
1	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Incitament	til	mere?	
	
	 Incentive	for	more?	
	
	
	
	
	

En	empirisk	undersøgelse	af	danske	virksomheders	brug	af	performancemål	i	henhold	til	
incitamentsaflønning	af	ledelsen.		
	
An	empirical	study	on	the	use	of	performance	measures	in	relation	to	incentive	pay	of	leaders	in	Danish	
companies.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kandidatafhandling	
	
	
	
Hans	Junker	Petersen	&	Jonas	Led	Hansen	
Cand.	merc.	fir.		
Vejleder:	Hans-Christian	Sune	Andersen	
Antal	anslag:	272.814	(svarende	til:	120	normalsider)		
	
	
15.05.2017	
Copenhagen	Business	School	



2	
	

Executive	summary	

This	thesis	examines	whether	theoretical	motives	for	specific	performance	measures	support	the	
composition	of	incentive	schemes	in	Danish	companies.	

Based	on	Principal-Agent	theory	performance	pay	is	considered	part	of	the	solution	to	the	possible	conflict	
between	shareholders	and	executives.	

Through	a	comprehensive	theoretical	examination	of	specific	performance	measures,	the	efficiency	of	each	
type	is	evaluated	based	on	four	criteria:	congruence	(i.e.	alignment	of	interests),	controllability,	simplicity	
and	issues	related	to	accounting	and	tax.	

A	survey	on	the	use	of	performance	pay,	carried	out	in	larger	Danish	companies,	forms	the	framework	for	
an	analysis	of:	1)	which	performance	measures	are	used	and	why,	and	2)	which	company	specific	factors	
affect	the	selection	of	performance	measures	and	thus	the	overall	composition	of	incentive	schemes.	

It	is	concluded	that	the	theoretical	motives,	to	some	extent,	form	the	basis	for	the	actual	use	of	
performance	measures;	however	there	is	room	for	improvement.	

The	general	practice	is	that	simplicity	and	congruence	are	emphasized	when	selecting	performance	
measures.	The	particularly	high	priority	of	simplicity	means	that	a	complete	solution	to	the	principal-agent	
problem,	which	requires	complete	congruence,	is	not	achieved.	However	the	analysis	suggests	that	
congruence	in	the	performance	measures	can	be	significantly	improved	without	decreasing	simplicity;	
particularly	for	capital	intensive	companies.	Also	it	is	suggested	that	when	pay	is	based	on	stock	return,	
regular	shares	are	both	simpler	and	more	congruent	than	share	options	or	warrants.	This	is	primarily	due	to	
the	alignment	of	risk	between	executives	and	shareholders.	

Thus,	the	principal-agent	problem	can,	to	a	greater	extent,	be	limited	by	more	precisely	aiming	
performance	measurement	towards	value	creating	activities	and	securing	risk	alignment	between	
executives	and	shareholders.	

Finally	the	thesis	presents	three	recommendations	in	relation	to	performance	measurement:	1)	Aim	
measurement	at	value	creating	activities	in	relation	to	capital	intensity,	2)	use	regular	shares	when	basing	
pay	on	stock	return	and	3)	consider	economic	profit	measurements	as	alternatives	when	measuring	long	
term	value	creation.	
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Kapitel	1	–	Indledning	

1.1.	Motivation	og	problemformulering	

I	flere	år	har	ledelsesaflønning	været	et	emne,	der	har	medført	diskussion	både	inden	for	den	akademiske	
verden	og	i	praktisk	regi.	Der	findes	mange	forskellige	holdninger,	til	hvorvidt	kontrakterne	varetager	deres	
egentlige	formål,	som	grundlæggende	er	at	give	ledelsen	et	større	incitament	for	at	varetage	ejerkredsens	
interesser.	

Incitamentsaflønningens	formål	udspringer	fra	principal-agent	teorien.	Teorien	bygger	på	antagelsen	om,	at	
alle	individer	agerer	med	egen-nytteoptimering	for	øje.	I	dette	lys	opstår	en	problemstilling	i	kraft	af	
separation	mellem	ejerskab	og	kontrol.	Separationen	medfører	asymmetrisk	information	mellem	parterne,	
hvorved	divergerende	målsætninger	mellem	ejerkreds	og	ledelse	er	opstående	i	henhold	til	den	egen-
nytteoptimerende	adfærd.	De	modstridende	interesser	kan	afhjælpes	ved	høj	grad	af	overvågning,	men	
dette	er	ofte	både	dyrt,	besværligt	og	hæmmende.	Dette	skyldes	såvel,	at	bestyrelsen	oftest	ikke	har	deres	
daglige	gang	i	organisationen,	som	at	ledelsen	givetvis	ikke	vil	være	tilfreds	med	at	tabe	autonomi.	Herfra	
udspringer	det	velkendte	principal-agent	problem:	Hvordan	sikrer	ejerne,	at	ledelsen	agerer	med	henblik	
på	at	maksimere	deres	værdi?	

Med	afsæt	i	ovenstående	problemstilling	finder	incitamentsaflønning	sin	relevans.	Formålet	bliver	da	at	
give	ledelsen	et	incitament	til	at	varetage	ejerkredsens	interesser	ved	udformning	af	en	
incitamentsordning,	hvorfra	ledelsen	potentielt	kan	opnå	en	bonus-udbetaling	såfremt	målsætningen	
indfries.	Hermed	fremkommer	et	krav	om,	at	de	indeholdte	performancemål	i	høj	grad	skal	reflektere	den	
faktiske	værdiskabelse	for	virksomheden.	

Altså	er	formålet	for	ordningen	at	minimere	konsekvenserne	af	den	asymmetriske	information,	og	hermed	
skabe	størst	mulig	overensstemmelse	mellem	parternes	interesser.	Overensstemmelsen	antages	at	have	en	
signifikant	positiv	indflydelse	på	værdiskabelsen	i	virksomheden	i	kraft	af	konklusionerne	i	rapporten	”God	
ledelse	og	god	performance	i	danske	virksomheder	og	organisationer”.	Rapporten	konkluderer,	at	
incitamentskontrakter	og	resultatløn	har	en	positiv	effekt	på	private	virksomheders	bundlinje1.	

Incitamentskontraktens	relevans	understøttes	af	”Nørby-udvalgets	rapport	om	Corporate	Governance	i	
Danmark	–	Anbefalinger	for	god	selskabsledelse	i	Danmark”.	Udvalget	blev	dannet	i	år	2001	af	en	
anmodning	fra	den	daværende	erhvervsminister	om,	hvorvidt	der	var	behov	for	anbefalinger	for	god	
selskabsledelse	i	Danmark.	Om	selskabets	incitamentsaflønning	beskriver	udvalget,	at	denne	bør	sigte	mod	
langsigtet	værdiskabelse.	Endvidere	beskrives	det,	at	en	konkurrencedygtig	vederlagspolitik	er	en	
forudsætning	for	at	tiltrække	og	fastholde	kompetente	medlemmer	af	et	selskabs	ledelse.	I	udvalgets	
seneste	anbefalinger	fra	år	2013	fremgår	det	bl.a.,	at	virksomheder	anbefales	at	udarbejde	en	klar	og	
overskuelig	vederlagspolitik,	som	omfatter	både	fast	vederlag	og	incitamentsaflønning,	samt	en	
begrundelse	for	komponenterne.	Herudover	følger	en	række	specifikke	anbefalinger	omhandlende	
vederlagspolitikkens	variable	komponenter2.	

																																																													
1	Eriksson	&	Smith	(2015)	
2	Nørby	et.	al.	(2001)	
3	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.368	

2	Nørby	et.	al.	(2001)	
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Formålet	med	incitamentskontrakten	er	at	informere,	motivere	og	fastholde/tiltrække	kvalificeret	
arbejdskraft.3	Herom	formulerer	Petersen	og	Plenborg	følgende:	”Bonus	plans	should	align	the	interest	of	
management	and	the	owners	and	ensure	that	management	act	in	accordance	with	a	firm's	strategy	in	
order	to	maximize	long-term	value	creation."4	

I	lyset	af	den	beviselige	positive	effekt	af	incitamentsløn	på	virksomheders	bundlinje	og	emnets	relevans	er	
formålet	med	denne	afhandling	at	klarlægge,	hvordan	valget	af	performancemål	har	indflydelse	på	
incitamentskontrakten.	Netop	performancemålenes	effekt	på	robustheden	af	incitamentskontrakten	er	
interessant,	da	der	fra	et	teoretisk	perspektiv	eksisterer	flere	typer	af	performancemål,	bl.a.	aktieafkast,	
regnskabsbaserede	nøgletal	og	ikke-finansielle	mål.	Der	hersker	stor	variation	inden	for	
performancemålenes	styrker	og	svagheder,	hvilket	giver	mange	muligheder	for	at	modificere	
incitamentskontrakten	således,	at	performancemålene	supplerer	og/eller	udligner	hinanden	på	en	sådan	
måde,	at	det	ønskede	formål	kan	opnås.	

Emnet	er	endvidere	relevant,	da	der	som	udgangspunkt	ikke	eksisterer	en	universel	korrekt	måde	at	
udforme	en	incitamentskontrakt	på.	Herom	konkluderer	Petersen	og	Plenborg:”	As	a	starting	point	it	
should	be	noted	that	a	one-size-fits-all	bonus	plan	does	not	exist”5.	

Af	ovenstående	afsnit	udformes	følgende	problemformulering:	

Danner	de	teoretiske	motiver	for	specifikke	performancemål	grundlag	for	den	praktiske	sammensætning	af	
incitamentskontrakter	i	danske	virksomheder?	

For	at	besvare	problemformuleringen	opstilles	følgende	underspørgsmål:	

- Hvilke	teoretiske	performancemål	eksisterer?	
- Hvilke	performancemål	anvendes	i	praksis	og	hvorfor?	
- Hvilke	virksomhedsspecifikke	forhold	påvirker	brugen	af	performancemål	i	incitamentskontrakter?	

	

1.2.	Afgrænsning	

I	forbindelse	med	besvarelsen	af	problemformulering	er	der	foretaget	en	række	afgrænsninger.	De	vil	blive	
gennemgået	herunder.	

Der	afgrænses	til	udelukkende	at	fokusere	på	danske	virksomheders	brug	af	incitamentskontrakter.	Den	
danske	økonomi	er	åben	og	givet	globaliseringstendenserne	vurderes	det,	at	retvisende	paralleller	kan	
drages	til	lignende	økonomier,	eksempelvis	i	forbindelse	med	indsamling	af	data	og	brug	af	teori.	Endvidere	
afgrænses	afhandlingen	til	at	omhandle	virksomheder	i	regnskabsklasse	C	og	derover.	Det	vurderes	at	
denne	gruppe	vil	give	det	bedste	grundlag	i	forbindelse	med	belysning	og	afhjælpning	af	principal-agent-
teoriens	problemstillinger.	

																																																													
3	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.368	
4	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	299	
5	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	301	
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Afhandlingen	vil	fokusere	på	aflønning	af	ledelsen.	Aspekter	omkring	incitamentsaflønning	af	ansatte	
længere	nede	i	organisationen	behandles	altså	ikke,	da	teorigrundlaget	ikke	opfattes	som	dækkende	for	
denne	gruppe.	Området	har	givetvis	relevans,	så	afgrænsningen	sker	også	af	omfangsmæssige	hensyn.	

Med	henvisning	til	indledningen	er	formålet	med	en	incitamentskontrakt	at	informere,	motivere	og	
fastholde/tiltrække	kvalificeret	arbejdskraft.	Denne	afhandling	vil	som	udgangspunkt	behandle	
performancemålene	i	sig	selv,	og	ikke	tærsklerne	for	deres	ikrafttræden,	både	da	dette	er	meget	
virksomhedsspecifikt	og	af	hensyn	til	omfang.	

Juridisk,	skattemæssig	og	regnskabsmæssig	behandling	af	incitamentskontrakter	afgrænses	i	det	omfang	
det	er	muligt.	Disse	forhold	har	selvfølgelig	effekt	i	praksis,	hvorfor	de	ikke	kan	udelades	fuldstændig.	
Derfor	vil	disse	forhold	blive	redegjort	for,	når	de	vurderes	at	have	indflydelse	på	ledelsens,	eller	for	den	
sags	skyld	ejerkredsens,	incitamenter.	Overordnet	set	passer	disse	aspekter	bedre	ind	under	en	renere	
revisions-	og	regnskabsbaseret	tilgang	til	dette	emne,	og	falder	derfor	i	vid	udstrækning	uden	for	denne	
afhandlings	fokus	og	formål.		

På	baggrund	af	principal-agent-teorien	som	beskrives	i	afsnit	4.2.	er	et	af	incitamentskontraktens	
hovedformål	at	synkronisere	parternes	interesser.	Ejernes	primære	interesser	antages	at	være	den	
langsigtede	værdiskabelse	i	virksomheden	i	overensstemmelse	med	neo-klassisk	virksomhedsteori.	Vi	
anerkender,	at	den	primære	interesse	kan	afvige	herfra	og,	at	det	valgte	performancemål	kan	blive	
benyttet	som	eksempelvis	et	økonomistyringsredskab.	Hvor	det	måtte	være	relevant,	vil	overvejelser	
omkring	dette	blive	gjort.	

Slutteligt	vil	afhandlingens	fokus	være	på	brede,	generelle	performancemål	på	trods	af,	at	meget	specifikke	
mål	kan	være	optimale	for	den	enkelte	virksomhed.	Identificering	af	meget	specifikke	mål	vil	således	kun	
være	muligt	ved	dybdegående	analyse	af	den	enkelte	virksomhed.	Formålet	med	denne	afhandling	er	at	
skabe	et	mere	generelt	billede	af	incitamentskontrakter	i	danske	virksomheder,	og	fokus	må	derfor	
nødvendigvis	holdes	på	generelle	performancemål.	Dette	udmærker	sig	særligt	i	forhold	til	de	ikke-
finansielle	performancemål,	hvis	type	ofte	vil	være	specifik	i	forhold	til	den	enkelte	virksomhed.	Derfor	er	
gennemgangen	af	disse	også	holdt	på	et	overordnet	niveau,	da	en	mere	dybdegående	gennemgang	ikke	
giver	mening	ved	andet	end	et	casestudie.	

	

1.3.	Struktur	

Afhandlingen	skal	bidrage	med	den	viden,	hvorfra	problemformulering	besvares.	Undersøgelsesprocessen	
er	sket	med	afsæt	i	de	fire	grundelementer:	problemformulering,	teori,	empiri	og	konklusion.	Yderligere	er	
andre	elementer	inddraget,	for	at	opnå	en	mere	fyldestgørende	viden	om	genstandsfeltet.	Herunder	
illustreres,	hvordan	afhandlingen	er	struktureret.	
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Figur	0	–	afhandlingens	struktur	

Kapitel	1	–	Indledning	

Afhandlingens	indledning	indeholder	en	motivation	for	afhandlingens	udarbejdelse	og	relevans.	
Problemfeltet	bliver	indledningsvist	beskrevet,	hvorfra	afhandlingens	problemformulering	opstilles	med	
tilhørende	delspørgsmål.	

Kapitel	2	–	Definitioner	og	overblik	

Afhandlingens	grundlæggende	begreber	bliver	præsenteret	med	henblik	på	at	forøge	læserens	forståelse.	
Der	gives	yderligere	en	praktisk	gengivelse	af	emnets	relevans.	

Kapital	3	–	Metode	

En	redegørelse	for	de	metodiske	overvejelser,	der	sætter	rammen	for	afhandlingens	analyse	og	
argumentation,	fremlægges.	
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Kapitel	4	–	Incitamentsaflønningens	berettigelse	

Incitamentsaflønningens	berettigelse	fremlægges	fra	et	teoretisk	perspektiv,	med	principal-agent	teorien	
som	omdrejningspunkt.	

Kapital	5	–	Teori	

Afhandlingens	teoretiske	fundament	præsenteres,	og	alle	teoretiske	vinkler,	som	afhandlingens	analyse	
sker	på	baggrund	af,	afdækkes.	

Kapitel	6	–	Empiri	

Kapitlet	indeholder	en	kort	gennemgang	og	vurdering	af	afhandlingens	empiri.		

Kapital	7	–	Incitamentsaflønning	performancemål	i	praksis	

En	dybdegående	analyse	af	undersøgelsens	resultater	vil	blive	fremlagt	i	henhold	til	besvarelsen	af	
delspørgsmål	2.	En	omfattende	sammenligning	af	områdets	teoretiske	fundament	og	afhandlingens	
indsamlede	empiri	foretages.	Kapitlet	afdækker	i	vid	udstrækning	den	opstillede	teoretiske	begrebsramme.	

Kapitel	8	–	Virksomhedsspecifikke	forhold	og	performancemål	

Kapitlet	indeholder	tillige	en	analyse	af	det	indsamlede	empiriske	data.	Det	undersøges,	henhold	til	
opstillede	hypoteser,	hvorvidt	virksomhedsspecifikke	forhold	har	indflydelse	på	incitamentsaflønningen	og	
valget	af	performancemål	mv.	

Kapitel	9	–	Konklusion	

På	baggrund	af	afhandlingens	delkonklusioner	fremlægges	en	samlet	konklusion,	hvor	
problemformuleringen	og	underspørgsmål	besvares	endegyldigt.	

Kapitel	10	–	Perspektivering	

Afslutningsvist	fremlægges	en	række	perspektiver,	hvorved	afhandlingens	resultater	bliver	sat	i	en	større	
samfundsmæssig	kontekst.	Perspektiveringen	danner	desuden	belæg	for	yderligere	undersøgelser	inden	
for	genstandsfeltet.	
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Kapitel	2	–	Definitioner	og	overblik	

I	indeværende	kapitel	vil	begreberne	incitamentskontrakt	og	incitamentsaflønning	kort	blive	konkretiseret,	
hvorefter	en	praktisk	gengivelse	af	lønsammensætningen	i	incitamentskontrakter	vil	blive	fremlagt	baseret	
på	sekundære	empiriske	undersøgelser.	

	

2.1.	Incitamentskontrakter	og	incitamentsaflønning	

En	incitamentskontrakt	defineres	som	den	aftale,	hvori	kravene	til	lønudbetalingen	fastlægges.	Kontrakten	
vil	typisk	være	opdelt	i	to	elementer	henholdsvis	et	fast	element	og	et	variabelt	element.			

Grundlønnen	defineres	som	det	faste	element,	der	forekommer	uafhængig	af	agentens	faktiske	
præstation.	Denne	afhandling	vil	afstå	fra	at	behandle	grundlønnen,	eftersom	denne	ikke	afhjælper	den	
teoretiske	problemstilling,	som	vil	blive	gennemgået	i	kap	4.		Kontraktens	variable	element	varierer	i	
forhold	til	agentens	faktiske	præstation	og	kan	herfra	defineres	som	præstationsafhængig	løn.	Eksistensen	
af	præstationsafhængig	løn	forudsætter	tilgængelige	målepunkter,	hvorfra	lønmodtagerens	faktiske	
performance	måles.	Hermed	opstår	et	krav	om	korrelation	mellem	performancemålene	og	den	faktiske	
performance,	hvilket	afhandlingen	fremadrettet	vil	centralisere	sig	om.	I	lyset	heraf	opstår	følgende	
definition	for	præstationsafhængig	løn:	

Aflønningsform	der	varierer	i	på	baggrund	af	lønmodtagerens	præstation.	

	

2.2.	En	praktisk	betragtning	af	incitamentsaflønning	

Ovenfor	konstateredes	det,	at	en	lønpakke	typisk	er	opdelt	i	et	fast	og	variabelt	element.	Det	variable	
element	af	lønpakken	kan	være	sammensat	på	adskillige	måder,	som	opstår	i	lyset	af	den	givnes	
virksomheds	specifikke	mål.	I	praksis	observeres	det	ofte,	at	det	variable	element	indeholder	en	årlig	bonus	
samt	et	langsigtet	bonusprogram.		

