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1. Executive Summary  

The aim of this thesis is to investigate incentive programs based on the Principal-agent-theory. The 

theory is based on a dilemma which is: How can a principal ensure that the agent is going to act in 

the principal’s best interest? 

The dilemma is very complex, when it is applied to larger listed companies. The complexity is first 

time shown, when the principal is not able to monitor the agent. Secondly, the complexity is shown 

when considering the elements before establishing an incentive program. Finally, the complexity is 

shown when deciding the incentive methods for the agent, as these methods result in different 

motivation- and risk-profiles for the agent. 

Theoretically the thesis primarily focuses on the Principal-agent-theory. In order for the principal to 

get the desired return from his investment, an agent is hired to handle this need in the best interest of 

the principal. Unfortunately, this is not always the case which is why incentive programs are a useful 

tool.  

This thesis mainly uses qualitative research to investigate the phenomena. The aim of the interviews 

is to contribute to the subject with different perspectives. Additionally, these perspectives are used to 

discuss what to consider when establishing and designing an optimal incentive program to solve the 

Principal-agent-problem by creating a shared interest between them. 

By analyzing incentive programs in the Nasdaq OMXC25 index, it has been found that possibly there 

is a correlation between establishing incentive programs and the growth in the stock price. Secondly, 

the analysis has shown that different incentive programs result in different incentives for the agent, 

which has resulted in multiple recommendations for an optimal incentive program in this thesis. 

Our discussion and recommendation suggest that the short-term incentive program should be a 

balance between the objective and subjective criteria when evaluating the agent’s performance. The 

agent should be rewarded with a cash bonus, where a part of this bonus is converted into stocks. 

Additionally, our recommendation for the long-term incentive program suggests that the agent should 

be remunerated with restricted stock units with a vesting period between three to five years.  
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2. Indledning  

Over de seneste år har der været flere eksempler på, hvordan ledere har taget beslutninger med henblik 

på deres egne interesser, selvom lederne har haft til formål at varetage ejernes interesse i et selskab, 

hvilket der har været meget fokus på i erhvervslivet. Incitamentsaflønninger og deres høje 

gevinstpotentialer har været genstand for diskussion i medierne, og er desuden et følsomt emne for 

topledere i de danske børsnoterede selskaber (Finans.dk, 2018). Hele dette fokus samt fokusset 

omkring god selskabsledelse (corporate governance) er kommet til udtryk gennem forskellige sager. 

Blandt andet har diskussionen for god selskabsledelse været i mediernes lys eksempelvis i forbindelse 

med Danske Bank, som i deres filial i Estland har hvidvasket et beløb svarende til 1,500 mia. kroner, 

hvilket har været meget aktuelt i medierne i perioden omkring denne afhandling. For Danske Banks 

ledelse opstod der et incitament via hvidvaskningssagen, hvilket ejerne af banken ikke ønskede 

(Berlingske.dk, 2018). Dette gør emnet samt incitamentsordninger aktuelle for virksomheder. På 

baggrund af denne aktualitet ønskes det fra virksomhedernes ejere at skabe incitamentsordninger der 

resulterer i et ønsket incitament hos ledelsen, som både er konkurrencedygtigt, men også er 

økonomisk forsvarligt for virksomheden.  

Denne afhandling tager udgangspunkt i incitamentsordninger for danske børsnoterede virksomheder 

på baggrund af Principal-agent-teorien. Incitamentsordninger er en metode børsnoteret virksomheder 

har benyttet meget igennem årene, hvilket er sket i form af forskellige ordninger, for at fremme 

motivationen samt forskellige ønskede incitamenter hos agenten, som er i principalens interesse at 

fremme, så fællesinteressen mellem disse forøges (Børsen.dk, 2019). Afhandlingen har til fokus at 

undersøge hvordan der ved anvendelse af incitamentsordninger kan skabes en fællesinteresse mellem 

ejere og ledere herunder de overvejelser der skal gøres ved indførsel af incitamentsordninger. 

Derudover vil afhandlingen have et fokus på, hvorledes Principal-agent-problematikken kan 

begrænses ved brug af incitamentsordninger. Indledningsvist gøres dette ved at belyse emnet via 

teorien og empirien, hvorved der foretages kvalitative interviews med forskellige ledere og 

professorer for at analysere problematikken. Problematikken ønskes undersøgt via en analyse af 

incitamentsordninger i fem udvalgte virksomheder fra C25-indekset, og et fiktivt eksempel for et 

ledelsesmedlem. Afslutningsvis vil der på baggrund af analysen samt diskussionen gives et 

kvalificeret forslag på en god incitamentsordning, der vil fokusere på at forene interessen mellem 

ejere og ledere. 
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Figur 1 - Afhandlingens struktur 

3. Struktur for afhandlingen 

Opbygningen af afhandlingen er skitseret i nedestående figur (figur 1). Figuren har til formål at give 

læseren et overblik over strukturen og tilgangen gennem afhandlingens forløb. 
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4. Begrebsliste 

Nedenstående liste (tabel 1) er dannet med henblik på at være et opslagsværk for læseren for udvalgte 

væsentlige begreber der benyttes gennem denne afhandling.  

Begreber Forklaring 

Agent Den eller de personer, der ansættes til at varetage ejernes 

interesse 

Ledelse Ledelse og agenter anvendes synonymt med fokus på topledelsen 

Direktion Direktion og ledelse anvendes synonymt 

Principal Den eller de personer, der ejer eller har aktier i et givent selskab 

Ejere/aktionærer/investorer Anvendes synonymt i relation til principal 

Selskab Selskab og virksomhed anvendes synonymt 

Bestyrelse Den eller de valgte personer, som kontrollerer at agenten 

varetager principalens interesse 

Incitamentsordning Kontrakten agenten aflønnes efter 

Incitamentsaflønning Aflønningsmetoden der benyttes i ordningen 

Vederlagspolitik De generelle retningslinjer for en incitamentsordning 

Principal-agent-teori Reference til selve teorien 

Principal-agent-

problematikken 

Problemet vedrørende agenten, der ikke varetager principalens 

interesse 

Vesting(periode) En bestemt periode (typisk tre til fem år) før ejerskab af det 

finansielle instrument opnås 

C25-indekset Indekset over de 25 største børsnoterede virksomheder i 

Danmark 

Tabel 1 - Begrebsliste med udgangspunkt i anvendte begreber i afhandlingen  
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5. Motivation 

Incitamentsordninger har været populære aflønningsmetoder gennem årene. Med udgangspunkt i Ken 

L. Bechmanns artikel ”Optioner eller betingede aktier? Seneste udvikling i de børsnoterede selskabers 

aktieaflønning” (Bechmann & Thorsell, 2016), så fremgår det, at der fra årene 1996 til 2015, har 

været en populær tendens til at benytte optionsprogrammer, dog med en faldende tendens i de seneste 

år, hvilket motiverer os til at undersøge dette emne nærmere. Herudover kan man i samme artikel 

finde udviklingen for incitamentsordninger med betingede aktier for samme år som forrige nævnte, 

hvilket viser en positiv udvikling med flere nyoprettede ordninger med betingede aktier. Denne 

tendens gør emnet interessant at undersøge. Derudover har der været mange nyheder omkring uønsket 

adfærd fra forskellige virksomheder herunder Danske Banks hvidvaskningssag (Berlingske.dk, 

2018), OW Bunkers (Dr.dk, 2015) og Roskilde Banks (Dr.dk, 2015) konkurssager, som har gjort det 

motiverende, for os at undersøge Principal-agent-forholdet samt incitamenterne fra agentens side. Det 

er også interessant at behandle Principal-agent-teorien med afsæt i virkeligheden, da denne teori netop 

påpeger at forholdet mellem principal og agent kan være udfordrende. Derfor omhandler denne 

afhandling incitamentsordninger med udgangspunkt i Principal-agent-problematikken. 

6. Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænses til at omhandle Principal-agent-teorien. I forhold til vores analyse fokuserer 

vi på topledere i danske virksomheder og mere specifikt for C25-indekset med undtagelse af banker. 

Vi fokuserer på topledelsen for at konkretisere afhandlingen, da valget af alle ledelsesniveauer vil 

medføre, at besvarelsen bliver upræcis. Dette skyldes incitamenterne samt aflønningsmetoderne 

varierer ved forskellige ledelsesniveauer. Fokusset på de danske virksomheder sker for at holde 

afhandlingen specifik i forhold til dansk lovgivning. C25-indekset er udvalgt, da tilgængeligheden af 

information er høj, hvilket dækker informationsbehovet i forbindelse med analysen. Herefter 

afgrænser vi analysen til fem udvalgte virksomheder fra C25-indekset for at gå i dybden med disse. 

Valget af de fem virksomheder skyldes deres variation i incitamentsordningerne. Vi har valgt at 

undlade at fokusere på bankerne, da de grundet lovgivning og den seneste regulering af lov nr. 1549 

af 13/12/2016 § 77 g er underlagt restriktioner i relation til incitamentsordninger som kun gælder for 

pengeinstitutter og realkreditinstitutionerne (Retsinformation.dk, 2019). For at kunne give et bedre 

og bredere perspektiv i forhold til en mulig løsning vælges der derfor at se bort fra bankerne.  
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7. Problemidentifikation 

Denne del af afhandlingen har til formål at identificere problemet for det undersøgte. Problemet for 

det undersøgte er, at ejernes interesser ikke altid varetages fra ledelsens side, hvilket fører til et 

problem omkring uønsket incitament hos lederne. Dette er et problem for ejerne (aktionærerne), da 

der fra deres side ønskes en kontrollerbar adfærd hos ledelsen. Problemet fremtræder i forskellige 

situationer som der er blevet belyst fra pressen, som der også er blevet henvist til tidligere (se under 

”2. Indledning”), hvilket gør dette emne relevant og aktuelt at beskæftige sig med. Disse udfordringer 

leder til problemer for ejerne, hvilket incitamentsordning ses som en mulig løsning på dette. 

Problemet med virksomheders incitamentsordninger er, at de ikke altid er gennemtænkte og ikke altid 

har et hovedformål om at forene fællesinteresserne hos ejere og ledere. Vores undersøgelse forsøger 

derfor at afdække dette problem. Dette gøres ved at komme med anbefalinger til både fem udvalgte 

virksomheder fra C25-indekset herunder Carlsberg, Chr. Hansen, Demant, Lundbeck og SimCorp, 

samt overvejelser der skal gøres ved analyse af agentens beskatning, risiko og motivation, 

afslutningsvist udarbejde vi et forslag til en god incitamentsordning, hvilket netop har til hovedformål 

at begrænse forrige nævnte problematik. På baggrund af dette, bidrager vores problemundersøgelse 

herunder vores forslag med ny viden til selve emnet.  
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8. Problemformulering 

Nedenstående problemformulering har til formål at belyse selve emnet omkring incitamentsordninger 

med udgangspunkt i Principal-agent-teorien på baggrund af selve litteraturen og empirien. 

Afhandlingen henvender sig hovedsageligt til aktionærer, bestyrelser samt topledere i danske 

børsnoterede virksomheder, der har et ønske om at anvende disse ordninger.  

Ovenstående leder til følgende spørgsmål som vi vil behandle gennem afhandlingen:  

Hvordan kan der ved anvendelse af incitamentsordninger skabes fællesinteresse mellem 

principal og agent? 

o Hvad er Principal-agent-teorien, og hvilken sammenhæng har den for incitamentsordninger?  

o Hvilke overvejelser ligger der bag indførslen af en incitamentsordning? 

• Hvilke typer af aflønningsmetoder kan der benyttes til at skabe et incitament? 

• Hvilke fordele og ulemper er der ved anvendelsen af aflønningsmetoder? 

o Hvilke incitamentsordninger benyttes af udvalgte virksomheder i C25-indekset? 

• Hvilke anbefalinger er passende for fem udvalgte virksomheder fra C25-indekset? 

o Hvilken skattemæssig betydning har valg af incitamentsaflønning? 

• Hvilke skattemæssige konsekvenser har valg af aflønningsmetoder for beskatningen 

af agenten? 

o Hvilken betydning har risiko og motivation for en agent?  

o Hvilken påvirkning kan indførsel af incitamentsordninger have på aktiekursen? 

o Hvordan kan Principal-agent-problematikken begrænses ved brug af en incitamentsordning? 
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9. Metode for afhandlingen 

I dette afsnit vil vi gennemgå metoden der ligger til grund for afhandlingen. Metodeafsnittet beskriver 

kvantitative samt kvalitative metoder. Herudover beskrives der i dette afsnit videnskabsteori og 

herunder dens metoder, samt valg af teori og kritik af den anvendte metode.  

9.1 Kvantitativ og kvalitativ metode 

Der findes to forskellige metoder til at indsamle data, henholdsvis en kvantitativ og en kvalitativ 

metode (Harboe, 2011). De to metoder har forskellige tilgange til dataindsamlingen. Der er både 

fordele og ulemper ved at benytte begge metoder. Ved anvendelse af kvantitativ metode sker 

dataindsamling typisk ved brug af spørgeskemaer, statisk databehandling og eksperimenter. Denne 

metode er karakteriseret ved at det oftest kan opgøres i tal og derved er ”hårde data” som bliver 

deskriptiv i forhold til problemstillingen. Det styrker generaliserbarheden og testbarheden at benytte 

denne tilgang, da det bygger på standardiserede målingsmetoder (Harboe, 2011). Ulempen ved denne 

tilgang er dog, at man ikke løbende kan ændre på ens spørgsmål, afhængig af hvilket svar man får, 

eller omformulere det for at få et mere præcist svar. Herudover er der ikke mulighed for at få en 

dybere forklaring bag den enkeltes holdning. Der er dog også fordele ved at benytte sig af en 

kvantitativ metode i form af man får hurtigere og flere svar fra respondenter, hvilket kan være med 

til at kunne sige noget generelt omkring det undersøgte (Harboe, 2011).  

Kvalitativt data kendetegnes ved at det kan være interviews, feltobservationer og historiske studier 

(Harboe, 2011). Undersøgeren har sjældent en viden om hvad resultaterne af undersøgelsen vil blive, 

hvilket betyder man ikke kan benytte en standardiseret metode (modsat kvantitativ metode). Metoden 

giver mulighed for at få en mere nuanceret og individuel holdning fra den enkelte, der deltager i 

interviewet. Det giver dermed (modsat kvantitativ metode) mulighed for, at der løbende kan ændres 

på spørgsmålene samt at få mere konkrete svar fra den enkelte. En mulig løsning for dette er, at 

benytte pilotstudier, som er en mindre undersøgelse forud for en større empirisk undersøgelse 

(Andersen B. H., 2009). Da kvalitative interviews er mere tidskrævende at udføre, får man ofte færre 

svar end ved kvantitative metode, idet disse kræver transskription. Det betyder, at man ikke 

nødvendigvis kan sige noget generelt om feltet, der bliver undersøgt og dermed ikke er repræsentativt 

for eksempelvis hele Danmarks befolkning, ved få respondenter (Harboe, 2011). For bedst muligt at 

afdække det undersøgte felt, foretager vi interviews for at få uddybende og nuancerede svar fra den 
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enkelte respondent, hvilket ville være vanskeliggøre analysen ved anvendelse af kvantitativ metode. 

For tilgangen i relation til interviews findes der tre forskellige typer; Personlige interviews, 

fokusgruppe interviews og telefoninterviews (Harboe, 2011). De personlige interviews og 

fokusgruppe interviews foregår ved et fysisk møde. Forskellen på de to er at fokusgruppe interviews 

er et interview hvor flere respondenter deltager på samme tid, og derfor skal der skabes en dynamisk 

samtale, hvor man så vidt muligt skal inddrage alle respondenter og skabe en særlig atmosfære som 

sikrer tryghed mellem alle deltagerne. Fordelen ved denne tilgang er, at man kan skabe en diskussion 

mellem deltagerne samtidig med der opnås svar fra flere respondenter på samme tid. Ulempen er at 

det kan være svært at være åben omkring sin egen personlige holdning (hvilket især gør sig gældende 

ved følsomme emner såsom incitamentsordninger), når man deltager i et fokusgruppe interview i 

fællesskab med andre som man ikke kender (Harboe, 2011). Samtidig kan det være svært at komme 

i dybden i forhold til den enkeltes holdning. Et telefoninterview foregår over telefonen, hvor man 

modsat det personlige og fokusgruppe interview ikke møder respondenten ansigt til ansigt. Fordelen 

ved denne tilgang er at den er enkel og kan foregå stort set alle steder fra, hvilket giver både 

respondenten og intervieweren en væsentlig fleksibilitet (Schjødt, Interviews, 2019). Ulempen ved 

denne tilgang er, at den ikke er ideel ved længere interviews, da man ikke har mulighed for at aflæse 

ansigtsudtryk hos den enkelte respondent. At aflæse ansigtsudtryk kan være en fordel for at sikre sig 

at respondenten har forstået spørgsmålet korrekt, men også give en klarhed over respondentens reelle 

holdning (Bernard, 1994). I vores tilfælde har vi valgt at benytte os af personlige og telefoninterviews. 

Grunden til vi har fravalgt fokusgruppe interviews er, at de ikke er passende til et emne som 

incitamentsordninger. Samtidigt kan det være svært at skabe de perfekte rammer for et fokusgruppe 

interview. Herudover har vores respondenter en travlhed på baggrund af deres egen beskæftigelser, 

hvilket yderligere vil besværliggøre muligheden for at finde et tidspunkt der vil passe alle 

respondenter til et fokusgruppe interview (Harboe, 2011). 

9.2 Videnskabsteoretisk metode 

Denne del af metoden har til formål, at afdække afhandlingens videnskabsteoretiske metode med 

udgangspunkt i paradigmer, som indgår i pensummet for faget ”Videnskabsteori”. Et indledende 

spørgsmål i både videnskab og hverdag er: ”Hvad er virkelighed?”. Inden for forskellige 

videnskabsteoretiske retninger findes der forskellige opfattelser omkring hvad virkelighed er. Disse 

opfattelser skifter fra en forståelse af virkeligheden, som noget reelt eksisterende og håndgribeligt til 
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at være illusioner eller fortolkninger som mennesker vedligeholder eller forandrer, hvilket indebærer 

at virkeligheden bliver en menneskeskabt konstruktion. Disse forskellige opfattelser har 

konsekvenser for måden vi tænker og foretager videnskabelige undersøgelser på (Darmer & Nygaard, 

2012). For at fremlægge afhandlingens tilgang samt opfattelse af virkeligheden vil de forskellige 

paradigmer inden for videnskabsteorien nu defineres, hvorefter der vil udvælges én af disse 

paradigmer som er bedst egnet til afhandlingens problemstilling. Begrebet ”paradigme” har ikke 

nogen direkte definition, dog er man nødt til at finde en passende definition af dette begreb i forhold 

til sit eget videnskabelige arbejde. Guba definerer paradigme-begrebet som: ”Et basalt sæt af værdier 

som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede 

undersøgelser.” (Guba, 1990). Denne definition antyder, at paradigmer styrer vores 

hverdagshandlinger og de handlinger, der vedrører videnskabelige undersøgelser. Ifølge Guba (1990) 

er der tale om fire paradigmer i den videnskabsteoretiske verden: Positivisme, Neo-positivisme, 

Kritisk Teori samt Konstruktivisme.  

Positivismen fremhæves af Guba som et videnskabeligt paradigme, som i en vis grad er i opposition 

med de resterende tre paradigmer. Paradigmerne adskiller sig ved at besvare tre grundlæggende 

spørgsmål. Svarene for disse spørgsmål er det, som udgør det basale sæt af værdier, der nævnes i 

forrige definition af begrebet ”paradigme” (Darmer & Nygaard, 2012). Svaret til spørgsmålene 

omkring paradigmets bestanddele: ontologi, epistemolog samt metodologi udgør sammenlagt det 

basale sæt af værdier eller det videnskabelige paradigme. For grundelementerne i det videnskabelige 

paradigme er det til formål, at besvare: ”Hvad er virkelighed?” (ontologi), ”Hvordan erkendes 

virkeligheden af undersøgelsen?” (epistemologi) samt ”Hvordan undersøges virkeligheden?” 

(metodologi). For ontologi så er svaret for dette spørgsmål afgørende for hvad udfaldet for de næste 

to bestanddele kommer til at være. Dette skyldes, at den måde virkeligheden opfattes vil have en 

indflydelse på hvordan denne erkendes (epistemologi) samt hvordan forskeren undersøger denne 

(metodologi). Da svaret på de forrige nævnte spørgsmål ikke er entydige findes der forskellige 

paradigmer, hvorimod havde der kun været ét svar for hver af forrige tre spørgsmål, så havde der kun 

været et paradigme (Darmer & Nygaard, 2012). Hver paradigme er konsistent, da de har logisk 

sammenhængende svar på de tre spørgsmål, hvilket gør at der ikke findes et uendeligt antal af 

paradigmer, men et begrænset antal. Havde dette ikke været tilfældet, ville det være vanskeligt at lave 

videnskabelige undersøgelser, som var konsistente, da konsistens er et krav til både videnskabelige 
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paradigmer og undersøgelser. Nedenstående tabel (tabel 2) viser en oversigt over de fire paradigmer 

samt deres antagelser i forhold til deres bestanddele (Darmer & Nygaard, 2012): 

 Ontologi Epistemologi Metodologi 

Positivisme Realistisk Objektiv Eksperimentel, manipulerende 

Neo-positivisme Begrænset 

realistisk 

Modificeret 

objektiv 

Modificeret eksperimentel, 

manipulerende 

Kritisk Teori Begrænset 

realistisk 

Subjektiv Dialogisk, transformerende 

Konstruktivisme Relativistisk Subjektiv Kompleks 

Tabel 2 - Oversigt over de fire videnskabsteoretiske paradigmer og deres antagelser 

For ovenstående tabel er ”Konstruktivisme” markeret med ”fed”, da dette paradigme vurderes til at 

være den mest passende videnskabsteoretiske tilgang for afhandlingen. Overvejelserne bag dette valg, 

vil blive uddybet lidt senere i dette afsnit. Konstruktivisme anses for at være det omvendte af 

positivisme. I positivisme ledes der efter sandheden om virkeligheden, hvorimod der i 

konstruktivismen er en opfattelse af, at sådan en sandhed ikke findes, da virkeligheden er en 

konstruktion foretaget af mennesker. På baggrund af dette kan man i konstruktivisme ikke finde frem 

til en eksakt viden om denne virkelighed, men der kan derimod søges forståelse omkring hvordan 

denne virkelighed er konstrueret (Darmer & Nygaard, 2012). Det vil sige, at virkeligheden er en 

fortolkning fremfor en realitet, hvilket medfører, at vi som forskere konstant laver fortolkninger for 

at forstå den verden vi lever i. På baggrund af dette kommer fortolkningen til at være 

omdrejningspunktet, da virkeligheden og teorier om denne baseres på fortolkninger. I 

konstruktivisme er der en tanke om, at virkeligheden ikke findes, og således ikke kan afdækkes. 

Virkeligheden bliver i konstruktivismen opgjort som flere fortolkninger, da ikke alle individer 

fortolker virkeligheden ens. Fortolkningen af virkeligheden (epistemologien) bliver subjektiv, da 

undersøgeren og det undersøgte ikke kan holdes adskilt. Forskeren kan ikke undersøge uden at 

behandle, påvirke samt at blive påvirket af det der undersøges. På baggrund af dette bliver data ikke 

noget der ”findes”, men noget der skabes i kombinationen af undersøgeren og det undersøgte, hvilket 

fører til en metodologi der er kompleks. Kombinationen af forskeren og det undersøgte, gør at der i 

konstruktivisme hos forskeren ikke kan adskilles mellem følelser, værdier og videnskab, da 

videnskaben inkluderer de subjektive følelser og værdier (Darmer & Nygaard, 2012). I relation til 
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afhandlingen benyttes der en konstruktivistisk tilgang, da afhandlingens formål ikke er at nå frem til 

eksakt viden, men at søge forståelse og deraf give et bud på virkeligheden ved incitamentsordninger. 

Dette kan også ses ved de forskellige incitamentsordninger i C25-indekset, hvilket understøtter, at 

der ikke findes nogen eksakt viden inden feltet, fordi givet at der fandtes én eksakt viden, så havde 

alle incitamentsordningerne for ledelserne i C25-indeket set ens ud. Derudover så er der for denne 

afhandling forsøgt (gennem analysen) at have en induktiv tilgang. Ved en induktiv fremgangsmåde 

starter man med en række empiriske observationer og prøver at finde en general teoretisk hypotese, 

der bekræfter disse observationer. På baggrund af analysen, tages der udgangspunkt i udvalgte 

virksomheder i C25-indekset, og via en analytisk behandling af disse, besvares den overordnede 

problemformulering. Både empirien, teorien og analysen bekræfter den overordnede 

problemformulering, men den beviser den ikke (Presskorn-Thygese, 2017).  

9.3 Valg af teori 

Vi har i vores afhandling fokuseret på Principal-agent-teorien samt Herzbergs to-faktor-teori. Vi vil 

i de kommende underafsnit komme ind på hvorfor teorierne er relevante for afhandlingen. 

9.3.1 Principal-agent-teorien 

Den grundlæggende problemstilling i Principal-agent-teorien er den asymmetriske information der 

findes mellem principalen (ejerne) og agenten (ledelsen), som skabes da de hver især ønsker at 

maksimere deres nyttevirkning af samarbejdet. Det er mere udfordrende for principalen, da 

principalen ikke i samme grad aktivt er en del af beslutningsprocessen. Derfor er det nødvendigt for 

principalen at overvåge agentens handlinger, for derved at sikre at agenten tager de beslutninger der 

er bedst for selskabet, og ikke fokusere på sin egen nyttevirkning (Garen, 1994). Dette kan 

eksempelvis opnås ved at fokusere på hvorledes agenten kan opnå sine bonusmål. Til at løse denne 

problematik, findes der forskellige løsningsmodeller, hvilket vi fokuserer på i vores afhandling. Vi 

vælger at tage en teoretisk tilgang, samtidig med at vi inddrager virksomheder fra C25-indekset, og 

analyserer deres incitamentsordning. En løsningsmodel er at indføre incitamentsaflønning med fokus 

på motivationen, hvilket er hvad Herzbergs to-faktor-teori fokuserer på (Børsen.dk, 2019).  

9.3.2 Herzbergs to-faktor-teori 

Frederick Herzberg var professor og arbejdspsykolog der arbejdede inden for organisationsteori. 

Herzberg var blandt andet velkendt for hans undersøgelser inden for motivationsfaktorer i 
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arbejdslivet. Hans to-faktor-teori udspringer af hans egne undersøgelser foretaget i den forbindelse. 

Teorien fokuserer på hvordan medarbejdernes motivation afhænger af forskellige faktorer. Heriblandt 

hvilket betingelser som skal være til stede, for en medarbejder udviser tilfredshed og engagement 

(Herzberg, 1968). I vores afhandling tager vi udgangspunkt i de vigtigste faktorer i forhold til 

Principal-agent-problematikken, samt, hvorledes de fem udvalgte virksomheder fra C25-indekset 

forsøger at motivere deres agenter ved brug af incitamentsordning. (Herzberg, 1968).  

9.3.3 Incitamentsordninger og dens overvejelser 

En vigtig del af en incitamentsordning er at evaluere agentens performance, hvilket der findes 

forskellige værktøjer til at gøre. Formålet med incitamentsordningen er at forene interesserne mellem 

principalen og agenten, samt at maksimere selskabets langsigtede markedsværdi, hvilket det 

førstnævnte også er problemet som Principal-agent-teorien påpeger (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 

2017). De mange værktøjer har dog forskellige fordele og ulemper, som vil blive beskrevet i 

afhandlingen, med fokus på hvorledes de kan bruges. 

9.4 Refleksion over teorivalg 

Ved valg af vores teori har vi overvejet forskellige teorier, som kunne være med til at belyse 

problemet. Én af de overvejede teorier var ”Positiv agency theory”, som til dels minder om Principal-

agent-teorien hvor de begge anskuer problemet mellem principalen og agenten. Teorien har i forhold 

til Principal-agent-teorien en anderledes tilgang, da den mere beskriver hvordan en kontrakt over tid 

bliver udformet. Det vil sige, at den er mere empirisk orienteret, da den forholder sig til hvorledes de 

variationer og imperfektioner som den virkelige verden er underlagt. Dermed bliver det sværere at 

benytte denne teori i afhandlingens teoretiske sammenhæng (Charreaux, 2010). En anden teori som 

vi overvejede at benytte var Abraham Maslows ”Behovs- og motivationsteori”. Denne fokuserer på 

individet og dets behov. Teorien har et stort fokus på individets behov, men giver ikke værktøjerne 

der skal til for at analysere hvilke forhold der skal være tilstede, for at agenten viser engagement eller 

motivation, hvilket er tilfældet i forhold til Herzbergs to-faktor-teori (Maslow, 1943).  

9.5 Kritik af metode 

Vi vil i dette afsnit vurdere vores undersøgelses validitet og reliabilitet. Validitet omhandler 

gyldigheden af data (Schjødt, 2017), hvorimod reliabilitet måler pålideligheden af data (Schjødt, 

2017). I denne afhandling er syv respondenter selektivt udvalgt til at belyse Principal-agent-
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problematikken fra forskellige vinkler, samt at komme med mulige løsninger for selve 

problematikken. Denne metode kaldes ”purposive sampling”, hvorved undersøgeren ved denne 

tilgang udvælger respondenter på baggrund af undersøgerens egen vurdering (Black, 2009). Fordelen 

ved purposive sampling er, at der kan generaliseres på baggrund af få observationer. Ulempen ved 

denne tilgang er, at der ikke sker en naturlig repræsentativ udvælgelse (Ayres, 2019). Valget af 

tilgangen med interviews blev baseret på vigtigheden af at få de enkelte respondenters dybdegående 

svar, hvilket eksempelvis ikke kan lade sig gøre på samme måde i et spørgeskema. Vores 

respondenter passer desuden til afhandlingens formål, og har vist sig at have et stort kendskab til 

emnet og bidraget positivt til vores undersøgelse. I vores interviews fik vi belyst den respondenternes 

holdninger, samt uddybet det i de tilfælde vi fandt det nødvendigt. På baggrund af dette vurderer vi, 

at vores undersøgelse har en høj validitet. Det kan diskuteres hvor vidt at respondenterne altid har 

været lige åbne i forhold til deres holdning, hvilket kan skyldes at emnet kan være meget personligt 

og følsomt. Vores undersøgelse har en høj reliabilitet, da resultaterne af undersøgelsen bakkes op af 

teorien (se under ”12.6 Incitamentsordningens påvirkning på aktiekursen”). Det skal også ses i lyset 

af, at vi har interviewet flere personer på tværs af virksomheder og ledelsesniveauer. Derudover er 

der interviewet flere respondenter inden for hver ”kategori” i forhold til principaler, agenter og 

professorer for at sikre den høje reliabilitet. Senere i afhandlingen benyttes der casestudier for, at 

belyse tidligere behandlinger af problemstillinger, som tilsvarer denne afhandlings problemstillinger. 

Ulempen ved at benytte sig af casestudier er, at de udelukkende kan omhandle enkeltstående 

situationer, og dermed vanskeliggøre en generaliserbarhed da casestudierne kan være for snævre 

(Andersen, 2008). 

9.5.1 Primære og sekundære kilder 

I tilfældet for denne afhandling tages der både udgangspunkt i primære og sekundære kilder. Primære 

og sekundære kilder omfatter en kildes (u)afhængighed af andre kilder, som beretter om det samme 

emne. Primære kilder er kilder, som omtaler en begivenhed for første gang, hvorimod sekundære 

kilder har deres information om begivenheden fra den primære kilde eller eventuelt andre sekundære 

kilder. Eksempelvis forklares Herzbergs to-faktor-teori ud fra den primære kilde omkring teorien, 

hvorved beskrivelsen af incitamentsordninger tager udgangspunkt i sekundære kilder. I denne 

afhandling har vi forsøgt at indsamle primære samt sekundære kilder der er troværdige. Dette er 

blevet gjort ved at have fokus på bøger som er skrevet af velkendte professorer, videnskabelige 
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artikler fra blandt andet CBS’ database samt andre kilder vi har vurderet til at være troværdige. 

Derudover har vi forsøgt at undgå kilder der kan have en tendens til at blive karakteriseret som 

utroværdige. Vi har blandt andet undgået kilder såsom Wikipedia (Wikipedia, 2019), da 

troværdigheden herunder pålideligheden for denne database kan betvivles grundet muligheden for at 

redigere i disse kilder (KU, 2019). 
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10. Empiri 

I det kommende afsnit vil vi introducerer vores kvalitative tilgang herunder interviews, hvor vi vil 

gennemgå processen og overvejelserne hertil. Afslutningsvis, vil vi behandle tidligere casestudier i 

relation til indførsel af incitamentsordninger.  

10.1 Kvalitative interviews 

Vi har i forbindelse med vores speciale udført syv interviews, som har haft til formål at give 

afhandlingen et perspektiv fra både principaler, agenter samt professorer i forhold til løsning af 

Principal-agenten problematikken hos ledelsen i danske børsnoterede virksomheder. Herudover har 

det været formålet at få virkelighedssyn fra både principaler, agenter og professorer, som deraf kan 

supplere den anvendte teori, da disse kan give velovervejede og argumenterede svar på 

problemstillinger fra deres hverdag.  

10.1.1 Interview tilgang 

I forbindelse med vores interviews har vi fokuseret på at udarbejde en interviewguide som er vedlagt 

i vores bilag (se Bilag 1). Vores spørgsmål er udformet således at der både stilles generelle spørgsmål 

til alle vores respondenter, samt nogle mere specifikke som er målrettet den enkelte alt efter om der 

er tale om en respondent, som præsenterer principal-, agent- eller professor-aspektet, som hver især 

kan bidrage med deres syn på problematikken som vi har fokus på. På den måde kan vi anskueliggøre 

respondenternes holdninger, deres overvejelser samt fordele og ulemper i forhold til forskellige 

aflønningsmetoder. Disse kan sammenfattes til en generel struktur for et forslag til en god 

incitamentsordning. I forbindelse med vores interviews informerede vi respondenterne omkring 

formålet med specialet samt fremsendte dem vores spørgsmål, som vi havde lagt vægt på skulle være 

neutrale og åbne for at undgå at forud definerer respondenternes holdning til de enkelte spørgsmål. 

Fem af disse interviews er udført i form af fysiske møder, mens vi for de to tilfælde hvor det ikke har 

været muligt at have et fysisk møde har afholdt disse som telefoninterviews. Fordelen ved også at 

benytte os af telefoninterviews er, at det har gjort det muligt for os at få flere svar, samt at få 

muligheden for at få perspektiver fra topledelsen, ved interviews over telefonen med direktøren i 

Dansk Aktionærforening samt CFO i Ambu.  
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10.1.2 Test af interviewspørgsmål  

Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af vores spørgsmål, gennemført en række prætest (pilotstudie) 

for at sikre kvaliteten af vores interviewguide. Vores fokus har været på forståelsen af spørgsmålene, 

antallet af spørgsmål i forhold til tiden der vil være i forbindelse med afholdelsen af interviews, da 

det er vores klare opfattelse, at det har spillet en vigtig rolle for respondenterne at have et tidsestimat 

på længden af interviewet, samtidig med det i de fleste tilfælde ikke måtte varer længere end 30-35 

minutter. I forhold til vores pilotstudie kom vi blandt andet frem til vi måtte fjerne nogle spørgsmål, 

samt at gøre dem mere målrettet den enkelte respondent i forhold til (principal, agent eller professor) 

perspektiverne, for at få mere konkrete og dybdegående svar fra den enkelte.  

10.1.3 Udvælgelse af respondenter  

I forbindelse med valg af respondenterne var det vigtigt at inddrage respondenter med kendskab til 

Principal-agent-problematikken, samtidig med at de enten var omfattet af incitamentsordninger, 

havde erfaring med eller godt kendskab til disse. I forbindelse med udvælgelsen, udformede vi en 

liste over personer, virksomheder og organisationer som vi vurderede opfyldte afhandlingens fokus. 

Herefter foretog vi Google-søgninger for at finde frem til enkeltpersoner i de udvalgte virksomheder 

og organisationer. I de tilfælde hvor vi har været i kontakt med en specifik person, har vi igennem en 

indledende samtale omkring emnet vurderet, hvorvidt det enkelte individ kunne bidrage med et 

værdiskabende syn, eller måske henvise til en anden. I tilfælde hvor det ikke har været muligt at 

komme direkte i kontakt med en enkelt person, har vi taget kontakt til investor relations eller 

sekretærer, hvorefter vi har fulgt samme tilgang.  

