at flytte bank, så det er selvsagt heller 
ikke noget, man kan eller skal gøre hver 
anden uge eller måned. Så er det bedre at 
undersøge markedet grundigt fra begyn-

Af Lars Erik Skovgaard // les@berlingske.dk

Problem. Det er hundesvært at vælge den bedste og billigste bank.
Det er heller ikke sådan, at én bank nødvendigvis er bedst hen over et liv.
Derfor er det bedst kun at skifte bank relativt sjældent.

’ Jo større ens balance 
– altså sum af ind- og 
udlån – er, desto stærkere 
står man i forhandlingen 
med banken.
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delsen og så ellers satse alt ét sted, hvor 
man så kun kan håbe på at blive ordent-
ligt behandlet. 

Få hjælp af banken 
Ønsker man alligevel at skifte bank på et 
tidspunkt, så vil den bank, man flytter 
til, som hovedregel være indstillet på at 
ordne alt det praktiske. 

Den nye bank hjælper med andre ord 
gerne med at give f.eks. arbejdsgiver el-
ler offentlige myndigheder besked om 
bankskiftet og de nye konti. Den nye 
bank kan også flytte ens PBS-betalinger 
og andre kontooverførsler, så regnin-
gerne bliver betalt til tiden fra den nye 
konto i den nye bank. 

Ofte vil den nye bank også være så 
interesseret i at få en ny kunde, at den 
er villig til at betale alle omkostninger 
og klare alt besværet i forbindelse med 
flytningen. 

Langt de fleste danskere er dog meget 
tilbageholdende med at skifte bank, 
viser Finansrådets løbende undersøgel-
ser. Det er da også noget nær umuligt at 
beregne en eventuel gevinst ved at flytte. 
Den bank, man flytter til, kan måske nok 
stille et regnestykke op, der viser en stor 
gevinst. Men om man i sidste ende spa-
rer penge på det, afhænger af hvordan 
både renter og gebyrer udviklinger sig 
fremover – både i den bank man flytter 
til, og den man flytter fra. 

Behovene ændrer sig med tiden
Ens behov har det også med at ændre sig 
stort hen over livet. De fleste unge har 
store lån, mens opsparing og formue er 
det normale hos lidt ældre. Der er i det 
hele taget meget på det økonomiske om-
råde, der ændrer sig med tiden, så hvor 
den ene bank kan være bedst, mens man 
er ung, er det måske en helt anden, der er 
optimal, når man er lidt op i årene. 

Som udgangspunkt kan man dog godt 

regne med, at de store banker sjældent er 
de bedste og billigste. 

Det er i de mindre banker, at man ofte 
får de bedste tilbud. 

Andre forhold kan spille ind
Men andre forhold end lige netop penge 
kan også spille ind. Enkelte banker har 
rigtigt gode netbanker, som folk bliver 
så glade for, at de alene af den grund ikke 
ønsker at skifte bank. 

Det personlige forhold kan også have 
betydning. Folk kan få en kunderådgiver, 
som de får et nærmest personligt forhold 
til, og som de stoler på, også selv om råd-
giveres job er at tjene penge hjem til sine 
aktionærer. Men det kan være forbundet 
med mange fordele at kende en rådgiver 
i banken godt. Så har man nemmere 
adgang til lån og kan måske få hjælp 
under rejser i udlandet uden videre, hvis 
man er uheldig at tabe eller få lukket sine 
kreditkort. 

Det kan også være, at man slipper lidt 
nemmere og billigere omkring et uhel-
digt overtræk i en periode, hvis man 
er gode venner med banken. Den slags 
venskaber skal selvsagt ikke hindre én 
i at flytte til en anden bank, hvis den er 
billigere, men personlige relationer har 
det alligevel med at betyde en del for 
mange. 

Samlet set er konklusionen, at det er 
meget svært at finde den billigste og bed-
ste bank. Det er derfor sjældent, at man 
skal skifte bank, og det kan passende ske 
i forbindelse med, at man enten skal op-
tage større lån, handle bolig eller foretage 
sig større ting med sin privatøkonomi. B
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