Et	eksempel	er	Carlsberg	A/S,	hvor	den	seneste	årsrapport	viser,	at	deres	lønpakke	til	ledelsen	er	
sammensat	på	følgende	måde:	1)	En	årligt	fast	løn,	hvor	niveauet	er	fastsat	ud	fra	sammenlignelige	
virksomheder.	2)	En	variabel	løn,	som	er	opdelt	i	en	årlig	bonus	og	et	langsigtet	incitamentsprogram.	Den	
årlige	bonus	tildeles	på	baggrund	af	tre	performancemål	henholdsvis	EBIT,	ROIC	og	FCF.	Den	årlige	bonus	
må	maksimalt	opnå	samme	størrelse	som	den	faste	løn.	Det	langsigtede	incitamentsprogram	indeholder	
medarbejderaktier,	som	tildeles	efter	en	treårig	periode.	Disse	må	maksimalt	udgøre	300%	af	den	samlede	
faste	løn.	Som	eksemplificeret	jf.	Carlsbergs	incitamentsprogram	illustreres	det,	hvorledes	en	lønpakke	i	
praksis	kan	sammensættes.	Det	bør	imidlertid	understreges,	at	en	lønpakke	kan	sammensættes	på	et	utal	
af	måder,	hvorfor	det	er	vanskeligt	at	lave	en	endegyldig	generalisering.		

Sammensætningen	af	den	samlede	lønpakke	er	et	område,	som	har	vakt	betydelig	opsigt	gennem	en	
årrække.	Af	nedenstående	figur	ses	det,	hvorledes	sammensætningen	varierer	og	hermed	ikke	er	af	
homogent	karakter	fra	et	globalt	perspektiv.	
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Figur	1	–	sammensætning	af	den	samlede	lønpakke	(Bechmann	&	Nielsen	(2012))	

Det	fremgår	i	sin	tydelighed	af	ovenstående	figur,	at	den	variable	del	af	lønpakken	i	Danmark	er	betydelig	
mindre	end	de	øvrige	udvalgte	lande.	Tendenserne	viser	dog,	at	den	variable	præstationsafhængige	løn	er	
vækstende.	I	skrivende	stund	er	der	stor	opmærksomhed	omkring	netop	Carlsberg,	hvor	bestyrelsen	har	
foreslået,	at	den	årlige	bonus	fremadrettet	skal	kunne	udgøre	op	mod	300%	af	den	faste	løn,	hvortil	ATP’s	
aktiechef	udtaler:	”Det	er	ikke	i	aktionærernes	interesse,	at	man	begynder	at	importere	amerikanske	
lønninger	ind	i	et	dansk	eller	nordeuropæisk	selskab.”6	Denne	afhandling	vil	ikke	fremadrettet	beskæftige	
sig	dybdeborende	med	niveauet	for	lønningerne,	men	dette	understreger	blot	emnets	relevans.	

																																																													
6	Larsen,	T.,	TV2	Nyhederne	(2017)	
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Kapitel	3	–	Metode	

Dette	kapital	har	til	formål	at	beskrive	afhandlingens	metodiske	tilgang	til	besvarelsen	af	
problemformuleringen.	Dette	gøres	dels	ud	fra	et	overordnet	videnskabsteoretisk	perspektiv	og	ved	en	
gennemgang	af	de	anvendte	analyse-	og	dataindsamlingsmetoder.	Disse	metoder	bliver	gennemgået	i	
forhold	til	problemformuleringen	og	dens	underspørgsmål	således,	at	der	gives	et	klart	billede	af	
metodevalgets	bidrag	til	besvarelsen.	

Afhandlingen	er	udarbejdet	med	udgangspunkt	i	det	neo-positivistiske	paradigmes	tilgang.	Denne	tilgang	
siger,	at	der	findes	en	reel	virkelighed,	men	at	denne	ikke	kan	forstås	fuldkommen.	Derfor	må	det	hele	
tiden	tilstræbes	at	søge	objektivitet	og	at	minimere	den	humane	bias,	om	end	det	anerkendes,	at	denne	
bias	aldrig	kan	elimineres	fuldstændig,	og	at	fuldkommen	objektivitet	derfor	er	en	umulighed.	Afhandlingen	
søger	derfor	at	fremstille	det	mest	korrekte	billede	af	virkeligheden	i	det	omfang,	den	kan	forstås.	

Afhandlingen	udarbejdes	gennem	en	induktiv	undersøgelsestilgang,	altså	ved	en	indsamling	af	et	empirisk	
analysegrundlag	med	det	formål	at	danne	en	generel	viden	i	henhold	til	teorien.	Med	andre	ord	bruges	
empiriske	observationer	til	at	undersøge,	hvorvidt	det	teoretiske	grundlag	omkring	performancemåling	er	
gældende	i	praksis.	Problemformuleringen	udspringer	netop	af	denne	undren	der	bygger	på,	om	de	
teoretiske	motiver	for	valg	af	performancemål	også	gør	sig	gældende	i	praksis.	

I	de	følgende	afsnit	gennemgås	relevante	metodeovervejelser	i	forbindelse	med	de	konkrete	metoder,	der	
anvendes	i	denne	afhandling,	som	er	1)	spørgeskemaundersøgelse,	2)	det	kvalitative	interview,	og	3)	
sekundærdata	i	form	af	undersøgelser,	artikler,	regnskaber	mv.	

	

3.1.	Spørgeskemaundersøgelse	

En	spørgeskemaundersøgelse	er	valgt	med	det	formål	at	afdække,	på	baggrund	af	en	repræsentativ	
stikprøve,	dels	hvilke	performancemål,	der	anvendes	i	praksis	samt	årsagerne	til	disse	valg	i	form	af	
generelle	holdninger	til	forskellige	former	for	performancemåling.	Spørgeskemaundersøgelsen	søger	derfor	
i	vid	udstrækning	at	besvare	problemformuleringens	underspørgsmål	nr.	2:	Hvilke	performancemål	
anvendes	i	praksis	og	hvorfor?	Ydermere	søger	spørgeskemaundersøgelsen	at	danne	et	grundlag	for	
besvarelsen	af	underspørgsmål	nr.	3:	Hvilke	virksomhedsspecifikke	forhold	påvirker	incitamentskontraktens	
sammensætning?	

Fordelen	ved	valget	af	netop	en	spørgeskemaundersøgelse	er,	at	der	kan	analyseres	ud	fra	et	datagrundlag	
bestående	af	rå,	ufiltrerede	og	ikke	mindst	aktuelle	besvarelser.	

Herunder	gennemgås	overvejelserne	forbundet	med	de	væsentligste	aspekter	af	spørgeskemaet	samt	
troværdigheden	af	undersøgelsen.	
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3.1.1.	Population	

Populationen	er	i	undersøgelsen	udvalgt	til	at	omfatte	medlemmer	af	enten	ledelse	eller	bestyrelse	i	
virksomheder,	der	aflægger	regnskab	efter	regnskabsklasse	C	eller	højere.	Denne	afgrænsning	foretages,	da	
det	antages,	at	det	hovedsageligt	er	ledende	medarbejdere	i	virksomheder	af	en	vis	størrelse,	der	har	
kendskab	og	holdninger	til	samt	erfaring	med	performanceaflønning	og	de	væsentlige	aspekter	i	
forbindelse	hermed.	Regnskabsklasse	C	indeholder	mellemstore	og	store	virksomheder	som	defineret	i	
årsregnskabsloven	(ÅRL).	Kravene	for	disse	definitioner	er	gengivet	herunder:	

Krav/Virksomhed	 Mellemstor	virksomhed	 Stor	virksomhed	

Balancesum	 >44	mio.	kr.	 >156	mio.	kr.	

Nettoomsætning	 >89	mio.	kr.	 >313	mio.	kr.	

Antal	fuldtidsansatte	 >50	 >250	

Tabel	1	–	Krav	til	regnskabsklasser,	kilde:	Egen	tilvirkning	baseret	på	ÅRL	§	7,	stk.	2.	

For	at	indtræde	i	en	af	disse	regnskabsklasser	skal	to	af	de	anførte	krav	overskrides	i	mindst	to	på	hinanden	
følgende	regnskabsår7.	Den	øverste	regnskabsklasse,	regnskabsklasse	D,	er	dog	påkrævet	for	statslige	
aktieselskaber	og	børsnoterede	selskaber8.	

Filtreringen	på	regnskabsklasse	sikrer	dermed,	at	virksomhederne	i	populationen	er	af	en	vis	størrelse	på	
mere	end	et	parameter.	

Hvorvidt	virksomhederne	i	populationen	anvender	incitamentsaflønning	er	underordnet,	da	det	antages,	at	
ledelses-	og	bestyrelsesmedlemmer	i	virksomheder	af	denne	størrelse	enten	har	taget	stilling	til	eller	har	
holdninger	omkring	incitamentsaflønning	og	performancemåling.	En	del	af	spørgeskemaet	kan	kun	
besvares,	såfremt	man	modtager	performanceaflønning,	mens	en	anden	del	baserer	sig	på	generelle	
holdningsspørgsmål,	hvor	alle	respondenter	kan	svare.	Det	samlede	spørgeskema	fremgår	af	bilag	1.	

Der	findes	ikke	noget	værktøj	til	at	filtrere	danske	virksomheder	på	regnskabsklasse,	hvorfor	der	også	
spørges	direkte	ind	til	dette	i	spørgeskemaets	indledning	for	netop	at	kunne	filtrere	på	baggrund	heraf.	
Derfor	er	den	faktiske	populationsstørrelse	vanskelig	at	fastslå.	Dog	kan	man	i	databasen	Bisnode	
MarketProfile,	der	indeholder	informationer	om	samtlige	danske	virksomheder	i	CVR-registret9,	filtrere	på	
de	tre	ovenstående	kriterier.	Hvis	de	tre	mulige	søgninger	foretages,	hvor	2	af	kriterierne	er	samtidigt	
opfyldt,	resulterer	den	søgning	med	flest	virksomheder	i	1.032	stk.	Dette	må	derfor	være	det	maksimale	
antal	af	virksomheder,	der	kan	befinde	sig	i	regnskabsklasse	C	eller	højere.	Hvis	der	dernæst	gøres	den	
relativt	konservative	antagelse,	at	der	er	20	ledelses-	og	bestyrelsesmedlemmer	i	hver	virksomhed	bliver	
populationens	samlede	størrelse	i	omegnen	af	20.000	personer.	

																																																													
7	Jf.	Årsregnskabslovens	§	7,	stk.	2	
8	Jf.	Årsregnskabslovens	§	7,	stk.	1	nr.	4	
9	Bisnode	Marketprofile	(2017)	
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3.1.2.	Udvælgelse	

En	undersøgelse	blandt	hele	den	fastslåede	population	vil	være	praktisk	umulig,	og	undersøgelsen	bygges	
derfor	på	en	repræsentativ	stikprøve,	der	har	til	formål	at	kunne	give	et	retvisende	billede	af	hele	
populationen.	Dette	kaldes	også	for	inferens10.	Spørgeskemaet	udsendes	derfor	kun	til	en	mindre	del	af	
populationen,	og	besvarelserne	herfra	bruges	således	som	grundlag	for	at	drage	konklusioner	for	hele	
populationen.	

Det	centrale	element	omkring	denne	fremgangsmåde	er	at	opnå	den	krævede	repræsentativitet.	Enhver	
statistisk	undersøgelse	baseret	på	en	stikprøve	vil	være	behæftet	med	usikkerhed.	I	denne	sammenhæng	
vurderes	det,	at	et	konfidensniveau	på	95%	og	en	statistisk	usikkerhed	på	10%	kan	accepteres	i	relation	til	
at	vurdere	populationen	retvisende.	Med	andre	ord	vil	populationens	besvarelser	med	95%	sandsynlighed	
ikke	afvige	mere	end	10%	fra	stikprøvens	såfremt	denne	usikkerhedsprocent	kan	opnås.	Ved	den	
estimerede	population,	20.000	personer,	og	de	opstillede	forudsætninger	omkring	usikkerhed	kræves	96	
besvarelser	for	at	have	en	statistisk	repræsentativ	stikprøve.	Den	nærmere	udledning	af	dette	fremgår	af	
bilag	2.	Populationen	er,	som	tidligere	angivet,	et	estimat	og	derfor	ikke	med	sikkerhed	nøjagtig.	Dog	vil	
den	nødvendige	stikprøvestørrelse	kun	ændre	sig	ganske	lidt	ved	populationer	af	denne	størrelse.	Faktisk	
vil	den	krævede	stikprøvestørrelse	for	en	population	på	1.000.000	personer	være	97	besvarelser	under	
samme	usikkerhedsforudsætninger.	Det	kan	altså	konkluderes,	at	der	kræves	knapt	100	besvarelser	af	
spørgeskemaundersøgelsen	for	at	skabe	et	statistisk	repræsentativt	grundlag.	

Udvælgelsen	af	stikprøven	er,	som	populationsestimeringen,	foretaget	i	databasen	Bisnode	MarketProfile.	
Her	er	der	søgt	på	medlemmer	af	ledelse	eller	bestyrelse	i	danske	virksomheder.	Som	sagt	er	det	ikke	
muligt	at	filtrere	efter	regnskabsklasse	ved	virksomhedssøgning,	og	dette	er	også	gældende	ved	
personsøgning.	Der	kan	dog	ved	personsøgningen	også	filtreres	på	udvalgte	regnskabstal	for	den	
tilknyttede	virksomhed.	Disse	oplysninger	er	dog	forholdsvis	mangelfulde.	Egenkapital	er	den	hyppigst	
oplyste	information,	og	for	at	få	frasorteret	de	allermindste	virksomheder	er	der	kun	medtaget	medlemmer	
af	ledelse	eller	bestyrelse	i	virksomheder	med	en	egenkapital	større	end	10	mio.	kr.	Denne	afgrænsning	er	
givetvis	ikke	tilstrækkelig,	hvorfor	spørgeskemaets	indledende	spørgsmål	er	designet	til	at	frasortere	
eventuelle	besvarelser	uden	for	populationen.	De	enkelte	spørgsmål	og	deres	formål	gennemgås	i	afsnit	
2.1.4.1.	

Blandt	databasens	søgeresultat	er	der	tilfældigt	udvalgt	3.500	personer,	som	spørgeskemaet	er	fremsendt	
til	via	e-mail.	Dette	relativt	høje	antal	udvalgte	personer	er	sket	for	at	sikre,	at	der	modtages	tilstrækkeligt	
med	besvarelser	inden	for	populationen	således,	at	der	kan	opnås	et	robust	datagrundlag.	Det	har	
ydermere	været	muligt	for	modtagere	at	videresende	undersøgelsen	til	andre	mulige	respondenter	i	den	
aktuelle	virksomhed.	

	

	

																																																													
10	Andersen,	I.	(2010),	s.	167	
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3.1.3.	Platform	

Som	platform	for	spørgeskemaundersøgelsen	er	valgt	SurveyXact,	der	er	et	spørgeskemasystem	udarbejdet	
af	Rambøll.	Valget	af	denne	platform	giver	mulighed	for	komplet	anonymitet	for	respondenterne,	hvilket	
vurderes	at	værende	styrkende	for	svarprocenten.	Platformen	vurderes	ligeledes	ganske	brugervenlig	for	
respondenterne,	da	spørgsmålene	kan	opstilles	klart	og	overskueligt.	Desuden	er	værktøjet	
internetbaseret,	hvilket	giver	gunstige	betingelser	for	distribution	mv.	Endelig	giver	platformen	gode	
muligheder	for	den	efterfølgende	håndtering	af	data.	

Alt	i	alt	vurderes	platformen	at	være	styrkende	for	både	distribution,	svarprocent	og	håndtering	af	data.	

3.1.4.	Spørgeskemaets	opbygning	og	indhold	

Spørgeskemaet	er	hovedsageligt	opbygget	af	lukkede	spørgsmål,	altså	spørgsmål	der	tvinger	
respondenterne	til	at	vælge	imellem	på	forhånd	definerede	svarmuligheder.		Denne	konstruktion	besidder	
både	fordele	og	ulemper.	De	primære	fordele	er,	at	data	bliver	let	at	behandle	og	at	besvarelsesprocessen	
er	hensigtsmæssig	for	respondenten.	Den	primære	ulempe	ved	denne	type	spørgsmål	er,	at	respondenten	
kan	føle,	at	netop	det	ønskede	svar	ikke	er	muligt	at	give.	Denne	undersøgelsesmetode	kan	derfor	være	
hæmmende	for	præcisionen.11	

Grundet	ovenstående	er	der	lejlighedsvis	givet	mulighed	for,	at	respondenterne	kan	komme	med	
uddybende	kommentarer,	så	eventuel	relevant	information	ikke	bortfalder.	Denne	mulighed	optræder	kun	
ved	spørgsmål,	der	vurderes	ikke	allerede	at	have	udtømt	det	mulige	udfaldsrum	af	en	besvarelse12.	
Gennem	spørgeskemaet	er	der	mange	spørgsmål,			der	kræver	en	vurdering	fra	respondenten	på	baggrund	
følgende	skala:	

Helt	uenig	 Delvist	uenig	 Hverken	enig	eller	uenig	 Delvist	enig	 Helt	enig	

	

Her	er	tale	om	en	såkaldt	”Balanced	rating	scale”,	altså	en	skala	der	medtager	en	neutral	valgmulighed13.	
Her	er	denne	valgmulighed	”Hverken	enig	eller	uenig”,	og	denne	er	medtaget	for	at	fastholde	
respondenter,	der	enten	ikke	kan	eller	vil	svare	på	spørgsmålet.	Dette	søger	at	sikre	en	højere	
gennemførselsprocent	blandt	besvarelserne.	

Spørgsmålene	er	udformet	i	et	simpelt	og	let	tilgængeligt	sprog,	og	anvendte	fagtermer	og	deres	betydning	
i	skemaets	kontekst	er	forklaret	indledningsvist.	

Spørgeskemaet	er	opbygget	således,	at	de	indledende	spørgsmål	er	enkle	og	overordnede,	hvorefter	
spørgsmålene	gradvist	bliver	mere	dybdegående	og	specifikke,	og	således	også	kræver	mere	af	
respondenten.	Konkret	kan	spørgsmålene	i	skemaet	inddeles	i	3	kategorier:	

1) Indledende	spørgsmål:	Skal	frasortere	respondenter	uden	for	populationen	

																																																													
11	Ekinci,	Y.	(2015),	s.	37	
12	Andersen,	I.	(2010),	s.	177	
13	Ekinci,	Y.	(2015),	s.	59	
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2) Generelle	holdningsspørgsmål:	Skal	afdække	respondentens	generelle	holdning	til	
performanceaflønning	

3) Specifikke	aflønningsspørgsmål:	Skal	afdække	specifikke	forhold	omkring	respondentens	
aflønningsprogram,	herunder	hvilke	performancemål	der	benyttes,	og	hvordan	disse	påvirker	
respondenten	

I	forbindelse	med	distributionen	af	spørgeskemaet	er	der	udarbejdet	en	distributionsmail,	der	fungerer	
som	respondentens	førstehåndsindtryk.	Denne	mail	er	derfor	særdeles	vigtig	for	svarprocenten,	da	det	er	
denne,	der	skal	fange	respondentens	opmærksomhed.	Denne	mail	er	derfor	skrevet	kort	og	præcist,	og	
indeholder	blot	de	væsentligste	informationer	omkring	undersøgelsen.	En	kopi	af	distributionsmailen	
findes	i	bilag	3.	

Når	man	klikker	sig	videre	til	spørgeskemaet,	mødes	respondenten	så	af	en	mere	omfattende	introduktion	
af	undersøgelsens	formål.	Her	opstilles	centrale	definitioner	ligeledes.	Dette	gøres	for	at	give	respondent	et	
billede	af,	hvad	der	kan	forventes	i	løbet	af	besvarelsen.	Kopi	af	denne	introduktion	findes	på	side	1	i	bilag	
1.	

Ovenstående	elementer	vurderes	at	medvirke	til	såvel	deltagelses-	som	gennemførselsprocent.	