10.1.4 Gennemførelse af interviews  

 Vi har i forbindelse med afhandlingen foretaget syv interviews. Det var en udfordrende proces at få 

etableret aftaler med respondenterne, da disse havde ekstremt travlt med blandt andet 

årsrapporteringer, præsentationer af disse samt at de bliver kontaktet af utallige studerende, der gerne 

vil interviewe dem i forbindelse med projekter og opgaver. Lydfiler fra interviews er uploadet som 

en del af den elektroniske aflevering. Efter aftale med vejleder er interviewene ikke blevet 

transskriberet, og derfor er transskriptionerne fra de enkelte interviews ikke vedlagt som bilag. 

To ud af de syv respondenter består af henholdsvis Michael Møller (herefter MM) og Niels 

Westergaard Nielsen (herefter NWN) som begge er professorer. Deres erfaringer har bidraget med et 
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teoretisk/videnskabeligt indblik, samtidig har de delt deres holdninger og erfaringer fra tidligere 

undersøgelser idenfor emnet. Begrundelsen for valget af disse to i modsætning til andre professorer 

skyldes deres erfaring samt interesse for emnet. Herudover har begge professorer foretaget en del 

undersøgelser, hvilket har givet dem et stort og bredt indblik i problematikken som vi undersøger. 

Derudover har vi interviewet Søren Poulsen (herefter SP) og Mikael Bak (herefter MB) som 

henholdsvis er Head of Equities i PensionDanmark og Direktør i Dansk Aktionærforening. 

Begrundelsen for valget af disse respondenter var for at give os et investor-perspektiv, hvilket i 

forhold til teorien bliver betegnet som principalen. Disse respondenter har forskellige daglige 

arbejdsopgaver og funktioner, hvilket gør det interessant at få belyst begge deres syn i vores 

afhandling. SPs arbejdsopgaver består blandt andet af investeringer af pensionsmidler, hvilket gøre 

hans perspektiv interessant i forhold til afhandlingens problemfelt. MB bidrager med perspektiv som 

repræsenterer private investorer, da det er disse investorer som repræsenteres igennem foreningen 

MB er direktør i. Begge parters roller har en væsentlig indflydelse for principal–agent-forholdet. 

Derudover har vi foretaget tre interviews med respondenter der repræsenterer agent-aspektet i vores 

afhandling. De tre respondenter var Henrik Lindman Hansen (herefter HLH) der til daglig er Global 

Rewards Manager i Chr. Hansen, Martin Herrsted (herefter MAH), der er Vice President - Financial 

Planning & Investment hos A.P Møller Mærsk og Micheal Højgaard (herefter MIH), der er CFO hos 

Ambu. Idet de besidder forskellige roller i C25-indekst, bidrager de med forskellige syn. Det skal 

bemærkes at respondenternes holdninger ikke repræsenterer deres arbejdsplads’ holdninger, og derfor 

er disse et udtryk for deres personlige holdninger. Det har været vigtigt for os at få forskellige 

perspektiver hvilket også gælder inden for de tre nedenstående aspekter (se tabel 3), for at få afdækket 

de enkeltes erfaringer og holdninger. Tabel 3 er en oversigt over respondenternes beskæftigelse, 

hvilket aspekt de repræsenterer i afhandlingen samt anvendte akronymer der benyttes for vores 

afhandling: 
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Navn Beskæftigelse Aspekt Akronymer 

Michael Møller Professor Professor MM 

Niels Westergård-Nielsen Professor Professor NWN 

Søren Poulsen Head of Equities Principal SP 

Mikael Bak Direktør Principal MB 

Henrik Lindmann Hansen Global Rewards 

Manager 

Agent HLH 

Martin Herrsted Vice President - 

Financial Planning & 

Investment 

Agent MAH 

Michael Højgaard CFO Agent MIH 

Tabel 3 - Respondenternes beskæftigelse, aspekt samt anvendte akronymer der benyttes for vores afhandling: 

10.2 Casestudier 

I relation til problemfeltet har der tidligere været studier som behandler lignende problemstillinger 

som beskrevet i denne afhandling, er der udvalgt tre casestudier. Ved udvælgelsen af casestudier har 

vi både fokuseret på empiri, som bakker op omkring incitamentsordninger, samt studier der kritiserer 

incitamentsordninger. Vores fokus har været at benytte casestudier, som kan belyse indførslen samt 

effekten af en incitamentsordning. Casestudierne der er udvalgt er grundet, at de belyser 

medarbejdernes reaktion på indførslen af en incitamentsordning, effekten af medejerskab i form af 

en aktieaflønning samt uønsket adfærd ved incitamentsordninger. Ved denne tilgang til empirien har 

vi fået et nuanceret billede af emnet, så besvarelsen af problemformuleringen bliver mere nuanceret 

og kvalificeret, da besvarelsen blandt andet tager udgangspunkt i denne del af empirien. Fra tidligere 

casestudier tages der nu udgangspunkt i et casestudie, der behandler indførslen af 

aktieoptionsprogrammer hos Topdanmark samt Novo Nordisk. Derefter vil der tages udgangspunkt i 

en kritik af incitamentsordninger med udgangspunkt i en tidligere undersøgelse omhandlende 

indførsel af incitamentsordninger. Udgangspunktet for krikken har været forskellige typer af 

litteratur, men selve empirien tager udgangspunkt i artiklen ”Derfor virker bonus ikke” (Ankersen, 

2013). Vi vil senere i afhandlingen under analysen komme nærmere ind på effekter ved indførsel af 

incitamentsordninger (se under ”12.6 Incitamentsordningens påvirkning på aktiekursen”). 
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10.2.1 Casestudie 1: Topdanmark 

Dette casestudie (Lavesen, et al., 1999) ser på effekten ved indførslen af aktieoptionsaflønning som 

en del af en incitamentsordning. Topdanmark udstedte i 1998 60.000 aktieoptioner, og i 1999 30.000 

aktieoptioner til bestyrelsen, direktionen samt ledende medarbejdere, i alt 31 personer. Ved 

introduktionen af ordningen i 1998, viste det sig at det var tungt at formidle denne ordning til de 

ansatte, da der generelt ikke var kendskab til aktieoptionsbegrebet. For at reducere denne mangel på 

kendskab til aktieoptioner, blev der afholdt rådgivningsmøder for de ansatte så de bedre kunne forstå 

denne aflønningstype. Reaktionerne for implementering af denne aktieoptionsaflønning herunder 

incitamentsordning blev vel modtaget af bestyrelsen samt den øverste ledelse. Indførslen blev 

desuden også positivt modtaget af den finansielle omverden, og andre selskaber. Topdanmark så 

indførslen som et ledelsesmæssigt behov for at kunne aflønne performance bedre. De ansatte viste 

stor interesse for ordningen samt selskabets kursudvikling. Indførslen af aktieoptionsaflønning gav 

de ansatte i Topdanmark et udvidet aktionærperspektiv.  

10.2.2 Casestudie 2: Novo Nordisk 

Dette casestudie (Lavesen, et al., 1999) tager udgangspunkt i Novo Nordisks indførsel af 

aktieaflønning som en mere fast bestanddel af lønnen for de ansatte. Aktieaflønningen for Novo 

Nordisk var et optionsaflønningsprogram som blev introduceret i 1998. Optionsordningen skulle 

indføres som et supplement til de ansattes eksisterende løn, hvor værdien af optionerne maksimalt 

måtte udgøre to måneders løn. Ved indførslen af optionsordningens var der et stort informationsbehov 

hos de ansatte. Dette informationsbehov blev afdækket ved at afholde møder, som hjalp de ansatte 

med at forstå selve optionsordningen. Generelt set har ordningen haft en positiv virkning hos de 

ansatte, da optionerne blev tildelt som en del af den eksisterende lønpakke. Fra etableringen af 

optionsordningen har man kunne konstatere, at der har været en forøget interesse for aktiekursen, 

samt de finansielle mål der har ligget til grund for opnåelsen af optionerne. På det pågældende 

tidspunkt har der siden tildelingen af optioner i 1998 være en stigning på aktiekursen med ca. 25%, 

hvilket kan indikerer at optionsordningen også på denne front har haft en vis positiv effekt.  

10.2.3 Casestudie 3: Andre incitamentsordninger 

Artiklen ”Derfor virker bonus ikke” (Ankersen, 2013) bygger på en kritik af incitamentsordninger, 

og beskriver incitamentsordninger som ”eklatante fiaskoer”. Derudover kritiseres virksomheder 

herunder bestyrelser for at bruge incitamentsordninger forkerte og for meget. I artiklen tages der 
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udgangspunkt i effekten af to tidligere etablerede incitamentsordninger, hvor det har vist sigt at 

incitamentsordningerne ikke har haft den ønskede virkning. En af incitamentsordningerne fra artiklen 

tager udgangspunkt i politiet i New Orleans i USA. Her følte politiet et stort folkeligt og politisk pres 

for at forbedre sikkerheden, da New Orleans er en af de byer i USA hvor der bliver begået flest mord. 

På baggrund af dette blev der indført en incitamentsordning. Ordningen tog udgangspunkt i, at 

politidistrikter der formåede at skære ned på kriminaliteten, blev belønnet med bonusser og 

forfremmelser, hvorimod distrikter der ikke forbedrede situationen, blev ramt af fyringer og 

nedskæringer. For at øge motivationen indførtes der konkurrencer om, hvem der kunne forbedre 

statistikerne over kriminalitet mest mellem distrikterne. For at forbedre statistikkerne var der to 

muligheder; enten at nedbringe antallet af alvorlige kriminelle handlinger eller ved at klassificere 

kriminalitet som mindre alvorlige end de var. Dette gav et incitament hos politifolkene til at 

omklassificere den eksisterende kriminalitet. Dette resulterede i at 42% af de alvorlige forbrydelser 

der fandt sted i løbet af halvandet år blev kategoriseret som mindre lovovertrædelser, og blev derfor 

aldrig undersøgt. På baggrund af dette endte incitamentsordningen for politifolket i New Orleans som 

en skandale. Den anden incitamentsordning (Ankersen, 2013) tager udgangspunkt i skraldemænd i 

Albuquerque i New Mexico. Byen besluttede at lave en incitamentsordning for byens skraldemænd, 

da problemet var at skraldemændene havde for meget arbejde, hvilket man gerne ville skærer ned på. 

Incitamentsordningen gik ud på, at hvis skraldemændene sluttede deres ruter tidligere end forventet, 

fik de lov til at tage hjem, og stadig modtage betaling for en hel arbejdsdag på otte timer. Dette gav 

et incitament for skraldemænd til at fylde deres vogne langt over den tilladte vægtgrænse for at blive 

hurtigere færdige. Derudover var der beviser for, at skraldemændenes hastværk resulterede i markant 

flere trafikuheld end normalt. Nogle af skraldemændene undlod desuden også at samle skrald op på 

deres ruter, og stoppede ikke op for at få deres skraldevogne repareret på trods af dette var nødvendigt. 

På baggrund af dette, endte incitamentsordningen for skraldemændene med at blive markant dyrere 

for det offentlige system, fordi der opstod uforudsete omkostninger, retssager, lavere 

kundetilfredshed samt en øget sikkerhedsrisiko.  
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11. Teoretisk tilgang 

11.1 Herzbergs to-faktor-teori 

Vi vil i dette afsnit komme ind på Herzbergs to-faktor-teori, som vi vil starte med at præsentere. Vi 

vil bruge denne teori til at få et indblik i hvilken rolle motivation af ledelsen spiller i forhold til 

incitamentsaflønning. Grundtanken ved incitamentsaflønning er blandt andet at motivere ledelsen til 

at yde deres bedste ved at opstille motivationsskabende mål. Frederick Herzberg var en psykolog og 

professor inden for organisationsteori, og har på baggrund af undersøgelser fremsat en teori 

omhandlende faktorer der har en indflydelse på motivationen på arbejdet. Hans teori bygger på to 

faktorer i forhold til motivation henholdsvis hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer (Miner, 2005). 

Hygiejnefaktorer er faktorer der er eksterne i forhold til jobfunktionen. Dette kan eksempelvis være 

løn, frynsegoder, status, jobsikkerhed og lignende. Det er altså faktorer, der ikke øger job 

tilfredsheden, men øger utilfredsheden i tilfælde af de ikke er tilstede. Dermed kan det siges, at 

hygiejnefaktorer skal forhindre at det enkelte individ bliver utilfreds og mister motivationen (Miner, 

2005). Motivationsfaktorer er faktorer der har en direkte betydningen for ens jobfunktion. Det kan 

være ansvar, udfordringer og anerkendelse. Når disse faktorer er tilstede vil den enkeltes motivation 

med arbejdet stige. Det betyder at motivationsfaktorerne skal fremme motivationen og lede til en 

bedre præstation. Tabel 4 viser faktorerne der kategoriseres som hygiejne- og motivationsfaktorer 

(Miner, 2005):  

Hygiejnefaktorer Motivationsfaktorer 

Fysiske forhold Jobbets indhold 

Sociale forhold Præstationsmuligheder 

Information Ansvar og indflydelse 

Sikkerhed/Tryghed Personlige udviklingsmuligheder og 

forfremmelse 

Arbejdstid Anerkendelse 

Løn og frynsegoder 

Tabel 4 – Tabel over Hygiejne- og Motivationsfaktorer 

For at undgå en utilfreds ledelse er det vigtigt at hygiejnefaktorerne er på plads. Det vil blandt andet 

sige, at der er et godt arbejdsmiljø, ledelsen føler en tryghed og arbejdstiderne passer i forhold til 
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deres behov. Det motivationsskabende er jobbets indhold, hvilket omfatter arbejdsopgaverne og 

udfordringerne der interesserer lederen. Samtidig skal der være fokus på mulighederne for at præstere 

og sikre at lederen føler sig inddraget i beslutningstilfælde. Der skal være mulighed for personlig 

udvikling, hvilket gælder både på et personligt men også professionelt niveau. Anerkendelse fra 

principalen, af en særlig god arbejdsindsats er en medvirkende faktor til at lederen vil yde en ekstra 

indsats. Anerkendelsen kan komme i flere former, her i blandt ved at lederen omtales internt og 

hædres af bestyrelsen (Miner, 2005). Løn og frynsegoder er faktorer som kan diskuteres i forhold til 

om det er en hygiejne- og/eller motivationsfaktor. Grundløn og firmabil er nødvendigvis ikke 

motivationsskabende, da det (af individet) vil blive opfattet som noget man får for at gøre det 

grundlæggende. Men hvis man opnår en bonus, hvilket kan være tilfældet både i form af kontanter, 

aktier, optioner og lignende, så vil bonussen være motivationsskabende, i tilfælde af at denne tildeles 

i forbindelse med en anerkendelse af en særlig arbejdsindsats, eller fordi der er blevet opnået nogle 

opsatte mål. På denne måde er der forskel på hvordan løn og frynsegoder vil blive opfattet. Derfor 

kan det også være et argument for, ikke at tildele den enkelte leder en høj grundløn, men derimod en 

rimelig grundløn, som motiverer dem til at yde en ekstraindsats (Miner, 2005)  

11.2 Principal-agent-teorien 

Vi vil i denne del gennemgå Principal-agent-teorien, der ligger til grund for afhandlingens 

problemfelt. Vi vil tage udgangspunkt i Jensen & Mecklings definition af Principal-agent-teorien, der 

defineres som: “(…) A contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another 

person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision-

making authority to the agent.” (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Kontrakten mellem principalen 

og agenten opstår i forbindelse med, at den ene part (principalen) forventer at den anden part (agenten) 

løser en opgave på dennes vegne. Et virkelighedseksempel er ejerne af et selskab, der ansætter en 

ledelse med en forventning om, at de vil varetage den daglige drift eller løse en anden opgave på 

deres vegne. Dog kan der opstå udfordringer, da ejerne ikke kan overvåge ledelsen konstant. Dette 

giver ledelsen en frihed, som ejerne har en forventning om forvaltes bedst muligt, set i forhold til 

deres interesser. For at simplificere teorien og gøre den så konkret som muligt, er der gjort følgende 

antagelser (Jensen & Meckling, 1976). At principalen er risikoneutral betyder, at principalens nytte 

ikke bliver ændret, ved at påtage sig mere risiko, så længe at principalen kompenseres for den højere 

risiko. Derudover vil principalen også have mulighed for at diversificere og eliminere den 
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usystematiske risiko ved at have en bred portefølje. En agent 

som er risikoavers, foretrækker at kende sin løn frem for en 

usikkerhed mod at få den samme løn. Det vil sige at agentens 

nyttefunktion således vil præges af, at agenten gerne vil 

kompenseres yderligere for at påtage sig ekstra risiko, 

samtidig med risiko og lønnen ikke nødvendigvis vil følges en 

til en hvilket fremgår Figur 2. Agenten vil dermed fortrække 

at sætte en krone i banken med sikkerhed for også at have en 

krone i morgen, frem for usikkerheden ved at agentens ikke at 

kende til udbetalingen. For at agenter kan agere rationelt, kræver det, at de har fuldkommen 

information om mulige udfald af deres beslutning. Det forudsættes dermed at de har kendskab til 

alternativer, hvilket dog ikke er muligt i den virkelige verden. Begrebet ”bounded rationality” 

anerkender, at det ikke er muligt at have fuldkommen viden, og at individer træffer beslutninger ud 

fra den information der er tilgængelig, hvilket bedre passer til den virkelige verden. (Jensen & 

Meckling, 1976). Det enkelte individ ønsker at maksimere sin egen nyttevirkning, hvilket afspejles 

af individets handlinger. En agent vil vælge mellem flere muligheder ved at vurdere nyttevirkningen. 

En principal vil gerne påtage sig en lidt højere risiko ved en investering, for at modtage en endnu 

højere gevinst. Et eksempel på en agent der ønsker at optimere sin egen nyttevirkning som bliver 

afspejlet af agentens handlinger, er senest Danske Banks ledelse der på trods af åbenlyse røde 

alarmklokker fortsatte med at drive den estiske afdeling. En af grundene til der intet blev gjort internt, 

kunne være at det bidrog til bundlinjen i sådan en grad at det havde en væsentlig betydning for 

opnåeligheden af bonussen. Dermed var ledelsen i Danske Bank villige til at påtage sig en større 

risiko for at blive opdaget, for at kunne øge deres egen nyttevirkning (Berlingske.dk, 2018).  

I tilfælde af, at agenten ikke vælger at arbejde i principalens interesse, pådrages principalen tre typer 

af omkostninger (Jensen & Meckling, 1976). Monitoring Cost er omkostninger som afholdes af 

principalen i forbindelse med at overvåge agentens adfærd. Omkostningerne kan komme af en direkte 

overvågning, men også grundet opbygning af kontrolredskaber såsom budgetrestriktioner og interne 

regler. Omkostningerne kan komme af bestyrelsens arbejde i forbindelse med udarbejdelse af en 

incitamentsordning for ledelsen. Bonding Cost finder sted når agenten eksempelvis skal aflægge 

rapporteringer, status opdateringer i forhold til projekter, eller når principalen på anden måde skal 

Figur 2 - Nyttefunktion for en risikoavers agent 
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sikre at agenten arbejder for en fællesinteresse. Residual Loss er det værditab der opstår, når agenten 

ikke formår at maksimere principalens profit, det vil sige omkostninger som er mellem monitoring 

og bonding cost som ikke bliver forhindret i at blive afholdt.  

For at reducere omkostningerne, hvilket vil være i principalens interesse, findes der forskellige 

løsninger (Jensen & Meckling, 1976). Ved at opsætte regler og forskrifter for agentens arbejde, kan 

dette medvirke til at reducere omkostningerne. Disse regler og forskrifter er dog ikke helt 

omkostningsfrie, da der stadig vil være omkostninger forbundet med etableringen af dem, samt 

sikring af at agenten følger disse. Dog kan det være svært at lave retningslinjer for alle mulige udfald 

og arbejdsopgaver, hvilket vil betyde at retningslinjerne vil blive udviklet løbende, i takt med at 

principalen og agenten lærer hinanden at kende. At kontrollere agenten er en anden løsning. Ved 

denne løsning kan principalen følge op på om agenten eksempelvis opnår de aftalte målsætninger. 

Med denne løsning vil vejen mod resultatet blive mindre relevant, men det væsentlige er at resultatet 

kontrolleres. Det betyder også at agenten kan have brudt regler og forskrifter for at opnå målet, eller 

valgt en tilgang der ikke nødvendigvis er i principalens interesse (Jensen & Meckling, 1976). Vi vil i 

afsnit ”Aflønningsmetoder” komme ind på forskellige incitamentsordninger, heriblandt betydningen 

af aktieaflønning, kontant bonus, bonusbanker, udskydelse af bonusudbetaling og muligheder for 

tilbagebetaling i tilfælde af svig. For at skabe en fællesinteresse mellem principalen og agenten, kan 

der opstilles incitamentsordninger til i højere grad at agere i principalens interesse. Så længe at ejerne 

og ledelsen har forskellige interesser, kan man ikke helt undgå alle unødvendige agentomkostninger, 

men ved brug af værktøjerne er der mulighed for at reducere disse, og skabe en øget fællesinteresse, 

og dermed reducere Principal-agent-problematikken (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). Inden 

for Principal-agent-teorien er der især tre begreber som er vigtige for forståelsen af den 

bagvedliggende teori.  

Disse er vigtige i forhold til at sikre de rette incitamenter for agentens adfærd (Sung, 2005). Et 

væsentligt begreb inden for Principal-agent-teorien er Asymmetrisk information. Dette begreb dækker 

over forskellen i informationsniveauet mellem principal og agent. Agenten vil oftest besidde mere 

information end principalen, hvilket fører til Principal-agent-problematikken. Dette kan komme til 

udtryk i form af skjult viden samt handlinger (også kaldet Adverse selection og Moral Hazard). Oftest 

vil principalen ikke have komplet information omkring agentens adfærd. Dette medfører, at det bliver 

sværere at vurdere, hvorvidt at agenten udføre sit arbejde i tilstrækkelig grad. Forskellen i information 
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har en væsentlig betydning, både før og efter indgåelsen af en kontrakt mellem principalen og 

agenten. Adverse selection stammer fra forskellen i information mellem parterne, mens Moral Hazard 

problematikken kommer af at agentens handlinger ikke kan observeres. I tilfælde af, at der er 

asymmetrisk information mellem principalen og agenten, vil individet med mest information have en 

fordel, og dermed en ulempe for den anden. Dette betyder samtidig også at det bliver sværere at skabe 

en kontrakt der maksimerer begge parters nyttevirkning på samme tid. Et eksempel på hvor 

informationen er vigtig for kontraktens indhold kan være agentens kompetencer. Disse vil muligvis 

ikke være kendt af principalen, hvilket vil betyde at agenten hellere vil måles på forhold der kan 

påvirkes med sine kompetencer (Sung, 2005). Dette kan eksempelvis være ved at indregne udgifter i 

det aktuelle år, på trods af udgifterne vedrører det næste år, for dermed at kunne reducere udgifterne 

for året, hvilket vil øge sandsynligheden for at opnå bonusmålene for det kommende år. At udgiftsføre 

i det indeværende år, kan være fristende både i tilfælde af man har et ekstraordinært godt år, men også 

i tilfælde af det går virksomheden dårligt. Roskilde Bank er et eksempel på forrige problematik, da 

der hos banken har været et incitament til ikke at give detaljerede oplysninger om bankens gearing 

og høje risiko til aktionærerne (principalerne) (Udskrift af Øster landsret retsbog, 2017). 

11.3 Udfordringer i forhold til Principal-agent-problematikken 

Vi vil i dette afsnit komme ind på hvilke udfordringer der kan være i forhold til Principal-agent 

problematikken. En væsentlig udfordring ved denne teori kommer af, at principalen og agenten ikke 

nødvendigvis har samme interesser (Jensen & Meckling, 1976). Et eksempel på en interessekonflikt 

mellem principalen og agenten kan være en agent der incitamentsaflønnes, og bliver målt på om 

han/hun kan opnå en afkastningsgrad på 15%. Agenten vil nødvendigvis ikke vælge at igangsætte et 

projekt der i år 1 giver en afkastningsgrad på 12% mod 20% de efterfølgende 5 år, hvilket vil skabe 

mere værdi for virksomheden på længere sigt. Dette sker udelukkende på baggrund af at agenten 

bliver målt på afkastningsgraden, og derfor i sin vurdering af investeringen, fokuserer på muligheden 

for at opnå sin bonus. Dermed har det en væsentlig betydning for principalen, hvilke målsætninger 

agenten bliver belønnet efter. Derudover kan bonussen gøres afhængig af flere faktorer, for dermed 

begrænse agentens incitament, for at fokusere på en enkelt faktor. Kontrakten bliver dog mere 

kompliceret, men giver et bedre indblik i agentens arbejde. Et bedre indblik i agentens arbejde, kan 

lede til en incitamentskontrakt der er mere stabil, da den fokuserer på flere faktorer (Kinserdal, 

Petersen, & Plenborg, 2017). Det betyder dog også at principalens overvågning af agenten øges, 
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hvilket vil kræve flere ressourcer og dermed øge monitoring cost som vi så i afsnittet omkring 

”Principal-agent-teorien”. Der skal dog være en balance mellem monitoring cost og residual loss, så 

principalen ikke unødigt belastes (Jensen & Meckling, 1976). Incitamentskontrakten må desuden ikke 

blive for kompliceret, da dette kan blive en forhindring for agenten. I tilfælde af, at der er for mange 

faktorer der spiller ind i forhold til incitamentskontrakten, og den derved bliver for kompliceret, kan 

det virke uoverskueligt for agenten, hvilket kan føre til at agenten arbejder langsommere, eller mister 

overblikket over hvordan han/hun kan opnå bonussen. Samtidig kan agenten også se 

incitamentskontrakten som værende uopnåelig eller værdiløs, blandt andet grundet den indviklede 

ordning og målsætninger (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). Som tidligere nævnt, indgik 

begrebet Moral Hazard i Principal-agent-teorien. Begrebet dækker over at agenten i nogle situationer 

vil mindske sin egen performance, givet at agenten har nået det maksimale gevinstpotentiale for 

incitamentsordningen. Samtidig med at agenten ikke vil forsøge at opnå en bonus, i tilfælde af at 

han/hun er langt fra grænsen. Derudover skal man også være opmærksom på 

manipulationsmulighederne som agenten har, for at påvirke virksomhedens resultater (Kinserdal, 

Petersen, & Plenborg, 2017), hvilket vi kommer nærmere ind på senere i afhandlingen (se under 

”11.10.1 Finansielle nøgletal som målingsmetode”). 

11.4 Løsning på Principal-agent-problematikken 

Problematikken kan enten løses via overvågning, kontrol, eller ved etablering af incitamenter som 

giver agenten anledning til at varetage principalens interesser. Ved overvågning og kontrol 

forudsættes det, at principalen observerer agentens handlinger direkte, og samtidig kan forstå og 

vurderer disse handlinger. Overvågning og kontrol er mest optimale at benytte når agentens 

arbejdsopgaver er relativt simple, således at performancen nemt kan observeres, eller hvor outputtet 

af performancen er nem at måle. Givet at agenten skal træffe komplekse beslutninger, hvilket er 

tilfældet for denne afhandlings fokus på topledelsen i danske børsnoterede virksomheder, er 

overvågning og kontrol ikke optimalt at benytte. Økonomiske incitamenter herunder 

incitamentsordninger kan derfor være en mere optimal løsning for topledelsen. Ved at gøre agentens 

løn afhængig af kursudviklingen af selskabets aktier, kan der skabes en fællesinteresse mellem 

principal og agent. Derudover kan det være motivationsskabende for agenten at få en andel af 

værditilvæksten i form af bonus, som agenten selv har skabt, hvilket vi vil komme ind på senere i 

afhandlingen (Voigt-Banner & Rasmussen, 2000). 
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11.5 Fordele og ulemper ved indførsel af incitamentsaflønning 

Vi vil i dette afsnit nævne nogle af de fordele og ulemper der er ved indførelsen af 

incitamentsaflønning. Vi vil i forhold til ulemperne diskutere hvilke tiltag der kan tages for at mindske 

disse. 

11.5.1 Fordele ved indførsel af incitamentsaflønning 

Der er to væsentlige fordele ved at benytte incitamentsaflønning som vi vil gennemgå i dette afsnit: 

forene interessen mellem principalen og agenten samt at fastholde, tiltrække og motivere agenten. 

Incitamentsaflønning kan være med til at forene principalen og agentens interesser. Dette kan ske ved 

at kombinere forskellige aflønningsmetoder (Jensen & Meckling, 1976). Ved 

aktieaflønningsformerne er der muligheder for at forene interesserne mellem principalen og agenten, 

da agenten derved vil blive medejer af virksomheden på lige vilkår som principalen. For at opretholde 

et langsigtet incitament kan bonusudbetalingen udskydes, hvilket vil ske ved at der er forskel på 

tildelings- og udnyttelsestidspunktet. Det kan gøres ved at aktier tildeles agenten, men placeres i et 

depot som overgår til agenten efter nogle år (vesting-periode). Ved denne tilgang, får agenten en 

interesse i at øge den langsigtede værdi af virksomhedens aktier, og dermed forenes interessen mellem 

principal og agent (Langer & Offendal, 2015). En anden mulighed for at opretholde det langsigtede 

incitament, kan ske ved at oprette en bonusbank. Bonusbanken kan udbetales i forhold til en 

procentsats fordelt over flere år, eksempelvis 25% af bonusbankens beholdning årligt (Kinserdal, 

Petersen, & Plenborg, 2017). Vi vil komme mere ind på bonusbank senere i afhandlingen (se under 

”11.6.4.5 Udskudt bonus og bonusbank”). På baggrund af disse aflønningsmetoder, er der flere 

muligheder for at mindske de likvide omkostninger, de første år efter agentens ansættelse. Udover at 

sikre et langsigtet fællesinteresse mellem principalen og agenten, kan incitamentsaflønning også 

benyttes til at fastholde, tiltrække og motivere agenten. Agenten bliver fastholdt i sit arbejde, ved 

bonussen først kommer til udbetaling efter nogle år. En udsigt til udbetalingen af bonussen, kan være 

med til at få agenten til at præstere så udbetalingen af bonussen opnås. Det kan også være med til at 

tiltrække en agent, hvis der er en incitamentsaflønning, da en fremtidig bonus leder til en højere 

udbetaling suppleret med lønnen (Jensen & Meckling, 1976). I forhold til motivation, er det i henhold 

til Herzbergs to-faktor-teori motiverende for agenten at modtage sin bonus, i tilfælde af at det sker 

som en anerkendelse for sin indsats (Herzberg, 1968).  
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11.5.2 Ulemper ved indførsel af incitamentsaflønning 

Der er to ulemper ved at indføre incitamentsaflønning som er: kontraktens kompleksitet og 

manglende motivation samt et incitament til manipulation. Det kan være kompliceret at finde en 

målingsmetode som er brugbar for en agent, blandt andet fordi beslutningerne kan være komplekse 

og langsigtede (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). Som udgangspunkt kan det virke som en god 

ide at tildele agenten en incitamentskontrakt men det har også sine begrænsninger. Uanset hvor stor 

en påvirkning en agent har på aktiekursen, kan den blive påvirket af udefrakommende faktorer der 

ikke nødvendigvis er noget agenten kan påvirke. Konsekvenserne af udefrakommende faktorer kan 

blandt andet være en faldende efterspørgsel på produkter, eksempelvis diesel biler som grundet 

lovgivning i nogle områder bliver forbudt. Den nye lovgivning vil give et fald i salget, hvilket vil 

medføre en nedgang i omsætningen og formentlig betyde at agenten ikke opnår sin bonus, som 

agenten ikke har nogen indflydelse på (Valle, 2018). En løsning på denne problemstilling kunne være 

at tage forbehold for dette ved opgørelse af resultatet og tildeling af en bonus. Det kan dog gøre 

kontrakten mere kompliceret og sværere for agenten at vurdere agentens indsats i relation til 

opnåeligheden af bonussen.  

En anden ulempe kan opstå hvis virksomheden skjuler sin dårlige performance inden agentens 

tiltrædelse. I det tilfælde vil en agent hvis aflønning primært består af aktier, optioner eller lignende 

blive påvirket negativt i tilfælde af at den skjulte dårlige performance opdages. Løsningen til dette 

kan være at tildele aktier som er en vis procent under markedskursen og sætte en begrænsning i 

forhold til antal aktier. Dette betinges af at kursændringen skal skyldes agentens performance. Det 

kunne eksempelvis være 25% under markedskursen ved køb af aktien med mulighed for at købe 1000 

aktier. Herudover kunne det også være en mulighed at have en komité der kunne tildele ekstra bonus, 

i tilfælde af ekstraordinære hændelser. En incitamentskontrakt kan dog også virke motiverende for 

ledelsen til at udføre manipulation eller tage en højere risiko for at opnå deres mål, og dermed optjene 

en bonus (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). Der har over de seneste 10 år været flere eksempler 

på hvordan banker er lukket fordi de har udlånt penge, uden at have sikret at låntageren vil være i 

stand til at tilbagebetale, i tilfælde af fald på boligmarkedet. Derudover er der også set eksempler på 

manipulation i tilfælde af OW bunker og IT Factory. (Dr.dk, 2015) (BT.dk, 2016). En løsning på 

dette er brug af en bonusbank samt at kunne kræve en bonus tilbagebetalt i tilfælde af den har været 

udbetalt på et uberettiget grundlag. Dermed er det også vigtigt at der er strenge krav til virksomheden 
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i forhold til informationsniveauet, for at undgå situationer hvor agenten tilbageholder informationer 

for at udnytte en lav/høj kurs til at købe/sælge, inden markedet bliver informeret, og aktiekursen 

dermed tilpasses den nye information (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). 

11.6 Incitamentsordninger og aflønninger  

Vi vil i følgende afsnit gennemgå nogle af de overvejelser, der ligger til grund for indførsel af en 

incitamentsordning. Herefter vil emnet om Corporate Governance (god selskabsledelse) belyses. 

Hvorefter forskellige aflønningsformer samt beskatningen af disse i relation til agenten vil blive 

gennemgået. Efterfølgende vil vi komme ind på fordele samt ulemper ved incitamentsaflønning. Til 

sidst, vil finansielle nøgletal samt de tre basale komponenter inden for incitamentsordninger blive 

gennemgået. 

11.6.1 Overvejelser og begrundelser for indførsel af incitamentsordninger 

Ved indførsel af incitamentsordninger herunder overvejelserne til denne er der ikke noget entydigt 

svar på. Dette kommer an på den specifikke virksomhed og dens målsætninger. Begrundelsen for at 

indføre en incitamentsordning kan ændres over tid, givet at det findes relevant at overveje andre 

incitamentsordninger. Den mest optimale incitamentsordning for en virksomhed afhænger af 

virksomhedens målsætninger (Langer & Offendal, 2015).  

11.6.1.1 Styring  

Under styring kan virksomheden belyse, hvilke mål der er væsentlige for en bestemt afdeling, eller 

et enkelt individ ved at tage udgangspunkt i forskellige områder såsom: forøget salg, øget 

overskudsgrad eller reduktion i antallet af medarbejdere. På baggrund af dette kan virksomheden med 

den valgte incitamentsordning motiverer efterstræbelsen af bestemte mål der kan være af økonomisk 

karakter, eller med økonomisk konsekvens men ikke-økonomisk karakter. Et eksempel på dette kan 

være virksomheder der opstiller Corporate Social Responsibility (CSR) mål (ikke-økonomisk 

karakter), som en del af målene i incitamentsordningen, så der på baggrund af dette (fra agentens 

side) kan være et økonomisk incitament til at arbejde på at opfylde virksomhedens ikke-økonomiske 

mål (Langer & Offendal, 2015). 

11.6.1.2 Økonomiske overvejelser  

En økonomisk overvejelse der skal tages stilling til er, at i tilfælde af virksomheden performer godt, 

skal agenten også belønnes. Nogle ordninger er designet således at agenten opnår en standardiseret 
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bonus, hvis virksomheden i et år har ”over-performet” på visse mål, på trods af at agenten ikke har 

ydet en bestemt indsats (Langer & Offendal, 2015). En anden overvejelse for at indføre 

incitamentsordninger er, at man som virksomhed har et ønsket om at dele overskuddet som er skabt 

af agenten med agenten selv. Dette er modsat ordninger som er baseret på gevinst for agenten når 

virksomheden performer godt, så er der her fokus på om agentens performance har været en succes, 

hvis dette er tilfældet skal agenten belønnes. Der kan være visse tilfælde, hvor virksomheden ikke har 

råd til at påtage sig den faste omkostning (høj løn til agenten), hvilket kan løses ved at etablere en 

struktur, hvor grundlønnen udgør en mindre del af det samlede aflønningspotentiale, og hvor agenten 

har mulighed for via incitamentsordningen at opnå en større gevinstmulighed. Et eksempel på dette 

er virksomheder i udviklingsfasen (eksempelvis inden for biotek), hvor disse virksomheder typisk har 

lavt/intet overskud de første mange år, og har derfor brug for finansiering. For disse virksomheder vil 

lønomkostningen i udviklingsfasen være højere, modsat virksomheder der benytter sig af 

incitamentsordninger. På denne måde bliver incitamentsaflønningen først aktuel når der er skabt 

værdi, og hvor der (formentlig) er råd til incitamentsaflønningen (Langer & Offendal, 2015). 

Spørgsmålet om hvor vidt incitamentsordningerne er økonomisk forsvarlige, relaterer sig ikke kun til 

hvad virksomheden finder fornuftigt og forsvarligt. En påvirkning fra omverdenen eksempelvis i form 

af offentligheden, kunder, samarbejdspartnere eller virksomhedens ejerkreds kan have betydning for 

etableringen af ordningen. Samtidig kan det også være relevant i relation til interessenter at bemærke, 

hvilket signal virksomheden sender med sin incitamentsordning. Et eksempel på dette kan være 

kunder der får et usympatisk indtryk, hvis incitamentsordningen (og hermed fokusset) kun baseres på 

forøget salg fra agentens side (Langer & Offendal, 2015). 

11.6.1.3 Tradition  

Der er brancher hvor det er forventeligt, at der skal være en form for incitamentsordning som 

supplement til aflønningen. Typisk vil denne forventning (tradition) være så stærk, at det er umuligt 

for virksomheden helt at ignorere den, selv hvis virksomheden måtte have et ønske om dette. I tilfælde 

af en incitamentsordning (der er styret af tradition) er det vigtigt for virksomheden, at overveje 

hvordan ordningen skal udformes for at understøtte virksomhedens mål (Langer & Offendal, 2015). 

11.6.1.3.1 Nationale forskelle 

Det er vigtigt under etablering af incitamentsordningen, at være opmærksom på en lang række 

forskelle på reguleringen samt tradition i de forskellige lande. Hvis incitamentsordningen skal 
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etableres i et bestemt land, er det vigtigste at traditionerne og reglerne for det pågældende land 

kombineres med virksomhedens målsætninger. Dette har indflydelse på strukturen af 

incitamentsordningen ved ansættelse af agenter fra andre lande med andre forventninger. Det er især 

vigtigt i situationer med incitamentsordninger, der kan opleves grænseoverskridende hos agenter fra 

andre lande, at forholde sig mere indgående til dette forhold. Der kan opstå en konflikt i de mål der 

er knyttet til ordningen, hvis man ikke er opmærksom på behovet af at tilpasse incitamentsordningen 

(Langer & Offendal, 2015). 

11.6.1.4 Motivation  

Ordet ”incitament” bliver i Gyldendals Den Store Danske defineret som ”tilskyndelse til at handle på 

en bestemt måde” (Danske, 2013). Denne definition antyder at agentens motivation påvirkes positivt 

ved at blive belønnet via en incitamentsordning for en bestemt adfærd/indsats, omvendt kan agenten 

opleve konsekvenser af en dårlig præstation, hvilket kan påvirke motivationen (Langer & Offendal, 

2015). Det er væsentligt at incitamentsordningen er gennemtænkt i forhold til en agents motivation. 

Der kan opstå tilfælde hvor incitamentsordninger bliver indført med henblik på at have en 

motivationsfremmende virkning for en agent, men hvor denne virkning udebliver grundet forskellige 

årsager. En af årsagerne til udeblivelsen af den motivationsfremmende virkning, kan være de kriterier 

der vægtes i realiteten er, eller kan opleves som værende uden for agentens kontrol, hvilket kan 

medføre en negativ påvirkning på agentens motivation (Langer & Offendal, 2015). I relation til 

aktiebaserede incitamentsordninger (se under afsnittet ”11.6.3.1 Aktieaflønningsformer”) kan det der 

var tænkt som at være motivationsfremmende og positivt, blive vendt til noget demotiverende og 

negativt. Dette gøre sig gældende i praksis hos virksomheder som forventer en positiv økonomisk 

ændring, der ikke bliver realiseret hurtigt nok eller som forventet. Dette kan medføre til et kursfald, 

og i andre tilfælde må virksomheder opleve, at de udstedte warrants har en udnyttelseskurs, som 

overstiger den aktuelle kurs det vil sige at disse warrants er ”out-of-money”. Der er en risiko for at 

der opstår en negativ påvirkning på motivationen, hvis ordningen har til hensigt at være 

motivationsfremmende, men ender med at have modsat effekt. Derudover er der risiko for at agenten 

mister tiltroen til ordninger af denne type, og derfor ikke motiveres af fremtidige ordninger. Alt dette 

er ikke ens betydende med at man helt skal droppe incitamentsordninger, men blot overveje hvad 

virksomheden gerne vil opnå med en incitamentsordning, og planlægge hvordan man vil håndtere 

situationen ved uforudsete hændelser (Langer & Offendal, 2015). 
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11.6.1.5 Clawback 

I forbindelse med udarbejdelsen af en incitamentsordning kan der indføres en ”Clawback”, hvilket 

har til formål at kunne sikre at en uberettiget bonus kan kræves tilbage betalt. Denne situation kan 

opstå hvis en agent har udført manipulation for at nå målsætningen der berettiger til en bonus. Dette 

kunne eksempelvis være at udgifter bliver fremført, for at reducere omkostninger det pågældende år, 

for dermed at opnå målet om at reducere omkostningsniveauet (corporatefinanceinstitute, 2019). 

11.6.2 Corporate Governance  

Beskrivelsen samt afdækning for begrebet ”Corporate Governance” tager udgangspunkt i rapporten 

”Anbefalinger for God Selskabsledelse”. Formålet med Corporate Covernance (god selskabsledelse) 

er at understøtte en ledelse der er værdiskabende samt ansvarlig, og på den måde kan bidrage til at 

styrke selskabernes langsigtede konkurrenceevne. Derudover kan ”god selskabsledelse” defineres på 

følgende måde: ”God selskabsledelse – corporate governance – har til formål at understøtte 

værdiskabende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til at styrke selskabernes langsigtede 

konkurrenceevne.” (Selskabsledelse, 2017, s. 3). Rapporten lister nogle anbefalinger op som skal 

sikrer tillid til selskaberne. Anbefalingerne retter henvendelse til selskaber som har aktier optaget til 

handlet på ret reguleret marked i Danmark herunder Nasdaq Copenhagen A/S. Anbefalingerne er 

blevet oprettet, så der kan skabes den nødvendige transparens for investorer og andre interessenter, 

hvilket selskabet skal forholde sig til og oplyse om de følger disse anbefalinger eller ej. Kort 

omhandler rapporten blandt andet at der skal være et samspil mellem selskabets investorer, ansatte 

og interessenter. En af de 47 anbefalinger for god selskabsledelse omhandler selskabets 

kommunikation og samspil med selskabets investorer, ansatte og andre interessenter. Selskabets 

investorer, ansatte og andre interessenter har en fællesinteresse i at fremme selskabets udvikling, og 

at selskabet til hver en tid kan tilpasse sig skiftende krav, og dermed stadig være konkurrencedygtige. 

Derfor finder rapporten det væsentligt med et positivt samspil mellem principal og agent, samt 

selskabets øvrige interessenter. Det er desuden en forudsætning at der er åbenhed og transparrens, så 

selskabets investorer, ansatte samt øvrige interessenter løbende kan vurdere og forholde sig til 

selskabet samt selskabets fremtid, og via dette kan deltage i en konstruktiv dialog med selskabet. På 

kort- og lang sigt skal selskabets ledelse sikrer at der sker en hensigtsmæssig og en afbalanceret 

udvikling i selskabet (Selskabsledelse, 2017). Den ovenstående anbefaling, og de andre anbefalinger 
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har til formål, at vise retningslinjer for hvad selskabet bør forholde sig til, i stedet for at være 

anbefalinger selskabet nødvendigvis skal følge fra punkt til prikke (Møller & Nielsen Chr., 1999). 

11.6.2.1 Aktivt ejerskab 

Aktivt ejerskab benyttes for at få institutionelle investorer til at forholde sig aktivt til deres ejerskab. 

Komitéen for god selskabsledelse har også haft et fokus på aktivt ejerskab, da der gennem årene har 

været et øget fokus på aktionærernes/investorenes rolle i de børstnoterede selskaber, senest med et 

forslag fra EU-Kommissionen den 9. april 2014, hvilket foreslog en ændring af direktivet omkring 

aktionærrettigheder. I januar 2016 har erhvervs- og vækstministeren anmodet komitéen om at 

udarbejde anbefalinger om aktivt ejerskab, hvilket skal have til formål at sikre, at danske børsnoterede 

selskaber får det aktive ejerskab fra deres investorer, hvilket kan være gavnligt for værdiskabelsen i 

selskaberne. Under Corporate Governances anbefalinger for God selskabsledelse er der også 

anbefaling for aktivt ejerskab hvilket vil blive gennemgået nu. Hensigten med disse anbefalinger er 

ligesom med anbefalingerne for god selskabsledelse, at ”fremme selskabernes langsigtede 

værdiskabelse og dermed bidrage til højst muligt langsigtet afkast til investorerne.” (selskabsledelse, 

2016, s. 3). Derfor er anbefalingerne for både god selskabsledelse og aktivt ejerskab gensidigt 

komplimenterende i relation til deres formål. Da investorer er forskellige, og det derfor kan variere 

fra investor til investor omkring hvordan aktivt ejerskab tilrettelægges, og hvordan rapporteringen for 

denne skal være. Omfanget og udøvelsen af aktivt ejerskab skal tages i betragtning med 

”proportionalitetsprincippet”, hvor ”der tages højde for porteføljeallokering, ejerandel i det 

pågældende selskab og en vurdering af behovet for at udføre indflydelse på selskabets drift og/eller 

strategi ud fra en god selskabsledelses-betragtning.” (selskabsledelse, 2016, s. 6). Dette princip skal 

også tages i betragtning ved virksomhedens investeringsstrategi samt metode (selskabsledelse, 2016).  

11.6.3 Aflønningsmetoder 

I følgende afsnit vil der blive taget udgangspunkt i to aflønningsmetoder som anvendes i 

incitamentsordninger: aktieaflønning (og de forskellige typer der er) samt kontantaflønning (herunder 

kriterierne der er koblet til disse). Ved disse to aflønningsmetoder sondres der mellem en 

incitamentsordning, der enten indeholder en form for et medejerskab, og en ordning der ikke 

indeholder et medejerskab, men derimod er kontant det vil sige at incitamentet kan beregnes i kroner 

og ører (Langer & Offendal, 2015).  



11. Teoretisk tilgang 
    

 
40 

Ozan & Ramzan 

11.6.3.1 Aktieaflønningsformer  

Aktieaflønningsformerne aktieerhvervelse eller tildeling, aktieoptioner, warrants, fantomaktier og 

konvertible obligationer vil i de kommende afsnit blive præsenteret og defineret. Afslutningsvist, vil 

generelle betragtninger under valg af aktieaflønningsformer belyses.  

11.6.3.2 Aktieerhvervelse eller tildeling (medejerskab)  

Ved aktieerhvervelse erhverver agenten, enten ved køb eller nytegning aktier i selskabet til enten 

markedskurs eller favørkurs. Ved aktietildeling tildeles agenten aktier, uden at agenten skal betale 

vederlag for dette. Til forskel fra de øvrige aktieaflønningsformer, får agenten straks et medejerskab, 

ved aktieerhvervelse og aktietildeling. Der kan opstilles nogle særbetingelser for en agent der 

erhverver eller tildeles aktier uden en vederlagsbetaling, hvor det kan gøres betinget for modtagelsen 

at agenten stadig er ansat eksempelvis tre år efter erhvervelsen eller tildelingen af aktierne, hvorefter 

agenten opnår retten til aktierne. Denne betingelse for aktietildeling kaldes også ”Restriced Stock 

Units” (RSU) (Lavesen, et al., 1999). Derudover findes der også såkaldte "Matching Shares”, hvilket 

er gratisaktier der tildeles agenten. Tildelingen af gratisaktierne bestemmes på baggrund af en faktor, 

eksempelvis tre gange antallet af indehavede aktier (Law, 2019). Det er relevant at diskutere hvor 

meget ”incitament” der er i en ordning hvor aktierne erhverves til markedskurs, hvilket vil blive 

diskuteret senere i denne afhandling. På kort sigt er der ikke nogen ”belønning” for agenten, da 

tilfældet er at aktierne købes til markedskurs. Derfor har en aktieaflønningsform af denne karakter 

mere et langsigtet fokus samt virkning. Ved etableringen af et medejerskab, hvor agenten køber aktier 

til markedskurs, bliver der samtidig også etableret en fællesinteresse. Denne fællesinteresse kan 

medvirke til at motivere den aktieejende agent til at forsøge at skabe værdi for aktionærerne i form af 

en stigning i aktiekursen. Den aktieejende agent, der har investeret penge (og i visse tilfælde 

investerede lånte penge) i selskabets aktier, er ikke kun motiveret til at forøge aktiekursen, men vil 

givetvis også have en stærkere motivation end en agent som ikke selv har erhvervet aktier med 

vederlag (Langer & Offendal, 2015).  
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11.6.3.3 Aktieoptioner (medejerskab)  

Aktieoptioner giver retten, men ikke pligten, til at købe/sælge (call/put optioner) en given mængde 

aktier til en på forhånd fastsat pris (kaldet udnyttelseskurs) på et aftalt tidspunkt eller i en aftalt 

periode. Ved udnyttelsestidspunktet sondres der mellem europæiske optioner og amerikanske 

optioner. De europæiske optioner kan kun udnyttes på udløbsdagen, hvorimod de amerikanske kan 

udnyttes på hvilket som helst tidspunkt før 

udløbsdagen. Typisk vil amerikanske optioner 

ikke blive udnyttet før udløbstidspunktet. 

Aktieoptioner som er tildelt agenter er forskellige 

fra almindelige optioner, fordi de typisk ikke kan 

afhændes. I forhold til incitamentsaflønninger vil 

der normalt blive anvendt købsoptioner (altså 

retten til at købe aktier for agenten). Udstederen af 

aktieoptionen vil typisk være selskabet, hvor 

indehaveren af aktieoptionen er agenten selv. 

Figur 3 (Voigt-Banner & Rasmussen, 2000) viser værdien af en købsoption for optionsindehaveren 

(agenten) på udnyttelsestidspunktet. Når den underliggende aktiekurs er lavere end optionens 

udnyttelseskurs, så er der tale om en option som er ”out of the money”. Når aktiekursen er lig med 

optionens udnyttelseskurs, så er optionen ”at the money”. Når aktiekursen er højere end optionens 

udnyttelseskurs er optionen ”in the money”. Agenten vil vælge at udnytte optionen, givet at 

aktiekursen på den underliggende aktie overstiger den på forhånd aftalte udnyttelseskurs (in the 

money). Optionen udnyttes ved at der sker en ”levering” af den underliggende aktie til agenten, 

hvorimod agenten som er optionsindehaveren betaler udnyttelseskursen til selskabet som typisk er 

optionsudsteder. Ved ansættelsesforhold bliver størstedelen af aktieoptioner opfyldt ved faktisk 

levering af aktierne. Købsoptionens værdi for optionsudstederen (selskabet) vil svarer til tendensen i 

figur 3, dog at figuren er spejlet i X-aksen. Tabsrisikoen for udstederen vil derfor være ubegrænset, 

men denne risiko kan dog hedges (afdækkes) ved at udstederen har en beholdning af aktier. Værdien 

for købsoptionen med resterende levetid vil være større end illustreret i figur 3. Dette skyldes på den 

ene side, at tidsfaktoren vil have en værdi på grund af udskydelsen af erhvervelsen af den 

underliggende aktie udskyder finansieringsbehovet, hvilket giver den fordel svarende til at have et 

rentefrit lån. På den anden side, er det mere fordelagtigt at have en købsoption end at eje en aktie, da 

Figur 3 – En købsoptionsværdi for optionsindehaveren 
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optionsindehaverens tabsrisiko er mindre end 

aktionærens, samtidig med at muligheden for gevinst er 

den samme. Tidsfaktoren og tabsgrænsen kan forøge 

optionens værdi, hvis det er usikkert om aktiens 

markedskurs vil overstige optionens udnyttelseskurs på 

optionens udløbstidspunkt. Dette er illustreret ved figur 

4 (Voigt-Banner & Rasmussen, 2000) ved punkt C. 

Værdien ved punkt C vil som minimum svarer til 

differencen mellem nutidsværdien af udnyttelseskursen 

og kursværdien af den underliggende aktie. Hvis 

optionen er ”in the money” (altså at aktiekursen 

overstiger udnyttelseskursen) vil fordelagtigheden ved 

tabsbegrænsningen reduceres. Optionen vil på denne måde opføre sig som den underliggende aktie, 

fordi chancen for at optionen udnyttes forøges. Rentefordelen vil medføre at optionsværdien altid vil 

være højere end differencen mellem aktiekursen og udnyttelseskursen. Værdien af købsoptionen er 

illustreret ved punkt B i ovenstående figur, og denne opgøres som differencen mellem aktiekursen og 

nutidsværdien af optionens udnyttelseskurs. Købsoptionens værdi vil altid være positiv (antaget at 

aktien ikke er værdiløs). Den vil altid have en større værdi end optionen, givet at denne udnyttes 

straks (nedre grænse). Den vil aldrig være mere værd end den underliggende aktie, da alle i dette 

tilfælde vil købe aktien og sælge optionen (øvre grænse) (Voigt-Banner & Rasmussen, 2000).  

11.6.3.4 Warrants/tegningsoptioner (medejerskab)  

Warrants (tegningsretter) defineres som retten (men ikke pligten) til at nytegner aktier i det 

udstedende selskab. Nytegningen kan ske til en forud aftalt kurs på et forud aftalt tidspunkt (Led-

jensen, 2000). Når warrants udnyttes sker der en kapitalforhøjelse i selskabet. Warrantindehaveren 

(agenten) tegner således aktier i selskabet, hvor warrantudstederen typisk er selskabet selv. Hvis 

definition af aktieoptioner (forrige underafsnit) sammenlignes med warrants kan man se, at de i høj 

grad er ens, men dog er det ikke muligt i warrants at udstede aktier, der giver ret til at sælge disse. 

Værdien af warrants fastsættes på samme måde som optioner. Den eneste forskel er at udnyttelsen af 

warrants ændrer antallet af udestående aktier og selskabets egenkapital. Hvis warrantindehaveren 

tegner aktier til en kursværdi, som er lavere end selskabets aktiekurs på tegningstidspunktet, overføres 

Figur 4 – Værdien af en option med en resterende 
løbetid. 
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der værdier fra de tidligere aktionærer til de nye aktionærer på grund af de nye aktionærer får en andel 

af selskabets aktiver uden at betale den fulde markedsværdi. På denne måde vil aktiekursen efter en 

tegning være lavere end aktiekursen før tegningen ceteris paribus (Voigt-Banner & Rasmussen, 

2000). 

11.6.3.5 Fantomaktier  

Fantomaktier defineres som aftaler hvor agentens bonus afhænger af aktiekursen og/eller dividender, 

men hvor agenten ikke får et medejerskab i selskabet (Ellig, 2014). Derved har fantomaktier 

karakteristika svarende til kontant bonus.  

11.6.3.6 Konvertible obligationer  

En konvertibel obligation er et instrument, som er sammensat af et lån til selskabet, hvorimod der 

opnås en konverteringsret. Den konvertible obligation herunder konverteringsretten giver långiver 

(agenten) retten, men ikke pligten, til at ombytte lånet til nye aktier i til en aftalt kurs i et selskab på 

et aftalt tidspunkt (Led-jensen, 2000). I teorien sondres der mellem obligationer og gældsbreve. 

Obligationer beskrives i teorien som enkelte gældsbreve der fremtræder som led i en 

sammenhængende udstedelse af en større mængde gældsbreve. Gældsbreve beskrives i teorien som 

individuelle skyldforhold. På trods af navnet ”konvertible obligationer” udstedes der ikke 

nødvendigvis en større mængde gældsbreve. Selskabet kan eksempelvis udstede obligationer for 

100.000 kr. med en rente på 4% suppleret med en konverteringsret, der giver retten til at konvertere 

til 1.000 aktier à nominelt 100 kr. hvilket giver en tegningskurs på 100. Ud fra provenu vil agenten 

vælge at konvertere obligationen til aktier, givet at aktiekursen er større end kurs 100 på 

konverteringstidspunktet. Hvis aktiekursen er lavere end kurs 100, så vil agenten helst få indfriet sine 

obligationer altså få tilbagebetalt sine lånte penge. Konverteringsretten er en warrant i det her tilfælde, 

og vælger indehaveren af den konvertible obligation at konvertere obligationen, sker der en nytegning 

af selskabets aktier eller tildeling af eksisterende aktier i selskabet. Figur 5 (Voigt-Banner & 
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Rasmussen, 2000) illustrerer værdien af en konvertibel obligation ved udløb. Det afgørende for 

værdien af den konvertible obligation afhænger af hvordan denne udløber. Den kan enten udløbe ved 

at det udstedende selskab ikke kan honorere obligationen, ved at obligationen indløses eller ved at 

obligationen konverteres til aktier. 

Mellem punkterne A og B i figuren, kan 

selskabet ikke betale udestående 

fordringer, mellem punkterne B og C 

vælger ejeren af den konvertible 

obligation at indløse sin obligation, og 

hvor der mellem punkterne C og D sker 

en konvertering af den konvertible 

obligation til aktier. Ved at 

tilbagediskontere de fremtidige ydelser kan obligationsdelen værdiansættes. Figur 6 (Voigt-Banner 

& Rasmussen, 2000) illustrerer hvilken værdi tidsfaktoren har i løbetiden før udløb. En konvertibel 

obligation vil som minimum 

værdiansættes som nutidsværdien af 

obligationen suppleret med værdien af 

konverteringsretten ved straks 

konvertering (nedre værdi). 

Konverteringsretten vil dog have en 

større værdi end ved straks udnyttelse 

grundet tidsfaktoren (Voigt-Banner & 

Rasmussen, 2000). På denne måde vil der være en større finansieringsforpligtelse hos indehaveren 

(agenten) af en konvertibel obligation allerede ved etableringen af aftalen (i modsætning til 

aktieoptioner og warrants). 

11.6.3.7 Generelle betragtninger under valg af aktieaflønningsform 

Når selskabet skal vælge en af aktieaflønningsformerne, skal de forholde sig til de skattemæssige 

forhold samt andre forhold der også er værd at tage i betragtning. En vigtig overvejelse i denne 

forbindelse er spørgsmålet om hvorvidt agenten skal løbe en økonomisk risiko eller om der alene skal 

være mulighed for en økonomisk gevinst. Hvis agenten erhverver aktier i selskabet mod betaling 

Figur 5 – Konvertibel obligation på udløbstidspunktet 

Figur 6 – Værdien af tidsfaktoren i løbetiden før udløb 
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(uanset om det sker til markedskurs eller favørkurs), vil agenten have samme interesse som 

aktionærerne (Lavesen, et al., 1999). Omvendt risikerer agenten at blive demotiveret og utilfreds, 

givet at markedskursen falder, og agenten står til at lide et tab på sin investering. Frygter selskabet 

denne form for demotivation kan ordningen baseres på aktieoptioner, warrants eller fantomaktier. 

Ved disse aktieaflønningsformer risikerer agenten ikke at lide noget tab, eller i hvert fald kommer til 

at lide et begrænset tab, givet at markedskursen falder. Omvendt for disse former kan der være en 

risiko for at agenten bliver alt for risikovillig på vegne af selskabet, da agenten har mulighed for 

gevinst og ingen konsekvens for at tabe, hvilket vi senere i afhandlingen vil analyserer og diskuterer. 

Ved konvertible obligationer er der to sider nemlig, at agenten på den ene side løber en økonomisk 

risiko, da selskabet kan gå konkurs, og agenten dermed ikke vil få tilbagebetalt alle pengene som 

agenten har lånt til selskabet. Hvis aktieaflønningsordningen indebærer at agenten skal foretage en 

betydelig investering er der risiko for at koblingen mellem selskabet og incitamentsordningen ikke 

bliver særlig stor, og den ønskede incitamentsvirkning ikke opnås (Lavesen, et al., 1999). Hvis 

selskabet og dets aktionærer ikke ønsker at agenten skal være aktionær i selskabet kan en 

aktieaflønningsform som fantomaktieordning være passende at indføre. På den anden side kan det 

ønskes at agenten skal have et hvis ejerskab i selskabet, da sådan et ejerskab kan vurderes, som en 

positiv virkning på motivationen og den ønskede incitamentsvirkning hos agenten, hvilket vil 

analyseres og diskuteres senere i afhandlingen (Lavesen, et al., 1999). Hertil er de forskellige 

aktieaflønningsformer belyst, hvor der for næste afsnit vil belyses kontant bonus som er den anden af 

de to aflønningsmetoder, herunder de kriterier der kan tilkobles denne metode.  

11.6.4 Kontant bonus  

Anvendelsen af ordet ”kontant” betyder ikke nødvendigvis at incitamentsaflønningen udbetales i 

kontanter (som i en lønudbetaling), men snarere at der bliver taget udgangspunkt i en 

aflønningsmetode der ikke baseres på nogen form for medejerskab (i modsætning til 

aktieaflønningsformerne). Under kontant bonus er der både objektive og subjektive kriterier samt en 

kombination af disse, når det skal vurderes om agenten har ret til en kontant bonus (Langer & 

Offendal, 2015).  

11.6.4.1 Objektive kriterier  

Der er mange forskellige måder at fastlægge bonusordning på baggrund af objektive kriterier. På det 

tidspunkt hvor ordningen skal etableres, er det op til principalen at bestemme bonuskriterierne. Dog 
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er det vigtigt, at opgørelsen af de objektive kriterier skal være enkelte og utvetydige. Derudover er 

det vigtigt at de kriterier der anvendes er af sådan en karakter at agenten har indflydelse på 

opnåeligheden af målene. De objektive kriterier kan være alt fra kriterier på makroplan såsom 

virksomhedens værdi til kriterier på mikroplan såsom gennemførelsen at et specifikt projekt. 

Udviklingen i aktieværdien kan være et ukendt bonuskriterie, således at man får en bonus på 50% af 

et allerede fastsat bonuspotentiale givet, at selskabets markedskurs stiger med 10% for en given 

periode, mens en stigning på 20% af selskabets markedskurs kan udløse 100% af det fastsatte 

potentiale. Denne type ordning har samme karakteristik som de tidligere nævnte fantomaktier, altså 

at gevinstmuligheden vil være den samme, som hvis agenten havde haft en aktie baseret på 

udviklingen af aktiens værdi. Motivationsmæssigt har en ordning baseret på objektive kriterier 

herunder udviklingen af aktiens værdi den samme positive (og negative) virkning som options- og 

warrantsprogrammer, bortset fra at der ved kontant bonus ikke er nogen form for medejerskab 

(ligesom fantomaktier). De objektive bonuskriterier kan også være relateret til en anden form for 

værditilvækst såsom generelt omsætningsstigning eller inden for specifikke 

produktkategorier/markeder og stigning i dækningsbidrag. Dermed er objektive kriterier, noget som 

kan opgøres i et tal/mængder, hvilket gøre det nemt at måle (Langer & Offendal, 2015).  

11.6.4.2 Subjektive kriterier  

Mens de objektive bonuskriterier sjældent kan give anledning til nogen betydelig tvetydighed når der 

skal vurderes om kriterierne er opfyldte (givet at de er nøje beskrevet), er de ikke altid tilstrækkelige. 

Således er det ikke alt der kan måles med en objektiv tilgang, hvor principalen på indse at en ønsket 

medarbejderadfærd i udelukkende bør kobles til resultater i form af tal (Langer & Offendal, 2015). 

Dette skal dog ikke betyde at man som principal udelukker objektive bonuskriterier. Det kan dog 

være passende at lade mere subjektive forhold indgå som bonuskriterie i en bonusordning, og der 

findes også ordninger hvor bonussen afhænger af om agenten har præsteret tilfredsstillende inden for 

subjektive forhold som for eksempel samarbejde eller engagement (Langer & Offendal, 2015). 

Derudover kan der være mål der er sat af principalen, hvor de subjektive forhold er mere i fokus end 

de objektive forhold. Der er en større risiko for at de subjektive kriterier giver anledning til 

diskussioner samt tvetydighed end de objektive kriterier, men kommunikeres disse således at det 

belyses hvilke subjektive forhold der lægges vægt på, mindskes risikoen for diskussion og 

tvetydighed. Tvetydigheden kan yderligere begrænses, hvis principalen (i forhold til de subjektive 
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forhold) skal give agenten karakter/rates, og dette gøres på baggrund af skemaer, der evalueres 

løbende og ikke kun i forbindelse med bonusafregningen, hvilket objektiverer de subjektive kriterier 

i et vist omfang. Det kan have en demotiverende effekt på agenten, hvis bonussen baseres på 

subjektive kriterier, da det kan være svært at vurdere hvordan ens egen indsats er blevet evalueret 

(Langer & Offendal, 2015).  

11.6.4.3 Kombination af objektive og subjektive kriterier  

I de to forrige afsnit er der gennemgåede både objektive og subjektive kriterier. I forlængelse af dette 

ser man i mange bonusordninger en kombination af begge findes anvendt, således at man kan have 

to objektive bonuskriterier med en vægtning på 50% samt to subjektive bonuskriterier der vægter 

50%, hvilket samlet giver anledning til en 100% bonus. Derudover kan der være tilfælde hvor et 

bestemt objektivt/subjektivt bonuskriterie kan være altafgørende for om der tildeles bonus, uanset 

hvordan performance på de andre kriterier har været. I disse tilfælde vil det være muligt at opnå 

bonus, uanset om performance er tilfredsstillende på alle kriterier. Det kan være at der ses bort fra 

agentens gode performance, da der bliver lagt vægt på om agenten har opnået det ønskede overskud, 

hvilket vil være afgørende for om der tildeles en bonus, givet at der bliver vægt på at virksomhedens 

overskud, har nået en vis grænse. Eksempelvis kan det være en forudsætning for at opnå bonus, at 

agenten skal være en i en bestemt performancegruppe. Hvis agenten ikke er i den ønskede 

performancegruppe, så udbetales bonussen ikke til agenten, uanset hvordan de resterende kriterier er 

opfyldt (Langer & Offendal, 2015).  

11.6.4.4 Diskretionær bonus 

Når en bonusordning er diskretionær betyder det, at principalen ønsker at fastsætte en bonus uden at 

være bundet af at udbetale bonussen, givet dette findes relevant. Dette kan være fordi principalen 

ikke ønsker at være bundet til en bonusudbetaling, men selv kan bestemme hvert år om der skal gives 

bonus eller ej. Det kan også være at principalen finder det svært at fastsætte bonuskriterierne for 

agenten. Denne bonusordning ses værende populær i USA grundet den amerikanske ansættelsesret 

”employment at will” (Langer & Offendal, 2015), altså at agenten kun er ansat, så længe principalen 

finder dette passende, og kan opsiges uden særlig begrundelse eller varsel. Med denne ansættelsesret 

er det naturligt, at man har en bonusordning der er diskretionær. For Danmark er dette dog ikke helt 

tilfældet jf. dansk ansættelsesret, hvilket siger at det ikke er op til principalen at beslutte om man selv 

bestemmer at udbetale en del af bonussen eller ej (Langer & Offendal, 2015). Dette betyder 
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nødvendigvis ikke, at man i en bonusordning skal undlade et diskretionært element. Særligt i tilfælde 

af fratrædelse, hvor agenten ønsker sin bonus udbetalt, men principalen fastholder det diskretionære 

element, hvilket ender i retten, hvor der findes en rimelig bonus udbetaling til agenten. Et alternativ 

for dette kan være at indføre en clawback-klausul (se under ”11.6.1.5 Clawback”). Hvis der i 

incitamentsordningen bliver indført objektive/subjektive kriterier samt overvejet størrelsen af 

diskretionærhed, vil dette betyde at principalen skal udbetale bonus, men dog på et lavere niveau end 

foregående år, givet at agentens performance havde været aftagende før fratrædelsen. Det kan virke 

demotiverende for agenten, at have en bonus med diskretionær karakter, da dette kan begrænse 

agenten på grund af restriktioner (Langer & Offendal, 2015). 

11.6.4.5 Udskudt bonus og Bonusbank 

Udskudt bonus er en betegnelse for en bonusordning, hvor den optjente bonus (eller mere typisk en 

andel af den optjente bonus) udskydes til senere udbetaling. Typisk er der knyttet forskellige 

betingelser til bonusudbetalingen, som eksempelvis at agenten fortsat er ansat. I tilfælde hvor 

bonusordningen udgøre en del af aflønningen, vil kravet om forsat ansættelse være i strid med 

funktionærlovens §17a, og på den måde være ugyldig (Retsinformation.dk, 2019). Udskudt bonus 

anvendes ofte som tilbagevendende bonus, således at agenten i ordningens år 3 kan få udbetalt bonus 

fra bonus år 1 og 2. Bonusbank (som også er en udskudt kompensation) benyttes, når der skal tages 

højde for negative bonusser (bonusser i minus), og samtidig når der skal skabes et langsigtet 

incitament, altså at udvide ledelsens horisont. Idéen bag en bonusbank er, at hele af bonussen ikke 

udbetales, medmindre en tilfredsstillende performance er opnået i de efterfølgende år fra 

bonusbanken er oprettet. Almindelige bonusser udbetales årligt, hvorimod ved anvendelse af 

bonusbank spredes udbetalingen ud over flere år, eksempelvis hvis bonusbanken har en 

udbetalingsperiode på tre år, udbetales der hvert år 1/3 af den akkumulerede bonus, også kaldet 

”payout ratio”. Tabel 5 (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017) illustrerer en bonusbank med payout 

ratio på 1/3: 
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 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 I alt 

Bank (start periode) 0 20 40 40 60 0 

Optjent bonus 30 40 20 50 0 140 

Tilgængelig for udbetaling 30 60 60 90 60 140 

Bonus udbetalt (1/3) 10 20 20 30 20 100 

Bank (slut periode) 20 40 40 60 40 40 

Tabel 5 – Oversigt over bonusbank med payout ratio på 1/3 

Før en del af bonussen kan udbetales, skal bonussen igennem bonusbanken, som starter med en 

åbningsbalance på nul. En løsning kan være at have en åbningsbalance, der er finansieret af ledelsen 

eller givet som et lån til selskabet, for at sikre at ledelsen har noget downside-risiko. Hvert år udregnes 

bonussen der er ”tilgængelig for udbetaling”, som årets åbningsbalance plus årets optjente bonus. 

Som det ses i tabel 5 udbetales der i år 1, 1/3 af den tilgængelige bonus på 30, hvor agenten får 

udbetalt de 10 mens de resterende 20 sættes i banken til år 2. Idéen ved en bonusbank er at bonussen 

baseres på langsigtet værdiskabelse. Dette kommer til udtryk, selvom der er profit i et bestemt projekt, 

udbetales denne gevinst ikke, givet at der opstår en negativ bonus i en senere periode, som derefter 

kan udlignes med agentens optjente gevinst. Det vil sige at agenten under god performance bliver 

belønnet og straffet ved dårlig performance. Denne bonusbank hjælper med at skabe en 

fællesinteresse mellem principal og agent på lang sigt. Tabel 6 (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 

2017) tager udgangspunkt i ledelsens performance under tre scenarier: i forhold til målene (target år), 

over performer (godt år) eller under performer (dårligt år): 

 Target år Godt år Dårligt år 

Bank (start periode) 0 0 0 

Optjent bonus 25 100 -50 

Tilgængelig for udbetaling 25 100 0 

Bonus udbetalt (1/3) 8 33 0 

Bank (slut periode) 17 67 -50 

Tabel 6 – Tabel over bonusbank med tre scenarier 

I tabel 6 fremgår det at bonussen er afhængig af agentens performance. Den udbetalte bonus er 

mellem intervallet [0;33] (”Bonus udbetalt (1/3)”), og slutperioden for bonusbanken er intervallet [-
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50;67] for ovenstående scenarier (”Bank (slut periode)”). I scenariet for ”dårligt år” er bonussen lig -

50 i slutperioden, hvilket betyder at en fremtidig positiv bonus modregnes den negative saldo på -50 

(Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017).  