3.1.4.1.	Spørgeskemaets	spørgsmål	og	deres	formål	

Herunder	gennemgås	spørgeskemaet	spørgsmål	og	deres	formål	i	forbindelse	med	besvarelsen	af	
problemformuleringen	og	de	tilhørende	relevante	underspørgsmål.	Spørgsmålene	grupperes	efter	formål	
således,	at	hver	spørgsmålsgruppe	kan	behandles	samlet.	Rækkefølgen	i	denne	gennemgang	og	i	det	
egentlige	spørgeskema	er	identisk.	For	at	begrænse	omfanget	af	denne	gennemgang	er	spørgsmålene	ikke	
gengivet	i	sin	fulde	længde	som	de	fremgår	af	spørgeskemaet,	men	blot	grupperet,	så	formålet	med	dem	
kan	defineres.	Spørgeskemaet	findes	i	sin	fulde	længde	i	bilag	1.	

Spørgsmål	1-9	har	to	primære	formål:	1)	At	muliggøre	filtrering	af	respondenterne,	så	kun	medlemmer	af	
populationen	medtages,	og	2)	at	skabe	grundlag	for	analyse	af	eventuelle	trends	på	baggrund	af	
eksempelvis	branche-,	medarbejder-,	størrelses-	eller	ejerforhold.	Den	praktiske	filtrering	af	
respondenterne	gennemgås	i	kapitel	6.	

Spørgsmål	10-11	har	til	formål	at	give	et	overordnet	indblik	i	populationens	holdning	til	
performanceaflønning	og	dets	overordnede	formål.	Det	undersøges	her,	om	populationen	mener,	at	
performanceaflønning	er	en	god	ide	samt,	hvad	holdningerne	til	væsentlige	teoretiske	motiver	for	
performanceaflønning	er	blandt	respondenterne.	Dette	bidrager	til	besvarelsen	af	problemformuleringen	i	
den	forstand,	at	respondenternes	holdninger	til	teoretiske	motiver	afdækkes.	Dette	giver	således	et	indblik	
i,	hvordan	holdningerne	i	praksis	stemmer	overens	med	teoriens	aspekter.	

Spørgsmål	12-14	har	samme	formål	som	spørgsmål	10-11,	men	nu	er	performanceaflønning	inddelt	i	3	
kategorier;	aktiebaseret,	regnskabsbaseret	og	ikke-finansiel	performanceaflønning.	Inddelingen	er	
foretaget	på	baggrund	af	den	teoretiske	gennemgang,	og	giver	dermed	anledning	til,	at	respondenternes	
holdninger	specificeres	på	de	3	kategorier	af	performancemåling,	som	afhandlingen	tager	afsæt	i.	
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Spørgsmål	15-26	har	overordnet	samme	struktur	og	formål,	men	er	inddelt	i	de	3	kategorier	for	
performanceaflønning.	Første	spørgsmål	i	hver	kategori	spørger	om	respondenten	modtager	den	relevante	
type	aflønning,	og	kun	hvis	svaret	her	er	ja,	åbnes	for	besvarelsen	af	de	resterende	spørgsmål	i	kategorien.	
Formålet	med	disse	spørgsmål	er	i	vid	udstrækning	at	danne	grundlag	for	besvarelsen	af	
problemformuleringens	underspørgsmål	nr.	2:	Hvilke	performancemål	anvendes	i	praksis	og	hvorfor?	Der	
spørges	således	ind	til	hvilke	performancemål,	der	i	praksis	benyttes	inden	for	hver	kategori.	Endvidere	
spørges	der	til	respondenternes	vurdering	af	væsentlige	teoretiske	motiver	for	den	relevante	type	af	
performanceaflønning.	Denne	vinkel	medtages	for	at	afdække,	hvorvidt	de	generelle	holdninger	fra	
tidligere	spørgsmål	stemmer	overens	med	de	faktiske	oplevelser	hos	de	af	respondenterne,	der	modtager	
performanceaflønning	med	henblik	på	at	identificere	relationer	mellem	teori	og	praksis.	

Spørgsmål	15-18	omhandler	aktiebaseret	performanceaflønning.	Her	spørges	både	ind	til	type	af	
aflønningsinstrument	og	om	aktiekursen	indekseres,	eller	blot	bruges	i	sin	rene	form.	

Spørgsmål	19-22	omhandler	regnskabsbaseret	performanceaflønning.	Her	spørges	både	ind	til	hvilke	
konkrete	performancemål,	der	anvendes	samt	om	disse	måles	relativt	til	et	benchmark/peer-group	eller	
blot	anvendes	i	ren	form.	

Spørgsmål	23-26	omhandler	ikke-finansiel	performanceaflønning.	Her	spørges	både	ind	til	hvilke	konkrete	
performancemål,	der	anvendes	samt	om	disse	måles	relativt	til	et	benchmark/peer-group	eller	blot	
anvendes	i	ren	form.	

Efter	besvarelsen	har	respondenterne	haft	mulighed	for	at	indtaste	en	e-mailadresse,	såfremt	de	har	
ønsket	undersøgelsens	resultater	tilsendt.	

	

3.1.5.	Validitet	

Validitet	er	af	Ib	Andersen	(2010)	defineret	som:	”Validiteten	dækker	i	denne	sammenhæng	begreberne	
gyldighed	og	relevans.	Gyldigheden	siger	noget	om	den	generelle	overensstemmelse	mellem	vores	
teoretiske	og	vores	empiriske	begrebsplan.	Relevansen	siger	noget	om,	hvor	relevant	det	empiriske	begrebs-
/variabeludvalg	er	for	vores	problemformulering.”14	

Det	kan	altså	siges,	at	validiteten	giver	et	billede	af,	hvor	gyldigt	og	relevant	spørgeskemaundersøgelsen	er	
for	besvarelsen	af	problemformuleringen.	

Som	sagt	er	målet	med	spørgeskemaundersøgelsen	at	skabe	et	robust	grundlag	for	besvarelsen	af	
problemformuleringen,	særligt	med	henblik	på	underspørgsmål	2	og	3	omkring	performancemåling	i	
praksis	og	tendenserne	herom.	Spørgsmålene	i	selve	undersøgelsen	er	udarbejdet	med	udgangspunkt	i	det	
teoretiske	grundlag	fremgående	af	kapitel	5.	Spørgsmålene,	og	dermed	midlet	til	indsamling	af	empiri,	er	
altså	udformet	ud	fra	det	teoretiske	udgangspunkt.	Sammenholdt	med	definitionen	af	populationen	og	
overvejelserne	omkring	udvælgelse	af	respondenter	vurderes	det,	at	gyldigheden,	og	dermed	
overensstemmelsen	af	teori	og	empiri,	for	spørgeskemaundersøgelsen	er	tilstrækkelig.	Samme	

																																																													
14	Andersen,	I.	(2010),	s.	83	
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populations-	og	udvælgelsesovervejelser	ligger	også	til	grund	for,	at	relevansen	vurderes	til	at	være	
tilstrækkelig.	

Ydermere	vurderes	det,	at	undersøgelsens	validitet	er	styrket	gennem	pilottest	af	spørgeskemaet.	Skemaet	
er	således	inden	den	egentlige	dataindsamling	uddelt	til	4	personer	i	populationen	med	varierende	
teoretisk	baggrundsviden.	Dette	for	at	sikre,	at	spørgeskemaet	er	forståeligt	i	sin	formulering,	og	er	muligt	
at	besvare.	Mindre	korrektioner	på	baggrund	af	feedback	fra	denne	pilottest	er	da	foretaget	inden	den	
endelige	udsendelse	af	spørgeskemaet.	

Ud	fra	ovenstående	argumentation	konkluderes	det,	at	den	anvendte	metode	sikrer	en	tilstrækkelig	høj	
validitet	for	spørgeskemaundersøgelsen.	

3.1.6.	Reliabilitet	

Ib	Andersen	(2010)	definerer	reliabilitet	således:	”Reliabiliteten	angiver,	hvor	sikker	og	præcist	vi	måler	det,	
vi	faktisk	måler,	herunder	i	hvor	høj	grad	resultaterne	fra	et	måleinstrument	eller	en	målemetode	bliver	
påvirket	af	tilfældigheder.”15	

Reliabiliteten	er	altså	et	udtryk	for	pålideligheden	af	undersøgelsens	data.	

En	stor	del	af	reliabiliteten	udspringer	af	den	konkrete	udformning	af	undersøgelsens	spørgsmål.	Her	må	
der	ikke	være	anledning	til	misforståelse	hos	respondenten,	således	at	data-outputtet	bliver	fejlregistreret.	
Eksempelvis	må	to	svarmuligheder	ikke	dække	samme	udfaldsområde	hos	respondenten.	

Denne	spørgeskemaundersøgelse	er	opbygget	med	det	fokus	at	generere	nøjagtige	besvarelser	gennem	
spørgsmål,	der	er	letforståelige	for	respondenterne.	Af	denne	grund	er	anvendte	fagudtryk,	der	kunne	give	
anledning	til	misforståelser	klart	defineret	indledningsvis	i	spørgeskemaet.	Dette	er	også	testet	i	den	
gennemførte	pilottest,	hvor	eventuelle	uklarheder	efterfølgende	er	præciseret.	

Alt	i	alt	skal	disse	forhold	sikre,	at	undersøgelsens	resultater	er	konsistente,	reproducerbare	og	skalerbare,	
således	at	de	kan	danne	grundlag	for	fortolkninger	og	konklusioner	for	hele	populationen.	

Det	vurderes	ud	fra	ovenstående	at	den	anvendte	metode	i	forbindelse	med	denne	
spørgeskemaundersøgelse	besidder	tilstrækkelig	høj	reliabilitet.	

Spørgeskemaet	kan	afprøves	på	følgende	link:		
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=LUP55P9VCKC2	

	

3.2.	Kvalitativt	interview	

Formålet	med	et	kvalitativt	interview	er	i	denne	sammenhæng,	at	opnå	dybere	og	mere	konkret	indsigt	
inden	for	samme	område,	som	spørgeskemaundersøgelsen	søger	at	afdække.	Det	kan	siges,	at	hvor	
spørgeskemaundersøgelsen	undersøger	brede	og	generelle	tendenser,	undersøger	det	kvalitative	interview	
dybde	og	specifikke	forhold.	Derfor	foretages	interviewet	efter	spørgeskemaundersøgelsens	afslutning	
																																																													
15	Andersen,	I.	(2010),	s.	83	
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således,	at	tendenser	herfra	kan	medtages	i	interviewet,	så	den	interviewedes	holdninger	og	erfaringer	
herom	kan	inddrages.	Ligeledes	skal	det	kvalitative	interview	bidrage	til	en	styrkelse	af	afhandlingens	
objektivitet,	da	detaljerede	eksterne	holdninger	inddrages,	hvilket	alt	andet	lige	udvider	forfatternes	
horisont	og	deraf	mindsker	det	humane	bias	omtalt	indledningsvist	i	dette	kapitel.	En	objektiv	sandhed	er	
dog	givetvis	stadig	uopnåelig,	men	en	styrkelse	af	objektiviteten	vurderes	det	kvalitative	interview	at	
bidrage	med.	

3.2.1.	Interviewteknik	

Interviewet	udføres	som	et	delvist	struktureret	interview.	Dette	vil	sige,	at	interviewet	udføres	med	
udgangspunkt	i	en	på	forhånd	udarbejdet	interviewguide,	der	indeholder	de	væsentligste	fokuspunkter	for	
interviewet16.	Interviewguiden	fremgår	af	bilag	4.		

De	konkrete	spørgsmål	er	udarbejdet	med	udgangspunkt	i	strukturen	for	analysen	af	
spørgeskemaundersøgelsen,	og	således	også	i	overensstemmelse	med	spørgsmålene	herfra.	Vinklen	i	
interviewet	er	således	overvejende	den	praktiske	anvendelse	af	performanceaflønning	i	forhold	til	
teoretiske	motiver,	hvorfor	såvel	et	solidt	teoretisk	fundament	såvel	som	praktisk	erfaring	er	krævet	af	
respondenten.	Som	nævnt	er	et	andet	formål	med	interviewet	også	at	finde	frem	til,	om	respondenten	
erfarer	tilsvarende	tendenser	som	observeret	i	spørgeskemaundersøgelsen.	

Der	er	således	en	overordnet	struktur	for	interviewet,	men	der	efterlades	altså	også	rum	for	løbende	at	
udforske	interessante	og	relevante	forhold	og	problemstillinger,	der	måtte	fremkomme	under	interviewet.	
I	modsætning	til	spørgeskemaet	foretages	et	delvist	struktureret	interview	gennem	åbne	spørgsmål,	der	
giver	interviewpersonen	mulighed	for	i	højere	grad	at	nuancere	sin	besvarelse	samt	at	frembringe	forhold	
og	pointer,	der	ikke	er	spurgt	direkte	ind	til.	

For	at	holde	fokus	under	selve	interviewet	og	samtidig	sikre,	at	vigtige	elementer	ikke	går	tabt,	optages	
interviewet	og	transskriberes	efterfølgende	med	henblik	på	videre	brug.	

3.2.2.	Valg	af	interviewperson	

Som	interviewperson	er	valgt	Thomas	Plenborg,	som	siden	2002	har	været	professor	ved	Institut	for	
Regnskab	og	Revision	på	Copenhagen	Business	School.	Desuden	er	Thomas	Plenborg	medforfatter	af	bogen	
”Financial	Statement	Analysis”,	der	indeholder	dybdegående	teoretiske	gennemgange	af	
performancemåling	og	incitamentsordninger,	der	er	centrale	elementer	i	denne	afhandling.	Thomas	
Plenborg	vurderes	derfor	som	værende	særdeles	teoretisk	velfunderet	i	forhold	til	afhandlingens	
udgangspunkt.	

Thomas	Plenborg	er	endvidere	medlem	af	flere	bestyrelser	heriblandt	DVS,	Saxo	Bank	og	COWI,	og	har	
således	også	praktisk	erfaring	med	performanceaflønning	i	virksomheder	af	en	størrelse,	der	falder	inden	
for	populationen	i	denne	afhandling.	

																																																													
16	Andersen,	I.	(2010),	s.	169	
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Thomas	Plenborg	vurderes	altså	at	kunne	bidrage	med	såvel	omfattende	teoretisk	viden	i	kraft	af	sit	hverv	
som	professor	samt	praktisk	viden	fra	sine	erfaringer	med	bestyrelsesarbejde.	Han	har	således	både	et	ben	
i	den	teoretiske	og	i	den	praktiske	lejr.	

	

3.3.	Sekundærdata	

Ved	anvendelse	af	sekundærdata	tilstræbes	det	at	anvende	data	udgivet	gennem	anerkendte	og	pålidelige	
kilder.	Dette	kan	eksempelvis	være	i	form	af	regnskaber,	tidligere	forskning,	lovgivning	mv.	I	forbindelse	
med	besvarelsen	af	afhandlingens	problemformulering	er	foretaget	en	dataindsamling	omkring	
anvendelsen	af	incitamentsaflønning	i	danske	C20-selskaber.	De	metodiske	overvejelser	i	forbindelse	med	
denne	gennemgås	herunder.	Forhold	omkring	øvrige	sekundærdata	og	deres	ophav	behandles	i	afsnit	6.2.	

3.3.1.	C20-data	

For	at	supplere	spørgeskemaundersøgelsen,	særligt	i	forhold	til	aktiebaseret	aflønning,	er	der	foretaget	en	
dataindsamling,	relateret	til	performanceaflønning,	blandt	selskaberne	i	det	danske	C20-indeks.	Formålet	
med	dataindsamlingen	er	at	afdække:	

1) Om	der	anvendes	performanceaflønning	
2) Hvilke	typer	af	performanceaflønning	der	anvendes	
3) Hvilke	performancemål	der	anvendes	
4) Om	disse	måles	relativt	til	en	indeks.		

Ydermere	vil	virksomhedernes	begrundelser	og	overvejelser	omkring	incitamentsaflønning	noteres	i	det	
omfang,	at	disse	er	angivet	og	er	relevante	for	besvarelsen	af	problemformuleringen.	

Den	primære	kilde	til	indsamlingen	er	selskabernes	2016-regnskaber.	Børsnoterede	selskaber	i	Danmark	
skal	opgøre	og	angive	aflønningen	til	deres	direktion,	jf.	årsregnskabslovens	§	98b,	hvorfor	det	af	
regnskaberne	kan	udledes,	om	der	anvendes	incitamentsaflønning	samt	hvilke	aflønningstyper,	der	
benyttes.	Enkelte	selskaber	oplyser	også	andre	forhold	svarende	til	pkt.	3	og	4	ovenfor.	Der	suppleres	med	
informationer	fra	selskabernes	overordnede	retningslinjer	for	incitamentsaflønning,	ofte	også	kaldet	
vederlagspolitik,	som	kræves	udarbejdet	inden	aftale	om	incitamentsaflønning	indgås	jf.	selskabslovens	§	
139.	Disse	retningslinjer	kan	omfatte	flere	aspekter	end,	hvad	virksomheden	anvender	i	praksis,	men	
indeholder	til	gengæld	ofte	flere	detaljer	om	eksempelvis	konkrete	performancemål.	Oplysninger	fra	
retningslinjerne,	der	ikke	henfører	til	incitamentsaflønning	anvendt	i	praksis,	er	frasorteret	i	det	omfang	
dette	er	muligt.	

De	indsamlede	regnskaber	er	alle	eksternt	reviderede,	og	reliabiliteten	vurderes	derfor	som	værende	høj.	
Også	validiteten,	altså	gyldigheden	af	datamaterialet,	vurderes	derfor	som	værende	solid.	Desuden	er	både	
regnskaber	samt	retningslinjer	for	incitamentsaflønning	vedtaget	på	generalforsamlinger,	så	det	må	kunne	
antages,	at	disse	som	minimum	reflekterer	flertallet	af	ejerkredsens	holdninger	omkring	
incitamentsaflønning.	
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3.4.	Metode-	og	kildekritik	

De	metodiske	overvejelser,	og	deraf	den	metodiske	udformning	af	denne	afhandling	er	behæftet	med	
forskellige	kritikpunkter.	Disse	forsøges	belyst	herunder.	

3.4.1.	Spørgeskemaundersøgelse	

Den	væsentligste	problemstilling	i	forbindelse	med	spørgeskemaundersøgelsen	som	
dataindsamlingsmetode	er,	hvorvidt	det	indsamlede	data	stemmer	overens	med	det,	der	var	tiltænkt.	
Uoverensstemmelser	kan	her	forekomme	på	baggrund	af	spørgsmålsformuleringen	og	frafald	af	forskellig	
art.	Disse	forhold	og	flere	til	kan	skabe	problemer	i	afhandlingens	metodiske	validitet.	Spørgeskemaet	er	
som	nævnt	testet	inden	endelig	udsendelse,	hvilket	vurderes,	at	styrke	validiteten	eftersom	diverse	
uklarheder	og	vanskeligheder	blev	identificeret	og	korrigeret.	Spørgeskemaets	længde,	kan	også	vise	sig	
som	en	udfordring,	da	der	i	yderste	tilfælde	skal	svares	på	26	spørgsmål,	heraf	nogle	med	flere	udsagn,	der	
skal	tages	stilling	til.	Det	vurderes	dog,	at	kun	en	mindre	del	af	respondenterne	vil	skulle	gennemføre	alle	
spørgsmål,	da	deres	performance	i	så	fald	både	bliver	målt	på	aktiekurs,	regnskabsbaserede	og	ikke-
finansielle	performancemål.	De	fleste	respondenter	vil	derfor	med	al	sandsynlighed	kunne	gennemføre	
spørgeskemaet	inden	for	den	tidsangivelse,	der	står	i	distributionsmailen17.	For	at	øge	svarprocenten	
udsendtes	i	løbet	af	dataindsamlingsperioden	også	en	rykkerskrivelse,	der	minder	de	mulige	respondenter	
om	undersøgelsen.	

Spørgeskemaet	består	som	nævnt	stort	set	udelukkende	af	lukkede	spørgsmål.	Dette	svækker	validiteten,	
eftersom	respondenterne	ikke	har	mulighed	for	at	nuancere	besvarelserne	i	en	grad,	der	kunne	være	
ønskværdig.	Derimod	styrkes	reliabiliteten,	eller	pålideligheden,	og	databehandlingsmulighederne	eftersom	
målingen	bliver	mere	standardiseret	og	dermed	mere	præcis	og	reproducerbar.	