11.6.5 Beskatning af aflønningsmetoderne  

I dette afsnit gennemgås beskatningen af de forskellige aflønningsmetoderne. De kommende afsnit 

er opdelt efter de skattemæssige forhold for agenten for at illustrerer principperne ved beskatningen. 

I de kommende afsnit vil de skattemæssige forhold gennemgås overfladisk, hvilket vil blive benyttet 

senere i afhandlingens analyse samt diskussion omkring de skattemæssig fordele ved 

aflønningsmetoderne.  

11.6.5.1 Beskatning af Aktieerhvervelse eller -tildeling, Aktieoptioner samt Warrants 

Tildeling af aktier er omfattet af LL §16 og SL §4. Medarbejderen (agenten) beskattes som personlig 

indkomst på erhvervelsestidspunktet. Hvis agenten modtager aktier, skal agenten beskattes af 

markedsværdien på erhvervelsestidspunktet med fradrag for eventuel egenbetaling. Dette vil sige, at 

hvis agenten erhverver aktier til markedskurs eller favørkurs (under aktieerhvervelse), så skal agenten 

kun beskattes af differencen mellem markedskursen og favørkursen. Får agenten tildelt aktier uden 

vederlag herom (aktietildeling), så skal agenten beskattes af hele aktiens værdi (markedskursen).  

For aktieoptioner skal agenten beskattes af værdien af køberetterne på erhvervelsestidspunktet. Det 

er altså gevinsten af konverteringen af aktieoptionerne til aktier der beskattes som personlig indkomst. 

(BDO, 2019). Værdien af aktierne skal der beregnes og betales AM-bidrag af jf. AMBL §2, stk. 2, 

nr. 7 (SKAT, 2019). Herefter bliver den konverterede option (nu aktie) beskattet efter 

Aktiebeskatningsloven (ABL).  

Ved tildeling af warrants er købesummen for disse altid 0 kr. Salgssummen til gengæld bliver anset 

som gevinsten, og den skal beskattes efter progressionsgrænsen (SKAT, 2019). For beskatningen af 

gevinsten af aktier gælder en progressionsgrænse på 54.000 (2019), hvor alt under 54.000 beskattes 

med 27%, og alt over beskattesats med 42% (SKAT, Satser, 2019).  

11.6.5.2 Beskatning af Fantomaktier 

Hvis agenten får tildelt fantomaktier, skal agenten beskattes af afkastet af fantomaktien som personlig 

indkomst inkl. AM-bidrag jf. Kildeskatteloven (KSL) §43, stk. 1, og KSL §49 A. Værdien af 

fantomaktien skal medtages i årsopgørelsen for det år, hvor udbetalingen er sket, men dog senest seks 
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måneder efter, at agenten har erhvervet endelig ret til fantomaktien jf. KSL §43, stk. 1 og 

kildeskattebekendtgørelsens §21, stk. 1 (SKAT, 2019).  

11.6.5.3 Beskatning af Konvertible obligationer  

Agenten kan vælge mellem at lade den konvertible obligation konverteres til aktier eller kræve den 

indfriet mod kontant betaling. Den konvertible obligationer indeholder både en fordring imod 

selskabet og en ret til at få obligationen ombyttet med aktier (som kreditor). Hvis agenten ikke har ret 

til at konvertere fordringen til aktier, skal denne fordring behandles efter Kursgevinstlovens (KGL) 

regler. Beskatningsgrundlaget for agenten er som regel værdien af den konvertible obligation som 

agenten modtager med fradrag for eventuel egenbetaling. En konvertibel obligation værdiansættes 

som summen af både konverteringsretten og fordringen (SKAT, 2019).  

Hvis værdien overstiger agentens betaling (givet at der har været en betaling under erhvervelse fra 

agentens side til favørkurs), vil differencen mellem værdien og agentens betaling skulle beskattes 

som lønindkomst i den personlige indkomst jf. SL §3 og Personskatteloven (PSL) §3. Denne værdi 

skal indgå i bidragsgrundlaget for AM-bidrag jf. AMBL §2 (SKAT, 2019). En mulig lønbeskatning 

af den ansatte vil ske på tildelingstidspunktet for den konvertible obligation. Hvis der er tale om en 

tildeling til markedskurs i stedet for favørkurs, så skal agenten ikke beskattes, da denne ikke har 

modtaget nogen økonomisk fordel. Renteindtægter agenten kan modtage af obligationsdelen, indgår 

som kapitalindkomst i den ansattes skattepligtige indkomst jf. PSL §4 stk. 1, nr. 4 (SKAT, 2019). 

Ved indfrielse af den konvertible obligation anses dette som værende en afståelse. Hvis agenten 

vælger ikke at konvertere obligationen til aktier, men vælger at indfri den til den aftalte kurs på det 

aftalte tidspunkt, er der tale om salg af konvertible obligationer, hvilket behandles efter reglerne i 

ABL. Hvis indfrielsen af den konvertible obligation sker uden for det aftalte tidspunkt, betragtes 

denne indfrielse som salg af aktier til selskabet. Dette vil som regel medfører at hele 

afståelsessummen bliver beskattet som udbytte, medmindre den konvertible obligation er optaget til 

handel på et reguleret marked (sker sjældent ved ansættelsesforhold), eller der indhentes dispensation 

fra SKAT jf. LL §16 B (SKAT, 2019).  

Ved konvertering af den konvertible obligation til aktier skal agenten ikke beskattes efter personlig 

indkomst jf. lovbemærkninger til ABL §1 stk. 3. Dette gør sig også gældende selvom markedskursen 

på konverteringstidspunktet er højere end agentens konverteringskurs. Ved salg af konvertible 
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obligationer skal agenten beskattes af differencen mellem salgssummen og anskaffelsessummen efter 

reglerne i ABL. Anskaffelsestidspunktet for konvertible obligationer og de konverterede aktier anses 

som det tidspunkt, hvor konverteringen har fundet sted jf. ABL §29 A (SKAT, 2019). Kursen 

fastsættes som den kurs agenten har betalt under modtagelsen af den konvertible obligation suppleret 

med et eventuel lønbeskattet beløb. 

11.6.5.4 Beskatning af Kontant bonus 

Agentens beskatning af den kontante bonusaflønning behandles som personlig indkomst (almindelig 

løn). Beskatningen skal ske efter KSLs regler, hvor der skal indeholde A-skat og AM-bidrag. 

Beskatningstidspunktet finder som udgangspunkt sted ved tidspunktet for udbetaling. Sker 

udbetalingen seks måneder efter erhvervelsestidspunktet bliver indkomsten straks skattepligtig 

(SKAT, 2019). 
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11.6.5.5 Sammenfatning af beskatning af aflønningsmetoder 

Tabel 7 viser en samlet oversigt over beskatning for de forskellige aflønningstyper med fokus på 

agentens fradragsret samt beskatning: 

Beskatning  Agent 

Aktieerhvervelse Fradrag for egenbetaling – Beskattes efter progressionsgrænsen 

Aktietildeling Intet fradrag – Beskattes efter progressionsgrænsen 

Aktieoptioner Før indfrielse: Beskattes af konverteringsgevinsten som personlig 

indkomst 

 

Efter indfrielse: Beskattes efter ABLs regler og efter 

progressionsgrænsen 

Warrants Intet fradrag – Beskattes efter progressionsgrænsen ved nytegning 

Fantomaktier Beskattes som personlig indkomst af gevinst 

Konvertible obligationer Før indfrielse: Gevinst at den konvertible obligation beskattes som 

personlig indkomst på tildelingstidspunktet 

 

Rente-element: Renteindtægter skal indgås som kapitalindkomst  

 

Indfrielse inden for aftalt tidspunkt: Beskattes efter ABL, hvis 

obligationen ikke konverteres til aktier  

 

Indfrielse uden for aftalt tidspunkt: Beskattes som udbytte efter 

progressionsgrænsen 

 

Konvertering til aktier: Skal gevinsten ikke beskattes af den 

konvertible obligation på tildelingstidspunktet ikke beskattes som 

personlig indkomst, men derimod skal den følge progressionsgrænsen 

Kontant bonus Beskattes som personlig indkomst 

Tabel 7 - Oversigt over fradrag for de forskellige aflønningstyper 
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11.7 Fordele ved aflønningsmetoderne 

Nedenfor vil fordelene for tidligere nævnte aflønningsmetoder (aktieaflønning og kontant) blive 

gennemgået. Derudover vil betydningen af disse fordele for Principal-agent-forholdet blive belyst.  

11.7.1 Fordele ved aktieaflønning  

En fordel for aktieaflønning er at agentens bonus afhænger af kursudviklingen for selskabets aktier, 

hvilket vil skabe en fællesinteressen mellem principalen og agenten som dermed forøges (Voigt-

Banner & Rasmussen, 2000). Derudover kan det være motiverende for agenten, at få del i den 

værdiskabelse der er skabt i selskabet. Selskabet kan koble aflønningen med en langsigtet 

strategiplan, ved at indføre betinget udnyttelse af aktier såfremt strategiplanen er opnået, hvilket kan 

motiverer agenten til netop at opnå målene. En anden fordel ved aktieaflønning er at der kan 

fastholdes og tiltrækkes kvalificerede agenter til selskabet (Voigt-Banner & Rasmussen, 2000). 

Fastholdelsen kan blandt andet opnås ved at indføre betinget udnyttelse af aktier givet at agenten 

fortsat er ansat på udnyttelsestidspunktet. Fastholdelsen kan også opnås ved løbende at tildele agenten 

aktier, således at agenten oplever, at der opnås større medejerskab. Derudover kan en særlig attraktiv 

aktieaflønning være med til at tiltrække andre kvalificerede agenter. En tredje fordel (Voigt-Banner 

& Rasmussen, 2000) ved aktieaflønning er at selskabet kan udskyde likviditetsbelastningen i relation 

til lønudbetalingen. Under aktieaflønning kan agenten først udnytte aktieinstrumentet efter en 

årrække, og på den måde udskydes likviditetsbelastningen for selskabet indtil det finansielle 

instrument udnyttes. Hvis agenten aflønnes med warrants eller konvertible obligationer vil udnyttelse 

af disse ikke medfører likviditetsbelastning for selskabet. Grunden til dette er, at der ved udnyttelse 

af de forrige to aktieaflønningsformer opstår der en kapitalforhøjelse i selskabet, hvilket medfører en 

kapitaltilførsel til selskabet i form af egenkapital. For selskabets ledere kan det regnskabsmæssigt 

også være fordelagtigt at benytte sig af en aktieaflønningsordning, hvor man ikke oplyser den ”reelle” 

udgift i resultatopgørelsen. Det vil ofte være en fordel at have aktieaflønningsordning, da dette vægtes 

højt for danske og særligt udenlandske investorer. En aktieaflønningsordning kan sende et signal til 

investorerne om, at ordningen knytter agenten til selskabet, og at agenten er i samme båd som 

investorerne (Voigt-Banner & Rasmussen, 2000).  

11.7.2 Fordele ved kontant bonus 

Fordelen ved kontant bonus (uanset kriterierne) er, at den øger agentens motivation til at varetage 

principalens interesse (typisk på kort sigt). Hvis der eksempelvis ønskes en stigning i aktiekursen fra 
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principalens side, kan der blive indgået en aftale om udbetaling af kontant bonus givet at aktiekursen 

har nået en bestemt kurs. Denne stigning kan skyldes et bull-market, som egentlig ikke har haft noget 

at gøre med agentens performance. Dette vil sige at aktiemarkedet bevæger sig uafhængigt af agenten 

performance (til fordel for agenten). Under disse tilfælde kan der benchmarkes med andre selskaber 

(fra samme branche), og derved kan der tages stilling til om der skal ske en bonusudbetaling (Kenton, 

2017). Som tidligere nævnt motiverer bonus også agenten, (se under afsnittet ”11.1 Herzbergs to-

faktor-teori”), da agenten opfatter aflønningen som en anerkendelse end kun at være et 

gevinstpotentiale. 

11.8 Ulemper ved aflønningsmetoderne 

Nedenfor vil ulemperne for tidligere nævnte aflønningsmetoder blive gennemgået. Derudover vil 

betydningen af disse ulemper for Principal-agent-forholdet blive belyst.  

11.8.1 Ulemper ved aktieaflønning 

Ulempen ved aktieaflønning som gives ved en incitamentsordning er, at aktieprisen kan bevæge sig 

uafhængigt af agentens performance. Dette kan blandt andet skyldes usikkerheder på aktiemarkedet, 

som agenten ikke kan influere. Eksempelvis hvis man befinder sig i et opadgående marked, og kursen 

stiger, vil agenten således få en bonus for at få aktiekursen til at sige, selvom agenten med sin 

performance ikke har influeret denne aktiekurs. Grunden til at virksomheden benytter indtægtsbaseret 

kompensation er, så der opstår kongruens mellem principalen og agentens mål. Principalen ønsker 

omsætningen og aktieprisen til at stige, og ved at sætte fokusset for principalens kompensation på de 

to forrige nævnte, så kan dette ønske realiseres. Dog giver enkelte performancemålinger anledning til 

uønsket adfærd (Hansen, Mowen, & Guan, 1994). Eksempelvis kan komme til udtryk ved at agenten 

fokuserer på de kortsigtede målinger, og ser bort fra de langsigtede målinger, givet at agenten 

eksempelvis vil holde nettoomsætningen konstant ved at undgå, at investere i mere moderne og 

efficient udstyr. 

11.8.2 Ulemper ved kontant bonus 

I teorien er der ikke belyst særligt meget omkring ulemperne for kontant bonus. En ulemper ved 

kontant bonus er at der ikke gives et medejerskab til agenten, hvilket medfører at Principal-agent-

forholdet ikke styrkes. Derudover bliver omkostninger for tildelingen af den kontante bonus afholdt 

straks (i modsætning til aktieaflønning med vesting), hvilket også er en ulempe for virksomheden. En 
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anden ulempe ved kontant bonus kan være, at der opstår uhensigtsmæssig adfærd fra agentens side. 

Dette kan fører til uetiske handlinger fra agenten, hvorved agenten kan udgiftsfører omkostningerne 

i virksomheden for næste år. Eksempelvis hvis en ny agent ansættes i en virksomhed med dårlig 

performance, så vil agenten benytte fremtidige omkostning til at udgiftsfører disse for indeværende 

år. Derefter vil bonussen være lettere opnåelig for agenten, da omkostningerne fra forrige år er 

reduceret. Dette kaldes også ”Big Bath” og resulterer typisk i meget lavt eller negativt resultat 

(Hansen, Mowen, & Guan, 1994). De tidligere nævnte overvejelser skal inddrages ved udformningen 

af en incitamentsordning, da der både kan være fordele, men også en risiko for ulemperne indtræder 

ved uønsket adfærd.  

11.10 Incitamentsordningens tre basale komponenter 

Vi vil i dette afsnit komme ind på de tre basale komponenter som en incitamentsordning er bygget op 

omkring. Vi vil starte med at introducere komponenterne, hvorefter vi vil gennemgå dem detaljeret 

enkeltvis for at beskrive hvordan de kan bruges i en incitamentsordning. Incitamentsordninger er delt 

op i tre basale komponenter: performancemål, performance standarder samt performance struktur. 

Ved valg af performancemål bør man sikrer at dette mål følger virksomhedens strategi samt om denne 

er værdiskabende. Herved kan man forhindrer agenten i at have et kortsigtet performance fokus. 

Derudover bør man hertil overveje om incitamentsordningen skal baseres på et eller flere 

performancemål. Ved valg af metode til måling af performance standarder bør det overvejes om 

denne skal baseres på interne eller eksterne standarder, samt om bonussen bør baseres på rapporteret 

nøgletal, budget eller en helt tredje målingsmetode ved interne standarder. Herudover skal der 

vurderes hvad der er passende benchmarks for eksterne standarder, samt hvad fordelene/ulemperne 

er for disse. Afslutningsvist, skal det overvejes hvornår og hvordan disse performancestandarder 

tilpasses. Ved valg af performance struktur bør det overvejes om bonussen skal være direkte 

forbundet i forhold til performance det vil sige uden en top/bund (også kaldet ”linearitet” hvilket vi 

vil komme ind på senere i afhandlingen). Herudover skal det overvejes om bonussen skal udbetales 

som et engangsbeløb (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). 

11.10.1 Finansielle nøgletal som målingsmetode 

Der er fordele ved at benytte finansielle nøgletal som målingsmetode i forbindelse med en 

incitamentsordning. Dette giver agenten et incitament til at optimere fremtidig indtjening til 

virksomheden og dermed øge værdien. Agenten er ansvarlig for beslutningerne der bliver taget og 
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dermed kan agenten influere de finansielle nøgletal. Da de finansielle nøgletal allerede er tilgængelige 

for agenten, er dette en simpel måde for agenten at se effekten af sine beslutninger. Regnskabet bliver 

revideret både internt men også eksternt af en revisor og dermed kan det forventes at 

regnskabskvaliteten er høj for nøgletallene (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). Der er dog også 

ulemper i forhold til de finansielle nøgletal, da de kun tager udgangspunkt i et enkelt regnskabsår, 

mens at værdien af virksomheden opbygges over flere år. Dermed er der ikke nødvendigvis en 

sammenhæng mellem investeringer og indtægter. Dette vil sige at der kunne være foretaget 

investeringer i år 1, som vil bidrage til salget i år 3, dermed vil omkostningerne og indtægterne ikke 

følge hinanden. Derudover er der eksempelvis en mulighed for at udføre manipulation i forhold til 

indregningen af indtægter og udgifter i regnskabet (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). Vi vil i 

det følgende afsnit komme ind på forskellige finansielle nøgletal, samt fordele og ulemper ved brug 

af disse som målingsmetoder. 

11.10.1.1 Omsætning 

Der er nogle fordele og ulemper ved at benytte omsætning som nøgletal. En fordel er at omsætningen 

kan benyttes til at måle vækst i en incitamentsordning. Derudover er en fordel at omsætningen er 

upåvirket af klassifikationen af omkostninger og fremtidige udgifter (Boyte-White, 2019). Dog er der 

fortsat mulighed for at påvirke indregningen af omsætningen. Derudover tager omsætningen ikke 

forbehold for investeret kapital, omkostninger eller risiko (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). 

Eksempelvis vil omsætningen automatisk stige ved at to virksomheder går sammen. Dermed vil den 

øgede omsætning ikke nødvendigvis afspejle agentens performance. 

11.10.1.2 Earnings before interest and taxes 

Earnings before interest and taxes (EBIT) er et relevant nøgletal da det indeholder informationer om 

virksomhedens kerneaktiviteter, uanset fremgangsmåde til at finansiere deres aktiviteter. Der skal 

dog tages stilling til om Research & Development (R&D), markedsføringsomkostninger og andre 

langsigtede omkostninger skal udgiftsføres. Derudover skal der tages stilling til hvordan 

engangsomkostninger skal håndteres samt hvordan ændringer i regnskabsmæssige estimater influere 

incitamentsaflønningen (Murphy C. B., 2019). Det er nødvendigt for biotek og højteknologiske 

virksomheder at investere i R&D for at få langsigtede succes (Nordisk, 2019). Investeringerne i R&D 

kan for agenten besværliggøre hans mulighed for at opnå bonussen, hvilket især gælder for nye 

virksomheder. R&D omkostningerne vil reducere EBIT, hvis man benytter det som målingsmetode. 
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En ulempe er, at renteomkostninger som kan stamme fra investeringer ikke bliver medregnet. Dette 

kan give et incitament til at optage dyre lån for at investere i alt der kan bidrage med et positivt afkast 

(Murphy C. B., 2019). 

11.10.1.3 Earnings Per Share 

Earnings Per Share (EPS) er en god målingsmetode til at måle værdiskabelsen for ejerne, da den 

opgører fortjenesten per aktie (Chen, 2019). Ulempen ved bruge EPS er, at den ikke tager højde for 

risiko, investeringer og værdien af penge i dag (valuebasedmanagement.net, 2016). Derudover tages 

der ikke højde for Cost of Capital, hvilket kunne få en agent til at investere i alle projekter der giver 

et højere afkast end renteomkostningerne, da det dermed vil øge EPS (Kinserdal, Petersen, & 

Plenborg, 2017). 

11.10.1.4 Return On Invested Capital & Return On Equity 

Fordelen ved at benytte Return On Invested Capital (ROIC) og Return On Equity (ROE) er, at de er 

nemme at forstå og formidle. De har også den fordel at de tager højde for både investeret kapital og 

egenkapitalen. Dog strækker beregningerne sig ikke over flere perioder, og tager heller ikke højde for 

risiko, hvilket Cost of Capital gør (Damodaran, 2017). Dermed tages der ikke højde for om der bliver 

skabt værdi for virksomheden. Derudover sker beregningerne på baggrund af bogførte værdier og 

ikke markedsværdier hvilket kan afvige. Afslutningsvis kan det også få agenten til at fravælge 

investeringer på trods af en positiv Net Present Value (NPV), da NPV reducerer ROIC og ROE på 

kort sigt (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). 

11.10.1.5 Economic Value Added 

Economic Value Added (EVA) baseres på en metode med overskydende afkast. Overskydende afkast 

er ikke opnået før alle investorer (principaler) er blevet kompenseret. Derfor måler EVA 

overskydende afkast ved at reducere profitten med omkostningen af egenkapital og fremmedkapital. 

I forhold til andre regnskabsmæssige performancemålinger er der forskellige fordele ved EVA 

(Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). EVA er konsistent med værdiskabelse, da EVA motiverer 

ledelsen til at investere i projekter med afkastningsgrader som er større end Cost of Capital, og at 

Cost of capital bliver fremhævet for ledelsen samt at EVA er anvendelig. Dette betyder at en stigning 

i EVA vil medføre i en stigning i virksomhedens værdi, hvilket er lig med investeret kapital plus 

nutidsværdien af fremtidige EVA’er. Derfor er en maksimering af EVA’er, det samme som 

maksimering af diskonterede cash flows samt virksomhedens værdi (O’Hanlon & Peasnell, 1998). På 
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denne måde er EVA direkte forbundet med værdiskabelse. EVA kan kombineres med ændringen af 

nutidsværdien af fremtidige EVA’er, som en kombineret performancemåling. Dette kan lede til 

målkongruens mellem principalen og agenten. Da EVA baseres på historiske tal er det ikke en optimal 

målingsmetode. EVA tager dog ikke højde for horisontproblemet (enkelt kontra flere perioder med 

performancemåling) i betragtning, på den måde at der kun fokuseres på effekten af transaktionerne i 

det aktuelle års regnskab og kan ikke præcist vise påvirkningen af beslutninger, som har haft en 

betydning gennem forskellige perioder. Eksempelvis kan omkostninger vedrørende restruktureringer 

have en negativ påvirkning på det aktuelle års EVA, selvom fremtidige EVA’er bliver bedre, altså at 

projektets NPV er positivt. En løsning til dette problem kan være, at man kombinerede den aktuelle 

EVA med ændringen af nutidsværdien af estimeret fremtidige EVA’er (O’Hanlon & Peasnell, 1998). 

Dette forårsager dog andre problemer, som estimationsfejl og risiko for biased regnskabsførelse fra 

ledelsen (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). Ved anvendelse af EVA kan det kræve 

regnskabsmæssige ændringer før denne udregnes. De regnskabsmæssige ændringer kan eksempelvis 

være at fjerne visse udgifter såsom R&D omkostninger og tilføje udskudt skatteforpligtelser til 

egenkapitalen. Disse ændringer skal foretages for at EVA kan være en meningsfuld nøgletal, hvilket 

kan vanskeliggøre dette for agenten løbende at følge med i EVAs udvikling. For at undgå disse 

ændringer, kan incitamentsordningen baseres på den årlige ændring af EVA (Kinserdal, Petersen, & 

Plenborg, 2017). Ved anvendelse af en årlig ændring af EVA vil det betyde, at der konstant vil kræves 

en højere fremtidig EVA, da der fokuseres på ændringen af EVA og ikke EVA-niveauet.  

11.10.1.6 Opsummering 

Tabel 8 (se næste side) opsummerer fordele og ulemper ved de forskellige tidligere nævnte 

finansielle nøgletal: 
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Opsummering af fordel og ulemper ved finansielle nøgletal 

Finansielle 

nøgletal 

Fordele Ulemper 

Omsætning Godt nøgletal til at måle 

omsætningsvækst. 

Ikke påvirket af ændring i 

omkostningsklassifikation. 

Mulighed for at påvirke indregning af omsætningen. 

Tager ikke forbehold for investeret kapital, 

omkostninger og risiko. 

EBIT Indeholder informationer 

om virksomhedens 

kerneaktiviteter. 

Investeringer og R&D påvirker EBIT negativt og kan 

derfor give et incitament til at reducere R&D. 

Renteomkostninger medregnes ikke og kan derfor give 

incitament til at optage dyrelån der giver et positivt 

afkast. 

EPS God til at 

måleværdiskabelsen for 

ejerne pr. aktie. 

Tager ikke højde for investeringer, risiko og værdien 

af penge i dag. 

Tager ikke højde for cost of capital og kan dermed 

give incitament til at investere i alt med et højere 

afkast end renteomkostningerne. 

ROIC & 

ROE 

Nemt at forstå og 

formidle. 

Medtager investeret 

kapital og egenkapitalen. 

Tager ikke højde for risiko. 

Beregningerne sker på baggrund af bogført værdi og 

ikke markedsværdi. 

Kan få agenten til at fravælge projekter på trods af 

positiv NPV da det kan reducere nøgletallet. 

EVA God indikator for 

fremtidens aktiekurs. 

Medregner cost of capital. 

EVA forøges ved at 

investerer i projekter med 

en afkastningsgrad der er 

højere end Cost of capital. 

Der skal ske til rettelser ved beregningen af EVA. 

Give incitament til at fokusere på projekter der giver et 

højere afkast end Cost of capital på kort sigt. 

Små og store afdelinger/virksomheders EVA kan ikke 

sammenlignes. 

Kan ikke vise hvordan de enkelte transaktioner har 

påvirket EVA direkte. 

Tabel 8 - Oversigt over fordele og ulemper ved forskellige finansielle nøgletal 
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En fælles ulempe for alle ovenstående finansielle nøgletal er, at de kun fokuserer på et enkelt år. En 

mulig løsning på dette, kunne være at sammenligne med tal fra forrige år. Fordelen ved denne tilgang 

er, at der bliver sammenlignet med det forrige år. Derudover kan der ikke vælges et nøgletal som er 

perfekt til målingen af alle elementer alene. Dette betyder dermed også, at et enkelt nøgletal ikke er 

nok i sig selv, og derfor kan der med fordel benyttes flere nøgletal, men i mente at nøgletallene kun 

er et øjebliksbillede da disse kun afdækker et enkelt år (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017).  

11.10.2 Interne og eksterne standarder ved benchmark 

Benchmark kan baseres på to typer af standarder, hvilket er interne og eksterne standarder (Murphy 

K. J., 2001). Interne standarder er direkte influeret af ledelsens beslutninger i det indeværende år samt 

de tidligere år. Interne standarder kan eksempelvis være at benchmarke det aktuelle års resultater med 

de tidligere års resultater. Der vil nu gennemgås fem forskellige interne standarder der kan benyttes 

som målingsmetode for performance (Murphy K. J., 2001): Budget standarder, forrige års standarder, 

kapitalomkostninger som standard, skønsmæssige standarder og målsætninger uden tidshorisont.  

Budget standarderne sammenligner performancen i forhold til et godkendt budget af bestyrelsen. 

Disse standarder kan være en god måde at måle performance på. Målingen vil dermed kunne tilpasses 

virksomhedens situation og mål, eksempelvis hvis virksomheden er i færd med en 

markedspenetration, vil dette give mening at vælge overskudsgraden som et performancemål. 

Dermed kan incitamentsordningen kobles til overskudgraden, og derved vil der skabes en 

sammenhæng mellem budget og incitamentsordningen. Der er dog nogle ulemper ved at benytte 

budget standarder som performancemål. I tilfælde af at markedsforholdene ændrer sig drastisk, kan 

det være svært for ledelsen at opnå budgetmålene. I forbindelse med budgetlægning kan det give 

agenten et incitament til at sætte lave budgetmål, så disse er nemme at opnå (Kinserdal, Petersen, & 

Plenborg, 2017). I tilfælde af at agenten ikke kan opnå de opsatte budgetmål, kan dette give et 

incitament til at udskyde implementeringen af nye tiltag der kan forbedre resultaterne i det 

indeværende år. Under-performancen kan medfører at budgetmålene for det næste år nedjusteres af 

bestyrelsen for at målene er lettere opnåelige det næste år. På denne måde kan agenten opnå næste 

års bonus lettere, ved at implementere de udskudte tiltag. De forrige års budget standarder kan 

benyttes til at måle performance det indeværende år. Fordelen ved dette er at det indeholder historiske 

data og er nemt tilgængeligt. Der kan dog være udfordringer ved at måle performance i forhold til de 
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forrige år. I tilfælde af at virksomheden er i fremdrift kan det være nemmere at opnå budgetterne, 

mens at det ved tilbagegang kan være svært eller umuligt at opnå disse (Murphy K. J., 2001).  

Kapitalomkostninger som standard kan bruges til at måle værdien af en investering samt at 

sammenligne med andre nøgletal såsom ROE. Ulempen ved at benytte kapitalomkostninger er at det 

skal beregnes, samt at principalens forventede afkast er individuel. Derudover bør beregningerne ved 

kapitalomkostningerne som standarder udregnes for hvert enkelt projekt. De skønsmæssige 

standarder kan benyttes, fordi de blandt andet er fleksible og kan afspejle virksomhedens nuværende 

situation. Dette vil sige at målsætningerne kan nedjusteres eksempelvis i forbindelse med en finansiel 

krise, og modsat opjusteres i en tid med vækst. I tilfælde af at bestyrelse har en målsætning om, at 

øge markedsandelene kan en bonus være afhængig af ændringen i salget. Dermed kan bestyrelsen 

tilpasse målene så de afspejler markedssituationen og de langsigtede målsætninger. For agenten kan 

det dog være svært at gennemskue målsætningerne, hvilket kan medfører at agenten under-performer 

(Murphy K. J., 2001).  

Der kan være fordele og ulemper ved at benytte sig af målsætninger uden en tidshorisont. En fordel 

er at agenten påvirkning af målsætningen er begrænset. En ulempe kan komme til udtryk eksempelvis 

ved at agenten måles på baggrund af lønomkostninger i virksomheden, hvor der kan opstå forhold 

som reducerer disse omkostninger således at processerne i virksomheden optimeres og automatiseres, 

hvilket vil medfører i et fald af lønomkostningerne, hvorved agenten vil være berettiget til bonus 

(Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). 

Eksterne standarder bliver benyttet til at benchmarke virksomheden mod konkurrenter indenfor 

samme industri eller marked. En fordel ved at benytte sig af eksterne standarder er at de udligner 

makroøkonomiske forhold. Eksempelvis vil en økonomisk fremgang i den globale økonomi påvirke 

konkurrenterne, hvorved den reelle præstation vil komme til udtryk, ved at sammenligne 

konkurrenternes resultater mod virksomhedens resultater. Dermed vil en eventuel bonus kunne 

afspejle den reelle præstation udført af agenten. I det modsatte tilfælde hvor der er økonomisk 

nedgang, vil man kunne sammenligne tabet i forhold til konkurrenterne, for at undersøge tabets 

størrelse i forhold til konkurrenterne. En ulempe ved at benytte eksterne standarder som 

sammenligningsgrundlag er, at det kan være vanskeligt at finde de virksomheder som skal danne 

sammenligningsgrundlaget for virksomheden, da det er sjældent at flere virksomheder arbejder inden 
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for præcis samme marked eller segment, og på den måde ikke har samme risiko. Derudover vil en 

sammenligning med andre konkurrenter, også betyde at regnskabspraksis skal være ens for at disse 

kan sammenlignes (Murphy K. J., 2001). I tilfælde af regnskabspraksis ikke er ens, skal disse justeres 

for at gøre virksomheden og konkurrenterne mere sammenlignelige, hvilket vil stride imod et af 

kriterierne om at incitamentsordninger skal være simple (se nedenfor). Tabel 9 (Kinserdal, Petersen, 

& Plenborg, 2017) giver et overblik over en sammenligning af interne og eksterne standarder med 

udgangspunkt i kriterierne for en god incitamentsordning: 

 Interne standarder Eksterne standarder 

Kongruens Der er udfordringer ved at beregne 

Cost of Capital grundet 

estimationer. At være bedre end 

budget eller bedre end sidste år, er 

ingen garanti for en værdiskabelse.  

At være bedre end konkurrenterne 

signalerer en bedre performance end 

industrien. At være bedre end 

konkurrenterne er ingen garanti for 

der er skabt merværdi.  

Kontrollerbarhed Ledelsen er ansvarlige for alt der 

optræder i budgettet og sidste års 

performance. Uanset om budget 

eller sidste års performance bliver 

benyttet, vil markedsfaktorer være 

uden for ledelsens kontrol.  

Ukontrollerbare faktorer såsom 

renter, vækst og inflation er 

medregnet.  

Simplicitet Budget og sidste års performance 

er nemme at forstå og formidle. 

Det er svært at udvælge 

konkurrenter. 

Regnskabsmæssige 

udfodringer 

Ledelsen kan være bias i forhold til 

budget. 

Det kan være nødvendigt at justere 

peer gruppens regnskab, for at 

udligne eventuelle forskelle i 

regnskabspraksis og estimationer.  

Tabel 9 - Sammenligning af interne og eksterne standarder ved benchmark 

Tabel 9 indikerer at det som udgangspunkt ikke er entydigt, hvilken af de to tilgange der er bedst at 

benytte. Eksempelvis er kontrollerbarheden høj ved at benytte sig af eksterne standarder mens at 

simpliciteten er lav, da det kan være svært at finde et sammenlignelige konkurrenter, hvilket det 

omvendte gælder for de interne standarder (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017).  



11. Teoretisk tilgang 
    

 
64 

Ozan & Ramzan 

11.10.3 Forskellige performance strukturer 

Vi vil i dette afsnit diskutere to forskellige performance strukturer, hvilket er linearitet mellem 

performance og incitament samt ikke-linearitet med et minimum og maksimum incitament.  

11.10.3.1 Linearitet mellem performance og incitament 

En lineær sammenhæng mellem performancen og aflønningen kan være passende at benytte ved 

incitamentsordninger. Linear sammenhæng 

betyder, at performance og bonus følges ad, 

hvilket kan give et incitament til at præstere 

optimalt. Figur 7 (Kinserdal, Petersen, & 

Plenborg, 2017) illustrerer hvordan 

udbetalingsprofilen vil se ud ved brug af 

linearitet mellem performance og bonus. 

Denne sammenhæng vil betyde, at der er 

mulighed for at få tildelt en uendelig stor 

bonus (opadgående tendens), men derimod 

også en mulighed for at agenten skal 

tilbagebetale penge uden en grænse 

(nedadgående tendens). Ved denne struktur bør bestyrelsen være opmærksom på, hvorledes 

bestyrelsen vil håndtere at agenten formår at skabe et overskud som dog er mindre end 

konkurrenternes. En mulig løsning på den opadgående tendens kan være at lade bonusudbetalingen 

variere i forhold til konkurrenternes performance. Her vil der dog opstå udfordringer med at finde 

sammenlignelige konkurrenter, som tidligere nævnt. Der er forskellige løsninger i forhold til 

behandling af et underskud (nedadgående tendens). En løsning kan være, at der kan kræves en 

tilbagebetaling af agenten. En anden løsning kan være at der oprettes en bonusbank, hvilket vil betyde 

at bonussen de kommende år kan blive udjævnet. Dermed vil underskuddet modregnes fremtidige 

bonusudbetalinger. Det kan dog lede til at agenten bliver demotiveret, da tilbagebetalingen af 

bonussen kan blive for stor, eller kan det give agenten et incitament til at tage en større risiko i 

fremtiden for at kunne tilbagebetale bonussen (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). En anden 

mulighed er at begrænse incitamentet med en top og/eller bund. Fordelen ved denne tilgang er at den 

Figur 7 - Udbetalingsprofilen ved brug af linearitet mellem 
performance og bonus 
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tager højde for kriteriet om kongruens, kontrollerbarhed og regnskabsmæssige udfordringer, samtidig 

med der stadig er mulighed for at tildele en konkurrence dygtig løn.  

11.10.3.2 Ikke-linearitet med et minimum og maksimum incitament 

Ved en ikke-lineær tilgang bliver der ikke udbetalt en bonus så længe minimumsperformance er 

opnået, Figur 8 (Kinserdal, Petersen, 

& Plenborg, 2017) illustrerer 

hvordan betalingsstrukturen vil se 

ud, i tilfælde af der benyttes en ikke-

lineær tilgang. Bonussen kommer 

først til udbetaling givet at 

minimumsperformancen er opnået 

(punkt A). Der er mulighed for at 

opnå en bonus op til loftet som vil 

kræve en højere performance end 

minimumsperformancen (punkt B). 

For at benytte denne form for 

bonusudbetaling skal der tages 

stilling til hvad målsætningen skal være samt hvilken belønning der skal tildeles ved opnåelse af 

denne. Derudover skal der tages stilling til hvad minimumspræstationen skal være for at bonussen 

kan udbetales. Afslutningsvist skal der tages stillings til om, hvor højt gevinstpotentialet skal være. 

Der er dog også nogle ulemper ved at benytte sig af denne tilgang. En top kan medfører at incitamentet 

for at fortsætte en god præstation falder, da det ikke vil være muligt at opnå en bonus efter punkt B. 

Der kan også være en ulempe ved at benytte en bund for bonusudbetalingen. I tilfælde af at agenten 

kan se at det er umuligt at opnå minimumsgrænsen, kan det eksempelvis give et incitament til at 

udgiftsføre et stort tab som vedrører kommende år, forøge investeringerne eller forøge 

afskrivningerne. På denne måde kan det være nemmere at opnå de kommende års målsætninger 

(Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). Alternativt til at tildele en bonus, der kan stige i takt med at 

præstationerne forbedres, kan der tildeles et engangsbeløb. Det er en enkelt måde at tildele en bonus 

på, som med målsætninger kan gøre det nemmere at forstå. Dog kan det virke demotiverende for 

agenten i tilfælde af det virker umuligt at opfylde målsætninger. Derudover kan det få agenten til at 

Figur 8 - Betalingsstrukturen ved at benytte ikke-lineær tilgang 
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forsøge at forberede sig bedst muligt til de kommende år, givet at målsætningen er opnået. Det kan 

eksempelvis få agenten til at øge udgifterne til R&D. Dermed er der nogle af de samme udfordringer 

ved at tildele et engangsbeløb som ved brug af en bonus med top og bund (Murphy K. J., 2001) . 

11.10.3.3 Opsummering mellem linearitet og ikke-linearitet 

Tabel 10 viser en sammenligning af linearitet og ikke-linearitet:  

 Lineært Ikke lineært 

Kongruens Højt incitament da der ikke er nogen top. 

Lille risiko da der ingen top er på 

bonussen.  

Dårlig præstation bliver straffet.  

Styrer bonudbetalingen. 

Formindsker incitamentet hvis 

performancen er over eller 

under grænserne. 

Dårlig performance bliver 

ikke straffet. 

Kontrollerbart Bonussen kan belønne/straffe 

ukontrollerbare handlinger.  

Styrer bonudbetalingen. 

Simplicitet God sammenhæng imellem performance 

og bonus. 

Top og bundgrænserne kan 

være sværere at finde 

Regnskabsmæssige 

udfordringer 

Leder ikke til manipulation af 

indtjeningen. 

Får ikke elimineret engangsudgifter, og 

dermed kan bonussen være for høj eller 

lav.  

Risiko for at der manipuleres 

eller unødvendige udgifter 

tilføres forkert regnskabsår 

Tabel 10 - Sammenligning af linearitet og ikke-linearitet 

Der er både fordele ved at benytte begge tilgange. Linearitet mindsker risikoen, da der er en klar 

sammenhæng mellem præstation og belønning/straf. Det kan være demotiverende at få et stå stort 

tab. Derudover kan agenten blive belønnet/straffet for handlinger, som agenten ikke kan influere. Ved 

at sætte en bund på bonussen kan det give agenten et incitament til at forøge omkostningerne, for at 

reducere omkostninger de kommende år, hvis at det er umuligt at nå bonussen. Dermed er risikoen 

for regnskabsmæssig manipulation høj, både i tilfælde af at bunden ikke kan nås men også hvis toppen 

er nået. I relation til engangsbetalinger kan det ske eksempelvis i tilfælde af at agenten tiltræder eller 
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udføre en ekstra ordinær indsats, som eksempelvis kunne være ved at over-performe i forhold til 

målsætningerne (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017).  

11.10.4 Vederlagskomitéens fokus i relation til de tre basale komponenter 

En vederlagskomité bør fokusere på de tidligere gennemgåede tre basale komponenter, når der tages 

stilling til udformningen af en incitamentsordning. Da problemstillingerne ofte er individuelle, er det 

svært at lave en generel anbefaling. Vi vil derfor belyse nogle af de problemstillinger som 

vederlagskomitéen kan stå overfor. Vederlagskomitéen skal overveje, hvad det mest passende 

performancemål og benchmark er samt hvordan bonussen skal kobles til agentens performance. Ved 

valg af performancemål er der nogle regnskabsmæssige problemstillinger som der skal tages højde 

for, når der vælges et finansielt nøgletal. Målsætningen bør måles i forhold til en værdiskabelse, som 

vil få agenten til at fokusere på at tage beslutninger, som vil øge værdien for principalen. Ideelt set 

bør en incitamentsaflønning reflektere den merværdi der er blevet skabt igennem året. Det vil betyde 

at værdien af selskabet skal opgøres ved starten og slutningen af et år for at beregne værditilvæksten. 

Vederlagskomitéen bør ikke sammenligne et nøgletal for det pågældende år, med eksempelvis 

Shareholder Value Added (SVA), overskud selskabet genererer til principalen (Fera, 1997). SVA 

måler en fremtidsværdi, mens EBIT, ROIC og EVA fokuserer på performance der er opnået i det 

indeværende år, hvorved SVA tager vækst og risiko i betragtning i modsætning til de andre nøgletal 

(Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). En ulempe ved kun at fokusere på et enkelt år, er at fokusset 

ændres til at være kortsigtet, hvilket kan give nogle bestemte incitamenter for en agent, som er tæt på 

kontraktudløb eller pensionsalderen. Dette kan øge agentens motivation for at reducere 

udviklingsomkostninger, for dermed at forbedre resultaterne. En løsning på denne problematik er, at 

måle både finansielle parametre, og ikke finansielle parametre, henholdsvis EBIT og engagement, 

samt at benytte sig af en bonusbank som tidligere beskrevet. Da målingen sker i forskellige perioder 

og med forskellige forudsætninger, vil en sammenligning af disse ikke være passende (Kinserdal, 

Petersen, & Plenborg, 2017). Der er fordele og ulemper ved at benytte finansielle nøgletal som 

målingsmetode i incitamentsordningen. En fordel ved dette er at indtjeningen afhænger af agentens 

performance, samt at de finansielle nøgletal kan beregnes og formidles på en simpel måde. Agenten 

har mulighed for at se effekterne af hans beslutninger ved at læse rapporteringer der enten aflægges 

daglig, ugentlig eller på månedlig basis i virksomheden. Kvaliteten af regnskabet øges, da denne både 

kontrolleres internt og eksternt. Den tredje komponent er betalingsstrukturen. Denne komponent har 
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fokus på hvorledes incitamentet kan bindes op på den valgte målingsmetode herunder nøgletal. Hertil 

kan finansielle nøgletal nemt manipuleres af ledelsen, og dermed er de ikke objektive i forhold til 

målingen af ledelsens performance. Som vi i afsnittet om finansielle nøgletal (se under ”11.10.1 

Finansielle nøgletal”) kom ind på, er der fordele og ulemper ved at benytte disse (Kinserdal, Petersen, 

& Plenborg, 2017) . 

12. Analyse af incitamentsordninger og fiktiv agent 

Vi vil i dette afsnit analyserer incitamentsordninger for virksomhederne som findes i C25-indekset 

samt tage udgangspunkt i et eksempel med en fiktiv agent. Indledningsvis vil vi give et overblik over 

de forskellige incitamentsordninger der findes, samt hvordan disse benyttes både på kort og langt sigt 

af de enkelte virksomheder. Vi vil efterfølgende gå i dybden med fem udvalgte virksomheder fra 

C25-indekset, hvor vi vil analysere deres nuværende incitamentsordninger, samt undersøge fordele 

og ulemper forbundet ved deres nuværende incitamentsordninger. Afslutningsvis, vil vi anbefale 

ændringer for de fem udvalgte virksomheders nuværende incitamentsordninger. Derudover vil vi 

introducerer et eksempel på en fiktiv agent, hvor vi behandler beskatningen, risikoen og motivationen 

for denne. På baggrund af de tre forrige nævnte elementer vil vi give en anbefaling til den fiktive 

agent. Herudover vil vi analyserer eksempler på indførslen af incitamentsordningens påvirkning på 

aktiekursen. Behandlingen af analysen vil vi efterfølgende diskutere før vi afslutningsvist vil 

udarbejde et forslag om en generel anbefaling for en god incitamentsordning med henblik på at forene 

interesserne mellem principal og agent. I analysen og den efterfølgende diskussion vil vi tage 

udgangspunkt i: vores teoretiske tilgang, vores interview resultater samt de fem udvalgte 

virksomheders incitamentsordninger.  

12.1 Incitamentsordninger i C25 

I dette delafsnit vil vi lave en analyse af incitamentsordningerne som findes i C25-indekset eksklusiv 

banker. Der bliver primært benyttet tre elementer i disse ordninger: kortsigtet bonus, langsigtet bonus 

og ekstraordinær bonus. Den kortsigtede bonus har til formål at give agenten et kortsigtet incitament 

(primært et år), mens de langsigtede ordninger skal skabe et incitament over 3-5 år. Den 

ekstraordinære bonus kan benyttes ved tiltrædelse, fastholdelse og i tilfælde af en ekstraordinær 

indsats. Derudover kan den ekstraordinære bonus benyttes, eksempelvis når en ny agent bliver ansat 

tildeles en sign-on fee, hvor virksomheden giver agenten en form for bonus, hvilket kan ske i form af 



12. Analyse af incitamentsordninger og fiktiv agent 
    

 
69 

Ozan & Ramzan 

aktier, RSU, optioner eller kontanter. Tildelingen sker blandt andet for at give agenten en 

kompensation for mistet bonus som har været vestet i en tidligere arbejdsplads samt for at tiltrække 

dygtige ledere, men også for at skabe en fællesinteresse mellem principalen og agenten. Udvælgelsen 

af de fem virksomheder fra C25-indekset blev baseret på en variation i virksomhedernes 

vederlagspolitik. I bilag 2 gives der en oversigt over alle incitamentsordningerne i C25-indekset 

eksklusiv banker.  

12.2 Nuværende incitamentsordninger for de 5 udvalgte virksomheder fra C25-indekset  

I dette afsnit vil vi fokuserer på de udvalgte virksomheder fra C25-indekset: Carlsberg (Carlsberg, 

2018), Chr. Hansen (Hansen C. , 2019), Demant (Demant, 2018), Lundbeck (Lundbeck, 2019) og 

SimCorp (SimCorp, 2018) fra C25-indekset. På baggrund af de beskrevne incitamentsordninger vil 

vi lave en analyse samt præsenterer fordele og ulemper ved anvendelse af disse ordninger. Tabel 11 

giver et overblik over de fem udvalgte virksomheders incitamentsordninger fra C25-indekset:  

Virksomhed Ekstraordinær bonus Kortsigtet incitement Langsigtet incitament 

Carlsberg Op til 60% ekstra for 

performance on target 

Kontant (op til 100% 

af grundløn) 

Performance aktier (3 års vestning) 

– optil 300% bonus 

Chr. 

Hansen 

 1/3 aktier og 2/3 

kontant 

Matching shares afhængig af 

multiple 

Demant  Ingen Fantomaktier (Optil 1-6 måneders 

grundløn)  

Lundbeck  Kontant (Optil 6-14 

måneders grundløn, 

afhængig af stilling) 

Aktiebaseret (Optil 6-12 måneders 

grundløn) 

SimCorp Kontant og RSU (Optil 

10% for ekstra god 

performance, optil 50% i 

sign on fee kontant og 

optil 50% af grundløn i 

RSU) 

Kontant (Optil 65% af 

grundløn) 

RSU (Optil 100% af grundløn) 

Tabel 11 - Overblik over incitamentsordninger for de fem udvalgte virksomheder 

De fem undersøgte virksomheder foruden en enkelt benytter sig udelukkende af en kontant bonus for 

at skabe et kortsigtet incitament. Virksomheden Chr. Hansen anvender i stedet en model hvor 1/3 af 
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den kortsigtede bonus tildeles som aktier, hvor det resterende tildeles som en kontant bonus. 

Kriterierne som bonussen udgør af grundlønnen varierer fra selskab til selskab. Det vil vi komme 

tilbage til i forbindelse med gennemgangen af de fem udvalgte virksomheder senere i analysen. 

Virksomhedernes tilgang til den langsigtede incitamentsaflønning varierer, da selskaberne ikke 

benytter sig af de samme metoder. Hvad angår størrelsen af den ekstraordinære bonus varierer denne 

fra selskab til selskab. Selve bonussen kan udgøre mellem 10-200% af grundlønnen. Fælles for alle 

selskaberne der benytter sig af den ekstraordinære bonus, er at tildelingen sker på baggrund af 

objektive og/eller subjektive kriterier bestemt af bestyrelsen eller vederlagskomitéen. 

12.2.1 Carlsbergs incitamentsordning  

I Carlsbergs vederlagspolitik (Carlsberg, 2018) fremgår det, at vederlagsstrukturen består af både en 

kort- og langsigtet incitamentsaflønning til at belønne og motivere ledelsen i virksomheden. For at 

motivere ledelsen og sikre at selskabets kortsigtede målsætninger opnås, er der blevet opsat mål som 

vurderes af en komité. Bonussen kan udgøre op til 100% af grundlønnen, hvor af 80% afhænger af 

hvorvidt tre målsætninger inden for; Organic Operation Profit, Organic Net Revenue Growth og 

Cash Flow er opnået. Målsætningen for opnåelse af de sidste 20% af bonussen sker på baggrund af 

den samlede strategi for Carlsberg gruppen. Ved at opnå minimumsgrænsen i forhold til de tre 

målsætninger opnår agenten en bonus svarende til 60% af grundlønnen. I forbindelse med 

vurderingen af den enkelte agents performance, tages der højde for selskabets udvikling i det forrige 

år. Bonussen bliver udbetalt en gang om året i form af en kontant bonus. Herudover benytter Carlsberg 

sig også af en incitamentsaflønning på langsigt i form af ”performance shares” (aktier der er knyttet 

til agentens performance) der er vestet i tre år. Tildelingen sker på baggrund af fire performancemål 

over de tre år; Total Shareholder Return, Earnings Per Share, Organic Net Revenue Growth samt 

Return On Invested Capital. Der kan opnås en bonus svarende til 300% af grundlønnen. 

Vederlagskomitéen sætter hvert år målsætningen for det kommende år, hvilket vil sige at der er årlige 

målsætninger for den langsigtede incitamentsaflønning. Begrundelsen for valg af målsætningerne er 

at det skabes en forenet interesse mellem principalen og agenten. For at styrke interessesammenfaldet 

yderligere, er der et krav til at CEO’en og CFO’en skal opbygge en portefølje af aktier i selskabet 

svarende til 150 og 120% af deres grundløn. Derudover nævnes det i vederlagspolitikken at der i 

tilfælde af stærk misligholdelse, kan kræves en tilbagebetaling af både den kort- og langsigtede bonus 

(Carlsberg, 2018). 
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12.2.2 Chr. Hansens incitamentsordning 

I Chr. Hansens vederlagspolitik (Hansen, 2019) fremgår det, at vederlagsstrukturen består af både en 

kort- og langsigtet incitamentsaflønning for deres ledelse. Deres kortsigtede aflønning bliver målt 

både i forhold til finansielle målsætninger for gruppen, men også diskretionære personlige mål (ikke-

finansielle mål). De finansielle målsætninger for gruppen udgøre 60% af bonussen (ligeligt fordelt i 

mellem organic growth, EBIT target og Free Cash flow), mens at de sidste 40% afhænger af 

diskretionære personlige mål som kan ændres fra år til år. Hele bonussen bliver dog ikke udbetalt 

kontant. 1/3 af bonussen bliver udbetalt som RSU mens at 2/3 som en kontant bonus (se under ”17. 

Bilag 2”). Det skal bemærkes, at der for modtagelsen af den langsigtede incitamentsbonus, skal der 

købes aktier (aktieerhvervelse), da man tildeles matching shares, i forhold til antallet af aktier man 

besidder. Den langsigtede incitamentsaflønning løber over tre år. For at fastholde agenten bliver der 

tildelt 1/2 matching share pr. aktie der ejes. For at opnå målsætningen for Organic Growth og 

målsætningen i forhold til det akkumulerede EBIT over de tre år bliver der tildelt 1,5 matching shares 

for hver af de to mål. Total Shareholder Return bliver målt i forhold til peers og kan fordoble antallet 

af aktier. 

12.2.3 Demants incitamentsordning 

I Demants vederlagspolitik (Demant, 2018) fremgår det, at vederlagsstrukturen består af to 

komponenter: et fast vederlag og en variable komponent til ledelsen. Størstedelen af aflønningen for 

Demants ledelse består af en fast løn. For at fastholde incitamentet hos ledelsen, så de har samme 

interesser som Demants aktionærer modtager ledelsen en variabel årlig kontant bonus (kortsigtet 

incitamentsaflønning), hvor det er muligt at forøge den kontante bonus. Derudover kan bonussen 

tilbageholdes op til tre år før den udbetales. Årligt bliver en værdi svarende til to måneders fastløn 

konverteret til fantomaktier i virksomheden, hvorefter de tildeles ledelsen (langsigtet 

incitamentsaflønning). Aktieprisen der bruges til beregning af disse fantomaktier baseres på den 

gennemsnitlige aktiepris angivet af Nasdaq Copenhagen (Copenhagen, 2019) for en specifik periode 

tæt op af offentliggørelsen af virksomhedens årsrapport. Efter udløb af tilbageholdelsen af bonussen, 

udbetales en sum svarende til fantomaktiernes værdi ved tildelingstidspunktet. Udbetalingen 

afhænger ikke af om ledelsen har opnået bestemte performancemål. Derudover kan ledelsen 

(frivilligt) vælge, at deltage i virksomhedens aktieaflønningsprogram. Deltagelsen kræver at agenten 

afsætter en procentdel af sin bruttoløn hver måned, hvilket konverteres til aktier i virksomheden i 
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slutningen af året. Vesting-perioden er på to år det vil sige perioden, hvor agenten holder aktien til 

den modnes det vil sige må udnyttes (Demant, 2018).  

12.2.4 Lundbecks incitamentsordning 

I Lundbecks vederlagspolitik (Lundbeck, 2019) fremgår det, at der både aflønnes på kort sigt (1 år) 

samt på lang sigt (> 1 år). På kort sigt har Lundbeck et incitamentsprogram for selskabets ledelse. 

Dette program giver en årlig kontant bonus ved opnåelse af bestemte mål. Selve bonusordningen 

baseres på koncernmål samt individuelle mål. Kriterierne fra koncernen afspejler økonomiske 

parametre, der anses (fra bestyrelsens side) som at være de væsentligste årlige mål, så virksomhedens 

ønskede vision kan realiseres. Vederlagskomitéen anbefaler visse mål samt bonus, hvilket kræves 

godkendt af bestyrelsen. Derudover skal bestyrelsen forsøge at udvise god forretningsmæssig 

dømmekræft i sin vurdering om disse ændringer, og skal på den måde træffe beslutning om udbetaling 

af bonus. I tilfælde af ekstraordinær præstation har den administrerende direktør i Lundeck mulighed 

for at modtage op til maksimalt 14 måneders grundløn i bonus, hvorimod de andre medlemmer i 

ledelsen har mulighed for, maksimalt at modtage seks måneders grundløn (Lundbeck, 2019). På lang 

sigt har Lundbeck et incitamentsprogram, hvor ledelsen i Lundbeck kan aflønnes med betingede 

aktier (RSU), aktieoptioner, warrants eller andre former for aktiebaserede instrumenter. For dette 

langsigtede program kan Lundbecks administrerende direktør maksimalt opnå en bonus svarende til 

12 måneders grundløn, mens de øvrige ledelsesmedlemmer kan få en bonus svarende til seks 

måneders grundløn. Værdien af instrumenterne samt den maksimale mulige tildeling af instrumenter, 

beregnes på baggrund af Lundbecks gennemsnitlige aktiekurs over de første ti bankdage efter 

Lundbecks årsrapport er blevet offentliggjort. Lundbeck baserer deres værdiansættelse af optionerne 

på en optionsmodel. Instrumenterne modnes tre år efter tildeling, og aktieoptioner og warrants kan 

udnyttes i op til ti år fra tildelingstidspunktet. Bestyrelsen bestemmer målene for tildeling og/eller 

modning, hvilket kan omfatte økonomiske/strategiske mål for Lundbeck samt individuelle mål. Hvis 

disse mål ikke opnås vil instrumenterne ikke tildeles/modnes. For ledelsen er det betinget at de 

igennem hele modningsperioden stadig er ansat hos Lundbeck. Der kan dog være undtagelser, hvor 

bestyrelsen vurderer at denne betingelse ikke skal gælde i visse ”good leaver”-situationer. Hvis der 

indtræffer situationer, som i væsentlig grad ændrer grundlaget for tildelingen eller ændrer selskabets 

aktiviteter og strategier, forbeholder bestyrelsen sig til (gennem modningsperioden) at reducere 

antallet af instrumenter der er tildelt ledelsesmedlemmerne (Lundbeck, 2019).  
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12.2.5 SimCorps incitamentsordning  

I SimCorps vederlagspolitik (SimCorp, 2018) er det bestyrelsen, der godkender vederlaget for 

ledelsen. Incitamentsordningen består af en kortsigt og langsigtet incitamentsaflønning. 

Gevinstpotentialet for ledelsen tager udgangspunkt i bonusudbetalinger for danske og internationale 

virksomheder med tilsvarende størrelse og sammenlignelige forretningsaktiviteter. Der kan opnås 

100% bonus, hvis alle kortsigtede mål opnået. Vederlagsstrukturen består af en grundløn, en 

kortsigtet incitamentsaflønning som maksimalt kan udgøre 90% grundlønnen, og en langsigtet 

incitamentsaflønning som maksimalt kan udgøre 100% af grundlønnen. Det kortsigtede 

incitamentsprogram er opdelt i flere komponenter, hvor 65% af grundlønnen kan opnås baseret ved 

opfyldelsen af det tildelte Balanced Scorecard (som vægter 50% og er ligeligt vægtet i mellem 

finansielle og strategiske mål) mens at de sidste 15% basere på andre fastsatte mål, der ændres årligt. 

Herudover har bestyrelsen mulighed for at tildele yderligere 15%, ved en ekstraordinær indsats. 

Ledelsen deltager også i det langsigtede incitamentsprogram, hvor incitamentet til den langsigtede 

værdiskabelse baseres på en tildeling af RSU med en værdi op til 100% af grundlønnen (bestemt ved 

tildelingstidspunktet). Antallet af RSU tildelt under dette program udregnes ved, at kigge på 

gennemsnittet af aktiekursen for SimCorp for en tre dages periode op til udgivelsen af deres årsrapport 

for forrige regnskabsår. RSU som er tildelt under dette program er betinget af, at lederen stadig er 

ansat hos SimCorp ved udløb af vesting-perioden (tre år), og at SimCorp har opnået visse definerede 

performancemål ved optjeningstidspunktet fra lederens side. Hvis disse mål kun er mødt delvist, kan 

antallet af RSU blive reduceret eller helt bortfalde, hvilket vurderes af bestyrelsen. Der kan dog være 

specialtilfælde, hvor bestyrelsen bestemmer at lederen stadig skal have tildelt sine aktier, selvom 

specifikke mål ikke er nået eller lederen ikke længere er ansat hos SimCorp, eksempelvis grundet 

lederens alder (SimCorp, 2018).  

12.3 Fordele/ulemper ved nuværende incitamentsordninger i de udvalgte fem virksomheder 

I nedenstående delafsnit gennemgås fordele samt ulemper ved de nuværende incitamentsordninger 

med udgangspunkt i de fem udvalgte virksomheder fra C25-indekset.  

12.3.1 Fordele/ulemper for Carlsberg 

Carlsberg har både en kort- og langsigtet incitamentsaflønning, som benyttes til at belønne og 

motivere ledelsen. I forbindelse med den kortsigtede incitamentsaflønning bliver der opsat mål som 

vurderes af en komité. Der kan argumenteres for at det er positivt at en komité står bag vurderingen 
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og målsætningen. Komitéen består af fem medlemmer som bliver valgt for et år ad gangen. Ved at 

undersøge medlemmernes baggrund, kan man se, at de har mange års erhvervserfaring, og dermed 

kan det forventes, at de har en høj grad af virksomhedsforståelse og kompetencerne for at kunne 

vurdere præstationerne for ledelsen samt sætte målene for disse. Idet vurderingen af de subjektive 

kriterier fra komitéens medlemmer vil være individuelle kan det være svært for agenten at vurdere 

hvor tæt agenten er på opnåelsen af visse målsætninger, og dermed være en ulempe. Derudover kan 

det være begrænset hvor stor indflydelse den enkelte agent har på gruppestrategien, hvilket kan 

demotiverer denne og samtidig kan denne ikke fastholde sin performance. Indflydelse på 

performancemålene er blandt andet også noget som HLH giver udtryk for i vores interview som 

betydningsfuldt for hans engagement. Idet HLH i højere grad bliver i stand til at gøre en forskel og 

se målbare resultater. Hans holdning underbygges af teorien under de tre basale komponenter. 

Tidligere i teorien (se under "11.10 Incitamentsordningens tre basale komponenter"), blev 

incitamentsordningens opbygning gennemgået. Én af komponenterne belyste vigtigheden af at det 

valgte performancemål følger virksomhedens strategi. På denne måde kan man forhindrer agenten i 

at have et kortsigtet performance fokus, hvis dette ønskes.  

For den langsigtede incitamentsaflønning tildeles der performance shares der skal vestes i tre år. 

Performance vurderes og belønnes af komitéen med årlige målsætninger, hvor der afslutningsvist i 

perioden for vesting sker en samlet vurdering af de tre år. Det positive ved Carlsbergs tilgang er at de 

benytter sig af flere nøgletal samt en komité, hvilket kan reducere muligheden for manipulation og et 

ensidigt fokus på et bestemt nøgletal. Derudover er der udvalgt nøgletal som har fokus på 

forretningen, men som også er værdiskabende samt i principalens interesse. At der skal fokuseres på 

værdiskabelsen for aktionæren, er noget som både MB og SP beskæftiger sig med, da de begge 

fokuserer på afkastet af deres investeringer. En ulempe ved at benytte nøgletal som eksempelvis 

ROIC, er at disse nøgletal beregnes over et enkelt regnskabsår, dermed bliver der ikke taget højde for 

risikoen ved investeringer der er foretaget. Derudover kan fokusset på nøgletallet få agenten til at 

fravælge investeringer med en positiv NPV, da dette netop kan reducere ROIC. Det kan argumenteres 

for om muligheden for at opnå 300% af grundlønnen er for højt, hvilket kun kan vurderes ved at 

kende til den præcise grundløn. Fra vores interview med SP fortæller han, at han ikke har noget i mod 

at der tildeles en høj bonus, hvis agenten kompenserer for den høje bonus med hårdt arbejde og 

dermed øger virksomhedsværdien. 
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12.3.2 Fordele/ulemper for Chr. Hansen 

Ud fra Chr. Hansens vederlagspolitik fremgår det at virksomheden både benytter sig af en kort- og 

langsigtet incitamentsaflønning. Den kortsigtede incitamentsaflønning måles både i forhold til 

finansielle målsætninger for hele gruppen, men har også et fokus på ikke-finansielle mål. I forhold til 

den kortsigtede incitamentsaflønning, er det en fordel at Chr. Hansen kombinerer RSUer og 

kontanter, da det kan skabe en fællesinteresse med aktionærerne ved tildelingen af RSUer, mens den 

kontante bonus kan opfattes som en anerkendelse i relation til Herzbergs to-faktor-teori. En af de 

motivationsskabende faktorer er kontanter, såfremt at de tildes som en form for anerkendelse for en 

god præstation. Under vores interviews bekræfter MAH og MIH, at de føler sig motiveret af at 

modtage en bonus. At tildele RSUer, er en enkel måde til at forene interessen mellem principalen og 

agenten, hvilket både SP og MB er fortalere for. En ulempe for Chr. Hansen ved at benytte nøgletal, 

er at de udelukkende fokuserer på det aktuelle år, og ikke udviklingen mellem regnskabsårene. 

Eksempelvis er EBIT et godt nøgletal da det indeholder den relevante information om virksomheders 

kerne aktiviteter. Dog skal der tages stilling til hvordan blandt andet engangsomkostninger, R&D, 

markedsføringsomkostninger og andre langsigtede omkostninger skal udgiftsføres. R&D kan være 

væsentlig for virksomheden, men samtidig kan det også være med til at reducere EBIT, dermed kan 

det give agenten et incitament i at reducere disse omkostninger for at opnå EBIT-målsætningen. 

Derudover tages der ikke højde for renteomkostninger, hvilket kan få agenten til at optage dyre lån 

for at øge investeringerne.  

Det langsigtede incitament bliver skabt ved at agenten får tildelt ”matching shares”. Fordelen med 

denne ordning er at der er stor fokus på at agenten skal have et medejerskab samt at have ”hånden på 

kogepladen”. At give et medejerskab til agenten er motivationsskabende i forhold til at forene 

interesserne mellem principalen og agenten. Netop dette bekræftes også af HLH under interviewet, 

idet han gav udtryk for at det giver det en følelse af medansvar og forener interesserne mellem 

principalen og agenten at få et medejerskab. Dette kan kobles til interviewet med MB og SP som er 

positive overfor at agenten har ”hånden på kogepladen”, da agenten på denne måde også mærker når 

det går mindre godt, samtidig med at agenten får en downside risiko ved en investering. En anden 

fordel ved incitamentsordningen er benchmarking, da dette indikerer hvordan den enkelte agent har 

præsteret under markedsvilkårene, samtidig med at der i højere grad bliver taget forbehold for 

markedsrisikoen. Det er noget som NWN og MM begge giver udtryk for i vores interviews. Dette 
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understøttes også af MB og SPs perspektiv på måling af den enkelte agents præstation. De er alle fire 

enige om at det mest retvisende vil være, at se på den relative præstation i forhold til konkurrenterne. 

Tidligere i teorien belyste vi eksterne stanarder i forhold til at benchmarke virksomheden mod 

konkurrenter inden for samme marked. Teorien belyste at der er en fordel ved at benytte sig af 

eksterne standarder, da disse udligner makroøkonomiske forhold for virksomhederne. Dette er også i 

overensstemmelse med teorien omkring de tre basale komponenter, hvor et af punkterne er at der skal 

fokuseres på en sammenlignelig gruppe af virksomheder, for at få et retvisende billede af den enkeltes 

præstation. Dette gælder både når det går godt samt når det går dårligt for virksomheden. Under den 

kortsigtede incitamentsaflønning for Chr. Hansen er det ikke det mest optimale at måle præstation 

med henblik på EBIT, da nøgletallet har nogle udfordringer i forhold til at give et retvisende billede 

af agentens præstation (se under ”11.10.1 Finansielle nøgletal som målingsmetode”).  

12.3.3 Fordele/ulemper for Demant 

Ud fra Demants vederlagspolitik fremgår det at den anden komponent i bonusaflønningen (den 

variable komponent) tildeles som årlig kontant bonus, dog er det kun muligt at få udbetalt denne 

bonus tre år efter man har været en del af incitamentsordningen. Dette indikerer at ledelsen i Demant 

ikke modtager nogen form for en ”reel” kortsigtet incitamentsaflønning. Den kontante bonus tildeles 

årligt, men udbetales reelt tre år efter indgåelsen af ordningen. Dette kan være en fordel for de 

tidligere nævnte tre basale komponenter i teorien, hvor den første komponent er ”Valg af 

performancemål”, og én af delspørgsmålene for denne komponent er ”Hvordan kan man forhindre 

agenten i at have kortsigtede performance i fokus?”. Denne type af incitamentsordning hos Demant 

reducerer sandsynligheden for, at fokusset ændres til at være på kort sigt, hvilket kan give bestemte 

incitamenter for en agent der er tæt på kontraktudløb eller pensionsalderen. Ved at den ”reelle” 

tildeling (udbetalingen) først sker efter tre år er en fordel, da dette kan forene de langsigtede interesser 

mellem principalen og agenten, men er en ulempe på kortsigt. Derudover kan den kontante bonus 

tilbageholdes af principalen, hvis sådan en tilbageholdelse findes relevant. Årligt konverteres 

fantomaktier til ledelsen svarende til to måneders grundløn. Efter tilbageholdelsesperioden (tre år) 

tildeles fantomaktierne til agenten. Demants ledelse kan ud over dette også frivilligt deltage i et 

aktieaflønningsprogram med en vesting-periode på to år. For tildeling af fantomaktierne kan denne 

type af incitamentsaflønning anses for at være en ulempe for selskabets ledelse. Grunden til dette er 

at fantomaktierne i sig selv ikke giver agenten et medejerskab hos Demant. Da ledelsen ikke får tildelt 
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en aktie, herunder et reelt ejerskab, kan dette have en demotiverende effekt for ledelsen, da man ikke 

bliver en del af det reelle ejerskab. Aktieaflønningsprogrammet kan være en løsning for forrige 

nævnte. Dog kan der være et problem i at aktieaflønningsprogrammet er frivillig, da det giver agenten 

mulighed for at vælge ikke at deltage i programmet blandt andet på grund af ændret risikoprofil, 

hvilket uddybes senere (se under ”12.5.2 Risiko og motivation for fiktiv agent”). Under vores 

interview med NWN nævner han, at risikoprofilen oftest er forskellig fra principal i modsætning til 

agent. Ifølge NWN vil principalen oftest have en større formue samt en større spredning af risiko i 

sine investeringer, da principalen typisk også har investeret i andre selskaber. Dette medfører at 

risikoen bliver større for agenten end principalen. Hvis Demant derimod ”tvang” ledelsen til at deltage 

i selve aktieaflønningsprogrammet ved at gøre den obligatorisk, vil det bedre forene interesserne 

mellem principalen og agenten. Fra vores interview med SP kan der med betingelseselement for RSU 

sammenlignes med tilbageholdelsen (betingelsen) for Demants bonusaflønning. SP forklarer at der 

ved RSU skal være en symmetri, så der ikke kun er et kortsigtet perspektiv, således at der går noget 

tid før bonussen udbetales til agenten, hvilket medfører at agenten også har en downside-risiko. HLH 

argumenterer for hvorfor der skal tildeles medejerskab til agenten, da HLH beskriver at der er stor 

interesse i at have et medejerskab, da dette bidrager til det enkelte individ. Agenten tilegner sig et 

større medansvar, hvilket kan forene principalen og agentens interesse.  

12.3.4 Fordele/ulemper for Lundbeck 

Lundbecks kortsigtede incitamentsprogram, giver en kontant bonus årligt ved opnåelse af forud 

aftalte mål for det tidligere regnskabsår. Fordelen ved det kortsigtede incitamentsprogram for 

Lundbeck er, at det gives som en anerkendelse for godt arbejde på kort sigt. Fra teorien benyttede vi 

Herzbergs to-faktor-teori, som fokuserer på hygiejnefaktorer samt motivationsfaktorer (se under 

”11.1 Herzbergs to-faktor-teori”). Løn og frynsegoder er goder, som både kommer ind over 

hygiejnefaktorer og motivationsfaktorer. Hvis lønnen tildeles i form af en anerkendelse for en god 

performance, så kan dette være en motiverende faktor for agenten, dette gælder både den kontante 

bonus samt bonussen for en ekstraordinær indsats. Ulempen ved det kortsigtede incitamentsprogram 

for Lundbeck er, at denne kun kan have en kortsigtet motivationsvirkning. Derudover så kan en anden 

ulempe være uklarheden ved vurderingen af agentens indsats. Der tages primært udgangspunkt i 

objektivitet under vurdering af agentens gevinstpotentiale med en vis grad af subjektivitet. Hvis 

agenten ikke har mulighed for at spore, hvad i performancen der har været mangelfuld på grund af en 



12. Analyse af incitamentsordninger og fiktiv agent 
    

 
78 

Ozan & Ramzan 

subjektiv vurdering, kan dette være demotiverende for agenten. For Lundbecks langsigtede 

incitamentsprogram, kan ledelsen aflønnes med RSUer, aktieoptioner, warrants eller andre 

aktieaflønningsformer. Afhængig af hvilken aktieaflønningsform der benyttes, så kan det være 

motiverende for ledelsen at få et medejerskab i form af aktier. Dog afhænger dette af hvilken type 

aktieaflønningsform der aflønnes med. For aktieoptioner er der både fordele samt ulemper. En fordel 

er hvis en virksomhed ønsker muligheden for høj vækst, så gør aktieoptionerne det muligt for agenten 

at påtage en høj risiko på vegne af selskabet uden konsekvenser i form af en downside risiko for 

agenten selv. Dette kan dog også være en ulempe, da i takt med at agentens risikoprofil (i relation til 

principalen) ændres, så får principalen en større risiko for at miste meget af deres formue, hvorimod 

agenten ikke mister noget som helst, hvilket vi kommer nærmere ind på senere i analysen (se under 

”12.5 Fiktiv agent”). Derfor kan aktieoptioner både give muligheden for en høj gevinst, men også 

stort tab, hvilket vil påvirke principalen. Fra vores interview med HLH, udtaler han at ”følelsen af 

anerkendelse er større end beløbet man modtager, da dette giver en følelse af at man blive anerkendt” 

(ligesom Herzbergs to-faktor-teori fortæller). Derudover fortæller HLH også, at kompleksiteten ved 

ordningerne hos Chr. Hansen kan gøres bedre, ved at gøre det mere enkelt (Hansen H. L., 2019). 