For	at	bringe	nuancer	ind	i	undersøgelsen	udføres	det	kvalitative	interview.	Kritikpunkterne	i	forbindelse	
hermed	gennemgås	nedenfor.	

3.4.2.	Kvalitativt	interview	

Det	kvalitative	interview	bidrager	som	sagt	med	flere	nuancer	end	spørgeskemaundersøgelsen,	hvilket	er	
styrkende	for	validiteten.	For	yderligere	at	styrke	denne	kunne	flere	interview	have	været	udført.	En	
interviewperson	med	et	mere	rent	praktisk	fundament	kunne	givetvis	have	bidraget	med	flere	aspekter.	
Den	valgte	interviewperson,	Thomas	Plenborg,	har	et	mere	teoretisk	udgangspunkt,	men	har	som	nævnt	
også	praktiske	erfaringer.	Herigennem	vurderes	det,	at	validiteten	er	tilstrækkelig	stærk,	men	sandsynligvis	
kunne	have	været	stærkere	ved	flere	gennemførte	interviews.	

Et	andet	væsentligt	aspekt	ved	det	kvalitative	interview	er	den	manglende	anonymitet,	der	kan	begrænse	
kildernes	villighed	til	at	udtrykke	sig	kontroversielt	eller	i	det	hele	taget	oprigtigt	og	ufiltreret	for	
omverdenens	reaktioner.	

																																																													
17	Se	bilag	3	
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3.4.3.	Kildekritiske	overvejelser	

Størstedelen	af	afhandlingens	data	er	primærdata,	og	de	kildekritiske	overvejelser	er	i	denne	henseende	
dækket	af	ovenstående	metodegennemgang	og	metodekritik.	

Ved	anvendelse	af	sekundære	datakilder	i	form	af	bøger,	artikler,	undersøgelser,	regnskaber,	love	og	
lignende	er	der	løbende	taget	stilling	til	kildernes	ophav,	og	dermed	gyldighed,	pålidelighed	og	risiko	for	
bias.	Således	anvendes	der	i	afhandlingen	kun	sekundærdata,	der	vurderes	at	opfylde	disse	krav.	
Hovedparten	af	datamaterialet	er	derfor	publikationer	fra	anerkendte	universiteter,	forlag,	etablerede	
medier	eller	myndigheder.	Som	gennemgået	i	forbindelse	med	C20-dataindsamlingen	er	også	regnskaber	
anvendt,	og	her	er	kun	eksternt	reviderede	regnskaber	inkluderet.	

Det	vurderes,	at	de	udvalgte	metoder	samt	overvejelserne	i	forbindelse	hermed	giver	tilstrækkelige	
forudsætninger	for,	at	det	nødvendige	data	for	besvarelsen	af	problemformuleringen	kan	indsamles	og	
anvendes,	samt	at	tilfredsstillende	validitet	og	reliabilitet	kan	opnås.	En	vurdering	af	hvorvidt	denne	
forventning	er	indfriet	følger	i	forbindelse	med	gennemgangen	af	den	indsamlede	empiri,	der	foretages	i	
kapitel	6.	
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Kapitel	4	–	Incitamentsaflønningens	berettigelse		

Forinden	den	teoretiske	gennemgang	i	de	enkelte	performancemål	samt	eventuelle	sammensætning	af	
disse	vil	incitamentsaflønningens	berettigelse	blive	diskuteret	fra	et	teoretisk	perspektiv.	

	

4.1.	Virksomhedens	mål	

Virksomhedens	mål	vil	i	denne	afhandling	finde	belæg	i	den	neoklassiske	virksomhedsteori,	hvor	der	
opstilles	en	hypotese	om,	at	alle	virksomheders	målsætning	er	maksimering	af	værdi.	Fundamentet	for	
teorien	opstår	af	følgende	ideologi;	”As	Michael	Jensen	phrased	it,	200	years’	worth	in	economics	and	
finance	indicate	that	social	welfare	is	maximized	when	all	firms	in	an	economy	attemps	to	maximize	their	
own	total	firm	value.”18	Den	neoklassiske	teori	blev	etableret	omkring	starten	på	det	20.	Århundrede	og	har	
sidenhen	dannet	kontinuerligt	grundlag	for	forskning	og	videreudvikling.	Desuden	har	teorien	oplevet	
adskillige	indvendinger.	Herunder	fandt	Berle	&	Means	og	Hall	&	Hitch	indvendinger	mod	
profitmaksimeringshypotesen	allerede	i	1930’erne	.	

Eftersom	aktionærende	har	råderet	over	den	givne	virksomhed,	vil	maksimering	af	netop	deres	værdi	
danne	grundlaget	for	denne	afhandling.	Med	andre	ord	antages	det,	at	aktionærerne	ønsker	at	maksimere	
afkastet	på	deres	investering.	

	

4.2.	Principal-Agent	teori	

Principal-agent	(herefter	PA)	teorien	er	affødt	af	den	ovenfor	omtalte	neoklassiske	virksomhedsteori,	hvor	
virksomhedens	menneskelige	interessenter	anses	for	værende	nytteoptimerende.	Forudsætningen	
resulterer	i,	at	der	i	kraft	af	assymetrisk/imperfekt	information	opstår	konflikter.	PA-problemstillingen	har	
været	et	teoretisk	dilemma	igennem	adskillige	årtier.	Det	teoretiske	grundlag	blev	for	alvor	dannet	i	
1970’erne,	hvor	Michael	Jensen	og	William	Meckling	udgav	”Theory	of	the	Firm”.	Teorien	er	sidenhen	
blevet	almen	anerkendt	inden	for	det	økonomiske	felt,	hvorfor	denne	vil	danne	fundamentet	for	
nærværende	afhandling.	

PA-forholdet	bliver	af	Jensen	og	Meckling	defineret;	

“(…)	a	contract	under	which	one	or	more	persons	engage	another	person	to	perform	some	service	on	their	
behalf	which	involves	delegating	some	decision	making	authority	to	the	agent.”19	

Hermed	er	der	tale	om	et	forhold	mellem	ejerne	og	ledelsen,	hvorved	en	separation	af	ejerskab	og	kontrol	
opstår.	Separation	mellem	ejerskab	og	kontrol	kan	afføde	konflikter,	da	det	for	ejerne	ikke	er	muligt	at	
kontrollere	ledelsens	handlinger.	Teorien	beretter	at	konflikten	grundlæggende	opstår	af	to	årsager.	For	
det	første	er	det	ikke	praktisk	eller	ressourcemæssigt	muligt	for	principalen	at	overvåge	agentens	faktiske	

																																																													
18	Marchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	414	
19	Jensen	og	Meckling	(1976),	s.	6	
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adfærd,	og	for	det	andet	bliver	konflikten	stimuleret	af	divergerende	risiko	for	parterne.	Dette	vil	
eksempelvis	gøre	sig	gældende	ved,	at	agenten	yder	større	tilbageholdenhed	i	tilfælde,	hvor	hans	egen	
økonomi	er	involveret.	Et	sådant	problem	betegnes	som	et	agency	problem.	

Af	ovenstående	fremgår	det,	at	der	potentielt	opstår	konflikter	som	konsekvens	af	separationen	mellem	
ejerskab	og	kontrol.	Den	umiddelbare	konsekvens	er	divergerende	information	mellem	parterne.	
Problemstillingen	medfører	agent	costs;	"…	it	is	generally	impossible	for	the	principal	or	the	agent	at	zero	
cost	to	ensure	that	the	agent	will	make	optimal	decisions	from	the	principal's	viewpoint."20	Agent	costs	er	
hermed	den	omkostning	der	fra	principalens	perspektiv	er	forbundet	med	at	sikre,	at	agenten	varetager	
sine	interesser.	Jensen	Meckling	definerer	agent	omkostningerne	som	summen	af21;	

1. the	monitoring	expenditures	by	the	principal,	
2. the	bonding	expenditures	by	the	agent,	
3. the	residual	loss.	

Et	begreb	der	udspringer	fra	teorien,	er	moral	hazard.	Dette	opstår	i	kraft	af,	at	både	agenten	og	
principalen	er	nytteoptimerende	samt	eksistensens	af	asymmetrisk	information.	Hermed	handler	begge	
efter	perfekt	rationalitet,	hvorved	agenten	vil	varetage	egne	interesser	medmindre	vedkommende	har	
incitament	til	andet.	Begrebet	henviser	til	agentens	irrationelle	risikobetonede	adfærd,	som	skyldes,	at	
agenten	ikke	selv	hæfter	for	omkostningerne	forbundet	herved.	

Interessekonflikterne	beskrevet	ovenfor	frembryder	i	lyset	af	nogle	grundlæggende	antagelser,	som	teorien	
benytter	sig	af:	at	både	principalen	og	agenten	ønsker	at	maksimere	egne	nyttefunktioner,	at	der	en	
interessekonflikt	mellem	parterne,	at	der	hersker	asymmetrisk	information,	og	at	agenten	er	
opportunistisk.	

	

4.3.	Andre	incitamentspåvirkende	faktorer	/	kritik	 	

Interessekonflikten	påvirkes	af	adskillige	faktorer,	som	afhandlingen	fremadrettet	ikke-	eller	i	begrænset	
omfang	tager	hensyn	til.	

En	agent	påvirkes	eksempelvis	både	af	produktmarkedet	og	arbejdsmarkedet22.	Et	konkret	eksempel	på	en	
incitamentspåvirkende	faktor	er	"karrierehensyn".	Agentens	karrierehensyn	vil	medføre,	at	vedkommende	
ikke	handler	fuldstændig	efter	egen	isolerede	nytteoptimering,	eftersom	dette	kan	have	kan	have	
konsekvens	for	fremtidige	perioder.	Således	ønsker	agenten	ikke	at	skade	eget	ry	med	henblik	på	fremtidig	
beskæftigelse.	Ligeledes	vil	et	mobilt	og	effektivt	arbejdsmarked	påvirke	agentens	incitamenter	gennem	
truslen	fra	at	miste	sit	job.	

Foruden	ovenstående	eksempler	tager	teorien	tilmed	ikke	forbehold	for	agentens	selvrealiserende	behov,	
som	givetvis	kan	være	drivkraften	bag	vedkommendes	indsats.	Eksempelvis	kan	agenten	drives	af,	at	yde	
en	solid	og	stabil	arbejdsindsats	med	henblik	på	at	forøge	sin	egen	loyale	status.	
																																																													
20	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	414	
21	Jensen	&	Meckling	(1976),	s.	6	
22	Fama	(1980)	
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Teorien	tilsiger,	at	den	kollektive	værdi	maksimeres	såfremt	samtlige	aktører	handler	med	nytteoptimering	
for	øje.	Antagelsen	har	været	udsat	for	kritik	i	lyset	af,	at	antagelsen	har	fundet	empirisk	modsvar.	Dette	
sker	i	kraft	af	suboptimering,	hvor	aktørers	fokus	på	egen-nytteoptimering	ikke	er	i	kollektivets	interesse.	
Eksempelvis	kan	suboptimering	opstå	internt	i	virksomheden,	såfremt	ledelsen	i	forskellige	afdelinger	
handler	efter	egne	målsætninger	og	nødvendigvis	ikke	med	fællesskabet	for	øje.	

	

4.4.	Incitamentsaflønning	som	løsning	

Løsningen	på	interessekonflikten,	som	opstår	i	kraft	af	asymmetrisk	information	samt	begge	parters	
nytteoptimerende	adfærd,	tilsiges	inden	for	PA-paradigmet	at	være	en	incitamentskontrakt.	Kontraktens	
formål	er,	at	give	agenten	incitament	til	at	handle	i	overensstemmelse	med	principalens	målsætning.	

Med	interessesynkronisering	for	øje	synes	det	at	være	centralt	at	udarbejde	en	incitamentskontrakt,	hvori	
præstationsaflønningen	sker	på	baggrund	af	udvalgte	performancemål,	som	er	i	overensstemmelse	med	
principalens	målsætning.	Målsætningen	kan	både	være	kvantitativ	og	kvalitativ,	hvorfor	det	handler	om	at	
allokere	agentens	indsats	efter	principalens	ønskede	målsætning.	Desuden	er	incitamentsaflønningens	
formål	tilmed	at	informere,	motivere	samt	tiltrække/fastholde	kvalificeret	arbejdskraft.23	

	

																																																													
23	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	368	
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Kapitel	5	–	Teori	

Indeværende	kapitel	vil	forsøge	af	danne	et	nuanceret	teoretisk	overblik	over	emnefeltet.	Indledningsvist	
vil	performancemåling	som	begreb	defineres,	hvorefter	typer	af	performancemål	identificeres.	Disse	
underligges	en	række	krav	med	henblik	på	at	agere	effeciente	målepunkter,	hvilket	tillige	belyses.	

Herefter	vil	en	teoretisk	gennemgang	af	performancemålstyper	forekomme	med	afsæt	i	de	opstillede	krav.	
Hensigten	er	da,	at	identificere	styrker,	svagheder	og	andre	relevante	forhold.	Hernæst	vil	den	teoretiske	
gennemgang	behandle	valget	af	performancestandarder,	sammensætning	af	performancemål	og	
identifikation	af	virksomhedsspecifikke	forhold,	som	givetvis	påvirker	brugen	af	performancemål	i	
incitamentskontrakter.	

	

5.1.	Performancemåling	

Nærværende	afsnit	vil	tage	afsæt	i	performancemåling	fra	et	teoretisk	perspektiv.	Indledningsvist	vil	en	
generaliserende	gennemgang	af	performancemåling	som	helhed	blive	udført.	Herunder	vil	de	forskellige	
typer	af	performancemål	samt	de	dertilhørende	krav	for	effeciente	målepunkter	blive	identificeret.	

5.1.1.	Performancemåling	på	output	

En	vigtig	præmis	for	performancemåling	er,	at	der	eksistere	en	klar	korrelation	mellem	performancemålet	
og	den	faktiske	performance.	Med	andre	ord	bør	ledelsen	kun	belønnes	for	handlinger,	den	rent	faktisk	
udfører.24	

Målingen	kan	ske	med	afsæt	i	input	eller	output.	Input	synes	ideelt	set	at	være	det	foretrukne	mål,	da	
inputtet	er	et	mål	for	ledelsen	faktiske	indsats.	Der	opstår	imidlertid	problemer	med	at	måle	ledelsens	
faktiske	indsats,	da	det	i	praksis	anses	for	umuligt	at	observere	eller	monitorere	ledelsens	indsats	til	fulde,	i	
hvert	fald	inden	for	rimelige	økonomiske	og	tidsmæssige	rammer.	Dette	er	netop	omdrejningspunktet	for	
PA-problemstillingen.	Med	afsæt	i	dette	nødsages	man	i	forbindelse	med	performanceaflønning	at	aflønne	
på	baggrund	af	outputtet.25	Det	er	netop	som	følge	af	dette,	at	outputbaserede	mål	anvendes	som	estimat	
for	indsatsen	ved	performancemåling	i	praksis.	

5.1.2.	Typer	af	performancemål	

Som	konstateret	i	foregående	afsnit	foregår	performancemålingen	på	baggrund	af	outputtet,	som	den	
givne	ledelse	producerer.	Afhandlingen	vil	udelukkende	fokusere	på	objektive	performancemål,	da	denne	
type	understøttes	af	et	teoretisk	fundament.	I	praksis	forudsættes	det,	at	målene	udvælges	af	bestyrelsen,	
mens	målingen	sker	på	baggrund	af	uafhængig	data.	

Performancemålingen	kan	forekomme	i	adskillige	formater,	hvor	der	reelt	ikke	hersker	nogen	
begrænsninger.	Målenes	relation	til	værdiskabelsen	kan	fremkomme	i	talrige	afskygninger,	og	vil	

																																																													
24	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	302	
25	Brealey,	Myers,	Allen	(2013),	s.	302	
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fremadrettet	i	afhandlingen	opdeles	i	tre	typer;	Aktiebaserede,	regnskabsbaserede	og	ikke-finansielle	
performancemål.	Typerne	forudsættes	at	være	udtømmende	for	performancemåling	fra	et	teoretisk	
perspektiv.26	Kategoriseringen	synes	hensigtsmæssig,	da	hver	type	ejer	en	række	fælles	karaktertræk,	
hvilket	vil	blive	belyst	nærmere	i	indeværende	afhandling.	

	

Figur	2:	Typer	af	performancemål	(egen	tilvirkning)	

5.1.3.	Krav	til	performancemål	

Denne	afhandlings	berettigelse	tilsiger,	at	der	ikke	eksisterer	en	entydig	universel	sammensætning	af	en	
incitamentsordning.	Performancemåling	afføder	nemlig	en	række	problemstillinger,	der	nødvendigvis	må	
tages	forbehold	for.	

I	lyset	af,	at	ledelsen	måles	på	outputtet	stilles	der	betydelige	krav	til,	hvorvidt	målene	betragtes	som	
værende	nogenlunde	indikatorer	for	værdiskabelsen.	Herfra	opstår	et	krav	om	kongruens	mellem	
performancemålet	og	den	faktiske	værdiskabelse.	Kongruensen	fremkommer	ikke	som	et	enkeltstående	
krav	til	performancemålet	i	henhold	til	at	afhjælpe	PA-problemstillingen.	Således	kræves	der	yderligere,	at	
målet	tager	forbehold	for	følgende:	kontrollerbarhed,	simplicitet	og	regnskab	og	skat.	Der	eksisterer	
imidlertid	ingen	teoretisk	optimal	vægtning	af	disse.	Kravene	vurderes	at	afdække	de	væsentlige	aspekter,	
som	er	afgørende	for	vurdering	af	performancemål,	hvorfor	de	vil	blive	beskrevet	herunder.	

	
• Kongruens	
• Kontrollerbarhed	
• Simplicitet	
• Regnskab	og	skat	(vurderingen	’høj’	betyder	høj	grad	af	problemstillinger)	

Tabel	2	–	Krav	til	performancemål		

Analysekriterierne	er	opstillet	med	udgangspunkt	i	regnskabsbaserede	performancemål.		Ved	aktiebaseret	
aflønning	eksisterer	kun	et	performancemål:	Aktiekursen.	Dog	har	valget	af	aktiebaseret	
aflønningsinstrument	indflydelse	på	kriterierne,	og	det	er	derfor	instrumenterne,	som	kriterierne	anvendes	
på	i	den	teoretiske	gennemgang.	For	ikke-finansielle	performancemål	finder	kriterierne	i	begrænset	
udstrækning	anvendelse,	da	det	teoretiske	fundament	betragtes	som	værende	vanskeligt	at	generalisere.	
																																																													
26	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	299	

Performancemål	

Regnskabsbaserede	 Aktiebaserede	 Ikke-8inasielle	
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Kongruens	

Kongruens	er	et	synonym	for	overensstemmelse.	I	denne	kontekst	henfører	overensstemmelse	til	PA-
teorien.	Den	divergerende	information	medfører	modstridende	interesser,	da	det	forudsættes,	at	begge	
parter	ynder	at	optimere	egne	nyttefunktioner.	

Kongruens	synes	ydermere	i	denne	sammenhæng	at	være	relevant,	eftersom	det	udelukkende	er	
handlinger,	som	skaber	værdi	for	ejerne	af	virksomheden,	der	bør	belønnes.27	Hermed	opstilles	et	krav	til	
det	givne	performancemål	om,	at	der	kan	dannes	en	direkte	relation	mellem	performancemålet	og	
virksomhedens	værdiskabende	aktiviteter.	

Om	vurdering	af	et	performancemåls	opfyldelse	af	kongruenskravet	skriver	Petersen	og	Plenborg	følgende	i	
bogen	“Financial	Statement	Analysis:	”…	a	congruent	performance	measure	shall	account	for	earnings,	
investments	(e.g.	future	cash	flows	include	investments	in	non-current	assets	and	working	capital),	account	
for	risk	(the	cost	of	capital),	and	represent	unbiased	accounting	(e.g.	cash	flow	eliminate	potential	
accounting	noise	for	example	by	adding	back	depreciation).	If	so	the	performance	measure(s)	becomes	a	
reliable	and	accurate	signal	of	value	creation.”28	Herfra	fremkommer	yderligere	4	kriterier,	som	afdækker	
kongruensens	betydelige	aspekter.	