Dette kan kobles til Lundbecks incitamentsordning, da det godt kan virke kompleks i relation til 

bedømmelsen af gevinstpotentialet for det langsigtede incitamentsprogram med deres grad af 

objektivitet og subjektivitet. Fra vores interview med MM, nævner han også at 

incitamentsordningerne på lang sigt skal holdes enkelt. Det understøtter også forrige udtalelse fra 

HLH. 

12.3.5 Fordele/ulemper for SimCorp 

SimCorps kortsigtede incitamentsprogram, består af en årlig kontant bonus som maksimalt kan 

udgøre 90% af grundlønnen. Fordelen ved den kortsigtede kontante bonus er, at den øger agentens 

motivation til at varetage principalens interesse på kort sigt ved at have forskellige vægte i form af 

objektivitet og subjektivitet. Dog kan der være ulemper for denne type kortsigtede aflønning, hvis de 

finansielle mål for SimCorp sættes i fokus i højere grad end de strategiske mål. Grunden til at dette 

kan være en ulempe er, at de finansielle mål kan influeres af udefrakommende faktorer. Eksempelvis 

kan aktiekursen stige på grund af markedet stiger generelt, hvilket ikke har noget med agentens 

performance at gøre. SimCorps langsigtede incitamentsprogram, består af RSUer som maksimalt kan 

udgøre 100% af grundlønnen. Fordelen ved RSU er, at de giver bestyrelsen mulighed for at 
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tilbageholde aktierne, givet at ledelsen ikke har levet op til de langsigtede forventninger. Ulempen 

ved RSU er, at de kan have en demotiverende effekt for ledelsen givet at vesting perioden for RSUer 

er sat alt for højt, så man først tildeles udbetalingen af sin gode performance mange år efter. Fra vores 

interview med SP udtaler han, at fordelen med RSU er at der også er en risiko for agenten (i 

modsætning til aktieoptioner), da der er mulighed for at miste sine RSUer herunder miste 

gevinstpotentialet, hvis man ikke lever op til målene. Fra vores interview med MM forklarer han, at 

det også kan være relevant at have en intern benchmark end kun end ekstern. Dette kan kobles til 

vores teoretiske tilgang med interne og eksterne standarder (se under ”11.10.2 Interne og eksterne 

standarder”), hvorved de interne standarder benyttes som en intern benchmark, hvorved de direkte 

influerer ledelsens beslutninger i det indeværende år samt de tidligere år. Dette kan eksempelvis være 

at benchmarke det aktuelle års resultater med de tidligere års resultater for en virksomhed. For 

SimCorps nuværende vederlagspolitik fremgår det, at denne benchmark består af en ekstern 

benchmark. Under antagelse af at det ikke går godt for SimCorp givet at de befinder sig i et bear-

market (fald i aktiemarked), så kan en intern benchmark være nyttig, da denne kan hjælpe med at 

identificere en god performance i selskabet selvom markedet ikke klarer sig godt. 

12.4 Delanbefaling til de fem udvalgte virksomheder 

Vi vil i dette afsnit udarbejde anbefalinger til de fem virksomheder med henblik på deres 

incitamentsordning for ledelsen. Anbefalingen tager udgangspunkt i at forene fællesinteressen 

mellem principalen og agenten, hvilket denne afhandlings problemformulering har til fokus.  

12.4.1 Delanbefaling til Carlsberg 

I Carlsberg er der en komité der forholder sig til indholdet af incitamentsordningen, hvilket er noget 

som vores respondenter er positive over, da en komité med de rette kompetencer, kendskab til 

virksomhedens styrker og svagheder, aktionærernes interesser med mere, har bedre mulighed for at 

sætte retningslinjer for ledelsen løbende. På kort sigt tildeler Carlsberg en kontant bonus som 

afhænger 80% af virksomhedens performance i form af objektive mål og 20% af subjektive mål. 

Fordelingen på 80-20% er en fordeling som vi anbefaler bør ændres. En så høj grad af objektivitet 

gøre bonussen mere usikker, da udefrakommende faktorer kan få en stor betydning for resultatet. 

Dermed vil en agent blive straffet for ændringen på markedet, på trods af agenten har forsøgt at ændre 

aktiekursen for selskabet efter markedsændringen. Eksempelvis kan agentens mulighed for opnåelse 

af performancemål blive påvirket af ændringer i lovgivningen. Et eksempel på dette er lovændring 
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vedtaget af Europa Parlamentet i 2014, hvilket førte til en boykot for salg af varer til Rusland, som 

fik stor indflydelse på Carlsbergs forretning (Berlingske, 2014). En sådan sanktion er ikke noget der 

kan styres af agenten, men da bonussen er bundet op på objektive krav, vil det betyde at agentens 

mulighed for opnåelse af performancemålene ikke realiseres. MM og HLH ser begge positivt på 

indførelsen af incitamentsordninger der har en god balance af subjektive og objektive kriterier. På 

baggrund af dette vil vi anbefale Carlsberg, at inddrage flere subjektive kriterier for at kunne tage 

forbehold for udefrakommende faktorer, som kan have en indflydelse på agentens aflønning. I forhold 

til den langsigtede incitamentsaflønning tildeler Carlsberg performance aktier som skal vestes i tre 

år. Vesting-perioden for Carlsberg tilsvarer andre C25-virksomheders benyttelse af vesting.  

Værdien af performance aktierne kan udgøre optil 300% af grundlønnen. Dette kan indikere at en stor 

del af bonussen afhænger af agentens performance, men kan også være et udtryk for en høj løn til 

agenten. En høj løn til agenten kan opfattes som at agenten har magten i virksomheden, hvilket SP 

fra vores interview opfatter som værende negativt. SP mener også at en agent skal belønnes for en 

god performance. En høj løn kan dog også skabe negativ omtale i medierne og afholde investorer fra 

at investere, samtidig kan det have en negativ indflydelse på medarbejderne i selskabet, hvis 

lønforskellen er for stor. Derudover skal der være en overensstemmelse med selskabets Corporate 

Governance-politik, som tidligere belyst i teorien (se under ”11.6.2 Corporate Governance”). 

Carlsberg skal ved ”god selskabsledelse” have til formål at understøtte ansvarlig ledelse, så de 

langsigtede konkurrenceevner styrkes. I Carlsbergs tilfælde har der over de seneste år været flere 

eksempler på negativ omtale af den høje løn der tildeles ledelsen (Finans.dk, 2018). På baggrund af 

dette vil vi anbefale Carlsberg, at være opmærksomme på det omgivende samfunds syn på den høje 

løn. Selve performancen bliver målt som en kombination af finansielle nøgletal samt målingsmetoder 

som forholder sig til aktiekursen. Denne kombination kan være fordelagtig, men samtidig kan der 

være ulemper ved disse nøgletal, som vi tidligere har belyst under afsnittet ”Finansielle nøgletal” (se 

under ”Tabel 8”). At benytte nøgletal som EPS og TSR er noget som kan være positivt set fra et 

principal-perspektiv. Derudover er der et krav til at CEO og CFO tilegner sig et medejerskab i form 

af aktier svarende til henholdsvis 150 og 120% af grundlønnen. Det er en positiv faktor at der bliver 

skabt et medejerskab og agenten derigennem får forenet interesserne med principalen. Det kan 

overvejes om Carlsberg i stedet for kræve aktierne erhvervet af agenten skal tildele eller at den 
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kontante bonus skal omregne til aktier. Dette er en mulighed som flere af vores respondenter har givet 

udtryk for i forbindelse med vores interviews herunder SP. 

12.4.2 Delanbefaling til Chr. Hansen 

 Chr. Hansen benytter sig både en kort- og langsigtet incitamentsaflønning. Den kortsigtede 

incitamentsaflønning er bundet op på tre gruppemål herunder nøgletal. At benytte nøgletal kan have 

nogle fordele i forhold til at de kan beregnes af agenten, som derved kan få et indblik i agentens 

nuværende performance. SP mener at ved benytte nøgletal som performancemåling, kan dette være 

en ulempe, da agenten vil fokusere på at forbedre de specifikke nøgletal, som der måles og belønnes 

efter. HLH er skeptisk overfor at der fokuseres mere på de objektive mål frem for de subjektive mål 

da han mener at agenten ved de subjektive mål har mulighed for at influere opnåelsen af bonussen. 

Dette kommer til udtryk i Chr. Hansens vederlagspolitik, da 40% af bonussen bliver vægtet i forhold 

til de subjektive mål. Det er dog positivt at der bliver benyttet subjektive kriterier, da det kan være 

med til at fremhæve den enkelte agents præstation selv ved dårlig performance af selskabet. På 

baggrund af dette anbefales det for Chr. Hansen, at være opmærksom på vægtningen af de objektive 

og subjektive kriterier, samt eventuelt at reevaluerer vægtningen for disse kriterier årligt, så selskabets 

målsætninger løbende kan tilpasses. 

Det langsigtede incitamentsprogram bygger på at der er købt aktier i selskabet, da der ved opnåelse 

af bonus bliver tildelt aktier på baggrund af en multipel afhængig performancemålenes vægtning i 

vederlagspolitikken. Det betyder at der fokuseres på at agenten skal have aktier samt opnå et 

medejerskab i selskabet. Det er noget som flere af vores respondenter er positive overfor, samt bliver 

dette bekræftet af teorien (se under ”11.2 Principal-agent-teorien”), da opnåelse af medejerskab 

forener interesserne mellem principalen og agenten. Derudover skaber medejerskabet også en stører 

interesse for selskabet, da agenten ved at have aktier, følger mere med i aktiens udvikling, hvilket 

blev bekræftet af interviewet med MAH, hvor han gav udtryk for en øget interesse for aktiekursen 

efter opnåelsen af medejerskab. Dette blev også belyst gennem de tidligere nævnte casestudier for 

Topdanmark og Novo Nordisk, hvor medarbejderne i disse selskaber gav udtryk for en øget interesse 

for selskabets aktiekurs efter tildeling af medejerskab (se under ”10.2.1 Casestudie 1: Topdanmark” 

og ”10.2.2 Casestudie 2: Novo Nordisk”). Det er positivt at have en fastholdelsesbonus, da denne kan 

give et incitament til at agenten fastholdes i selskabet. I det langsigtede program fokuseres der på to 

finansielle nøgletal. Der er fordele og ulemper ved at benytte finansielle nøgletal, hvilket er kommet 
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til udtryk flere gange igennem afhandlingen. Derfor anbefaler vi at Chr. Hansen er opmærksomme 

på effekten ved de nuværende nøgletal. Derudover anbefales det at Chr. Hansen fokuserer på flere 

nøgletal ved vurderingen af bonustildeling. Dette understøttes af vores teoretiske tilgang ved de 

finansielle nøgletal, da der i teorien anbefales at der bør overvejes om en incitamentsordning som 

skal baseres på en eller flere performancemål. SP understøtter også denne del af teorien, da SP giver 

udtryk for at principalen skal overveje at benytte flere performancemål, da det dermed kan undgås at 

agenten har et ensidigt fokus. Herudover benchmarker Chr. Hansen virksomheden op i mod deres 

peers, for at skabe et sammenligningsgrundlag, i forhold til TSR performance. På baggrund af dette 

anbefales det, at benchmarken mod andre konkurrenter sker på baggrund af flere parametre såsom 

ikke-finansielle mål som kundetilfredshed. Det er en fordel at benchmarke sin virksomhed mod sine 

konkurrenter. Således skabes der ved bonustildeling grundlag for, at belønne agentens reelle 

præstation fremfor at belønne ud fra en generel positiv markedsudvikling. 

12.4.3 Delanbefaling til Demant 

For Demants kortsigtede incitamentsprogram anbefaler vi at tilbageholdelsesperioden på tre år skal 

afskaffes, så der sker en årlig udbetaling af en kontant bonus givet at specifikke mål er opfyldt. 

Grunden til denne anbefaling er at der ikke kan ses en kortsigtet effekt (årligt) før bonussen udbetales. 

På den måde vil det ikke være en form for en anerkendelse på kort sigt, som Herzbergs to-faktor-teori 

belyste. Selve anerkendelsen vil først komme til udtryk tre år efter, og på den måde kan hvad der 

skulle være en kortsigtet incitamentsordning med kortsigtet effekt for Demants ledelse virke som, at 

være en langsigtet incitamentsordning med langsigtet effekt. For incitamentsaflønningen på lang sigt, 

konverteres to måneders grundløn til fantomaktier. For denne del af incitamentsprogrammet anbefaler 

vi Demant at konvertere værdien af eksempelvis to måneders årsløn til aktier i stedet for fantomaktier. 

Grunden til denne anbefaling er at fantomaktier (som teorien tidligere også belyste – se under 

”fantomaktier”) ikke giver et medejerskab, men kun en kopiering af aktiegevinsten. Denne kopiering 

skaber ikke en fællesinteresse mellem principal og agent, da agenten ikke får en følelse af 

medejerskab og medansvar ved fantomaktier, som også understøttes af vores interview med HLH. 

Derudover kan ledelsen frivilligt deltage i Demants aktieaflønningsprogram, hvor der årligt 

konverteres aktier svarende til en procentdel af lønnen. Vi anbefaler Demant at ændre 

aktieaflønningsprogrammet der på nuværende tidspunkt er frivilligt til at blive obligatorisk. Grunden 

til denne anbefaling er at aktieaflønningsprogrammet for Demant kun er frivilligt, hvilket kan 
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medvirke til at agenten ikke deltager i programmet grundet risikoaversion, hvilket blev belyst i teorien 

(se under ”11.2 Principal-agent-teorien”). Hvis aktieaflønningsprogrammet derimod blev gjort 

obligatorisk ville dette automatisk gøre agenten til en del af programmet, og på dén måde vil der 

kobles en følelse af medansvar samt medejerskab for agenten. Derudover så fremgår det af 

vederlagsrapporten for Demant, at udbetalingen ikke afhænger af opnåelsen af specifikke 

performancemål. På baggrund af dette vil vi anbefale Demant, at udbetalingen burde afhænge af 

fastsatte mål. Grunden til denne anbefaling er, at ledelsen i Demant nemmere ville kunne følge 

fastsatte mål, og på den måde følge deres egen performance (afhængig af graden af 

subjektivitet/objektivitet i de fastsatte mål).  

12.4.4 Delanbefaling til Lundbeck 

I dette afsnit vil der gives en anbefaling i forhold til Lundbecks incitamentsaflønning på kort og lang 

sigt. For incitamentsaflønning på kort sigt anvender Lundbeck en årlig kontant bonus ved opnåelse 

af aftalte mål. Bonussen baseres på koncernmål (som afspejler objektive kriterier), individuelle mål, 

anbefaling fra vederlagskomitéen som er forhåndsgodkendt af bestyrelsen før udbetaling. For 

Lundbecks kortsigtede incitamentsprogram anbefaler vi, at der skal være et større fokus på klarheden 

omkring incitamentsordningen på kort sigt, så der kan skabes større transparens for agenten. Dette 

bakker også op omkring teorien for ”de tre basale komponenter” for en god incitamentsordning, hvor 

ved ”simplicitet” er én af elementerne til en god incitamentsordning. Derudover så er vægten af 

objektivitet og subjektivitet ikke tydelig for den kortsigtede incitamentsordning, hvilket også kan gøre 

transparentheden for ordningen uklar. Fra vores interview med MM bakkes denne anbefaling op, da 

MM mener at incitamentsordningen helst skal holdes enkelt. For incitamentsaflønningen på lang sigt 

anvender Lundbeck RSUer, aktieoptioner, warrants eller andre former for aktiebaserede instrumenter 

med en vesting periode på tre år. Hvis der derudover indtræffer væsentlige hændelser, som ændrer 

grundlaget for tildelingen eller ændrer selskabets aktiviteter eller strategier, så kan den langsigtede 

incitamentsaflønning blive reduceret. Derudover anbefaler vi Lundbeck at der skal være en mindre 

usikkerhed omkring muligheden for at få reduceret bonussen. Grunden til denne anbefaling er fordi 

at aktieaflønningsformerne ændrer risikoen samt motivationen for agenten, hvilket kan give følelsen 

af usikkerhed hos en agent i ledelsen, da man som agent ikke ved hvilken aktieaflønningstype ens 

ordning kommer til at blive omfattet af, hvis aktieaflønningstypen skifter fra agent til agent, hvilket 

vi belyste i teorien omkring fordelene og ulemperne for aktieaflønning og kontant (se under ”11.7 
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Fordele ved aflønningsmetoderne” og ”11.8 Ulemper ved aflønningsmetoderne”). For Lundbecks 

langsigtede incitamentsprogram anbefaler vi at der fokuseres på en til to aktiebaserede instrumenter 

i stedet for alle tilgængelige instrumenter. Grunden til denne anbefaling er, at der fra virksomhedens 

side bør fokuseres på at forstå, og vedligeholde bestemte incitamenter for agenten. Dette kan hjælpe 

principalen med at blive mere specifik omkring hvilket resultat der ønskes opnået af agenten.  

12.4.5 Delanbefaling til SimCorp 

I dette afsnit vil der gives en anbefaling i forhold til SimCorps incitamentsaflønning på kort og lang 

sigt. For incitamentsaflønning på kort sigt anvender SimCorp en årlig kontant bonus ved opnåelse af 

aftalte mål med gevinstpotentiale på 90% af grundlønnen. Gevinstpotentialet på kort sigt tager 

udgangspunkt i en benchmark for danske og internationale virksomheders bonusudbetalinger. For 

SimCorps kortsigtede incitamentsprogram anbefaler vi, at der for de 50% af den kortsigtede aflønning 

(hvor halvdelen er finansielle mål og den anden halvdel strategiske mål) årligt justeres på de 

procentvise vægtninger i stedet for at fastholde disse år efter år. En justering af de økonomiske samt 

strategiske mål være optimal for en virksomheds levetid, da der kan ske løbende ændringer, der 

kræver en årlig justering for at nå bestemte mål. Dette bakkes også op fra vores interview med 

professor MM, hvor han nævner at man som agent skal være bedre til at genforhandle, givet at der er 

forhold såsom arbejdsopgaver der ændrer sig i relation til incitamentsordningen. Derudover vil vi 

anbefale at benchmarken for bonusudbetalinger for danske samt internationale virksomheder, tager 

udgangspunkt i enten danske eller internationale virksomheder i stedet for begge. Fra vores teori 

under ”Overvejelser og begrundelser for indførsel af incitamentsordninger” er en af underpunkterne 

tradition/nationale forskelle. Her skal man være opmærksom på en lang række forskelle på 

reguleringen samt traditionen i de forskellige lande. Derudover kan forventningerne også være 

anderledes hvad angår gevinstpotentialet fra en virksomheds ledelse fra land til land. Derfor bør 

SimCorp overveje om at deres bonusudbetaling samt udformning af den kortsigtede 

incitamentsaflønning bør tage udgangspunkt i danske eller andre nationale traditioner. For 

incitamentsaflønningen på lang sigt anvender SimCorp RSUer som maksimalt kan udgøre 100% af 

grundlønnen, hvor vesting-perioden for disse RSU er tre år. RSUerene er betingede af at agenten 

fortsat er ansat i SimCorp efter udløbet af vesting-perioden. For SimCorps langsigtede 

incitamentsprogram anbefaler vi, at der skal være en egenbetaling for RSUer. Grunden til denne 

anbefaling er, at en egenbetaling for disse RSUer skaber en øget risiko, da agenten derved har 
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mulighed for at miste penge fremfor at disse tildeles gratis. Fra vores interview med MB er han enig 

i, at ledelsen også skal have ”hånden på kogepladen”, gerne i form af hvor de selv køber sig til aktier. 

Derudover anbefaler vi SimCorp at RSUerne skal have en vesting periode på fem år i stedet for tre 

år. Grunden til dette er at SimCorp er en virksomhed som udbyder software løsninger til finansielle 

organisationer, hvilket har et langsigtet perspektiv, derfor burde deres incitamentsaflønning have en 

længere vesting-periode for at få en langsigtet effekt længere end tre år. Fra vores interview med SP 

nævner SP at RSU burde have en vesting-periode mellem tre til fem år. Fra vores interview med 

NWN nævner NWN at incitamentsordningerne skal gøres relative. På baggrund af dette burde 

vesting-perioden være fem år for SimCorp, da dette formentlig vil give en effekt på længere sigt end 

blot tre år. Denne vesting-periode på fem år vil desuden passe til forretningsområdet for SimCorp 

bedre pga. software-løsninger typisk har et mere langsigtet perspektiv end andre 

forretningsaktiviteter. 

12.5 Fiktiv agent  

I nedenstående delanalyse tager vi udgangspunkt i et eksempel med en fiktiv agent, hvor vi vurderer 

beskatningen af denne agent for de forskellige aflønningstyper samt giver en anbefaling til hvad 

agenten bør vælge. Beregningerne af beskatningen tager udgangspunkt i tildelingstidspunktet af 

bonussen for at simplificere samt konkretisere eksemplet. Ved anbefaling antager vi, at 

aflønningstypen med mindst beskatning (altså størst provenue efter skat), er den type som agenten vil 

finde mest attraktiv, og på den måde vil fællesinteressen mellem principalens og agenten forenes, 

som denne afhandlings problemformulering tager udgangspunkt på i.  

12.5.1 Rammer for beskatning af fiktiv agent 

Vi har i denne del af analysen valgt at stille nogle rammer op for vores fiktive agent. Rammerne skal 

hjælpe med, at specificere denne del af analysen. Vi har sat forskellige rammer op for dette eksempel, 

hvilket ville blive gennemgået nu. Vi har for dette eksempel forudsat et fiktivt gevinstpotentiale på 

1.000.000 DKK. Begrundelse for dette valg af gevinstpotentiale er for at gøre eksemplet overskueligt 

for læseren, samt at simplificere sammenligningen af beskatningen på tværs af beskatningsreglerne. 

Dette eksempel tager udgangspunkt i den teoretiske tilgang ved beskatning af de forskellige 

aflønningstyper for agenten, hvorved Tabel 7 vil danne grundlag for dette eksempel (se under 

”11.6.5.5 Sammenfatning af beskatning”). Derudover har vi anvendt følgende antagelse: et skatteloft 

på 52,05%, hvor denne fiktive agent tjener over beløbsgrænsen på 513.400 DKK (SKAT, 2019). 
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Denne forudsætning finder vi også rimelig, da det er realistisk at en topleder betaler topskat. 

Herudover antager vi at agenten ikke har fået gevinst af andre aktier. Selvom alderen og dermed 

erfaring også kan anses for at være relevant for dette eksempel tager vi udgangspunkt i en agent uden 

at angive en specifik alder. Denne del af analysen tager udgangspunkt i beskatningen af agenten men 

ikke selskabet. Selvom det har været ønsket at lave beskatningen for både selskab og agent har vi 

valgt ikke at gøre dette, grundet de mange antagelser der skal til for at udføre beskatningen af 

incitamentsaflønning for selskabet, hvilket vil gøre eksemplet for selskabet for kompleks.  

12.5.1.1 Beskatning af aktier for fiktiv agent 

Vi vil i dette afsnit beregne hvordan en agent vil blive beskattet af en bonus udbetalt som kontant og 

fantomaktier samt aktier, konvertible obligationer og warrants. Beskatningen anvendes på baggrund 

af de regler som tidligere er blevet gennemgået i afsnit for beskatning (se under ”11.6.5 Beskatning 

af aflønningsmetoderne”). Som tidligere nævnt så vil vi i alle tilfælde tage udgangspunkt i at 

bonusudbetalingen har en værdi af 1.000.000 DKK før skat for, at kunne gøre eksemplet konkret og 

sammenligneligt. I forbindelse med aktieerhvervelse er det gevinsten som bliver beskattet og derfor 

sker den efter kursgevinstloven på samme måde som ved aktietildeling. Derfor er beskatningen ens 

for de to tilfælde. Optioner og warrants bliver også beskattet efter samme lovgivning som også gælder 

for konvertible obligationer i tilfælde af at de konverteres til aktier frem for kontanter. I tilfælde af at 

konvertible obligationer konverteres til kontanter, vil de blive beskattet på samme måde som en 

kontant bonus hvilket vil sige som personlig indkomst. I vores eksempel antager vi at agenten betaler 

topskat, ikke har noget fradrag og ikke har en anden aktieindkomst. Tabel 12 viser beskatning ved 

aktietildeling, aktieerhvervelse, optioner, warrants og konvertible obligationer (ved konvertering til 

aktier): 

Beskatning af agent ved aktier ved udbetalingstidspunktet 

Værdien af gevinsten efter evt. Egenbetaling 1.000.000 DKK 

27% af de første 54.000 DKK 14.580 DKK 

42% af beløbet over 54.000 DKK 397.320 DKK 

Skat i alt 411.900 DKK 

Udbetalt efter skat 588.100 DKK 

Tabel 12 – Beskatning af agent ved aktier i udbetalingsåret 
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Gevinsten af de første 54.000 DKK bliver beskattet med 27% mens at gevinsten der overstiger 54.000 

DKK bliver beskattet med 42%. Ved at tage udgangspunkt i at der er en gevinst på 1.000.000 DKK 

bliver beskatningen 411.900 DKK. Det betyder at agenten modtager 588.100 DKK efter skat.  

12.5.1.2 Beskatning af kontant bonus for fiktiv agent 

Vi vil nu vise samme beregning dog med udgangspunkt i at agenten bliver beskattet af gevinsten som 

personlig indkomst, hvilket vil ske under tildeling af kontant bonus, fantomaktier eller konvertible 

obligationer udbetales som en kontant betaling i stedet for i aktier. Tabel 13 viser beskatning ved 

kontant bonus herunder fantomaktier og konvertible obligationer: 

Beskatning af agent ved kontant bonus herunder fantomaktier og konvertible obligationer 

Værdien af gevinsten 1.000.000 DKK 

Arbejdsmarkedsbidrag 8% 80.000 DKK 

52,05% skat som personlig topskat 478.860 DKK 

Skat i alt 558.860 DKK 

Udbetaling efter skat 441.140 DKK 

Tabel 13 – Beskatningen af agent ved kontant bonus herunder fantomaktier i udbetalingsåret 

I tilfælde af at bonussen bliver beskattet som personlig indkomst betyder det at gevinsten på 1.000.000 

DKK først skal afregne arbejdsmarkedsbidrag på 8% før den personlige skat fratrækkes (i det her 

tilfælde regner vi med 52,05%). Dette betyder at agenten af bonussen skal betale 558.860 DKK i skat 

hvorefter han vil få udbetalt 441.140 DKK efter skat. Der er altså en væsentlig forskel på de 

forskellige former for beskatning. Ved en beskatning som følge af ABL bliver agenten beskattet 

146.960 DKK mindre end hvis beskatningen skulle ske som personlig indkomst. 

12.5.1.3 Delanbefaling til agent (beskatning) 

Ved at tage udgangspunkt i de to forrige beregninger af beskatning vil vores anbefaling til agenten 

være at vælge en aflønningstype der vil reducere agentens beskatningsgrundlag, hvilket kan have en 

motivationsskabende effekt for agenten til at opfylde principalens interesser. Som det kan ses af 

beregningerne der tager udgangspunkt i udbetalingsåret, set ud fra et ”provenu efter skat”-perspektiv 

anbefales det, at agenten modtager aktier tildeling, aktieerhvervelse, optioner, warrants eller 

konvertible obligationer der konverteres til aktier. Disse aflønningstyper benyttes af alle de forrige 

fem udvalgte virksomheder med undtagelse af Demant, hvor Demant i stedet vælger at tildele 
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fantomaktier. Ved denne tildeling forener Demant ikke fællesinteressen mellem principalen og 

agenten. Beskatningsmæssigt vil vi anbefale at ledelsen i Demant brugte en form for aktieaflønning 

(eksempelvis RSU) som en del af incitamentsordningen, da der er skattemæssige fordele for agenten, 

hvilket kan resultere i en øget fællesinteresse mellem principal og agent. Fordelen ved de forskellige 

aktietyper er at de bliver beskattet efter ABL, fordi beskatningen for denne lov er lavere end KSL. 

Dog skal det nævnes at beregningerne kun tager udgangspunkt i udbetalingsåret, det vil sige at 

beskatningen for blandt andet optioner og konvertible obligationer ville være højere end for aktier, 

hvis man inkluderer vesting-perioden op til udbetalingen. I forhold til optioner bliver agenten 

beskattet på erhvervelsestidspunktet af køberettens værdi. I forhold til konvertible obligationer bliver 

agenten beskattet som personlig indkomst af obligationens værdi, givet at der er sket en egenbetaling 

som er lavere end obligationens værdi fra agentens side (se under ”11.6.5 Beskatning af 

aflønningsmetoder”).  

12.5.2 Risiko og motivation for fiktiv agent 

Vi vil i dette afsnit fokusere på hvordan risikoen for den fiktive agent ændres ved anvendelsen af de 

forskellige aflønningstyper. Herefter vil vi undersøge hvilken betydning aflønningstyperne har på 

agentens motivation. I begge tilfælde vil der blive taget udgangspunkt i de fem udvalgte virksomheder 

fra C25-indekset.  

12.5.2.1 Risiko for fiktiv agent 

Som det fremgår af analysen, benytter alle de fem udvalgte virksomheder kontant bonus som en 

aflønningstype på kort sigt. Den kontante bonus bliver tildelt agenten på baggrund af både objektive 

og subjektive kriterier. De objektive kriterier måles efter tal som fastsættes på forhånd, mens de 

subjektive kriterier vurderes på baggrund af ikke-finansielle mål. Ulempen ved at benytte en kontant 

bonus er at der ikke tildeles medejerskab i virksomheden, samtidig er der ikke nogen risiko for 

agenten efter opnåelsen af bonussen, da den kontante bonus kommer til udbetaling med det samme, 

da der ingen vesting-periode er (med undtagelse af Demant). Dermed vil en modtagelse af bonussen 

for agenten være risikofri, da der ikke er nogen downside-risiko idet der ingen egenbetaling er fra 

agenten. En mulig løsning til at give agenten en downside-risiko, kan opnås ved at tildele medejerskab 

i form af aktier til agenten. Tildelingen hjælper med at forene interessen mellem principalen og 

agenten, hvilket både bekræftes af teorien, men også noget som bliver bekræftet igennem vores 

interviews, hvor blandt andet respondenterne SP, MB og HLH er positive for at tildele et ejerskab til 
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agenten. Medejerskabet kan tildeles på forskellige måder heriblandt ved tildeling af aktier og 

aktieerhvervelse. Dog er risiko-profilen for agenten forskellige ved de to forrige nævnte 

aktieaflønningsformer. Ved en aktietildeling får agenten aktierne uden en egenbetaling. Det vil sige 

at agenten uanset kursen ved salg (med mindre kursen er nul) vil få en gevinst. Dermed vil det betyde 

at agentens risiko ikke påvirkes markant ved at få tildelt aktier frem for en kontant bonus. 

Fantomaktier minder om en kombination af en kontant bonus og aktietildeling. Ved fantomaktier 

udbetales kursgevinsten af en aktie i form af kontanter samtidig med at der ikke er et medejerskab. 

Denne mangel på medejerskab ved fantomaktier er en ulempe, da medejerskabet kan øge agentens 

risiko og forene principalen og agentens interesse. En måde medejerskabet kan opnås er ved, at 

agenten kan købe aktier til en favorabel kurs, hvilket dermed vil være en fordel som minder om 

aktietildeling. En måde at risikoen kunne øges på, samtidig med at fordelene ved en aktietildeling 

stadig er at finde, er at agenten får mulighed for at købe aktier til en kurs der er lavere end 

markedsværdien. Dermed vil agenten have aktier i selskabet, som agenten selv har erhvervet og 

dermed vil agenten være mere opmærksom på aktiekursen og bliver mere risikoavers ved 

beslutningsprocesser. Grunden til agenten bliver mere risikoavers ved at have erhvervede aktier, er 

at agenten vil have en øget risiko ved at have en stor andel aktier i en virksomhed, i modsætning til 

at have investeret bredt i markedet og dermed opnået en risikospredning. En anden tildelingsmetode 

som benyttes i SimCorp er RSU.  

Ulempen i forhold til risikoen for agenten ved denne tildelingsmetode er, at kontrakten kan være for 

kompleks hvilket kan gøre det sværere for agenten at gennemskue den, da den kan være bundet op 

på mange betingelser, hvilket kan medfører at agenten mister fokus. Konvertible obligationer som er 

en fordring for agenten, øger agentens risiko da agenten har lånt penge til virksomheden, hvilket 

derved kan forøge agentens interesse i at få sine penge tilbagebetalt og dermed sikres virksomhedens 

fremtidig drift. Konvertible obligationer kan dog også modregnes i form af aktier i stedet for 

kontanter, dermed kan den også give et medejerskab. Agenten har dermed en stor downside-risiko 

ved konvertible obligationer. Aktieoptioner har modsætningsvist ingen downside-risiko da agenten 

enten udnytte optionen, hvis optionen er ”in the money”, eller vente til optionens udløb og på den 

måde har agenten ikke noget at miste, hvis optionen er ”out of the money”. Det betyder også at 

agenten bliver villig til, at tage en større risiko under sin beslutningstagen på vegne af virksomheden, 

da agenten gerne vil sikre sig muligheden for modtagelse af optionerne givet at de er ”in the money”, 
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da de som regel giver en mulighed for en stor upside. Derfor skal man som principal også være 

opmærksom på denne risiko og overveje valg af aktieoptioner som aflønningsform nøje. 

Optionsaflønning er noget som blandt andet MM og SP begge er skeptiske overfor, hvilket de belyste 

i vores interviews. Warrants giver ligesom optioner muligheden men ikke pligten til at tegne en aktie. 

Forskellen på warrants og optioner er at der ved warrants sker en egenbetaling, hvilket dermed øger 

risiko-profilen for agenten samt (under nytegning) kan forene interessen mellem principal og agent. 

Agentens risiko-profil kan påvirke hans adfærd ved indførsel af incitamentsordninger. Casestudierne 

som vi tidligere behandlede i afhandlingen tog udgangspunkt i tidligere indførte incitamentsordninger 

(se under ”10.2.3 Casestudier: 3: Andre incitamentsordninger”). Dette casestudie viser hvordan en 

indførsel af incitamentsordning påvirker agentens adfærd. Incitamentsordningerne fra denne artikel 

indikerer at ordningerne kan have en uønsket effekt hos de ansatte som er omfattet af ordningen, 

hvilket er et stort kritik punkt for incitamentsordningers reelle forening af fællesinteressen mellem 

principal og agent. Kritikken fra denne artikel bygger således på, at ægte motivation ikke kommer af 

en ekstra bonus, men den kommer af at få agenten til at gøre noget, fordi agenten selv synes det er 

vigtigt at gøre. At forklare agenten virksomhedens prioriteter og udfordringer, samt at gøre det 

relevant bør være fokusset for disse incitamentsordninger.  

12.5.2.2 Motivation for fiktiv agent 

For agenten kan der være flere faktorer der påvirker motivationen. Tidligere i analysen behandlede 

vi beskatningen af forskellige aflønningsmetoder samt provenuet efter skat for agenten. 

Motivationsmæssigt kan beskatningen påvirke agentens motivation, da udbetalingen af bonus til 

agenten efter skat kan have en afgørende rolle for motivationen. Derved vil agenten foretrække den 

aflønningsmetode med størst provenue efter skat på grund af en øget motivation. Fra vores interview 

med MIH forklarer han også, at opgørelsen for aflønningen skal ske efter skat (altså provenue efter 

skat). Dette understøtter også vores eksempel op omkring den fiktive agents motivation, som vi tog 

udgangspunkt kan afhænge af provenue efter skat. Incitamentsordninger herunder gevinstpotentialet 

for disse kan også have en motiverende effekt for agenten. Dette kommer til udtryk fra vores tidligere 

behandling af teorien, hvor Herzbergs to-faktor-teori nævner aflønningen som en motivation. Under 

de forskellige aflønninger fra vores eksempel med de udvalgte fem virksomheder fra C25-indekset, 

så vi at der for selskaber såsom Demant (for agenten) både var et element af aktietildeling (ingen 

egenbetaling) i form af fantomaktier, hvorimod andre selskaber såsom Chr. Hansen havde et element 
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af aktieerhvervelse (med egenbetaling) i deres incitamentsordning. Motivationsmæssigt kan det have 

en indflydelse på om aktierne er tildelt vederlagsfrit, eller om disse aktier er blevet betalt for ”fra egen 

lomme”. Tildeles aktierne vederlagsfrit har dette ingen påvirkning på agentens motivation, hvorimod 

en aktieerhvervelse kan påvirke agentens motivation, da der på denne måde er sket en egenbetaling, 

hvilket vil gøre agenten mere motiveret til at få et afkast. Derudover kan fantomaktier, som bliver 

tildelt i Demants incitamentsordning, også have en vis indflydelse på agentens motivation. Ud over 

elementet af at fantomaktierne er vederlagsfrie, så er der ikke et medejerskab ved denne 

incitamentsaflønning. Da der ikke bygges et medejerskab op fra agentens side, så kan agenten hurtigt 

føle sig ”ekskluderet” fra principalens formål og interesser. Denne ekskludering kan derfor påvirke 

agentens motivation, så der ikke ydes lige så meget, som der ville ydes givet at der var tale om et reelt 

medejerskab. Dette argument bliver også bakket op af HLHs udtalelser omkring interessen i et 

medejerskab, som giver noget til den enkelte i form af følelsen af ”medansvar”.  

Ved konvertible obligationer (som ingen af de udvalgte fem virksomheder benytter) kan denne også 

have en påvirkning på motivationen hos agenten. Da konvertible obligationer både indeholder en 

fordring imod selskabet, og en ret om at få obligationen ombyttet med aktier, så kan fordringsdelen 

have indflydelse. Fordringsdelen kan have en påvirkning på agentens motivation. Fordringsdelen vil 

øge motivationen for agenten for at sikre sig en tilbagebetaling af fordringen. Er der omvendt tale om 

retten til at konvertere obligationen til aktier kan dette have en indflydelse. Agenten vil have en øget 

motivation til at få aktiekursen for selskabet til at stige, så obligationerne kan konverteres til aktier, 

og på den måde kan agenten opnå en tilbagebetaling af fordringen samt en gevinst suppleret med et 

medejerskab. RSU kan også have en påvirkning på motivationen for agenten. For RSU gælder det at 

der er en række betingelser for at opnå sin bonus. Betingelserne for RSU kan være afhængige af 

opnåelsen af forskellige mål. Derudover kan betingelsen også være, at RSU skal vestes i eksempelvis 

tre år. Motivationsmæssigt kan dette have en påvirkning på agenten, da antallet af betingelser for 

opnåelsen af bonussen forøger kompleksiteten samt forståelsen for denne opnåelse. Fra vores 

interview med HLH, så nævnte han at kompleksiteten i en incitamentsordning kan forbedres, for at 

forenkle det enkelte individs forståelse af en incitamentsordning. Dette understøttes også af teorien, 

da vi under de ”tre basale komponenter” havde ”simplicitet”, som en af kriterierne for en god 

incitamentsordning. For aktieoptioner kan dette også påvirke agentens motivation. Som tidligere 

nævnt, så er der ingen downside-risiko forbundet med aktieoptioner, hvilket vil sige at agentens 
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gevinstpotentiale i værste tilfælde vil gå i nul men aldrig i minus. Derudover har agenten stor 

gevinstpotentiale for at opnå en bonus, givet at der performes optimalt. Motivationsmæssigt kan dette 

påvirke agenten således, at agenten motiveres af denne upside da gevinsten ikke kan gå i minus. 

Omvendt kan dette også demotiverer agenten, da bonussen ikke kan gå i minus, på trods af dårlig 

performance ingen konsekvenser har. Fra vores interview med MB, så nævner han at ledelsen også 

skal have ”hånden på kogepladen”, sådan så der kan ske en belønning ved god performance, og 

konsekvenser ved dårlig performance. For aflønningsmetode i kontanter, så kan det 

motivationsmæssigt have en påvirkning omkring de objektive og subjektive kriterier. Hvis agentens 

kortsigtede performance udelukkende vurderes på baggrund af subjektive kriterier, kan agentens 

motivation falde, da det kan være svært for agenten at vurdere egen performance. Omvendt kan en 

kontant incitamentsordning, som udelukkende baseres på objektive kriterier, også have negativ 

påvirkning på agentens motivation, da der i vurderingen af agentens performance kan være andre 

faktorer end kun objektive som i stedet kræver en subjektiv vurdering, hvilket kan være afgørende 

for agentens bonusudbetaling.  

12.5.2.3 Delanbefaling til agent (risiko) 

I dette afsnit vil vi fokusere på at forene interesserne imellem principalen og agenten samt hvordan 

risikoen-profilen for agenten vil være. I forhold til den kortsigtede incitamentsaflønning vil vi 

anbefale at der bliver tildelt en kontant bonus. Den kontante bonus som bliver tildelt som en 

anerkendelse af den gode indsats fra agentens side, vil også medvirke til at være motivationsskabende. 

Derudover kan der for at fastholde agenten og forene principalen og agentens interesse være et krav 

om at konvertere noget af den kontante bonus til reelle aktier. Dermed vil der ske et 

interessesammenfald mellem principalen og agenten, ved at de begge har erhvervet aktier og dermed 

tilegnet sig et ejerskab. Herudover har det tidligere eksempel om beskatningen af aktier for den fiktive 

agent vist sig at være fordelagtigt ved aktieaflønning frem for en kontant bonus (se under ”12.5.1.1 

Beskatning af aktier for fiktiv agent”). Dette er en tilgang som Chr. Hansen allerede benytter på kort 

sigt. I forhold til det langsigtede perspektiv anbefaler vi at der benyttes aktieerhvervelse, da det er 

med til at forene interesserne mellem principalen og agenten bedst muligt. Særligt har det en for 

agentens risiko en betydning, når der sker en egenbetaling for erhvervelse af aktier, da agenten 

dermed får et medejerskab, hvilket vil øge interesse sammenfaldet mellem principalen og agenten. 
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Samtidig giver det også en interesse for aktiekursen, hvilket både HLH og MH gav udtryk for i 

forbindelse med interviews. 

12.5.2.4 Delanbefaling til agent (motivation) 

Med udgangspunkt for vores fem udvalgte virksomheder samt vores overordnede 

problemformulering, ønsker denne del at besvare hvad der kan anbefales til agenten for at øge 

motivationen til at forene interesserne mellem principal og agent. Med udgangspunkt i de fem 

udvalgte virksomheder benytter disse aktieaflønning som en del af ledelsens incitamentsaflønning på 

lang sigt undtagen Demant (fantomaktier). Ved at tildele agenten fantomaktier forøges tilknytningen 

til virksomheden ikke. Motivationsmæssigt vil vi anbefale at ledelsen i Demant tildeles aktieaflønning 

(eksempelvis RSU) som en del af incitamentsordningen, da der er tilknytningsmæssige fordele for 

agenten, hvilket kan resultere i øget fællesinteresse mellem principal og agent. Fra vores eksempel 

med de fem virksomheder, så vi at der for Demants incitamentsordning er fantomaktier der tildeles 

vederlagsfrit. Motivationsmæssigt vil vi anbefale ledelsen i Demant, at genforhandle denne type 

ordning til en aktieerhvervelse. Grunden til dette er at motivationen kan forøges givet, at ledelsen i 

Demant selv betalte for aktierne, hvilket vil medføre et større incitament til, at opnå et afkast. Dette 

element kan forøge fællesinteressen mellem principal og agent. Fra vores interview med MM nævner 

han, at hvis omstændighederne ændrer sig, så skal der en genforhandling til, som tilpasses ledelsens 

aktuelle situation, hvilket bakker op omkring forrige delanbefaling om en genforhandling. SimCorp 

benytter sig af RSUer som aktieaflønning. Disse RSUer indeholder en del betingelser for, at agenten 

kan opnå retten til aktieudbetaling efter vesting-periodens afslutning. Vi vil anbefale ledelsen at 

genforhandle denne RSU-ordning til at have begrænset antal af betingelser, så motivationen hos den 

enkelte agent kan forøges. Motivationsmæssigt kan det for aktieoptioner (hvilket gives i Lundbeck) 

både have en motiverende, men også en demotiverende effekt for agenten, da der kun er upside, og 

ingen konsekvenser der kan motivere agenten i form af downside-risiko. For ledelsen i Lundbeck 

anbefaler vi, at aktieoptionsaflønningen bør genforhandles ved at opsætte betingelser, der både kan 

holde agenten motiveret til at performe sit bedste, men at der også er noget downside-risiko. 

Overordnet bør agenterne fra disse fem udvalgte virksomheder fokusere på hvad der forøger deres 

motivation til at have samme interesse som principal, hvilket kan opnås ved at genforhandle deres 

nuværende incitamentsordninger.  
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12.6 Incitamentsordningens påvirkning på aktiekursen 

I nedstående delafsnit vil vi gennemgå kursudviklingen for udvalgte virksomheder fra C25-indekset 

på baggrund af tre år før og efter indførslen af incitamentsordningen i virksomheden. Formålet er at 

se om der har været en kursudvikling for selve virksomheden efter indførslen af en 

incitamentsordning, hvorved vi derfra kan bestemme incitamentsordningens påvirkning for selve 

kursen. 

12.6.1 Rammer for eksemplet 

Udgangspunktet for eksemplet består af en periode på seks år, hvilket vil sige at vi kigger på 

virksomhedens kursudvikling tre år før incitamentsordningen blev etableret, og tre år efter denne 

etablering har fundet sted. For kursudviklingen tager vi udgangspunkt i Yahoo Finance (Yahoo, 

2019), hvor der findes grafiske fremstillinger af kursværdien for forskellige virksomheder. For denne 

del af analysen tages der udgangspunkt i Ambu samt Novo Nordisk fra C25-indekset. Grunden til 

valg af disse virksomheder skyldes den tilgængelige information, der ligger til grund for den enkelte 

virksomhed, hvilket gør udførelsen af denne analyse nemmere, samt at udgangspunktet er 

virksomheder som har haft en aktiekurs minimum tre år før og efter indførslen af en 

incitamentsordning. Det skal dog nævnes at der også kan være andre faktorer, som har haft en 

indflydelse på virksomhedens kursudvikling, og kursudviklingen ikke udelukkende er forårsaget af 

indførslen af incitamentsordningen. Dog udelukkes disse andre faktorer for påvirkningen af 

kursudviklingen, for at kunne simplificere samt konkludere på eksemplet, hvorved der derfor kun 

fokuseres på indførslen af incitamentsordningen. 
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12.6.2 Ambu 

Det fremgår af Ambus vederlagspolitik at indførslen af deres aktieprogram for ledelsen første gang 

blev etableret i 2008 (Ambu, 2012). Derfor vil det for Ambu være relevant at se udviklingen fra 2005 

til 2011. Fra Yahoo Finance (Finance, 2019) kan nedenstående figur 9 fremstilles: 

 

Figur 9 – Grafisk fremstilling af Ambus aktiekurs 2005-2011 

Af figuren fremgår det at der fra tre år før indførslen af Ambus incitamentsordning (januar 2005) har 

været et fald på aktiekursen fra 4,45 DKK per aktie til en aktiekurs på 3,72 DKK i januar 2008. Dette 

indikerer at der siden 2005 har været en negativ kursudvikling på 16,40%. Derimod har der fra 

perioden januar 2008 til januar 2011 være en positiv kursudvikling fra 3,72 DKK til 8,30 DKK. Dette 

indikerer, at siden indførslen af Ambus incitamentsordning, har der været en procentvis udvikling på 

123,12%. Overordnet kan man også se en positiv udvikling i figur 9 for Ambus aktiekurs. 

Beregningen for ændringen af aktiekursen efter indførslen af incitamentsordningen udregnes med 

formel 1. 

𝐅𝐨𝐫𝐦𝐞𝐥 𝟏: 
𝐾𝑢𝑟𝑠2011 − 𝐾𝑢𝑟𝑠2008

𝐾𝑢𝑟𝑠2008
 

12.6.2.1 Benchmark (Ambu) 

For at undersøge om kursudviklingen som Ambu har været igennem, er et udtryk for den generelle 

markedsudvikling eller om denne har været skabt af ledelsen, benchmarker vi deres kursudvikling 

mod Novo Nordisk (fremadrettet Novo) og Coloplast da disse virksomheder minder om Ambu. 

Sammenligningsgrundlaget for dette benchmark (og den kommende benchmark) sker efter Yahoo 
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Finance’s sektor-inddeling for disse virksomheder (Finance, 2019). Vi sammenligner 

kursudviklingen i procent i samme periode som tilfældet var for Ambu. I januar 2005 var kursen på 

Novo aktien 30,40 DKK som frem mod januar 2008 steg til 62,40 DKK, dette svarer til en stigning 

på 105,26%. Dette betyder, at der var en markant stigning i den periode der lå op til at Ambu indførte 

deres incitamentsordning. Sammenlignes det med Ambu er de to aktier udviklet sig i to forskellige 

retninger. Frem mod 2011 fortsatte Novo aktien sin stigning og var i januar 2011 handlet til kurs 

122,70 DKK, dermed skete der en stigning på 96,63%. Figur 10 (Finance, 2019) viser udviklingen 

for Novos aktiekurs fra 2005 til 2011:    

 

Figur 10 - Novo aktiens kursudvikling fra 2005 til 2011. 

Coloplast aktien blev i januar 2005 solgt til 60,60 DKK, hvilket steg til 81,70 DKK i januar 2008 

hvilket svarer til en procentvis ændring på 34,82% hvilket er væsentlige lavere end stigningen 

sammenlignet med Novo, men samtidig højere end stigningen hos Ambu i samme periode. Frem i 

mod 2011 fortsatte Coloplast aktien med at stige til kurs 158,20 DKK hvilket svare til en stigning på 

93,64%. Det er en stigning som ligger meget tæt på samme niveau som Novo, mens at Ambu havde 

en stigning der var på 123,12% hvilket er væsentlig højere end Novo og Coloplast. Figur 11 (Finance, 

2019) viser udviklingen for Coloplasts aktiekurs fra 2005 til 2011 (se næste side):  
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Figur 11 - Coloplasts kursudvikling fra 2005 til 2011 

Dermed er der indikationer på at indførelsen af en incitamentsordning i Ambu kan have haft en effekt 

på aktiekursen, og det ikke kun har været den generelle markedsudvikling, som har ført til 

kursstigningen.  

12.6.3 Genmab 

Ud fra Ken L. Bechmanns artikel fremgår det at Genmab i år 2014 indførte deres incitamentsordning 

(Bechmann & Thorsell, 2016). Vi vil derfor sammenligne kursudviklingen tre år før indførelsen med 

tre år efter, for at undersøge om der har været en effekt på kursudviklingen ved at indføre en 

incitamentsordning for Genmab. Derudover vil vi sammenligne kursudviklingen med Novo og 

Lundbeck for at se om den reelle kursudvikling er sket på baggrund af ledelsen eller den generelle 

markedsudvikling. Figur 12 viser udviklingen for Genmabs (Finance, 2019) aktiekurs fra 2011 til 

2017 (se næste side):  
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Figur 12 – Genmab kursudvikling fra 2011 til 2017 

I perioden fra januar 2011 til januar 2014 har der være en kursstigning fra 63,20 DKK til 219,60 DKK 

hvilket svarer til en kursstigning på 156,4 DKK, hvilket er en stigning på 247,5%. Genmab aktien 

steg frem mod januar 2017 til 1328 DKK, hvilket er en stigning på 504,7%. Dette er som 

udgangspunkt en markant højere vækst end de forrige tre år inden indførelsen af en 

incitamentsordningen. 

12.6.3.1 Benchmark (Genmab) 

For Novo Nordisk var kursen i januar 2011 122,7 DKK mens den steg til 219 DKK i januar 2014, 

hvilket svarer til en stigning på 79,5% som er væsentligt lavere end Genmab. Novo Nordisk aktien 

steg frem mod 2017 til kurs 247,40 DKK, hvilket er en stigning på 13%. I forhold til Genmab er dette 

en markant mindre stigning. Figur 13 viser udviklingen for Novo (Finance, 2019) aktiekurs fra 2011 

til 2017 (se næste side): 
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Figur 13 – Novo Nordisks kursudvikling fra 2011 til 2017 

Til sammenligning ændrede kursen sig i Lundbeck sig fra 113 DKK i januar 2011 til 137,10 DKK i 

januar 2014. Dette svarer til en stigning på 21,3%, hvilket er den laveste vækst af de tre virksomheder. 

Lundbeck aktien steg frem mod januar 2017 til kurs 295,20 DKK. Dette svarer til en stigning fra 2014 

til 2017 på 115,3%. Sammenlignet med Novo er denne stigning for Lundbeck væsentlig højere, 

hvorimod sammenlignet med Genmab er stigningen markant lavere. Figur 14 (Finance, 2019) viser 

udviklingen for Lundbecks aktiekurs fra 2011 til 2017: 

 

Figur 14 – Lundbecks kursudvikling fra 2011 til 2017 

Af dette kan det konkluderes at Genmab i perioden klarede sig markant bedre end både Novo og 

Lundbeck efter indførelsen af incitamentsordningen. Samtidig viser den markante udvikling på 
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Genmab aktien i forhold Novo og Lundbeck, at kursudviklingen stammer fra Genmabs egen 

udvikling end markedets generelle udvikling. Dette eksempel indikerer at indførslen af 

incitamentsordningen for Genmab kan have haft en positiv udvikling for deres aktiekurs. Det skal 

dog nævnes at dette eksempel illustrerer en mulig forklaring bag kursudviklingen, og derfor kan der 

godt være andre faktorer ud over indførslen af incitamentsordningen der kan have haft en påvirkning 

på kursudviklingen for perioden.  

12.6.4 Refleksion og afrunding 

Som tidligere nævnt under ”Rammer for eksemplet” fokuseres der på kursændringen tre år før og 

efter indførslen af incitamentsordninger for Ambu og Genmab for at simplificere eksemplet, så kan 

der godt opstå nogle mangler for overvejelsen samt opstillingen af analyse eksemplet. Vores analyse 

tager udgangspunkt i en ekstern benchmark for de udvalgte virksomheder. Det skal nævnes at 

forretningsområderne for disse virksomheder godt kan være forskellige, hvilket der derfor godt kan 

argumenteres for at de ikke er 100% sammenlignelige. Da selve afhandlingen tager udgangspunkt i 

C25-indekset eksklusiv banker, så er vi begrænset i forhold til at lave en ekstern benchmark for 

virksomhederne, da der ikke er mange sammenlignlige virksomheder at tage udgangspunkt i. Der kan 

argumenteres for at lave en ekstern benchmark med virksomheder udenfor C25-indekset, men det har 

ikke været muligt at finde nok tilgængelig information omkring incitamentsordninger samt 

etableringen for disse. For den eksterne benchmark fokuserer vi på den procentvise kursændring, 

hvilket der kan argumenteres for ikke er sammenligneligt, da den procentvise ændring, ikke tager 

højde for forskellen i kursværdien. Eksempelvis vil en kursændring på en 10 DKK for en aktie der 

sælges til 2 DKK, blive præsenteret som en 400% kursændring, mens at en anden aktie der sælges 

for 200 DKK, og oplever samme ændring på 10 DKK, vil betyde en 5% stigning. Den procentvise 

ændring vil dermed være meget forskellig, mens at den reelle ændring i DKK, vil være identisk. 

Derudover kan ulempen for ekstern benchmark (se under ”11.10.2 Interne og eksterne standarder”) 

være relevant at reflektere over for denne del af analysen. Ulempen ved at benytte eksterne standarder 

som sammenligningsgrundlag er, at det kan være vanskeligt at finde sammenlignelige virksomheder 

inden for samme marked. Det vil medføre at virksomhederne som ikke er i samme marked ikke har 

samme risiko. Derudover vil en sammenligning på tværs af virksomheder, også betyde at 

regnskabspraksis skal være ens samt definitionen af regnskabsposterne også skal være ens for at der 

kan ske et benchmark mod konkurrenter. I tilfælde af at disse er forskellige, skal regnskaberne justeres 
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for et muligt sammenligningsgrundlag (Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017). Dette strider dog 

imod de tre basale komponenters kriterie om at incitamentsaflønning skal være simpel, da 

justeringerne vanskeliggøre agentens forståelse af performancemål.  

13. Diskussion 

Følgende afsnit har til formål at diskutere forskellige synspunkter for afhandlingens emne samt for 

vores overordnet problemformulering. Diskussionen vil tage udgangspunkt i objektivitet kontra 

subjektivitet herunder balancen for disse. Derudover vil vi diskutere emnet i relation til risiko og løn 

med udgangspunkt i vores interviews samt vores teoretiske tilgang. Hertil vil beskatningen af agenten 

også diskuteres med fokus på bonus samt provenue efter skat. Vi vil også diskutere hvilken betydning 

aktiekursen har som indikator for en endelige værdiskabelse samt betydningen af valg finansielle 

nøgletal samt overvejelser ved en benchmark. Herefter vil vi diskutere aktieoptioner med 

udgangspunkt i forskellige holdninger fra vores interviews. Vi vil også diskutere RSU herunder 

længden for en passende vesting-periode. Derudover vil vi diskuterer etablering af bonusbank samt 

benyttelse af en clawback-klausul. Afslutningsvis vil incitamentsordningers egentlige virkning 

diskuteres, hvorefter der vil på baggrund af delanbefalingerne fra analysen og diskussionen 

udarbejdes en generel anbefaling, som skal anses som et forslag til en mulig incitamentsordning der 

kan forene interesserne mellem principal og agent.  

I forhold til objektivitet belyser HLH og MAH fra vores interviews, at der skal være en balance 

mellem objektiviteten samt subjektiviteten i en incitamentsordning. Dog mener SP at hver gang man 

i sit ønske om incitament er specifik i relation til nøgletal (det vil sige objektiv), så giver dette et 

ensidigt fokus fra agentens side for at opnå målsætningen, hvilket dermed fjerner det generelle fokus 

på andre finansielle nøgletal. Derudover så kan fokusset på udelukkende finansielle mål give 

anledning til, at de lidt mere ”bløde” mål (ikke-finansielle/subjektive mål) bliver overset. Ud fra vores 

teori, databehandling og analyse, så vurderes det, at en balance mellem de objektive, og subjektive 

mål vil være mere optimal for en incitamentsordning. Balancen mellem de objektive og subjektive 

mål i incitamentsordningen skal dog løbende tilpasses efter virksomhedens aktuelle situation. Dette 

understøttes også af MAHs udtalelser omkring en virksomheds konjunkturfølsomhed, hvorved han 

nævner at fordi valutaen bevæger sig i en retning som er favorabel for virksomheden, at der 

nødvendigvis ikke skal tildeles bonus til agenten, og omvendt skal agenten heller ikke straffes, givet 
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at valutaen bevæger sig i en retning som er ufavorabel for virksomheden. Denne holdning understøttes 

af MM fra vores interviews, da han nævner at givet at der sker en påvirkning fra udefra kommende 

faktorer, eksempelvis at insulin-priserne ikke bevæger sig i en favorabel retning for Novo, så skal 

Novos ledelse ikke straffes for disse udefra kommende faktorer.  

For diskussionen i relation til risiko og løn mener NWN at der er et usikkerhedselement forbundet 

med bonus, og at dette ikke ville foretrækkes af agenten, som derfor ønsker at blive kompenseret for 

den højere risiko forbundet med bonus, hvilket også bakkes op af vores teori-afsnit omkring 

”Principal-agent-problematikken”. Her belyser teorien at agenten vil fortrække at sætte en krone i 

banken med sikkerhed for også at have en krone i morgen, frem for usikkerheden ved at agentens 

ikke at kende til udbetalingen. Modsætningsvist mener Rasmus Ankersen, at der ikke kan betales for 

at opnå en bestemt adfærd (Ankersen, 2013). MAH, MIH, HLH og SP er fortalere for at der udbetales 

bonus til at fremme en bestemt adfærd, da dette giver motivationen til at yde en ekstra indsats. Ud fra 

C25-indekset fremgår det at alle virksomheder benytter sig af en incitamentsordning, hvilket vurderes 

til at ledelsen samt den enkelte agent foretrækker en form for en incitamentsaflønning. Derudover er 

NWN tilhænger af høj grundløn, hvilket MB er uenig i, da MB mener at grundlønnen skal være 

rimelig. MBs holdning tager udgangspunkt i, at en rimelig grundløn, derfra kan kompenseres med en 

højere bonus, der blandt andet bygger på aktier som derved øger fællesinteressen mellem principal 

og agent. Ud fra vores teori-afsnit (se under ”11.6.3.1 Aktieaflønningsformer”) bakkes der op 

omkring MBs synspunkt, da der gennem lavere grundløn og højere bonus (herunder flere aktier) 

opnås et større medejerskab, hvilket forener interessen mellem principal og agent.  

En anden diskussion som er vigtig i forhold til hvor stor en del grundlønnen og bonussen skal udgøre, 

samt betydningen af bonussen og dens effekt. I vores gennemgang af de forskellige 

incitamentsordninger der benyttes i C25-indekset, fremgår det under den langsigtede 

incitamentsaflønning, forskel i hvor stor en procent del af grundlønnen bonussen udgøre. 

Eksempelvis udgøre bonussen for FLSmidth 50% af grundlønnen, mens der i Genmab er mulighed 

for at opnå op til 100% af grundlønnen, mens det i Novo er muligt at opnå op til 200% af grundlønnen 

og for Carlsberg op til 300% (se alle under ”17. Bilag 2”). Der er dermed en stor forskel på hvor stor 

en andel henholdsvis grundløn og bonussen udgør i de enkelte selskabers incitamentsordninger. 

Fordelingen har dog en betydning for agentens motivation ifølge Herzbergs to-faktor-teori bliver 

grundlønnen ikke opfattet som motivationsskabende, mens en bonus får betydning for agentens 
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opfattelse af anerkendelse, og dermed virker motivationsskabende for agenten. At der sættes en 

procentsats på bonussen, betyder det at der benyttes en metode med karakteristika af en ikke-

linearitet, hvilket vil sige at der ikke er nogen, en til en sammenhæng mellem performance og 

aflønning samt at der er en top og en bund på bonussens størrelse. Det vil sige i tilfælde af agenten 

opnår de ønskede mål, har agenten ikke længere mulighed for at opnå en højere bonus end det 

maksimale. Samtidig straffes agenten heller ikke for en dårlig performance, da der er en bund. At 

have en bund på aflønningen er også noget som MM i interviewet giver udtryk for, er vigtigt, da det 

ellers kan virke demotiverende for agenten at bonussen går i minus. Ved tilfælde af bonus med bund 

kan dette give anledning til at agenten udgiftsfører fremtidige omkostninger i det indeværende år, for 

at reducere omkostningsniveauet de kommende år, for dermed lettere at opnå bonussen i fremtiden, 

givet at agenten ikke kan opnå de opsatte performancemål. Derudover kan det som tidligere diskuteret 

virker motivationsskabende at have et mål, der skal opnås for at få tildelt en bonus, så agenten kan 

have noget at løbe efter som blandt andet MAH og SP gav udtryk for i forbindelse med vores 

interviews. En højere bonus kan være med til at skabe den effekt som SP og MB søger hos agenterne 

i forhold til de har ”hånden på kogepladen” og dermed noget på spil, samtidig med at deres interesser 

forenes med principalen. Det skal ses i lyset af en forholdsvis lav grundløn med en højere bonus, kan 

give et større incitament for en agent til at opnå de opsatte mål. Grundlønnen skal dog stadig have en 

væsentlig størrelse, hvilket kommer til udtryk i forbindelse med vores interviews fra MAH, MIH og 

HLH, hvor de ser bonussen som noget ekstra ved siden af deres grundløn. Derfor vurderes det at en 

rimelig grundløn suppleret med en større bonus, vil være at foretrække for at forene interessen mellem 

principal og agent. For beskatningen af agenten kan holdbarheden diskuteres af vores fiktive agent 

eksempels bagvedliggende antagelse om, at højere provenue efter skat er lig med en højere motivation 

hos agenten. Der kan være andre forhold som spiller en rolle mellem højest provenue efter skat samt 

motivationen for agenten. Eksempelvis er det passende at diskutere om meget erhvervserfaring spiller 

en rolle for forrige nævnte forhold. Hvis en agent har siddet i ledelsen for en enkelt virksomhed i 

mange år, og på den måde har høj anciennitet, så kan det diskuteres om denne agents motivation vil 

blive positivt påvirket af en bonus med høj provenue efter skat, da denne agent højst sandsynligt er 

vant til høje lønninger, i modsætning til en agent med lav anciennitet herunder lavere lønninger. Fra 

vores interview med SP bakkes dette også op, da SP har den synsvinkel at bonussen ved siden af en 

høj grundløn ikke nødvendigvis vil gøre agenten mere animeret. På baggrund af denne del af 

diskussionen vil vores antagelse omkring størst provenue efter skat lig med størst motivation hos 
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agenten ikke gælde. På den anden side, mener MIH at det som er i fokus fra agentens side er en 

opgørelse efter skat (altså provenue efter skat). Tages der udgangspunkt i beskatningen for agenter 

med høje lønninger kontra lave, så kan det her hurtigt udregnes at agenter med størst lønninger 

påvirkes, samt påvirkes i højere grad, af beskatningen af bonussen modsat en agent med en lavere 

aflønning. Hvis der på baggrund af dette kunne vælges aflønningstyper (aktie kontra kontant) af 

agenten, så ville argumenterne for at agenten ville foretrække en aflønningstype, hvor bonussen blev 

mindst påvirket af beskatningen uanset anciennitet for denne agent. På baggrund af denne diskussion 

kan argumentet samt antagelsen omkring størst provenue efter skat lig med størst motivation hos 

agenten fastholdes.  

Det kan diskuteres hvor hvidt incitamentsordningen skal måles efter bestemte nøgletal og i så fald 

hvilke. Som vi gennemgik i teorien under finansielle nøgletal, findes der forskellige nøgletal der kan 

benyttes alt afhængig af formålet med incitamentsordningen. Eksempelvis vil omsætningen være et 

godt parameter at måle på, hvis der ønskes en højere omsætning. Der er dog også ulemper ved at 

benytte omsætningen som målingsparameter, da en øgede omsætning ikke nødvendigvis er ens 

betydende med en højere aktiekurs. Et andet nøgletal som også kan benyttes, er EBIT som giver et 

godt indblik i virksomhedens kerne aktiviteter. Det er et nøgletal som kan benyttes i mange 

situationer, dog med begrænsninger i forhold til at EBIT bliver påvirket af øgede investeringer og 

R&D samtidig med EBIT ikke medtager renteomkostninger. Et tredje nøgletal der kan benyttes er 

EVA, som har den fordel at den sammenfatter andre nøgletal såsom overskudsgraden, 

afkastningsgraden og WACC. Det skal besluttes om der skal tages udgangspunkt i en årlig EVA eller 

den årlige ændring i EVA. Fokuseres der udelukkende på en årlig EVA skal regnskabet tilpasses for, 

at have et retvisende billede, eksempelvis ved at fjerne R&D omkostninger fra regnskabet, hvilket 

kan resultere i at kontrakten bliver uklar, hvilket går i mod de tre basale komponenters krav om 

"simplicitet" (se under "11.10 Incitamentsordningens tre basale komponenter"). Fokuseres der 

udelukkende på den årlige ændring i EVA kan dette medfører, at et mindre fald i EVA (på trods af 

en allerede høj EVA) i forhold til det tidligere år vil fremstå som en negativ ændring, hvorved 

agentens performance ikke anerkendes, som også går imod Herzbergs to-faktor-teori vedrørende 

anerkendelse af god performance. Fordelen ved at vælge dette nøgletal er, at det giver et dybere 

indblik i andre nøgletal, og har et fokus på at investere i projekter der giver et højere afkast end cost 

of capital. Ulempen ved denne tilgang er at det kan kræve tilrettelser for at få et retvisende billede af 
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EVA, samtidig med at der kan komme et øget fokus på at investere i projekter med afkast der er 

højere end cost of capital (for yderligere se under ”tabel 8”). Derudover er det også en ulempe at man 

ikke kan se hvordan enkelte transaktioner direkte har en indflydelse på EVA, samt at det ikke er 

muligt at benchmarke store og små afdelingers samt virksomheders EVA. Der er dog forskellige syn 

på hvordan værdiskabelsen skal måles. Der er en enighed om at værditilvæksten godt kan måles i 

forhold til ændringen i aktiekursen, hvilket er noget som SP giver udtryk for under interviewet, som 

værende en måde værdiskabelsen i en virksomhed kan måles. Det er en holdning som HLH og MB 

til dels deler med SP. HLH og MB er dog lidt skeptiske i forhold til at udelukkende at fokusere på 

aktiekursen, da aktiekursen kan være drevet af andre faktorer og dermed ikke nødvendigvis ikke er 

skabt af agenten, men derimod udefrakommende faktorer. Det bakkes op af MAH i vores interview. 

MAH gør opmærksom på, at der kan være en stor konjekturfølsomhed for nogle selskaber, og der 

derfor kan komme nogle udslag på aktiekursen som agenten ikke nødvendigvis kan styre eller 

forudsige. Det kan være valutakursen eller olieprisen der stiger eller falder og dermed giver agenten 

et dårligere eller bedre resultat, men er ikke nogle faktorer der kan styres eller forudsiges af agenten. 

Vil det være rimeligt at straffe en agent for en markedsændring som får betydning for resultatet, på 

trods af at agenten har gjort et godt arbejde? Formentlig ikke. Derfor er MAH tilhænger af der sker 

en benchmark. Formålet med benchmarken er at man kan tage højde for markedsændringer ved at 

sammenligne med konkurrentener, uden, at det nødvendigvis skal være en fordel eller ulempe for 

agentens bonusudbetaling, da den reelle effekt herved kan måles. Dette er en holdning som HLH og 

MB er enige i, og godt kan se fordele i at benytte. Fra vores teoretiske tilgang belyste vi teorien 

omkring interne og eksterne benchmark (se under ”11.10.2 Interne og eksterne standarder”). De 

skønsmæssige standarder kan kobles til denne del af diskussionen. Ved de skønsmæssige standarder 

er det muligt at opsætte målsætninger som kan justeres eksempelvis ved vækst. Dette gør det muligt 

for principalen at tilpasse standarderne i forhold til markedssituationen herunder 

virksomhedssituationen. På den anden side kan dette vanskeliggøre agentens vurdering af sin egen 

performance i forhold til de opsatte performancemål, hvilket kan demotiverer agenten for at opnå en 

god performance. For aktieoptioner kan denne aktieaflønningstype diskuteres. På den ende side er 

aktieoptioner gode at benytte, givet at en virksomhed har brug for at agenten skal påtage sig meget 

risiko på virksomhedens vegne. På den anden side kan agenten have et større incitament til at påtage 

sig for meget risiko på virksomhedens vegne. Fra vores interview med MIH nævner han at en ønsket 

incitamentsordning skal indeholde aktieoptioner på lang sigt, hvilket indikerer at MIH ser 
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aktieoptioner som en god aktieaflønningstype. Mens MM har det synspunkt, at aktieoptioner bestemt 

ikke er aflønningstype han vil anbefale til at løse Principal-agent-problematikken. Fra vores interview 

med SP har han en holdning om at aktieoptioner kan få agenten til at have en overdreven risikolyst. 

Med udgangspunkt i afhandlingens fokus på C25-indekset, kan det argumenteres for at aktieoptioner 

ikke nødvendigvis vil være den mest passende aflønningstype grundet usikkerhedselementet for 

denne. Der kan argumenteres for at virksomheder i C25-indekset til en vis grad allerede er etableret 

og driftsmæssigt godt kørende, hvorved de ikke behøver at have en ”turnaround”. På baggrund af 

dette kan aktieoptioner med udgangspunkt i afhandlingens fokus ikke være den optimale anbefaling 

i vores tilfælde. Hvis udgangspunktet for afhandlingens fokus derimod var virksomheder der stod 

overfor markante udfordringer, samt havde brug for en agent der kunne præsterer således at agentens 

performance vil få virksomheden ud af en krise, så kunne aktieoptioner være en optimal 

aflønningstype for selskabet.  