• Tage	højde	for	indtjening	
• Tage	højde	for	investeringer	
• Tage	højde	for	risiko	
• Være	objektiv	

Indtjening,	investeringer	og	risiko	er	alle	direkte	forbundet	til	driften.	Herimod	er	objektiviteten	et	udtryk	
for,	hvorvidt	performancemålingen	er	genstand	for	personlige	meninger	eller	fortolkninger,	der	i	denne	
sammenhæng	karakteriseres	som	et	bias.	Med	henblik	på	at	fremme	objektiviteten	kan	
performancemålingen	og	rapporteringen	af	denne	adskilles	fra	den	person,	der	måles.	Dette	kan	
eksempelvis	gøres	af	en	anden	afdeling,	eller	af	en	helt	anden	part,	eksempelvis	en	revisor.	Vigtigheden	
bunder	altså	i,	at	benytte	mål,	som	er	indiskuterbare	og	lukkede	for	personlig	fortolkning.	

Incitamentsordningens	samlede	kongruens	kan	tilmed	forbedres	ved	sammensætning	af	flere	
performancemål,	hvilket	uddybes	nærmere	i	afsnit	5.5.	

Kontrollerbarhed	

Kontrollerbarhed	omhandler,	hvorvidt	der	er	en	sammenhæng	mellem	lønmodtagerens	præstation	og	
aflønning.	Hermed	opstår	et	krav	om	en	klar	relation	mellem	agentens	aktioner	og	det	givne	
performancemål.	Med	andre	ord	skal	lederen	kunne	påvirke	performancemålet	i	kraft	af	sine	
anstrengelser.	Hvis	ikke	dette	krav	opfyldes,	vil	incitamentskontraktens	samlede	evne	til	at	afhjælpe	den	
teoretiske	problemstilling	svækkes	signifikant.	

																																																													
27	Brealey,	Myers,	Allen	(2013),	s.	302	
28	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	300	
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For	et	givent	performancemål	vil	kontrollerbarheden	fremstå	varierende	for	organisationens	ansatte.	
Betragtningen	fremkommer	af,	at	virksomhedens	ansatte	ikke	har	et	homogent	mandat.	Hermed	menes,	at	
ansvaret	for	organisationens	ledere	vil	være	divergerende,	da	de	forudsættes	at	have	forskellige	
ansvarsområder.	Fra	denne	betragtning	synes	det	relevant	at	opdele	organisationen	i	ansvarscentre.	
”Financial	responsibility	centers	are	a	core	element	of	a	financial	result	control	system.	The	term	
responsibility	center	management	denotes	the	apportioning	of	responsibility	for	a	particular	set	of	outputs	
and/or	inputs	to	an	employee	(usually	a	manager)	in	charge	of	an	organizational	entity.”29	Der	eksisterer	
fire	basale	teoretiske	ansvarscentrer.	

• Omsætningscenter	
• Omkostningscenter	
• Profitcenter	
• Investeringscenter	

En	leder	i	et	omsætningscenter	har	udelukkende	ansvaret	for	omsætning,	hvorfor	andre	forhold	
forekommer	irrelevante.	Tilsvarende	gør	sig	gældende	for	en	leder	i	et	omkostningscenter,	hvor	
ansvarsområdet	udelukkende	indbefatter	omkostninger.	En	leder	i	et	profitcenter	er	ansvarshavende	for	
omsætning	og	omkostninger,	hvorfra	differencen	udgør	en	profitmargin.	Investeringscentrets	
ansvarsområder	indeholder	samtlige	af	ovenstående	forhold	samt	ansvar	for	investeringer.	Hermed	
inddrages	balanceaktiviteter	i	ansvarsområdet,	hvorimod	de	resterende	udelukkende	omhandlede	
resultatopgørelsesaktiviteter.	

Ovenstående	betragtningers	relevans	stimuleres	yderligere	af,	at	målgruppen	for	specifikke	
performancemål	ændres	i	kraft	af	målets	indhold.	Således	forudsættes	det,	at	der	er	færre	ledere,	som	
eksempelvis	kan	måles	på	afkastningsgraden	sammenlignet	med	omsætningen.	Såfremt	man	bevæger	sig	
dybere	ned	i	organisationen	mindskes	uafhængigheden,	hvorfor	det	besværliggøres	at	måle	lederens	
faktiske	indsats30.	Med	andre	ord	skal	ledere	have	et	tilstrækkeligt	mandat	for	at	kontrollerbarhedskravet	
kan	opfyldes.	

Foruden	afspejlingen	af	lønmodtagerens	performance	i	det	givne	performancemål	indeholder	kravet	også	
eksterne	faktorers	indvirkning	på	performancemålet.	En	række	hændelser	kan	forekomme,	som	
lønmodtageren	ikke	har	indflydelse	på.	Herunder	er	der	ofte	tale	om	makroøkonomiske	forhold	såsom	
lovgivning,	konjunktur,	renteudvikling	mv.	Fra	et	teoretisk	perspektiv	forekommer	disse	som	støj	og	
forudsættes	at	være	en	svækkelse	for	kontrollerbarhedskravet.	Herfra	opstår	der	imidlertid	en	
problemstilling	for	at	kunne	identificere	hændelser	og	dertilhørende	konsekvenser,	som	agenten	ikke	har	
indflydelse	på?	De	eksterne	forholds	påvirkning	kan	både	forekomme	positivt	og	negativt	for	
performancemålet,	hvilket	dog	i	denne	sammenhæng	er	irrelevant.	Problemstillingen	kan	afhjælpes	i	
forbindelse	med	fastsættelsen	af	performancestandarden,	som	det	fremgår	af	afsnit	5.6.	

																																																													
29	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	262	
30	Brealey,	Myers,	Allen	(2013),	s.	307	
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Simplicitet	

Simplicitetskriteriet	omhandler,	hvorvidt	performancemålet	er	simpelt	og	let	forståeligt.	Som	tidligere	
omtalt	er	incitamentskontraktens	formål	bl.a.	at	informere	og	motivere	medarbejdere.	I	tilfælde	hvor	
medarbejderne	ikke	forstår	incitamentskontraktens	performancemål,	er	denne	hverken	i	stand	til	at	
informere	eller	motivere	medarbejderne,	hvorved	incitamentskontraktens	nytte	svækkes.	Kravet	om	
simplicitet	vil	som	oftest	være	modstridende	med	kongruenskravet,	hvorfor	man	er	nødsaget	til	at	finde	et	
passende	kompromis.	Denne	betragtning	skyldes,	at	simple	performancemål	som	oftest	ikke	omfatter	
mange	driftsmæssige	forhold,	hvorved	indikationen	for	den	faktiske	værdiskabelse	svækkes.		

Simplicitetskravet	påvirkes	yderligere	ved	brug	af	flere	performancemål	i	en	incitamentsordning,	hvilket	
uddybes	i	afsnit	5.5.	

Regnskab	og	skat	

Kriteriet	omhandler	regnskabsmæssige	problemstillinger,	som	typisk	er	forbundet	med	brugen	af	
regnskabsbaserede	nøgletal.	Herunder	er	det	relevant	om,	hvorvidt	målene	er	renset	for	støj,	så	et	mere	
retvisende	billede	af	værdiskabelsen	opstår.	Støjen	kan	eksemplificeres	ved	transitoriske	poster,	som	
givetvis	ikke	er	en	del	af	den	primære	drift.	Tilsvarende	opstår	en	problemstilling	i	kraft	af	regnskabets	
bogførte	værdier.	For	måling	af	faktisk	værdiskabelse	bør	denne	måles	med	afsæt	i	markedsværdier	og	ikke	
bogførte	værdier.	Endvidere	har	den	gældende	regnskabspraksis	betydning	for	performancemålet.	I	lyset	
heraf	skal	eventuelle	frivillige	ændringer	i	regnskabspraksis	ikke	have	betydning	på	performancemålet,	
såfremt	en	faktisk	værdiskabelse	ikke	opstår	af	ændringen.	

Ydermere	kan	valget	af	performancemål	potentielt	fremprovokere	uhensigtsmæssige	handlinger	for	
agenten	med	henblik	på	optimering	af	det	givne	performancemål,	hvilket	negativt	påvirker	
kongruenskravet.	Problemstillingen	kan	eksemplificeres	som	earnings	management	eller	
indkomstforskydning,	hvor	performancemålet	og	dets	regnskabsmæssige	specifikationer	skaber	et	råderum	
for	uhensigtsmæssig	adfærd.	Problemstillingen	er	varierende	på	tværs	af	performancemål	og	er	vanskelig	
at	måle	i	praksis,	hvorfor	truslens	størrelse	udelukkende	vil	blive	vurderet	kort	fra	et	teoretisk	perspektiv.	

På	den	skattemæssige	front	omfatter	kriteriet	de	forskelle,	der	opstår	i	forbindelse	med	forskellige	typer	af	
aflønning.	Her	er	reglerne	ofte	forskellige	for	kontant	aflønning	og	aflønning	med	aktier	eller	andre	
finansielle	instrumenter.	Forskellene	består	typisk	i,	om	aflønningen	skattemæssigt	kategoriseres	som	
almindelig	lønindkomst	eller	som	kapitalindkomst.	Disse	forhold	behandles	i	særdeleshed	i	forbindelse	med	
den	teoretiske	gennemgang	af	aktiebaserede	aflønningsinstrumenter.	
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5.2.	Regnskabsbaseret	performancemåling	

I	nærværende	kapitel	vil	regnskabsbaserede	performancemål	blive	teoretisk	gennemarbejdet	med	henblik	
på	at	identificere	åbenlyse	styrker	og	svagheder.	Traditionelt	set	har	regnskabsbaserede	performancemål	i	
praksis	hyppigt	dannet	grundlag	for	ledelsens	incitamentsaflønning.31	Identifikationen	af	styrker	og	
svagheder	vil	ske	med	afsæt	i	de	fire	krav	beskrevet	i	foregående	afsnit.	De	regnskabsbaserede	
performancemål	vil	blive	opdelt	i	to	underkategorier,	indeholdende	en	række	fælleskaraktertræk;	absolutte	
og	relative	performancemål.	

	

Figur	3:	Typer	af	regnskabsbaserede	performancemål	

Begge	typer	af	de	regnskabsbaserede	performancemål	har	et	identisk	formål.	Herom	skriver	Petersen	og	
Plenborg:”Accounting-based	performance	measures	used	in	bonus	plans	should	support	corporate	strategy	
in	order	to	maximise	shareholder	value	and,	therefore,	reflect	(true)	economic	income.”32		

Regnskabsbaserede	performancemål	har	to	betydelige	fordele33:	

1. De	er	baseret	på	den	absolutte	performance	og	ikke	performance	i	forhold	til	investorers	
forventninger.	

2. Det	er	muligt	at	måle	performance	længere	nede	i	organisationen,	da	målene	kan	være	specifikke	
på	mange	organisatoriske	niveauer	i	virksomheden.	

Valget	af	regnskabsbaserede	performancemål	vækker	ofte	bekymring,	da	de	teoretisk	set	stimulerer	fokus	
på	kortsigtet	performance,	i	kraft	af	at	målene	ofte	er	baseret	på	en-periodiske	målinger.	Dette	problem	
bliver	i	litteraturen	defineret	som	et	horisontproblem.34		Problemet	affødes	af,	at	værdiskabelse	betragtes	
som	et	langsigtet	fænomen,	hvilket	absolutte	værdimål	oftest	ikke	formår	at	reflektere.	Herimod	
forudsættes	værdiskabelse	at	opstå	på	baggrund	af	hele	virksomhedens	levetid,	hvorfor	virksomhedens	
værdi	estimeres	ved	tilbagediskontering	af	fremtidige	cash	flows.	I	lyset	heraf	konkluderes	det,	at	
regnskabsmæssige	performancemål	i	særdeleshed	er	egnede	på	det	korte	sigt	i	kraft	af	den	manglende	
hensynstagen	til	fremtidig	indtjening.	

																																																													
31	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	417	
32	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	301	
33	Brealey,	Myers,	Allen	(2013),	s.	304	
34	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	308	
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5.2.1.	Absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	

I	nærværende	afsnit	vil	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	blive	gennemarbejdet.	For	at	
statuere	et	bredt	eksempel	for	kategorien	vælges	følgende	absolutte	performancemål:	

• Nettoomsætning	
• EBITDA	
• Nettoresultat	

Målene	er	udvalgt	ud	fra	betragtningen	om,	at	disse	med	størst	hyppighed	anvendes	i	praksis.	De	tre	
udvalgte	absolutte	finansielle	performancemål	vurderes	desuden	at	være	væsentlige	for	denne	kategori,	
hvorfor	der	vil	kunne	drages	paralleller	til	adskillige	andre	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	
fra	samme	teoretiske	fundament.	

Kongruens	

De	udvalgte	absolutte	finansielle	performancemål	tager	alle	højde	for	indtjeningen.	Dette	sker	i	kraft	af,	at	
de	alle	optræder	som	mål	på	resultatopgørelsen,	hvor	omsætningen	indregnes.	Absolutte	
regnskabsbaserede	performancemål	tager	nødvendigvis	ikke	forbehold	for	indtjeningen,	da	disse	tilmed	
kan	omhandle	balanceposter	som	eksempelvis	”varedebitorer”.	Det	forudsættes	dog,	at	man	typisk	
anvender	performancemål	med	afsæt	i	resultatopgørelsen,	eftersom	relationen	til	værdiskabelsen	her	er	af	
intuitiv	karakter.				

Der	tages	begrænset	højde	for	investeringerne	i	de	udvalgte	mål.	Nettoomsætningen	indeholder	intet	
forbehold	for	investeringer.	EBITDA	og	Nettoresultatet	tager	i	begrænset	grad	højde	for	investeringerne.	I	
tilfælde	hvor	investeringerne	bliver	omkostningsført,	vil	disse	have	betragtelig	indflydelse	på	
performancemålene.	Afskrivninger,	som	er	en	afledt	effekt	af	investeringer,	har	ingen	betydning	for	
EBITDA,	hvilket	efterlader	nettoresultatet	som	eneste	influerede	mål	heraf.	Med	afsæt	heri	konstateres	
det,	at	nettoomsætningen	og	EBITDA	tilnærmelsesvis	ikke	tager	forbehold	for	investeringerne,	mens	
nettoresultatet	tager	et	begrænset	forbehold.	

Der	tages	som	udgangspunkt	ikke	højde	for	risiko	forbundet	med	driften	i	de	udvalgte	absolutte	
performancemål35.	Denne	påstand	er	affødt	af,	at	ingen	af	målene	indeholder	faktorer,	som	er	påvirket	af	
eksempelvis	kapitalomkostninger.	

Objektiviteten	i	regnskabet	forventes	at	være	eksisterende,	da	virksomheder	har	visse	
regnskabsprincipper,	som	skal	overholdes.	Ydermere	er	regnskabet	udsat	for	en	række	interne	og	eksterne	
kontroller,	som	medvirker	til	objektivitet.		

Fra	en	mere	generel	betragtning	vil	målene	typisk	ikke	tage	forbehold	for	mere	end	et	af	ovenstående	
kriterier,	hvorfor	målenes	kongruens	svækkes.	Hermed	er	disse	som	oftest	ikke	fornuftige	indikatorer	for	
den	langsigtede	værdiskabelse.	

																																																													
35	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	419	
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Kontrollerbarhed	

Absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	har	den	fordel,	at	de	almindeligvis	er	kontrolleret	af	
ledelsen36.	De	er	dog	alle	udsat	for	påvirkning	fra	makroøkonomiske	eksterne	forhold,	der	falder	uden	for	
ledelsens	kontrol.	Dette	gør	sig	gældende	for	tilnærmelsesvis	alle	performancemål,	men	kan	begrænses	
ved	valg	af	eksterne	performancestandard,	som	vil	blive	beskrevet	nærmere	i	afsnit	5.6..	

Nettoomsætningens	kontrollerbarhedskrav	vil	være	opfyldt	for	ledere	i	omsætningscentre,	profitcentre	og	
investeringscentre,	hvorfor	målets	målgruppe	er	betydelig.	EBITDA	og	nettoresultatet	er	relevante	
performancemål	for	ledelsen	i	profit-	og	investeringscentre.	

Simplicitet	

Som	nævnt	indledningsvist	i	dette	afsnit	har	de	absolutte	finansielle	performancemål	en	afgørende	styrke	i	
deres	enkle	karakteristika.	Dette	skyldes,	at	ledelsen	typisk	har	kendskab	til	performancemålene	via	den	
daglige	drift	af	virksomheden.	Således	må	målene	betragtes	som	værende	lette	at	forstå	og	kommunikere,	
hvorfor	simplicitetskravet	i	høj	grad	er	opfyldt.	

Regnskab	og	skat	

Kriteriet	kan	betragtes	som	kritisk	for	de	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål.	I	denne	
sammenhæng	må	man	vurdere,	hvorvidt	transitoriske	og	ikke	tilbagevendende	poster	bør	indregnes,	da	
disse	fra	et	teoretisk	perspektiv	er	støjkilder.	Endvidere	bør	frivillig	ændring	af	regnskabspraksis	ikke	have	
betydning	for	indregningen	af	lønmodtageres	performancemål,	såfremt	de	ikke	har	indflydelse	på	den	
faktiske	værdiskabelse37.	

For	nettoomsætningen	betragtes	kriteriet	i	vid	udstrækning	ikke	som	værende	relevant.	Den	begrænsede	
relevans	affødes	af,	at	regnskabspraksis	ikke	har	betydelig	effekt	på	målet.	Hermed	er	ikke	ment,	at	målet	
ikke	indeholder	støj,	eftersom	undersøgelser	viser,	at	40%	af	alle	re-estimeringer	af	regnskabsmål	i	USA	
omhandler	nettoomsætningen38.	

For	EBITDA	er	flere	regnskabsbaserede	problemstillinger	gældende.	Som	nævnt	i	foregående	afsnit	afgør	
regnskabspraksis,	hvorvidt	investeringer	aktiveres	eller	omkostningsføres.	

Nettoresultatet	er	i	væsentlig	højere	grad	udsat	for	regnskabsmæssige	problemstillinger.	Dette	sker	i	kraft	
af,	at	målet	findes	nederst	på	resultatopgørelsen,	hvorfor	en	række	regnskabsmæssige	poster	påvirker	
performancemålet.	Foruden	problemstillingen	anført	for	EBITDA	påvirker	den	afskrivningsmæssige	
regnskabspraksis	målet.	Hertil	kommer	effekterne	af	kapitalstruktur	og	skat	i	spil,	hvilket	begrænser	
ledelsens	råderum39.	

Samtlige	mål	kan	betegnes	som	en-periodiske	mål,	hvorfor	de	alle	er	potentielt	udsat	for	
indkomstforskydning,	hvilket	er	svækkende	for	incitamentsordningens	afhjælpning	af	PA-problemstillingen.	

																																																													
36	Petersen,	C.	V.	(2011)	
37	Petersen	&	Plenborg	(2012)	s.	305	
38	Petersen	&	Plenborg	(2012)	s.	309	
39	Petersen,	C.	V.	(2011)	
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Horisontproblemet	kan	afhjælpes	ved	at	gøre	målingen	fler-periodisk,	hvorved	incitamentet	til	
regnskabsposternes	periodeforskydning	bortfalder.	

5.2.2.	Relative	regnskabsbaserede	performancemål	

I	nærværende	afsnit	vil	en	teoretisk	gennemgang	af	to	udvalgte	relative	regnskabsbaserede	
performancemål	finde	sted,	henholdsvis	afkastningsgraden	(ROIC)	og	den	økonomiske	merprofit	(EVA).	
Disse	vurderes	at	være	centrale	performancemål	tilhørende	kategorien,	og	deres	fordele	og	ulemper	
forudsættes	at	kunne	generaliseres	til	andre	relative	regnskabsbaserede	performancemål.	Et	yderligere	
belæg	for	at	behandle	netop	disse	performancemål	er,	at	afkastningsgraden	traditionelt	set	har	været	
flittigt	brugt	som	performancemål,	da	der	observeres	forøget	fokus	på	værdiskabelse	i	virksomheder.	Af	
samme	årsag	findes	EVA	interessant,	da	denne	betragtes	som	et	teoretisk	optimalt	udtryk	for	netop	
værdiskabelsen.	