For synspunkter til en diskussion om RSU kan der henvises til SPs synspunkter, hvorved SP anbefaler 

RSU som aktieaflønningstype. Derudover har vi i teorien og analysen set på denne 

aktieaflønningstype, hvorved det fremgår at denne giver agenten en downside-risiko (modsætningsvis 

aktieoptioner). Det vurderes at RSU kan være passende for en god incitamentsordning på lang sigt. 

For vesting-perioden herunder dens længde kan der henvises til vores interviews med MB og SP, 

hvorved de begge anbefaler en periode på tre til fem år. Det vurderes at under de langsigtede 

incitamentsaflønninger ønskes en langsigtet effekt, hvilket vi derfor vurderer at sådan en vesting 

periode kan være passende for en god incitamentsordning der baseres på aktier.  

Det kan også være relevant at diskutere medtagelsen af bonusbank i incitamentsordningen. På den 

ene side kan det argumenteres for, at medtage bonusbank som en del af ordningen, da det udjævner 

udbetalingen for agenten, men på den anden side så er der ikke nogen kortsigtet anerkendelsesfølelse 

(årligt), hvilket der vurderes at denne type ikke er optimal at benytte for en god incitamentsordning, 

der fremmer den kortsigtede motivation hos agenten. På lang sigt kan det være en fordel at benytte 

bonusbank, givet at bonussen ikke består af kontanter men derimod aktier, men dette fremgår ikke af 

definition af en bonusbank (se under ”11.6.4.5 Udskudt bonus og Bonusbank”). En anden mulighed 

er at begrænse incitamentet med en top og bund. Fordelen ved denne tilgang er at den tager højde for 

kriteriet om kongruens, kontrollerbarhed og regnskabsmæssige udfordringer, samtidig med der stadig 

er mulighed for at tildele en løn (se under ”11.10.2 Interne og eksterne standarder”). Diskussionen 
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omkring clawback-kausul er også relevant at diskutere. Fra vores interview med SP nævnte han, at 

clawback er et element næsten alle virksomheder har i deres ordninger. På baggrund af dette samt 

teoriafsnittets behandling for dette (se under ”11.6.1.5 Clawback”), så kan anvendelsen for en 

clawback-klausul anbefales. 

For virkningen af incitamentsordninger tager vi udgangspunkt i den tidligere præsenterede artikel 

”Derfor virker bonus ikke” (se under ”10.2.3 Casestudie 3: Andre incitamentsordninger”), hvor denne 

artikel danner grundlag for diskussionen om incitamentsordningen reelle virkning. Denne artikel 

fremhæver problemerne ved incitamentsordninger generelt. Ankersen (forfatter af artiklen) beskriver 

incitamentsordninger som ”ofte eklatante fiaskoer”, hvilket indikerer en modstand i relation til brug 

af incitamentsordninger. Derudover kritiserer Ankersen den tanke om, at hvis man ønsker at en person 

(agent) skal udvise en bestemt adfærd, så kan man betale denne for det. Som et eksempel af sin kritik 

nævner Ankersen, en allerede etablerede incitamentsordning for skraldemænd i Mexico. Disse 

skraldemænd blev omfattet af en ordning, som gik ud på at skære ned på overarbejde hos 

skraldemændene. Dette gav et incitament for skraldemændene til at fylde deres skraldevogn mere end 

tilladt, hvilket resulterede i uønskede incitamenter. Fra vores interview med SP bakkes Ankersens 

syn omkring, at man får det resultat man ønsker, måler og belønner ud fra. Modsætningsvis mener 

MAH at det er godt, at ”der er noget at løbe efter” ved anvendelse af incitamentsordninger. Dette syn 

bakkes op af MB samt MIH, hvor MIH nævner at han er ”super positiv” over for 

incitamentsordninger. For at vurdere incitamentsordningens generelle virkning samt specifikke 

virkning omkring at skabe en fællesinteresse hos principal og agent, tages der udgangspunkt i to case-

studier omhandlende Topdanmark samt Novos indførsel af incitamentsordninger (se under ”10.2.1 

Casestudie 1: Topdanmark” samt ”10.2.2 Casestudie 2: Novo Nordisk”). Hos Topdanmark 

resulterede indførslen af incitamentsordningen i en øget interesse fra Topdanmarks egne ansatte, da 

de via aktiebesiddelsen fik et udvidet syn på aktiekursen, dermed fællesinteresse med aktionærerne. 

Hos Novo resulterede indførslen af incitamentsordningen også i en positiv reaktion hos ansatte, samt 

en forøget interesse i aktiekursen samt de finansielle mål, som er styrende for tildelingen af 

optionerne. Siden tildelingen af aktieoptionerne, så er aktiekursen steget med 25%. Dette kan indikere 

at indførslen af incitamentsordningen hos Novo har haft en positiv effekt, og at der er skabt 

fællesinteresse mellem principal og agent. Derudover har det vist sig at etableringen af 

incitamentsordninger har givet en positiv effekt på aktiekursen, hvilket kunne ses fra vores analyse 
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med Ambu og Genmabs kursudvikling (se under ”12.6 Incitamentsordningens påvirkning på 

aktiekursen”). På baggrund af dette vurderes incitamentsordninger til at have en positiv effekt, samt 

medvirkende til at skabe en fællesinteresse mellem principal og agent.  

13.1 Generel anbefaling på baggrund af analyse og diskussion 

Ud fra tidligere delanbefalinger fra analysen samt diskussion vil vi i dette afsnit lave en 

sammenfatning, der giver en endelig anbefaling for en incitamentsordning som kan forene interessen 

mellem principal og agent. Denne anbefaling baseres på vores tidligere databehandling af vores 

interviews, analyse samt diskussion. Det skal nævnes, at denne anbefaling ikke nødvendigvis er 

perfekt/udtømmende, men et godt forslag på en incitamentsordning der kan forene interesserne 

mellem principal og agent, givet de forskellige antagelser herunder vores afgrænsning. 

Procentsatserne i denne anbefaling er vejledende, da disse afhænger af virksomhedens formål med 

incitamentsordningen. For at forene interesserne mellem principal og agent, samtidig med at agenten 

motiveres/anerkendes i sit arbejde, anbefaler vi følgende løsning af en god incitamentskontrakt på 

kort og lang sigt. På kort sigt vil vi anbefale en incitamentsordning, der tager udgangspunkt i en 

kombination af objektive samt subjektive kriterier, der belønnes i form af en kontant bonus. Disse 

objektive og subjektive kriterier vægtes med en procentsats på 50% hver. Derudover vil vi anbefale 

at en del af den kontante bonus konverteres til aktier i selskabet, hvilket vil sige at der sker en 

aktieerhvervelse fra agenten. Konverteringen af den kontante bonus vil tage udgangspunkt i det 

forrige års aktiekurs ved evalueringen af agentens performance. Procentsatsen for 

aktiekonverteringen vil være 33%. Dog skal det nævnes at disse satser for både objektive og 

subjektive kriterier samt aktiekonverteringen bør revurderes årligt, så satserne passer med den 

aktuelle situation for virksomheden og agenten. Begrundelsen for valg af denne anbefaling på kort 

sigt skyldes, at koblingen mellem objektive og subjektive kriterier sikrer, at der er en balance for 

vurderingen af den kortsigtede bonus. Derudover baseres begrundelsen for denne, at den kontante 

bonus kan ses som en anerkendelse for agentens gode performance, hvilket kan være 

motivationsskabende for agenten, som igennem aktieerhvervelse får et medejerskab samt følelse af 

medansvar hos virksomheden. På lang sigt vil vi anbefale en incitamentsordning, der tager 

udgangspunkt i en egenbetaling (eventuel til favorabel kurs) af RSUer med en vesting-periode på tre 

til fem år, samt en betingelse for at agenten fortsat er ansat hos den givne virksomhed, med undtagelse 

for sær tilfælde i form af ”good-leavers” (altså en agent der forlader en virksomhed af naturlige 
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årsager), hvilket vurderes i forhold til situationen. Til sidst, skal det nævnes at når en ny agent 

tiltræder, så skal denne agent kompenseres for tidligere vestede aktier (givet dette er tilfældet) 

maksimalt svarende til et års grundløn i form af det nuværende selskabs aktier. Vesting-perioden for 

de tildelte aktier ved tiltrædelse skal være tre år. Derudover skal der ved en ekstraordinære indsats 

tildeles aktier (til forrige års aktiekurs) svarende til tre til seks måneders grundløn for denne indsats. 

Alle vurderinger skal evalueres både af en udvalgt vederlagskomité (som udskiftes efter tre til fem 

år) samt bestyrelsen. Derudover skal evalueringen af agentens performance baseres på interne og 

eksterne standarder (performancemål), hvor disse revideres løbende afhængig af virksomhedens 

situation. Afslutningsvis, kan en clawback-klausul anbefales som værende en del af 

incitamentsordningen. 

Ud fra ovenstående anbefaling kan valget af indholdet for incitamentsordningen på kort og lang sigt 

diskuteres. På kort sigt vil vi anbefale en kontant incitamentsordning, hvor ved der både er objektive 

samt subjektive kriterier med en vægtning på 50% hver. De objektive kriterier kan tage udgangspunkt 

i de tidligere diskuterede nøgletal afhængige af incitamentsordningens formål. Derudover skal dele 

af den kontante aflønning (33%) konverteres til aktier i selskabet. Procentsatserne for denne del af 

anbefalingen kan diskuteres. De objektive samt subjektive kriteriers vægtning på 50% hver er 

vejledende, og man skal som bestyrelse huske at tilpasse vægtningen løbende. Forrige diskussion 

omkring vægtning for objektive samt subjektive kriterier henviser til denne vægtning samt en balance 

i relation til selskabets aktuelle situation. Derudover kan procentsatsen for konverteringen af aktier 

(33%) også diskuteres. På baggrund af vores diskussion omkring forening af interesserne hos 

principal og agent, vil vi anbefale at en del af den kontante bonus konverteres til aktier, så der kan 

opnås medejerskab for den enkelte agent, hvorfor den er en del af vores generelle anbefaling af 

incitamentsordning. På lang sigt vil vi anbefale en incitamentsordning, som indeholder erhvervede 

RSUer med en vesting periode på tre til fem år. Forrige diskussion omkring RSU henviser denne til 

at aktieaflønningstypen er passende for en god incitamentsordning på lang sigt, på grund af 

medejerskab suppleret med downside-risiko for agenten (modsat andre aktieaflønningstyper hvor der 

ikke er en risiko for at miste bonussen, hvis betingelserne ikke opfyldes under vesting-perioden). Vi 

anbefaler at RSUer skal erhverves ved egenbetaling til eventuel favorabel kurs, da agentens 

motivation og risiko forøges ved denne egenbetaling, samtidig med at interessen forenes mellem 

principal og agent. Forrige diskussion omkring vesting-periode henviser til denne længde for vores 
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generelle anbefalede incitamentsordning. Eksempelvis for IT- og medicinal-virksomheder kan 

vesting perioden passende være fem år eller længere, grundet virksomheder af disse typers 

langsigtede udvikling. Virksomhedstyper ud over de to forrige nævnte eksempler kan passende 

benytte sig af en vesting periode på tre år. Derudover har vi i vores anbefalede incitamentsordninger 

særbetingelser for ”good-leavers” i forhold til situationen, hvilket kan diskuteres som værende rimelig 

(se under teori-afsnittes ”11.10 Incitamentsordningens tre basale komponenter”) for agenten. For 

incitamentsordningen har vi også regler for når en ny agent tiltræder. Forrige diskussion omkring 

NWNs synvinkel af agenten der skal kompenseres for en højere risiko kan kobles til, at agenten skal 

kompenseres, hvis denne havde mistet vestede aktier/optioner med videre, ved at have skiftet over til 

det nuværende selskab. Denne kompensation tager udgangspunkt i at dække eventuelle mistede 

aktier/optioner, samt at kompensere agenten for risikoen af at skifte selskab. Hele 

incitamentsordningen vil vi anbefale skal have karakteristika svarende til en ordning med ikke-

linearitet, hvilket vil sige at ordningen har en bund, hvilket gør at agenten ikke ville kunne gå i minus, 

da det kan være demotiverende for agenten at skulle tilbagebetale/give afkald på bonus. Derudover 

har vi i vores anbefalede incitamentsordning valgt, at der skal belønnes for en ekstraordinære indsats 

i form af aktier (til forrige års aktiekurs) svarende til tre til seks måneders grundløn. Fra vores 

interview med MM, så anbefaler MM, at agenten får tildelt bonus hvis der er tale om en uforudset 

opgave, hvilket så vil kræve en ekstraordinær bonus. Denne anbefaling er relevant, da den kan 

fastholde en agentens motivation samtidig med at der er en top på den kortsigtede bonus. På baggrund 

af dette findes det relevant, at belønne agenten under ekstraordinære indsatser. Den ekstraordinære 

indsats skal have karakteristika svarende til en ordning med ikke-linearitet, så denne ekstraordinære 

performance kan måles og deraf belønnes. For at sikre en god og fair vurdering af ledelsens 

performance, tager vores anbefalede incitamentsordning udgangspunkt i en vederlagskomité, der 

udskiftes efter tre til fem år grundet vedligeholdelse af objektivitet samt at komitéen kan følge 

ledelsens performance igennem en given vesting periode. Derudover tager incitamentsordning også 

udgangspunkt i et suppleret samarbejde med bestyrelsen som sætter de ønskede retningslinjer. 

Evalueringen af agentens performance anbefaler vi skal baseres på interne og eksterne standarder 

(performancemål), hvor disse revideres løbende afhængig af virksomhedens situation. Grunden til 

dette er, at undgå eventuelle udefrakommende faktorers påvirkning på agentens performance, samt at 

muligheden for agentens reelle performance kan komme til udtryk. Afslutningsvis, kan en clawback-
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klausul også anbefales for forslaget til en god incitamentsordning, da clawback kan give en juridisk 

sikring for principalen samt virke afskrækkende for agenten.  

13.1.1 Incitamentskontrakt for generel anbefaling 

Nedenstående kontrakt er en opsummering af den generelle anbefaling. Kontrakten har til formål at 

give overblik samt at simplificere forrige afsnits beskrivelse af vores anbefaling til en 

incitamentskontrakt (se næste side).  
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Incitamentskontrakt 

Kære agent, 

Denne kontrakt er udformet efter en diskussion mellem bestyrelsen og vederlagskomitéen. 

Incitamentskontrakten har til formål at sikre sammenfaldende interesser mellem selskabets 

aktionærer og ledelse. For at skabe et øget fokus med henblik på at give et incitament til at nå 

kortsigtede mål. Desuden ønsker denne kontrakt at skabe et incitament hos ledelsen til at skabe 

langsigtet værdi for aktionærerne. Derudover skal incitamentskontrakten sikrer at fastholde og 

rekrutterer kvalificerede medlemmer af ledelsen.  

Den kortsigtede incitamentsordning (KTIO) består af objektive samt subjektive kriterier med en 

vægtning på 50% hver. Bonussen udbetales som en årlig kontant bonus, hvoraf 1/3 af den årlige bonus 

konverteres til selskabsaktier. Bonussen kan maksimalt udgør 100% af den årlige grundløn.  

Den langsigtede incitamentsordning (LTIO) består af Restricted Stock Units (RSU) med en vesting 

periode på fire år. Restricted Stock Units betinger at agenten fortsat er ansat i selskabet ved vesting-

periodens udløb. 

Ved ekstraordinære indsats er der mulighed for en bonus svarende til tre til seks måneders grundløn. 

Ved tiltrædelse tildeles der selskabsaktier svarende til et års grundløn under betingelse af en vesting-

periode på tre år. 

Selskabet forholder sig retten til at tilbagekalde en hver form for bonusudbetaling, givet at dette findes 

relevant. 

Underskrift:  

 ________________________  
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14. Konklusion 

Ud fra afhandlingens teoretiske tilgang, databehandling, analyse og diskussion kan det konkluderes 

at der ved anvendelse af incitamentsordninger godt kan skabes en fællesinteresse mellem principal 

og agent. Ud fra den teoretiske behandling af Principal-agent-teorien konkluderes det, at der er en høj 

sammenhæng mellem selve teorien og incitamentsordninger. Dette kommer til udtryk ved 

beskrivelsen af Principal-agent-problematikken, hvilket indførsel af incitamentsordninger samt 

overvejelserne for disse vurderes at begrænse problematikken. Derudover kommer dette også til 

udtryk gennem vores interviews, hvor respondenterne nævner disse incitamentsordninger som et 

element til at skabe fællesinteresse mellem principal og agent. Fra afhandlingens teori kan det 

konkluderes at overvejelserne for indførslen bag incitamentsordningerne består af styring, 

økonomiske overvejelser, tradition herunder nationale forskelle samt motivation. Ved indførslen af 

en incitamentsordning er disse overvejelser væsentlige at medtage.  

Ud fra Herzbergs to-faktor-teori kan det konkluderes, at en incitamentsordning kan være 

motivationsskabende for agenten, ved at aflønningen sker som en anerkendelse af en god 

performance. For incitamentsordninger findes der både aflønningsmetoder i form af aktier herunder 

aktietildeling og -erhvervelse, aktieoptioner, warrants, fantomaktier, konvertible obligationer, samt 

kontant bonus som kan vurderes efter objektive og subjektive kriterier. Ved brug af disse 

aflønningsmetoder er der både fordele og ulemper. Fordelen ved aktieaflønning er at agentens bonus 

afhænger af selskabets aktiekursudvikling. Dermed kan denne fordel forene interesserne mellem 

principal og agent idet de begge har interesse i en øget aktiekurs. Derudover kan aktieaflønning være 

med til at fastholde agenten i selskabet givet at der eksempelvis aflønnes med betingede aktier. 

Agenten fastholdes også på baggrund af medejerskabet, der opnås ved brug af aktieaflønning. 

Aflønningsmetoden kan være med til at tiltrække og fastholde kvalificerede agenter, givet at 

aktieaflønningen er attraktiv for disse. Fordelen ved den kontante aflønningsmetode er, at agentens 

kortsigtede motivation for at varetage principalens interesse forøges med denne bonus. Forrige 

nævnte Herzbergs to-faktor-teori bekræfter også denne virkning på agenten. Ulempen ved 

aktieaflønning er at aktiekursen kan bevæge sig upåvirket af agenternes performance grundet 

usikkerhed i markedet. Dette kommer til udtryk ved opadgående markeder, hvor der sker en 

kursudvikling som følge af udefrakommende faktorer, hvorved at agenten stadig tildeles 

aktieaflønning på trods af, at agenten ingen påvirkning har haft på kursudviklingen. Derudover kan 
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aktieaflønning skabe et uønsket incitament hos agenten, da agenten eksempelvis kan fokuserer på 

kortsigtede målsætninger frem for de langsigtede, givet at agenten har et ønske om at holde 

nettoomsætningen konstant ved ikke at investere i moderne og efficient udstyr. Ulempen ved 

anvendelse af den kontante aflønningsmetode er, at der ikke tildeles et medejerskab til agenten, 

hvilket kan være en demotiverende effekt for agenten, og derved ikke forene interesserne mellem 

principal og agent. Derudover kan den kontante bonus skabe et kortsigtet uønsket incitament hos 

agenten, givet at selskabet performer dårligt kan det fører til, at agenten udgiftsfører fremtidige 

omkostninger for det indeværende år, for at opnå den kontante bonus det kommende år.  

Fra afhandlingens analyse kan det konkluderes at der gennem C25-indekset er en generel tendens til, 

at aflønne med kontant bonus på kort sigt og aktieaflønning på lang sigt. Fra vores analyse med de 

fem udvalgte virksomheder (Carlsberg, Chr. Hansen, Demant, Lundbeck og SimCorp) kan det 

anbefales, at overveje og ændrer deres nuværende incitamentsordninger. For Carlsberg kan det på 

kort sigt anbefales at ændre 80-20% fordelingen i relation til de objektive og subjektive kriterier. 

Dette anbefales da målsætningerne i incitamentsordningen kan blive påvirket af udefrakommende 

faktorer. Derudover anbefales det på lang sigt at de fastholder vesting-perioden på tre år, da denne 

længde tilsvarer andre C25-virksomheders benyttelse af vesting. Herudover anbefales det at 

Carlsberg bør være opmærksom på det omgivende samfunds syn på høje lønninger for topledelsen. 

For Chr. Hansen kan det på kort sigt anbefales, at være opmærksom på vægtningen af deres objektive 

og subjektive kriterier, samt eventuelt at tilpasse disse årligt. For den langsigtede incitamentsordning 

anbefales det for Chr. Hansen, at benchmarke med andre konkurrenter på tværs af yderligere 

parametre, så agentens reelle performance bedre kan vurderes. For Demants kortsigtede 

incitamentsordning kan det anbefales, at tilbageholdelsesperioden for den kortsigtede bonus på tre år 

afskaffes, så der sker en årlig bonusudbetaling, hvilket fører til en årlig anerkendelse. For Demants 

langsigtede incitamentsordning anbefales det, at der for konverteringen af to måneders grundløn til 

fantomaktier ændres til at der i stedet konverteres til aktier. Dette anbefales så agenten i Demant kan 

opnå et medejerskab, hvilket kan medvirke til at forene interesserne mellem principal og agent. For 

Lundbecks kortsigtede incitamentsordning anbefales det, at der skal være større klarhed omkring 

ordningen, så ordningen ikke giver anledning til tvetydighed hos agenten. For den langsigtede 

incitamentsordning anbefales det, at Lundbeck bør benytte få aktieaflønningsformer for at holde 

aflønningen enkel for agenten. For SimCorp anbefaler vi at deres kortsigtede incitamentsaflønning 
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benchmarkes mod enten danske eller internationale virksomheder i stedet for begge samtidigt. 

Grunden til denne anbefaling er, at der kan være traditionelle samt nationale forskelle, hvilket ændrer 

forventningerne til en incitamentsordning samt dens udbetaling for agenten. For den langsigtede 

incitamentsordning anbefales det, at SimCorps nuværende vesting-periode på tre år skal ændres til 

fem år. Grunden til denne anbefaling er, at SimCorps forretningsområde med software-løsninger vil 

passe bedre med et længere perspektiv end tre år.  

Fra afhandlingens analytiske behandling kan det konkluderes, at både beskatning, risiko og 

motivation har en betydning for agenten. For beskatning af aflønningsmetoder på 

udbetalingstidspunktet kan det konkluderes, at bonussen af aktier efter eventuelt egenbetaling er 

højere end bonussen af kontant bonus, hvilket kan have en mere motivationsskabende betydning for 

agenten hvorfor en højere grad af aktieaflønning anbefales. For risiko og motivation af agenten kan 

det konkluderes, at begge elementer påvirkes ved forskellige incitamentsordninger, da der ved 

etableringen af en incitamentsordning anbefales, at principalen er opmærksom på hvilken risiko der 

skal tildeles agenten samt overvejes hvorledes det ønskes at motivere agenten. Fra tidligere 

casestudier fra empirien vedrørende Topdanmark og Novo Nordisk indførsel af incitamentsordninger 

kan det konkluderes, at der generelt har været en positiv respons fra de ansatte, hvilket har medført 

stigende interesse i aktiekursen. Fra vores analyse af indførslen af incitamentsordningens påvirkning 

af aktiekursen kan det konkluderes, at der er indikationer på en positiv sammenhæng mellem 

indførslen af incitamentsordningen samt den efterfølgende kursudviklingen. Ud fra vores diskussion 

samt samlede anbefaling til en mulig incitamentsordning kan det konkluderes, at Principal-agent-

problematikken kan begrænses med en incitamentsordning der på kort sigt kombinerer de objektive 

og subjektive kriterier med en vægtning på 50% hver. Derudover anbefales det, at en del af den kort 

sigtede bonus konverteres til aktier med en procentsats svarende til 33% af den opnåede bonus. Dette 

anbefales da der ved denne tilgang både skabes et kortsigtet motivation samt et medejerskab i 

selskabet. Denne anbefaling baseres på teorien som også bekræftes af vores interviews samt vores 

analyse af de fem udvalgte virksomheder fra C25-indekset. Det skal dog nævnes at de forrige 

procentsatser er vejledende, og årligt bør revurderes så disse tilpasses virksomhedens samt agentens 

aktuelle situation. På lang sigt anbefales det at agenten erhverver restricted stock units til favorabel 

kurs med en vesting periode på tre til fem år, samt en betingelse for at agenten fortsat er ansat hos 

selskabet, dog med undtagelse for ”good-leavers”. Til denne incitamentsordning anbefales både en 
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vederlagskomité for at sikre objektiviteten ved vurdering af agentens performance samt et clawback-

klausul, som kan juridisk sikrer principalen mod uønskede handlinger fra agenten. På baggrund af 

dette kan det konkluderes, at der ved anvendelse af incitamentsordninger er muligt at skabe en 

fællesinteresse mellem principal og agent. 
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15. Perspektivering 

Incitamentsordninger har vist sig at være et bredt emne, og har eksisteret for de danske børsnoterede 

selskaber i mange år. I løbet af årene har der været løbende ændringer i 

Aktionærrettighedsdirektiverne, som vi også så tidligere under afsnittet for aktivt ejerskab (se under 

”11.6.2 Corporate Governance”). Den 6 februar 2019 fremsatte Erhvervsministeren et lovforslag, 

hvilket har til formål at implementere EU's aktionærrettighedsdirektiv i Danmark, hvilket havde til 

formål at sikre bedre rettigheder og øget transparens for selskabets ejere indenfor forskellige områder. 

Aktionærrettighedsdirektivet omfatter blandt andet yderligere krav for udarbejdelsen samt 

detaljeringsgraden for vederlagspolitikken. Direktivet gælder for selskaber der har aktier på et 

reguleret marked eksempelvis Nasdaq OMXC25 Copenhagen. Nogle af kravene for 

vederlagspolitikken er blandt andet at denne skal indeholde: ”En forklaring på hvordan selskabets 

medarbejderes løn og ansættelsesvilkår er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af 

vederlagspolitikken.” og ”En forklaring på den beslutningsproces, der anvendes ved 

vederlagspolitikkens fastlæggelse, revision og gennemførelse, herunder foranstaltninger til at undgå̊ 

eller håndtere interessekonflikter.” samt ”Tildeler aktieselskabet aktiebaseret aflønning, skal 

vederlagspolitikken tillige indeholde retningslinjer for modningsperioder, en eventuel 

bindingsperiode for aktier efter udløbet af modningsperioden og forklare, hvordan den aktiebaserede 

aflønning bidrager til aktieselskabets forretningsstrategi, langsigtede mål og bæredygtighed.” (PwC, 

2019). Disse krav kan være passende at perspektivere denne afhandling til, da det kan have betydning 

for de danske børsnoterede virksomheders nuværende incitamentsordninger. Direktivet forventes at 

træde i kraft 10. juni 2019. 
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17. Bilag  

Bilag 1 – Interviewguides 

Følgende interviewguides er designet således, at de på venstre-side har forskningsspørgsmålene som 

relaterer sig til problemformuleringen og dens underspørgsmål, hvor der til højre vises de 

interviewspørgsmål der blev sendt og brugt under interviews med respondenterne. 

Interviewspørgsmålene har ved udformningen taget udgangspunkt i forskningsspørgsmålene. 

Respondenter: Mikael Bak & Søren Poulsen (principal-aspektet) 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilke overvejelser ligger der bag indførsel af 

en incitamentsordning? 

Hvad er din holdning til at en ledelse bliver 

incitamentsaflønnet? 

 

Hvilke overvejelser ligger der bag indførsel af 

incitamentsordninger? 

 

Har incitamentsordningen indflydelse på jeres 

valg af investering? 

 

Er der begrænsninger ved benyttelse af 

forskellige incitamentsordninger? 

 

Hvordan måler I værdiskabelse i en 

virksomhed? 

 

Hvad er Principal-agent-teorien, og hvilken 

sammenhæng har den for 

incitamentsordninger?  

 

Kan en incitamentsaflønning forene 

aktionærernes interesser, i så fald hvordan? 

Hvilke effekter er der ved tidligere indførte 

incitamentsordninger? 

Har du set nogle effekter ved indførsel af 

incitamentsordninger? 
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Har incitamentsordningen indflydelse på jeres 

valg af investering? 

Hvilken betydning har risiko og motivation for 

agenten?  

 

Er der Risici forbundet med at en agten 

varetager principalens interesse? 

 

Hvilke risici er der forbundet med at en agent 

varetager principalens interesse? 

 

Hvordan kan agentens risikovillighed 

begrænses i relation til at agenten varetager 

principalens interesse? 

 

 

Respondenter: Michael Møller & Niels Westergård-Nielsen (professor-aspektet) 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilke overvejelser ligger der bag indførsel af 

en incitamentsordning? 

 

Hvad er din holdning til at en ledelse bliver 

incitamentsaflønnet? 

Kan en incitamentsaflønning forene aktionærernes 

interesser, i så fald hvordan?  

 

Hvad er Principal-agent-teorien, og hvilken 

sammenhæng har den for 

incitamentsordninger?  

 

Er der begrænsninger ved benyttelse af forskellige 

incitamentsordninger? 

Hvordan kan værdiskabelsen i en virksomhed 

måles? 

Hvordan kan man begrænse incitamentet til 

manipulation? 

 

 

Hvilke incitamentsordninger benyttes af 

udvalgte virksomheder i C25-indekset 

Hvad for nogle incitamentsordninger vil du 

anbefale på kort sigt?  
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Hvad kan anbefales til de fem udvalgte 

virksomheder? 

Hvilke fordele og ulemper er der ved 

forskellige aflønningsmetoder? 

 

 

Hvad for nogle vil du ikke anbefale? 

Hvad for nogle incitamentsordninger vil du 

anbefale på lang sigt?  

Hvad for nogle vil du ikke anbefale? 

Hvilke fordele / ulemper er der ved forskellige 

aflønningsmetoder? 

 

Hvilken betydning har risiko og motivation for 

agenten? 

Er der Risici forbundet med at en agten varetager 

principalens interesse? 

Hvilke risici er der forbundet med at en agent 

varetager principalens interesse? 

Hvordan kan agentens risikovillighed begrænses i 

relation til at agenten varetager principalens 

interesse? 

 

Hvordan kan man begrænse Principal-agent-

problematikken ved brug af en 

incitamentsordning? 

 

Kan man begrænse Principal-agent-problematikken 

ved brug af incitamentsordninger? 

 

 

Respondenter: Henrik Lindmann Hansen, Martin Herrstedt & Michael Højgaard (agent-

aspektet) 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Hvilke overvejelser ligger der bag indførsel af 

en incitamentsordning? 

 

 

Hvad er din holdning til at en ledelse bliver 

incitamentsaflønnet? 

Bliver du incitamentsaflønnet? 

Havde du nogle overvejelser før du takkede ”ja” til 

din incitamentsordning? 

Hvilke typer af aflønningsmetoder findes der? Hvilken ordning aflønnes du med? 

Hvilke fordele og ulemper er der ved 

forskellige aflønningsmetoder? 

Hvordan påvirker det dit arbejde? 
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Hvilke effekter er der ved tidligere indførte 

incitamentsordninger? 

Hvilke incitamentsordninger benyttes af 

udvalgte virksomheder i C25-indekset 

Hvad kan anbefales til de fem udvalgte 

virksomheder? 

Hvordan er din beslutningsproces i forbindelse med 

en investering? 

Påvirkes din beslutningsproces af din 

incitamentsordning? 

Ser du nogle fordele og ulemper ved din nuværende 

incitamentsordning? 

Kan der være et incitament til at udføre 

manipulation? 

Hvilken skattemæssig betydning har valg af 

incitamentsordninger? 

Hvilke skattemæssige konsekvenser har valg af 

aflønningstyper for beskatningen af agenten? 

 

Hvordan har beskatningen en betydning for din 

motivation i forhold til provenu efter skat.  

 

Hvilken betydning har risiko og motivation for 

agenten? 

Kan du fortælle lidt om din nuværende risikoprofil? 

Hvordan havde din risikoprofil set ud, hvis du var 

aflønnet med en anden ordning? 

 

Hvordan kan man begrænse Principal-agent-

problematikken ved brug af en 

incitamentsordning? 

 

Er din incitamentsordning med til at forene dine 

interesser med aktionærernes interesser? 

 

  



17. Bilag 
    

 
127 

Ozan & Ramzan 

Bilag 2 – Incitamentsordninger i C25-indekset eksklusiv banker 

Virksomhed Ekstra ordinære bonus Kortsigtet incitament Langsigtet incitement 

Ambu Ingen Kontant (op til 100% af 

grundløn) 

Warrants/optioner maks 4 måneders 

løn 

Carlsberg Op til 60% ekstra for 

performance on target 

Kontant (op til 100% af 

grundløn) 

Performance aktier (3 års vestning) – 

optil 300% bonus 

Chr. Hansen  1/3 aktier og 2/3 

kontant 

Matching shares afhængig af multiple 

Coloplast  Kontant (optil 25% af 

grundløn) 

Optioner (Optil 40% af grundløn) 

udnyttes efter 3-5 år 

Demant  Ingen Fantomaktier (Optil 1-6 måneders 

grundløn)  

DSV  Kontant (50% af 

grundløn) 

Aktieoptioner (optil 10 mio. kroner) 

FLSmidth  Kontant (Optil 75% af 

grundløn) 

Aktietildeling (Optil 50% af grundløn) 

vestning i 3 år 

Genmab* Kontant (Optil 15% af 

grundløn) – Max. 1,5 mio. 

Kontant (Optil 60-

100% af grundløn) 

Max. 10 mio.  

Aktietildeling/Warrants (Op til 200% 

af grundløn) 

GN Store 

Nord 

Kontant eller aktiebaseret 

(optil 100% af grundløn) 

Kontant (Optil 25-75% 

af grundløn) 

Aktieoptioner (optil 50-100% af 

grundløn) 

ISS Kontant eller aktiebaseret 

(optil 100% af grundløn) 

Kontant (Optil 100% 

af grundløn) 

Aktiebaseret (Optil 75-150% af 

grundløn) 

Lundbeck  Kontant (Optil 6-14 

måneders grundløn, 

afhængig af stilling) 

Aktiebaseret (Optil 6-12 måneders 

grundløn) 

Mærsk  Kontant (Optil 100% 

af grundløn) 

Aktieoptioner og tildeling (optil 50% 

af grundløn) 

Novo Nordisk  Kontant (Optil 100% 

af grundløn) 

Aktietildeling (Optil 200% af 

grundløn) 
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Novozymes** Aktier/Kontant (optil 

100% af grundløn) 

Kontant (Optil 5 

måneders løn) 

Aktier/Optioner/Fantomaktier (Optil 

100% af grundløn + højst opnåelig 

bonus)  

Pandora*** Aktier/optioner/Kontant 

(optil 200% af grundløn) 

Kontant (Optil 100% 

af grundløn) 

Aktieoptioner (Optil 100% af 

grundløn) 

Rockwoll**** Kontant (Optil 100% af 

grundløn) 

Kontant (Optil 40% af 

grundløn) 

Aktieoptioner eller betingede aktier 

(20-30% af grundløn)  

Royal 

Unibrew 

Kontant (Optil 100% af 

grundløn) 

Kontant (Optil 60% af 

grundløn) 

RSU (antal ikke præciseret, ud over der 

i perioden 2017-2019 må tildeles 

72.500) 

SimCorp Kontant og RSU (Optil 

10% for ekstra god 

performance, optil 50% i 

sign on fee kontant og optil 

50% af grundløn i RSU) 

Kontant (Optil 65% af 

grundløn) 

RSU (Optil 100% af grundløn) 

Tryg  Kontant (Optil 50% af 

grundløn) 

Matching shares afhængig af multiple 

Vestas  Kontant (50-75% af 

grundløn) 

Aktier (Optil 150% af grundløn) 

Ørsted Kontant (Optil 40% af 

grundløn) 

Kontant (Optil 30% af 

grundløn) 

Betingede performance aktier (Optil 

40% af grundløn) 

 

*Ved tildeling af Warrants kan der årligt udnyttes 25%, med en udnyttelseskurs svarende til kursen ved 

tildeling 

**Fratrædelsesgodtgørelse svarende til 2 års grundløn. Optioner kan udnyttes i 3-8 år 

***Optioner kan udnyttes efter 2 år. Det kræves at man har aktier svarende til 5 års løn (Dog vælger de 

normalt at holde det til 1 år) 

****Optioner kan udnyttes efter 3 år og i 3-8 år. Betingede aktier tildeles efter 3 år uden betaling 

 

 