Som	udgangspunkt	har	de	relative	performancemål	en	række	fordele	sammenlignet	med	de	absolutte:	
”Relative	præstationsmål	har	den	fordel,	at	de	er	selvkorrigerende.	F.eks.	vil	en	forlængelse	af	
afskrivningsperioden	for	immaterielle	aktiver	resultere	i	et	bedre	driftsresultat,	men	også	i	en	højere	
investeret	kapital.”40	Mere	herom	vil	følge	i	forbindelse	med	gennemgangen	af	de	fire	kriterier	for	de	to	
udvalgte	relative	regnskabsbaserede	performancemål.	

Inden	ROIC	og	EVA	vil	blive	analyseret	med	afsæt	i	kravene,	vil	nøgletallene	blive	redegjort	for	fra	et	
regnskabsanalytisk	perspektiv,	hvor	beregningsteknikken	og	det	regnskabstekniske	forarbejde	vil	blive	
gennemarbejdet.	

5.2.2.1.	Regnskabsanalytisk	gennemgang:	ROIC	

ROIC	er	defineret	som	afkastet	på	en	virksomheds	investeringer	for	den	aktuelle	periode.	Altså	er	der	tale	
om	et	nøgletal,	som	tager	forbehold	for	indtjening	og	investeringer,	hvorved	en	udnyttelsesratio	heraf	
opnås.	Afkastningsgraden	måler	driftens	rentabilitet	uafhængigt	af,	hvordan	virksomheden	er	finansieret,	
hvilket	i	sin	tydelighed	fremgår	af	nedenstående	formel.	Endvidere	er	ROIC	ofte	en	nogenlunde	indikator	
for	den	underliggende	interne	rente	på	et	projekt	(IRR)41.	Nøgletallet	udregnes	på	følgende	måde,	og	kan	
tillige	modificeres	til	efter	skat,	hvor	NOPAT	substituerer	EBIT.	

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝.
	

For	at	beregne	nøgletallet	vil	det	ofte	være	påkrævet	at	reformulere	resultatopgørelse	og	balance	til	
analytisk	brug.	Dette	skyldes,	at	virksomheder	har	drifts-,	investerings-	og	finansieringsaktiviteter.	Disse	må	
separeres	i	kraft	af,	at	driften	betragtes	som	den	primære	driver	for	værdiskabelse.	Herom	forklarer	
Petersen	og	Plenborg:”The	reason	why	operating	items	should	be	separated	from	financing	items	is	that	the	
company’s	operations	is	the	primary	driving	force	behind	value	creation	and	therefore	important	to	

																																																													
40	Petersen,	C.	V.	(2011)	
41	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	101	
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isolate.”42	Endvidere	konstateres	det,	at	finansielle	aktiviteter	som	oftest	ikke	tilhører	virksomhedens	
kernedrift	og	hermed	værdiskabelse.		

EBIT	vil	typisk	fremgå	af	direkte	af	resultatopgørelsen	i	virksomhedens	fremlagte	årsregnskab.	I	tilfælde	
hvor	EBIT	ikke	fremgår	heraf,	er	det	nødvendigt	at	opdele	posterne	i	resultatopgørelsen	i	henholdsvis	
drifts-	og	finansieringsaktiviteter.	Dette	betyder,	at	driftsindtægter	og	driftsomkostninger	skal	identificeres,	
hvorefter	samme	proces	skal	foregå	med	finansieringsaktiviteterne.	Som	følge	heraf	vil	EBIT	være	
tilgængelig,	hvorved	inputtet	til	tælleren	for	afkastningsgraden	bliver	tilgængeligt.		

Formålet	med	reformuleringen	af	balancen	er	at	identificere	den	investerede	kapital,	der	er	et	udtryk	for,	
hvor	meget	kapital	virksomheden	har	investeret	i	driften.	For	at	beregne	den	investerede	kapital	opdeles	
balancen	tilsvarende	resultatopgørelsen	i	driftsaktiver,	finansielle	aktiver,	driftsforpligtelser	og	finansielle	
forpligtelser.	Den	investerede	kapital	udregnes	på	følgende	måde;	

Investeret	kapital	=	Driftsaktiver	–	driftsgæld		

Eller	

Investeret	kapital	=	Egenkapital	+	minoritetsinteresser	+	nettorentebærende	gæld	

Ovenstående	giver	tilstrækkelige	forudsætninger	for	beregningen	af	ROIC.	Der	bør	dog	tages	et	enkelt	
forbehold	i	kraft	af,	at	den	bogførte	værdi	for	den	investerede	kapital	er	et	ultimo	øjebliksbillede	for	
perioden,	mens	EBIT	er	et	periodisk	resultat,	og	den	investerede	kapital	bør	derfor	korrigeres,	så	den	
gengiver	den	gennemsnitlige	værdi	for	perioden,	hvor	indtjeningen	har	fundet	sted.		

Niveauet	for	ROIC	er	ikke	hensigtsmæssig	at	sammenligne	på	tværs	af	virksomheder,	da	eksempelvis	
kapitaltunge	virksomheder	typisk	vil	have	væsentlig	lavere	afkastningsgrad	end	virksomheder,	hvis	
ressourcer	er	bundet	i	menneskelig	kapital,	der	ikke	fremgår	af	balancen.	En	sammenligning	af	
afkastningsgraden	forudsætter	altså,	at	de	givne	virksomheder	har	tilnærmelsesvis	samme	
økonomistruktur.	Desuden	kan	regnskabspraksis	og	andre	virksomhedsspecifikke	forhold	have	indflydelse	
på	afkastningsgraden,	hvorfor	sammenlignelighedskravene	til	benchmark-virksomheder	er	omfattende.		

Desuden	kan	ROIC	dekomponeres	i	henholdsvis	overskudsgrad	og	aktivernes	omsætningshastighed.	
Overskudsgraden	er	et	udtryk	for	omsætningens	bidrag	til	driftsresultatet,	mens	aktivernes	
omsætningshastighed	udtrykker,	hvor	mange	gange	den	investerede	kapital	er	blevet	omsat	i	indeværende	
regnskabsår.	

5.2.2.2.	Regnskabsanalytisk	gennemgang:	EVA	

EVA	er	defineret	som	Economic	Value	Added	og	er	et	udtryk	for	den	økonomiske	merprofit.	EVA	har	
samme	specifikationer	som	afkastningsgraden,	men	tager	desuden	forbehold	for	den	givne	virksomheds	
risikoprofil	i	kraft	af	de	vægtede	kapitalomkostninger	(WACC).	Disse	specifikationer	betyder,	at	EVA	er	et	

																																																													
42	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	68	
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teoretisk	retvisende	mål	for	den	faktiske	værdiskabelse.	Herom	konstaterer	Petersen	og	Plenborg:	”In	its	
pure	form,	EVA	seems	to	be	the	ideal	performance	measure.”43	Formlen	for	EVA	fremgår	herunder.	

𝐸𝑉𝐴 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 −𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝.	

Både	ROIC	og	investeret	kapital	er	behandlet	i	foregående	afsnit,	hvorfor	dette	afsnit	primært	vil	omhandle	
WACC’en	og	dens	betydning	for	performancemålet.	Af	ovenstående	formel	fremgår	det,	at	værdi	
destrueres	når	afkastningsgraden	er	lavere	end	WACC’en,	hvorimod	der	genereres	værdi	når	
afkastningsgraden	er	højere	end	WACC’en.	

De	vægtede	gennemsnitlige	kapitalomkostninger	(WACC)	er	et	udtryk	for	den	risiko	en	investor	vil	påtage	
sig,	ved	at	investere	i	virksomheden.	Ydermere	benyttes	WACC’en	til	tilbagediskontering	af	cash	flows,	med	
henblik	på	beregning	af	nutidsværdi	og	værdiansættelser.	Af	nedenstående	formel	fremgår	formlen	for	
beregning	af	WACC44.	

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑁𝑅𝐵𝐺

𝑁𝑅𝐵𝐺 + 𝐸𝐾
∗ 𝑟! ∗ 1 − 𝑇 +

𝐸𝐾
𝐸𝐾 + 𝑁𝑅𝐵𝐺

∗ 𝑟! 	

Ovenstående	formel	består	af	nettorentebærende	gæld	(NRBG),	egenkapital	(EK),	gældsrente	(𝑟!),	
skattesats	(T)	og	ejernes	afkastkrav	(𝑟!).	

Det	ses	altså,	at	WACC	kan	dekomponeres	i	henholdsvis	kapitalstruktur,	afkastkrav	på	gæld	efter	skat	
(gældsrente)	og	ejernes	afkastkrav.	Herunder	vil	en	kort	beskrivelse	af	inputfaktorerne	blive	gennemgået,	
med	henblik	på	at	danne	et	overblik	over	hvilke	faktorer,	som	påvirker	de	gennemsnitlige	
kapitalomkostninger	og	hermed	EVA’s	refleksion	af	værdiskabelsen.	

Til	fastsættelse	af	kapitalstrukturen	benyttes	markedsværdier,	da	disse	reflekterer	den	virkelige	
kapitalomkostning	for	investorer	og	udlånere.45	For	børsnoterede	virksomheder	vil	markedsværdien	for	
egenkapitalen	være	tilgængelig,	men	for	unoterede	virksomheder	vil	dette	være	problematisk.	
Problematisk	er	også	opgørelsen	af	markedsværdien	på	den	nettorentebærende	gæld,	uagtet	om	der	er	
tale	om	en	noteret	eller	unoteret	virksomhed.	Hermed	opstår	et	bias,	da	værdiskabelse	bør	beregnes	på	
baggrund	af	markedsværdier	og	ikke	bogførte	værdier,	som	nødvendigvis	ikke	afspejler	den	faktiske	værdi.	

I	praksis	betyder	dette,	at	der	er	forbundet	en	række	antagelser	med	beregningen	af	kapitalstrukturen,	og	
en	estimering	er	derfor	ofte	løsningen.	I	praksis	benyttes	typisk	den	ønskede	fremtidige	kapitalstruktur	eller	
værdiansættelse	og	iteration,	som	løsningsmetoder.	

Gældsrenten	er	et	udtryk	for	omkostningen	for	ekstern	finansiering.	Denne	er	naturligt	korreleret	med	den	
risikofrie	rente	(rf)	samt	et	risikotillæg	(rs).	Gældsrenten	bliver	estimeret	jf.	følgende	formel:	

	

Ejernes	afkastkrav	udregnes	ved	hjælp	af	CAPM.	Ifølge	CAPM	defineres	ejernes	afkastkrav	som	følgende:		

																																																													
43	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	312	
44	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	246	
45	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	246	

rd = (rf + rs )*(1−T )
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Af	formlen	fremgår	det,	at	ejernes	afkastkrav	kan	dekomponeres	til	den	risikofrie	rente,	markedets	
risikopræmie	og	virksomhedens	betaværdi.	Den	risikofrie	rente	er	givet	i	markedet,	hvor	den	korte	variable	
lånerente	typisk	benyttes.	Markedets	risikopræmie	er	et	udtryk	for	det	merafkast,	der	forventes	opnået	
gennem	investering	i	markedsporteføljen	og	estimeres	ofte,	i	mangel	af	bedre,	som	den	historiske	
risikopræmie46.	

Beta	er	et	udtryk	for	den	systematiske	risiko.	Markedsporteføljen	har	en	beta-værdi	på	1	mens	en	beta-
værdi	på	0	opnås	ved	en	risikofri	investering.	Således	er	beta	et	udtryk	for	størrelsen	af	virksomhedens	
systematiske	risiko	i	forhold	til	markedsporteføljen.	

I	lyset	af	nærværende	afsnit	kan	det	konkluderes,	at	EVA	i	høj	grad	tager	forbehold	for	driftsmæssige	
forhold,	som	har	indflydelse	på	den	faktiske	værdiskabelse,	og	danner	dermed	fornuftige	forudsætninger	
for	estimering	af	værdiskabelse.	Yderligere	noteres	det,	at	beregningen	fremkommer	af	en	række	skøn,	der	
givetvis	gør	beregningen	kompleks	og	ressourcekrævende,	såfremt	et	retvisende	estimat	skal	opnås.	

5.2.2.3.	ROIC	som	performancemål	

I	nærværende	afsnit	vil	afkastningsgraden	blive	analyseret	ved	hjælp	af	de	fire	kriterier	samt	i	lyset	af	det	
foregående	regnskabsanalytiske	afsnit.	

Kongruens	

Jvf.	tidligere	afsnit	er	afkastningsgraden	(ROIC)	som	oftest	en	nogenlunde	indikator	på	værdiskabelsen	i	en	
virksomhed,	hvorfor	nøgletallet	kan	betragtes	som	værende	et	mere	kongruent	mål	end	absolutte	
regnskabsbaserede	mål.	

ROIC	tager	forbehold	for	indtjeningen,	eftersom	ratioen	beregnes	med	udgangspunkt	i	EBIT.	

Investeringer	er	ligeledes	en	faktor,	der	har	betydelig	effekt	på	beregningen	af	ROIC,	da	den	investerede	
kapital	fungerer	som	nævner	i	formlen	for	ROIC.	Hermed	har	afkastningsgraden	i	forhold	til	absolutte	
regnskabsmål	den	fordel,	at	der	tages	højde	for	investeringerne,	hvorfra	et	mere	kongruent	målepunkt	
opnås47.	

Jvf.	foregående	afsnit	tager	ROIC	ikke	højde	for	risiko.	”Ved	at	ignorere	kapitalomkostninger	måler	de	
regnskabsmæssige	præstationsmål	ikke	en	virksomheds	evne	til	at	skabe	værdi.”48	Altså	opstår	der	en	
problematik	i	forhold	til	kongruensen	og	løsningen	på	PA-problemstillingen.	Det	manglende	forbehold	for	
kapitalomkostninger	betyder,	at	det	teoretisk	set	ikke	er	muligt	at	beregne	nutidsværdien	på	eventuelle	
investeringsprojekter	korrekt.	

																																																													
46	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	263	
47	Petersen,	C.	V.	(2011)	
48	Petersen,	C.	V.	(2011)	
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I	tilfælde	af,	at	man	i	forbindelse	med	beregningen	af	ROIC	har	gjort	sig	homogene	antagelser	vil	denne	
forekomme	objektivt.	Tilsvarende	de	tidligere	beskrevne	regnskabsbaserede	performancemål,	er	disse	
udsat	for	intern	og	ekstern	kontrol,	der	bidrager	positivt	til	objektiviteten.	

Som	opsummering	for	kongruenskravet	konstateres	det,	at	denne	i	nogenlunde	grad	kan	fungere,	som	
indikator	for	værdiskabelsen.	Der	betragtes	dog	som	en	svaghed,	at	målet	ikke	tager	forbehold	for	den	
driftsmæssige	risiko.	Desuden	er	målet	en-periodisk,	hvilket	øger	risikoen	for	indkomstforskydninger,	og	
tilsvarende	svækker	kongruensen.	Endvidere	forekommer	målet	som	en	ratio.	Konsekvensen	heraf	er,	at	
ledelsen	kan	fristes	til	at	afvise	profitable	investeringer,	hvis	disses	afkastningsgrad	forventes	at	sænke	den	
samlede	ratio49.	Hermed	kan	ledelsen	fristes	til	at	agere	suboptimerende,	hvilket	ikke	er	i	ejernes	interesse,	
da	den	samlede	værdiskabelse	mindskes.	

Kontrollerbarhed	

I	tilfælde	hvor	afkastningsgraden	benyttes	som	performancemål	i	en	incitamentskontrakt,	er	det	essentielt,	
at	agenten	har	indflydelse	på	performancemålet.	Agenten	skal	altså	have	mandat	til	at	foretage	
beslutninger,	som	har	indflydelse	på	både	investeringer	og	indtjening.	Med	afsæt	heri	målrettes	
performancemålet	til	at	omfatte	ledelsen	i	investeringscentre	og	ledere	fra	de	øvrige	ansvarscentre	
(omsætning,	omkostninger	og	profit)	udelukkes.	

Som	tidligere	nævnt	er	det	uundgåeligt,	at	eksterne	faktorer	har	indflydelse	på	virksomhedens	
performance.	Denne	indflydelse	gør	sig	naturligvis	også	gældende	ved	brug	af	afkastningsgraden	som	
performancemål.	Effekten	af	performancemåling	mod	eksterne	standarder	behandles	i	afsnit	5.6.	

Simplicitet	

”Financial	ratios	such	as	ROIC	and	ROE	have	the	advantage	that	they	are	easily	understood.”50	Altså	kan	
afkastningsgraden	betragtes	som	værende	let	forståelig,	og	kravet	er	hermed	opfyldt.	Sammenlignet	med	
de	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	synes	afkastningsgraden	imidlertid	at	være	marginalt	
mere	kompleks.	I	praksis	vurderes	det	dog	ikke	at	være	besværligt,	at	vurdere	hvilke	faktorer,	der	har	
indflydelse	på	målet.	Ydermere	antages	målet	at	blive	benyttet	i	den	daglige	drift,	hvorved	ledelsen	må	
have	tilstrækkeligt	kendskab	til	målet.	

Regnskab	og	skat	

Da	EBIT	er	det	ene	komponent	i	afkastningsgraden,	gør	samme	forhold	omkring	transitoriske	poster,	
afskrivninger	og	regnskabspraksis	sig	gældende,	som	det	var	tilfældet	ved	nettoresultatet	under	de	
absolutte	regnskabsbaserede	mål.	

Desuden	er	det	problematisk,	at	afkastningsgraden	beregnes	af	bogførte	værdier.”The	asset	values	
reflected	on	the	balance	sheet	do	not	always	represent	the	real	value	of	the	assets	available	to	managers	
for	earning	current	returns.”51	Da	beregningen	af	afkastningsgraden	sker	på	baggrund	af	bogførte	værdier,	
afspejler	denne	ikke	nødvendigvis	den	faktiske	afkastningsgrad,	der	bør	beregnes	på	baggrund	af	

																																																													
49	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	423	
50	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	311	
51	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	425	
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markedsværdier.	Løsningen	ville	således	være	at	værdiansætte	virksomhedens	aktiver	forinden	
beregningen	af	afkastningsgraden,	hvorved	det	faktiske	økonomiske	afkast	vil	blive	afspejlet	i	beregningen	
–	og	ikke	en	afkastningsratio	på	bogførte	værdier.	Denne	løsning	er	dog	både	omfattende	og	usikker.	

5.2.2.4.	EVA	som	performancemål	

I	nærværende	afsnit	vil	EVA	(economic	value	added)	blive	analyseret	med	afsæt	i	de	fire	kriterier	samt	i	
lyset	af	det	foregående	regnskabsanalytiske	afsnit.	”The	term	EVA	has	been	popularized	by	the	consulting	
firm	Stern-Stewart.	But	the	concept	of	residual	income	has	been	around	for	some	time,	and	many	
companies	that	are	not	Stern-Stewart	clients	use	this	concept	to	measure	and	reward	managers’	
performance.”52	Gennemgangen	af	kriterierne	vil	herfor	forsøge	at	afdække,	hvorfor	performancemålet	har	
fundet	fodfæste	praksis.	

Kongruens	

Jvf.	tidligere	afsnit	synes	EVA	i	sine	rene	form	at	være	det	ideelle	præstationsmål.	”Økonomisk	merværdi	
opnås	ikke	før	alle,	der	har	indskudt	kapital	er	blevet	kompenseret.	Derfor	måler	EVA,	i	modsætningen	til	
regnskabsmæssigt	overskud,	det	økonomiske	overskud	efter	at	kapitalomkostninger	til	både	gæld	og	
egenkapital	er	fratrukket.”53	

Tilsvarende	afkastningsgraden	tager	EVA	højde	for	indtjeningen,	og	performancemålet	har	mange	af	de	
samme	specifikationer.	Dette	sker	i	kraft	af,	at	netop	afkastningsgraden	benyttes	i	beregningen	for	EVA.	

Tilsvarende	ROIC	tager	EVA	forbehold	for	investeringer,	hvilket	tillige	fremgår	af	beregningen,	hvori	den	
investerede	kapital	er	inkluderet.	

EVA	har	signifikant	fordel	i	forhold	til	afkastningsgraden,	idet	der	også	tages	højde	for	risikoen.	Hermed	
tager	EVA	højde	for	den	risiko,	der	er	forbundet	med	driften,	og	adskiller	sig	dermed	betydeligt	fra	mange	
andre	regnskabsbaserede	mål.	Dette	tilskynder	ligeledes,	at	ledere	foretager	rentable	investeringer.	Herom	
uddybes	det	nærmere:”EVA	sends	a	message	to	managers:	Invest	if	and	only	if	the	increase	in	earnings	is	
enough	to	cover	cost	of	capital.”54	For	at	opnå	et	fuldkomment	mål	for	risiko	ville	man	med	fordel	kunne	
estimere	kapitalomkostningerne	individuelt	for	hver	afdeling	i	organisationen.	Dette	findes	dog	særdeles	
krævende,	hvorfor	man	typisk	vil	benytte	sig	af	den	generelle	WACC.	

Det	blev	tidligere	konstateret,	at	beregningen	af	afkastningsgraden	kræver	en	reformulering	af	regnskabet,	
hvilket	også	gør	sig	gældende	for	beregningen	af	EVA.	Hermed	kan	der	potentielt	opstå	en	problemstilling	i	
forhold	til	objektiviteten	af	performancemålet,	da	skøn	og	vurderinger	i	forbindelse	med	en	reformulering	
kan	dække	over	mange	elementer55.	Dette	gør	sig	dog	imidlertid	udelukkende	gældende	for	eksterne	
analytikere.	Det	forudsætte,	at	målet	er	omfattet	af	en	række	kontroller,	hvorfor	objektiviteten	må	antages	
at	være	opfyldt.	

																																																													
52	Brealey,	Myers,	Allen	(2013),	s.	306	
53	Petersen,	C.	V.	(2011)	
54	Brealey,	Myers,	Allen	(2013),	s.	307	
55	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	427	
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Som	sammenfatning	af	kongruenskriteriet	konstateres	det,	at	EVA	har	mange	af	de	samme	specifikationer	
som	afkastningsgraden.	Den	har	dog	den	betydelige	fordel,	at	de	vægtede	kapitalomkostninger	indgår	i	
beregningen	og	vurderes	hermed	at	give	et	mere	retvisende	billede	af	værdiskabelsen	i	virksomheden.	
Herom	forklarer	Merchant	&	Van	der	Stede:”	It	addresses	some	of	the	known	weaknesses	of	accounting	
profit	or	return	measures.	EVA	should	better	reflect	economic	income	than	accounting	profit	does	in	many	
settings.”56	

I	modsætning	til	afkastningsgraden	måles	EVA	ikke	som	en	ratio,	men	i	stedet	en	som	absolut	værdi.	
Således	vil	EVA,	og	hermed	indtjeningen,	forøges	akkumulativt	for	alle	investeringer	med	positiv	
nutidsværdi,	og	det	uhensigtsmæssige	incitament	til	at	undlade	investeringer	i	profitable	projekter	fra	
sidste	afsnit	forsvinder	da.	

Ved	benyttelse	af	EVA	som	performancemål	følger	en	række	begrænsninger.	Antag	eksempelvis	en	start-up	
virksomhed,	som	befinder	sig	tidligt	i	sin	livscyklus.	For	disse	vil	hovedformålet	være	vækst.	Væksten	
antages	at	genereres	ved	betydelige	investeringer.	Store	investeringer	sammenholdt	med	en	forventelig	
relativ	lav	indtjening	vil	resultere	i	negative	EVA-værdier.	Dette	sker	på	trods	af,	at	investeringerne	har	en	
positiv	nutidsværdi.	Årsagen	er,	at	indtjeningen	antages	at	optræde	med	et	tidslag.	Således	vil	EVA	i	disse	
situationer	være	et	tvivlsomt	mål	for	indtjeningen.	

Kontrollerbarhed	

I	nærværende	afsnit	henvises	der	til	det	tilsvarende	afsnit	for	ROIC.	Målene	deler	adskillige	specifikationer,	
hvorfor	det	ligeledes	kun	er	ledere	tilhørende	et	investeringscenter,	som	med	fordel	vil	kunne	benytte	EVA	
som	performancemål.	Ledere	i	de	resterende	ansvarscentre	vil	således	ikke	have	en	gældende	autoritet,	
hvorved	de	ikke	har	tilstrækkelig	indflydelse	på	de	faktorer,	som	påvirker	EVA:”Of	course,	if	you	tie	junior	
managers’	compensation	to	their	economic	value	added,	you	must	also	give	them	the	power	over	those	
decisions	that	affect	EVA.”57	

Simplicitet	

EVA	er	utvivlsomt	det	mest	komplicerede	regnskabsbaserede	performancemål.	Ifølge	ovenstående	afsnit	
kræver	beregningen	af	EVA	adskillige	modificeringer	af	det	aflagte	regnskab.	Hvis	man	dog	midlertidigt	ser	
bort	fra	det	regnskabstekniske	aspekt,	kan	man	argumentere	for,	at	performancemålet	er	intuitivt.	Altså	er	
der	grundlæggende	tale	om,	at	de	investeringer	man	foretager,	skal	give	et	afkast,	der	er	højere	end	de	
omkostninger	(herunder	afkastkrav),	som	er	forbundet	med	driften	og	finansieringen.	I	dette	lys	betragtes	
målet	som	værende	forholdsvis	kompliceret,	hvorfor	grundig	kommunikation	er	påkrævet.	

Regnskab	og	skat	

EVA	besidder	mange	af	de	samme	problemer	som	afkastningsgraden.	Grundet	reformulering	af	regnskabet	
samt	det	faktum,	at	størstedelen	af	komponenterne	i	det	aflagte	regnskab	benyttes	til	beregningen	af	EVA,	
følger	der	en	række	afledte	regnskabsmæssige	problemstillinger,	som	man	bliver	nødt	til	at	forholde	sig	til.	
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57	Brealey,	Myers,	Allen	(2013),	307	
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Desuden	fremkommer	yderligere	problemstillinger	i	kraft	af,	at	de	gennemsnitlige	kapitalomkostninger	
influerer	målet.		

Ydermere	bliver	afkastet	bliver	målt	på	baggrund	af	bogførte	værdier,	hvilket	har	en	svækkende	indflydelse	
på	indikationen	af	den	faktiske	værdiskabelse.	Dog	kan	det	betragtes	som	værende	uhensigtsmæssigt	
tidskrævende	at	skulle	værdiansætte	samtlige	aktiver,	hvis	det	i	det	hele	taget	er	en	realistisk	opgave.		

Problemstillingerne	omhandlende	regnskabspraksis	og	afledte	adfærdsmæssige	følger	kan	afhjælpes	i	
forbindelse	med	målingen	af	EVA.	Hvis	man	substituerer	den	absolutte	EVA-værdi	med	ændringen	i	EVA,	vil	
de	omtalte	problemstillinger	teoretisk	set	bortkomme.	Regnskabspraksis	og	kortsigtet	adfærd	vil	således	
ikke	i	samme	grad	være	en	potentiel	trussel.	Regnskabspraksis	bliver	et	overflødigt	tema,	da	denne	ikke	har	
nogen	betydning	når	målet	bliver	fler-periodisk	(under	forudsætning	af	at	regnskabspraksis	forbliver	
uændret).	Dette	gør	sig	yderligere	gældende	for	de	resterende	regnskabsmæssige	performancemål	

5.2.3.	Opsummering,	regnskabsbaserede	performancemål	

De	udvalgte	regnskabsbaserede	performancemål,	som	er	blevet	beskrevet	i	nærværende	kapitel	har	en	
række	fælles	karaktertræk.		

Samtlige	regnskabsbaserede	performancemål	er	udsat	for	en	potentiel	trussel	i	form	af	earnings	
management,	hvilket	tidligere	undersøgelser	tilmed	har	konstateret:	”According	to	Graham,	Harvey	and	
Rajgopal,	who	surveyed	about	400	senior	managers.	Most	of	the	managers	said	that	accounting	earnings	
were	the	single	most	important	number	reported	to	investors.	Most	admitted	to	adjusting	their	firms’	
operations	and	investments	to	manage	earnings.	For	example,	80%	were	willing	to	decrease	descretionary	
spending	in	R&D,	advertising,	or	maintenance	if	necessary	to	meet	earnings	targets.”58	Truslen	opstår	I	kraft	
af,	at	målene	er	en-periodiske,	hvorfor	indkomstfordeling	kan	fremkomme	fristende	affødt	af	lederens	
egennytteoptimerende	adfærd.	Med	andre	ord	er	alle	regnskabsbaserede	performancemål	udsat	for	
adskillige	regnskabsmæssige	problemstillinger.		

Kontrollerbarhedskravet	er	homogent	opfyldt	for	samtlige	typer	af	regnskabsbaserede	performancemål.	
Som	følge	af,	at	performancemålene	indeholder	flere	driftsmæssige	forhold	indsnævres	målgruppen	af	
ledere,	for	hvem	det	givne	performancemål	er	relevant.	På	trods	af,	at	ledelsen	har	påvirkende	indflydelse	
på	samtlige	typer	af	regnskabsbaserede	performancemål,	er	disse	dog	alle	påvirket	af	eksterne	forhold.	
Denne	problemstilling	kan	begrænses	ved	måling	mod	eksterne	performancestandarder,	som	vil	fremgå	af	
afsnit	5.6.	

De	regnskabsbaserede	performancemål	er	alle	kendetegnet	ved,	at	de	er	baseret	på	absolutte	værdier.	
Hermed	påvirkes	målende	ikke	af	investorers	forventninger	til	fremtidige	perioder.	I	lyset	heraf	egner	
målene	sig	i	særdeleshed	til	at	måle	performance	for	enkeltstående	perioder	og	på	kort	sigt.	

Typerne	af	mål	varierer	hovedsageligt	på	deres	evne	til	at	agere	indikator	for	den	faktiske	værdiskabelse	
(kongruensen)	samt	deres	simplicitet.	De	differentierede	specifikationer	fremstår	delvist	som	værende	
modsætninger.	Altså	øges	kompleksiteten	såfremt	en	forbedret	indikator	for	værdiskabelsen	ønskes.	

																																																													
58	Brealey,	Myers,	Allen	(2013),	s.	282	



42	
	

Sammenhængen	er	dog	ikke	lineær,	men	snarere	konveks;	eksempelvis	er	ROIC	ikke	væsentligt	mere	
kompleks	end	et	absolut	mål,	men	derimod	noget	mere	kongruent.	

Nedenstående	opstilles	en	tabel	med	henblik	på	at	illustrere,	hvilke	specifikationer	målene	er	kendetegnet	
ved	i	henhold	til	kravenes	effeciente	performancemål.		

	

Tabel	3,	Kendetegn	for	regnskabsbaserede	performancemål	(egen	tilvirkning)	
	
5.3.	Aktiebaseret	performancemåling	

Følgende	afsnit	vil	behandle	performancemåling	baseret	på	aktiekurs.	Aktiekursens	styrker	og	svagheder	
som	performancemål	vil	blive	belyst,	med	udgangspunkt	i	de	4	analysekriterier.	Sidste	del	af	kapitlet	
omhandler	de	væsentligste	aflønningsinstrumenter	baseret	på	aktiekursen	og	deres	effekter	på	de	fire	
analysekriterier	og	heraf	påvirkning	af	incitamenter	for	såvel	ejere	som	ledelse.	Aflønningsinstrumenterne	
medtages,	da	der	grundlæggende	kun	er	et	enkelt	performancemål	inden	for	aktiebaseret	
performanceaflønning,	nemlig	aktiekursen,	og	instrumentet	bliver	derfor	den	primære	måde,	en	kontrakt	
kan	tilpasses	på.	Det	vurderes	tillige,	at	netop	beslutningen	om	typen	af	aflønningsinstrument	i	høj	grad	
influerer	de	4	analysekriterier	og	dermed	performancemålets	overordnede	efficiens.	

5.3.1.	Aktiekursen	som	performancemål	

I	følgende	afsnit	vurderes	aktiekursens	evne	til	at	måle	ledelsens	performance	i	en	virksomhed	med	
udgangspunkt	i	de	fire	kriterier.	Overordnet	kan	det	om	aktiekursen	siges,	at	denne	kun	er	direkte	
tilgængelig	for	børsnoterede	selskaber,	og	unoterede	selskaber	må	derfor	selv	opgøre	en	aktiekurs.	En	
sådan	opgørelse	vil	alt	andet	lige	være	forbundet	med	dybdegående	og	ofte	usikre	analyser,	og	egentlig	
objektivitet	kan	først	garanteres	ved	et	salg	mellem	uafhængige	parter.	Christian	V.	Petersen	skriver	
omkring	børsnotering	og	aktiebaseret	aflønning:	”(…)	bonus	baseret	på	aktieoptioner	og	warrants	kræver	
tilgængelige	markedsdata	(dvs.	aktiekurser	og	aktieafkast).	Da	langt	hovedparten	af	danske	virksomheder	
ikke	er	børsnoterede,	er	sådanne	markedsdata	ikke	tilgængelige.”59	Således	må	det	kunne	forventes,	at	
børsnoterede	virksomheder	er	mere	tilbøjelige	til	at	anvende	aktiekursen	som	performancemål	i	
forbindelse	med	aflønning.	

																																																													
59	Petersen,	C.	V.	(2011)	
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Kongruens	

Aktiekursen	måler	direkte	afkastet	og	dermed	værdiskabelsen	for	aktionærerne,	den	såkaldte	shareholder	
value,	såfremt	der	ses	bort	fra	dividender.	Dividender	kan	dog	blot	tillægges	ændringen	i	aktiekursen	for	at	
opnå	det	samlede	afkast	til	ejerne.	Når	aktiekursen	bruges	som	performancemål	er	der	altså	høj	grad	af	
overensstemmelse	mellem	værdiskabelsen	for	hhv.	ejere	og	ledelse.	Graden	af	overensstemmelse	
afhænger	dog	væsentligt	af	hvilken	aflønningsform	der	benyttes,	hvilket	gennemgås	i	afsnit	5.3.2.	Det,	at	
aktiekursen	giver	et	billede	af	den	direkte	værdiskabelse	for	aktionærerne,	betyder	i	og	for	sig,	at	de	første	
3	underkriterier;	indtjening,	investeringer	og	risiko	er	indregnet,	da	de	alle	øver	indflydelse	på	aktiekursen.	
Dertil	kommer	da	objektivitetskriteriet,	og	her	kan	der	være	problemer	i	forbindelse	med	aktiekursen.	

Aktiekursen	fastsættes	for	børsnoterede	selskaber	af	udbud	og	efterspørgsel	på	aktiemarkedet	uden	for	
virksomheden,	så	det	må	vurderes,	at	målet	er	relativt	objektivt.	Det	danske	aktiemarked	er	traditionelt	set	
blevet	opfattet	som	efficient	i	den	semistærke	form;	altså	at	aktiekursen	afspejler	al	offentligt	tilgængelig	
information60.	Kongruensen	svækkes	da	i	kraft	af	den	asymmetriske	information,	der	hersker	mellem	
ledelsen	og	markedet	omkring	fremtidige	cash	flows	og	risiko	og	den	deraf	afledte	værdi.	Det	centrale	
argument	for	at	holde	information	fortrolig	er	konkurrencehensyn,	og	et	marked	med	fuld	information	
(stærk	efficiens)	synes	derfor	utopisk.	Denne	asymmetriske	information	muliggør	derfor	i	nogen	grad	
manipulation	fra	ledelsen,	som	kan	have	incitament	til	at	offentliggøre	eller	tilbageholde	information,	der	
vil	resultere	i	kursudsving,	også	selvom	dette	er	uhensigtsmæssigt	for	virksomheden.	Dette	incitament	vil	
typisk	bunde	i	en	gevinst	på	kort	sigt,	hvilket	vil	mindske	ledelsen	tidshorisont	og	dermed	kongruensen.	
Markedskursen	kan	derfor	sagtens	afvige	fra	virksomhedens	egentlige	værdi.	Dette	kan	således	både	ske	i	
kraft	af	den	asymmetriske	information,	men	også	aktiens	likviditet	har	indflydelse.	Hvis	aktien	er	relativt	
illikvid	prissættes	den	ikke	kontinuert	i	markedet,	hvilket	kan	medføre	en	mere	unøjagtig	kursdannelse.	
Dette	er	særligt	relevant	i	Danmark,	da	fondsejerskab	på	børsnoterede	aktier	er	meget	udbredt.	Fondene	
vil	typisk	handle	deres	aktier	i	den	pågældende	virksomhed	meget	sjældent,	hvilket	vil	medføre	en	mere	
illikvid	aktie.	

For	unoterede	selskaber	er	der	anseelige	objektivitetsproblemer,	eftersom	aktiekursen	ikke	fastsættes	
gennem	udbud	og	efterspørgsel,	men	skal	beregnes	på	baggrund	af	en	estimeret	værdiansættelse.	En	
sådan	værdiansættelse	vil	typisk	være	behæftet	med	betragtelig	usikkerhed	og	ligge	under	for	bias	fra	den	
udførende	aktør.	

Et	sidste	aspekt	inden	for	kongruenskriteriet	er,	at	værdiskabelsen	sker	gennem	hele	virksomhedens	
levetid.	Derfor	bør	ledelsen	gives	incitament	til	også	at	tænke	langsigtet	og	ikke	søge	hurtige	gevinster.	
Selve	aktiekursen	afspejler	i	princippet	indkomstforventningerne	for	virksomheden	i	al	fremtid,	hvilket	er	
den	længst	mulige	tidshorisont.	Sammenholdt	med	det	mulige	kortsigtede	manipulerbarhedsincitament	fra	
ovenstående	afsnit	er	aktiekursen	således	ikke	at	foretrække	som	performancemål	på	kort	sigt,	
eksempelvis	i	forbindelse	med	opgørelse	af	den	årlige	bonus.	

Kontrollerbarhed	

Når	aktiekursmålet	benyttes,	er	det	relativt	få	medarbejdere,	der	kan	have	direkte	indflydelse	herpå.	Det	er	
næsten	kun	den	øverste	ledelse,	der	vil	kunne	påvirke	kursen	direkte,	da	det	er	her	de	vigtigste	og	mest	
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centrale	beslutninger	tages.	Andre	nøglemedarbejdere	vil	dog	kunne	have	indflydelse	alt	efter	
virksomhedens	størrelse,	beslutningsproces	mv.	Grundet	disse	forhold	giver	det	i	vid	udstrækning	ikke	
mening	at	gøre	brug	af	aktiebaseret	aflønning	andre	steder	i	organisationen	end	hos	topledelsen,	i	hvert	
fald	ikke	såfremt	målet	er	at	tilskynde	en	øget	indsats	på	baggrund	af	incitamenter.	Der	bliver	nødt	til	at	
være	en	realistisk	forestilling	hos	den	aflønnede	medarbejder	om,	at	denne	har	mulighed	for	at	opnå	
højere	bonus	ved	at	arbejde	hårdere.	Hvis	medarbejderen	ikke	direkte	kan	påvirke	kursen,	er	der	således	
intet	incitament	til	at	øge	indsatsen.	Jo	længere	ned	i	organisationen	man	bevæger	sig,	jo	mere	specifik	
bliver	performancemålet	nødt	til	at	være.	Hvis	den	overordnede	aktiekurs	benyttes	længere	nede	i	
organisationen	kan	resultatet	ofte	være	unfair	aflønning,	da	nogle	medarbejdere	bidrager	mere	end	andre,	
og	incitamentet	vil	hos	den	enkelte	være	forsvindende	lille61.		

Som	nævnt	bør	en	agent	i	teoretisk	sammenhæng	hverken	belønnes	eller	straffes	for	hændelser,	der	ligger	
uden	for	agentens	kontrol.	Denne	problemstilling	er	meget	central	ved	brugen	af	aktiekursen	som	
performancemål,	da	et	væsentligt	kritikpunkt	forbundet	hermed	er	kursens	modtagelighed	over	for	
påvirkning	fra	makroøkonomiske	forhold	og	andre	eksterne	faktorer.	Som	eksempler	kan	nævnes	
renteændringer,	inflation,	lovgivning,	generel	økonomisk	vækst,	etc.	Disse	forhold	er	uden	for	ledelsens	
kontrol,	og	deres	påvirkning	af	aktiekursen	er	derfor	uafhængig	af	ledelsens	performance.	Ledelsen	bør	
derfor	ideelt	set	aldrig	belønnes	eller	straffes	for	kursændringer	forårsaget	af	eksterne	faktorer.	Med	andre	
ord	bør	en	heldig	direktør	ikke	belønnes,	og	en	uheldig	direktør	ikke	straffes.	Det	er	dog	noget	nær	umuligt,	
at	adskille	de	eksterne	faktorers	påvirkning	fra	ledelsens	påvirkning	(performance),	og	dette	er	
aktiekursmålets	helt	store	problem.	Dette	problem	kan	dog	begrænses	ved	eksempelvis	brug	af	ekstern	
performancestandard,	hvor	virksomhedens	kursudvikling	måles	op	mod	et	brancheindeks	eller	et	samlet	
markedsindeks.	Dette	vil	alt	andet	lige	kunne	udskille	nogle	af	de	eksterne	faktorers	påvirkning62.	Eksterne	
performancestandarder	gennemgås	for	alle	typer	af	performanceaflønning	i	afsnit	5.6.	

Simplicitet	

Aktiekursmålet	er	både	simpelt	og	forståeligt,	da	kursen	direkte	afspejler	virksomhedens	værdi	som	
estimeret	af	markedet.	Dog	er	det	ofte	umuligt	at	afgøre,	hvordan	enkelte,	mere	direkte	påvirkelige,	
faktorer	fra	eksempelvis	driften	øver	indflydelse	på	aktiekursen,	da	disse	effekter	er	meget	indirekte	og	
komplicerede.	Disse	aspekter	er	dog	i	vid	udstrækning	behandlet	i	afsnittet	om	kontrollerbarhedskriteriet.	

Regnskab	og	skat	

Kriteriet	regnskab	og	skat	er	begrænset,	når	det	kommer	til	aktiekursen,	da	denne	fastsættes	på	et	eksternt	
marked.	

Dette	kriterie	øver	i	sig	selv	ikke	direkte	indflydelse	på	aktiekursen	som	performancemål,	men	især	den	
skattemæssige	behandling	af	de	specifikke	aktiebaserede	aflønningsinstrumenter,	gør	i	nogen	grad.	Da	
disse	faktorer	netop	kun	har	indflydelse	her,	vil	de	blive	behandlet	i	det	kommende	afsnit,	hvor	de	mest	
gængse	aflønningsinstrumenter	gennemgås.	
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5.3.2.	Aflønningsformer	

I	følgende	afsnit	gennemgås	påvirkningen	på	dels	kriterierne	og	dels	ledelsens	og	ejernes	incitamenter	på	
baggrund	af	hvilket	aflønningsinstrument,	der	benyttes	i	en	aktiekursbaseret	bonusplan.	De	valgte	
instrumenter	er:	Options-/warrantaflønning	og	aktieløn	(herunder	Restricted	Share	Units,	Performance	
Share	Units	(RSUs/PSUs),	og	fantomaktier).	Aflønning	efter	aktiekursen	er	alt	andet	lige	lettere	at	praktisere	
for	børsnoterede	virksomheder,	da	en	løbende	aktiekursopgørelse	for	unoterede	selskaber	er	særdeles	
besværlig	at	foretage.	I	2012	havde	73%	af	danske	børsnoterede	selskaber,	der	anvender	variabel	
aflønning,	mulighed	for	at	anvende	optionsaflønning,	herunder	warrants,	jvf.	deres	retningslinjer	for	
incitamentsaflønning,	der	kræves	opstillet	af	børsnoterede	selskaber	efter	Selskabslovens	§13963.	For	
aktieløn,	var	dette	tal	31%,	dog	med	en	andel	på	67%	for	LargeCap	selskaber64.	Den	hyppigste	form	for	
aflønning	er	altså	options/warrant-baseret,	men	aktieejerskab	i	form	af	betingede	aktietildelinger	vinder	
frem,	især	i	de	større	selskaber.	Det	vurderes	på	baggrund	af	ovenstående,	at	de	udvalgte	
aflønningsinstrumenter	er	de	mest	almindelige	og	derfor	dækker	bredt.		

Flere	forhold	for	de	enkelte	aflønningsinstrumenter	har	indflydelse	på	effekten	af	aktiekursen	som	
performancemål,	og	forskellige	typer	tilskynder	derfor	forskellig	ageren	fra	ledelsen.	Med	hensyn	til	
kriterierne	betyder	dette,	at	selvom	performancemålet	jo	stadig	det	samme,	har	valget	af	
aflønningsinstrument	indflydelse	på	ledelsens	incitamenter	og	dermed	interesser	og	påvirker	derfor	særligt	
kongruenskriteriet.	Kontrollerbarhedskriteriet	påvirkes	ikke	af	aflønningsinstrumentet,	da	der	jo	stadig	
tages	udgangspunkt	i	aktiekursen,	hvis	påvirkelighed	er	uændret.	Kontrollerbarhedskriteriet	udelades	
derfor	i	nedenstående	gennemgang.	Simplicitetskriteriet	er	også	uændret	for	selve	performancemålet,	dog	
kan	kontrakterne	ofte	blive	mere	komplekse	når	en	eller	flere	af	nedenstående	instrumenter	tages	i	brug.	
Optioner	og	warrants	er	alt	andet	lige	mere	komplicerede	både	at	værdiansætte	og	forstå	end	almindeligt	
aktieejerskab.	Kriteriet	regnskab	og	skat	påvirkes	grundet	skatteregler	for	aktieaflønning,	der	på	flere	
punkter	er	forskellige	fra	almindelig	løn	og	kontant	bonus.	På	baggrund	af	dette	gennemgås	blot	
betydningen	for	kongruens-,	simplicitets-	og	regnskab	og	skat-kriteriet.	

Gennemgangen	tager	sit	udgangspunkt	i	optioner	og	warrants,	der	behandles	nøje,	hvorefter	de	øvrige	
instrumenter	behandles	i	den	grad	de	adskiller	sig	fra	optioner/warrants.	

5.3.2.1.	Optioner/warrants	

I	nedenstående	afsnit	er	alle	omtalte	optioner	call-optioner,	da	værdien	af	disse	ved	udløb	beror	på	
stigninger	i	kursen	på	den	underliggende	aktie.	Det	giver	således	kun	mening	at	gøre	brug	af	call-optioner	i	
forbindelse	med	incitamentsaflønning.	Indledningsvis	vil	fokus	rettes	mod	de	konkrete	forhold,	der	øver	
indflydelse	på	optionens	værdi,	og	de	heraf	afledte	incitamenter.	Herefter	vil	options-/warrantaflønning	
blive	gennemgået	med	afsæt	i	analysekriterierne.	Nedenstående	tidslinje	giver	et	overblik	over	væsentlige	
tidspunkter	og	forløb	i	forbindelse	med	options-	og	warrantaflønning.	

																																																													
63	Bechmann	&	Nielsen	(2012)	
64	Bechmann	&	Nielsen	(2012)	
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Figur	4	–	tidlinje	for	optioner/warrants	(egen	tilvirkning)	

5.3.2.1.1.	Værdiansættelse	af	optioner/warrants	

En	option	er	en	ret,	men	ikke	en	pligt,	til	på	et	givent	tidspunkt	og	til	en	given	kurs	at	handle	en	aktie.	
Warrants,	eller	retten	til	at	tegne	en	aktie	på	et	givent	tidspunkt	og	til	en	given	kurs,	sidestilles	i	følgende	
afsnit	i	vid	udstrækning	med	almindelige	optioner,	da	de	har	samme	afkastprofil,	og	da	en	warrant	i	praksis	
er	en	almindelig	call-option	udstedt	af	virksomheden	selv.	Hvor	det	er	relevant,	er	warrants	omtalt	særskilt.	
For	større	virksomheder,	hvor	likviditeten	ikke	er	en	væsentlig	faktor,	vil	et	optionsprogram	typisk	
afdækkes	gennem	virksomhedens	køb	af	egne	aktier65.	Herunder	opstilles	afkastprofilen	for	en	traditionel	
call-option.	Som	det	kan	ses,	er	der	ubegrænset	gevinstmulighed	og	kun	begrænset	tabsrisiko.	Dette	kaldes	
også	for	asymmetrisk	risikofordeling.	

	

Figur	5	–	afkastprofil	aktie	vs.	option	(egen	tilvirkning)	

For	at	belyse	hvilke	faktorer	der	øver	indflydelse	på	optioners	værdi,	og	heraf	ledelsens	incitamenter,	
opstilles	nedenfor	Black	&	Scholes’	værdiansættelsesformel	for	optioner66.	Black-Scholes	formlen	er	bredt	
anerkendt	som	værdiansættelsesmetode	for	optioner,	og	anvendes	bl.a.	som	standard	af	skattevæsnet.	

																																																													
65	Møller	&	Nielsen	(2004)	
66	Black	&	Scholes	(1973)	
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Formlen	udtrykkes	således,	hvor	C	=	prisen	på	call-optionen	og	N(x)	=	den	kumulative	normalfordelings-
funktion:	

𝐶 = 𝑆𝑁 𝑑! − 𝑋𝑒!!"𝑁 𝑑! ,   ℎ𝑣𝑜𝑟	

𝑑! =
ln 𝑆

𝑋 + 𝑟 + 𝜎
!

2 𝑇

𝜎 𝑇
	

𝑑! = 𝑑! − 𝜎 𝑇	

De	øvrige	variable	er:		

1. S	=	Kursen	på	underliggende	aktie	
2. X	=	Exercise-kurs	
3. r	=	risikofri	rente	
4. T	=	tid	til	udløb/exercise	
5. σ	=	Volatilitet	på	underliggende	aktie	målt	som	standardafvigelse	
6. D	=	Dividender	(indgår	ikke	i	formlen,	men	påvirker	aktiekursen)	

Alle	ovenstående	faktorer	øver	altså	indflydelse	på	optionens	værdi.	Deres	indflydelse	på	optionsværdien	
givet	en	stigning	i	den	enkelte	faktor	summeres	herunder:	

Stigning	i	faktor	 	 Effekt	på	optionsværdi	

Aktiekurs	(S)	↑	 →	 Call-option	↑	

Exercise-kurs	(X)	↑	 →	 Call-option	↓	

Risikofri	rente	(r)	↑	 →	 Call-option	↑	

Restløbetid	(T)	↑	 →	 Call-option	↑	

Volatilitet	(σ)	↑	 →	 Call-option	↑	

Dividender	(D)	↑	 →	 Call-option	↓	

Tabel	4	-	faktorers	påvirkning	af	optionsværdi	(egen	tilvirkning)	

Efter	kontraktforhandlingen,	hvor	exercise-kurs	og	løbetid	aftales	er	kun	aktiekursen	(S),	volatiliteten	(σ)	og	
dividendebetalingerne	(D),	der	i	nogen	grad	er	under	ledelsens	herredømme.	Ledelsens	incitamenter	i	
forbindelse	med	disse	3	faktorer	gennemgås	herunder:	

1. S	=	Kursen	på	underliggende	aktie	

Når	aktiekursen	stiger	er	optionen	alt	andet	lige	enten	tættere	på,	eller	mere,	in-the-money,	hvorfor	
optionens	værdi	øges.	Undtaget	er	situationen,	hvor	optionen	er	out-of-the-money,	restløbetiden	er	meget	
kort	og	volatiliteten	ikke	er	eksorbitant.	Ledelsen	tilskyndes	altså	at	forsøge	at	hæve	aktiekursen.	
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2. σ	=	Volatilitet	på	underliggende	aktie	målt	som	standardafvigelse	

I	modellen	indgår	volatiliteten	med	positivt	fortegn,	hvorfor	en	stigning	i	denne	resulterer	i	forøget	værdi	af	
optionen.	Volatiliteten	udtrykker,	gennem	standardafvigelsen	på	aktieafkastet,	størrelsen	på	de	fremtidige	
udsving	i	aktiekursen	–	både	positive	og	negative.	En	af	call-optionens	egenskaber	er,	at	der	aldrig	kan	
tabes	mere	end	der	er	investeret,	medens	der	er	ubegrænset	upside.	Dette	kaldes	som	sagt	asymmetrisk	
risikofordeling;	til	sammenligning	har	en	ren	aktie	en	symmetrisk	risikofordeling.	En	høj	volatilitet	er	
dermed	at	foretrække	for	ledelsen,	som	så	vil	nyde	godt	af	eventuelle	høje	kursstigninger,	men	ikke	mærke	
markante	fald	i	samme	grad.	

3. D	=	Dividender	

Dividendebetalinger	udhuler	værdien	af	den	underliggende	aktie,	og	resulterer	dermed	i	et	fald	i	
aktiekursen,	og	heraf	en	lavere	optionsværdi.	Desuden	modtager	en	optionsejer	ikke	dividender	som	det	er	
tilfældet	ved	en	reel	aktionær.	Ledelsen	tilskyndes	altså	til	at	minimere	dividendebetalingerne.	

5.3.2.1.2.	Optioner/warrants	som	aflønningsinstrument	

Herunder	gennemgås	optionsaflønningens	indvirkning	på	analysekriterierne.	

Kongruens	

Ud	fra	ovenstående	gennemgang	af	værdiinfluerende	parametre	kan	det	fastslås,	at	ledelsen	har	
incitament	til	at	maksimere	aktiekursen	i	forhold	til	exercise-kursen	ved	tidspunktet	for	udløb	af	deres	
optioner	for	at	opnå	den	størst	mulige	bonus.	Det	skal	understreges,	at	ledelsen	almindeligvis	ikke	vil	kunne	
sælge	optioner	før	de	eventuelt	konverteres	til	aktier.	Stadig	vurderes	det	dog,	at	de	
optionsværdiinfluerende	faktorer	har	indflydelse	på	ledelsens	incitamenter.	

Ved	brug	af	optioner	drager	ledelsen	som	sagt	kun	nytte	af	stigninger	i	selskabets	aktiekurs,	hvilket	netop	
tegner	sig	for	værdiskabelsen	for	ejerne	(eventuelle	dividendebetalinger	undtaget).	Dette	er	ligesom	
tidligere	nævnt	med	til	at	styrke	kongruensen.	Som	Michael	Møller	udtrykker	det:	”(…)	med	aktieoptioner	
kan	man	under	bestemte	forudsætninger	sikre,	at	direktionen	og	aktionærerne	har	sammenfaldende	
interesser.”67	Med	de	rette	forudsætninger	bør	optioner	altså	give	gode	muligheder	for	at	skabe	
interesseoverensstemmelse	mellem	ledelse	og	ejere,	men	i	praksis	viser	forudsætningerne	sig	ofte	
vanskelige	at	etablere.	Selvom	det	i	udgangspunktet	er	en	fordel	at	binde	ledelsens	formue	til	selskabets	
fremtid,	altså	aktiekursen,	kan	der	ligge	et	ikke	uvæsentligt	problem	i	overeksponering	af	ledelsens	formue.	
Her	kan	opstå	en	form	for	mis-alignment	af	interesser,	og	det	kan	derfor	forekomme,	at	ledelsen	kan	agere	
med	højere	grad	af	risikoaversion	end	det	er	hensigtsmæssigt	for	aktionærerne.	Denne	effekt	kan	
forekomme	eftersom	en	stor	andel	af	ledelsens	samlede	personlige	formue	er	bestemt	af	udviklingen	i	blot	
et	enkelt	selskab.	Her	er	der	altså	tale	om,	at	noget	af	risikoen	flyttes	til	en	gruppe	(lederne),	der	har	dårlige	
forudsætninger	for	at	påtage	sig	den	ift.	aktionærerne,	der	lettere	kan	diversificere	deres	portefølje.	
Herigennem	gives	altså	et	ledelsesincitament	til	at	sænke	volatiliteten.	

Den	gennemgående	faktor	i	forhold	til	volatilitetens	påvirkning	er	den	asymmetriske	risikofordeling.	Dette	
element	er	svækkende	for	kongruensen,	eftersom	ledelsen	ikke	straffes	for	kursfald	under	exercise-kursen,	
																																																													
67	Møller,	M.	(2012)	
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men	belønnes	for	kursstigninger.	Med	andre	ord,	er	der	ikke	symmetri	mellem	ledelsens	og	ejernes	
værditab.	Dog	skal	det	nævnes,	at	jo	mere	en	option	kommer	in-the-money,	jo	større	vil	risikoen	for	tab,	
om	end	urealiseret,	være.	Der	sker	i	sådan	et	tilfælde	den	føromtalte	overeksponering	af	ledelsens	formue	
over	for	virksomhedens	aktiekursudvikling,	der	potentielt	kan	afføde	en	stigende	risikoaversion	hos	
ledelsen.	Hvis	aktiekursen	derimod	falder	til	under	exercise-kursen,	kan	det	omvendt	resultere	i	en	mere	
risikofyldt	adfærd	hos	ledelsen,	hvis	optioner	vil	stige	i	værdi	som	følge	af	højere	volatilitet	på	den	
underliggende	aktie.	Dog	må	det	i	denne	sammenhæng	medtages,	at	direktionens	ry	og	rygte	spiller	en	stor	
rolle	for	både	nutidige	og	eventuelle	fremtidige	ansættelsesforhold,	hvilket	vil	spille	en	væsentlig	rolle	i	
direktionens	dispositioner	og	deraf	dæmpe	incitamentet	til	at	øge	volatiliteten.	Her	er	altså	tale	om	
ledelsens	karrierehensyn,	der	i	og	for	sig	falder	uden	for	afhandlingens	teori	jvf.	afsnit	4.3.	Såfremt	det	går	
rigtig	skidt	for	virksomhedens	aktiekurs,	og	optionerne	dermed	er	værdiløse	og	uden	udsigt	til	at	komme	
in-the-money,	kan	det	virke	hæmmende	på	ledelsens	motivation	til	at	yde	mere,	og	dette	på	et	tidspunkt,	
hvor	der	virkelig	er	brug	for	en	motiveret	ledelse.	Dette	virker	umiddelbart	uhensigtsmæssigt	se	fra	særligt	
ejerkredsens	synspunkt.	

Selvom	det	principielt	er	bestyrelsen,	og	ikke	ledelsen	direkte,	der	fastsætter	dividendebetalingerne	må	det	
kunne	forventes,	at	ledelsen	i	nogen	grad	har	indflydelse	herpå,	da	ledelsen	eksempelvis,	ligesom	
bestyrelsen,	er	forpligtet	til,	at	sikre	et	forsvarligt	kapitalberedskab,	jvf.	selskabslovens	§118,	stk.	2.	
Medtages	skal	det	også,	at	bestyrelsen	tillige	er	agenter	udpeget	af	ejerkredsen,	men	at	der	selvfølgelig	kan	
der	forekomme	overlap	her.	Det,	at	dividendebetalinger	har	negativ	effekt	på	optionsværdien,	giver	
dermed	incitament	til	at	tilbageholde	dividende,	og	deraf	muligvis	føre	en	uhensigtsmæssig	
dividendepolitik.	Der	kan	med	fordel	korrigeres	for	dividendebetalinger	i	incitamentskontrakten,	og	
derigennem	forsøge	at	sikre,	at	der	ikke	tages	uhensigtsmæssige	beslutninger	i	forbindelse	med	
virksomhedens	dividendepolitik.	

Svækkende	for	kongruensen	kan	det	ligeledes	være,	at	der	alt	andet	lige	vil	herske	et	incitament	hos	
ledelsen	til	at	forsøge	at	booste	aktiekursen	lige	omkring	udnyttelsestidspunktet	for	deres	optioner.	En	
løsning	på	dette	kunne	være	et	rullende	optionsprogram,	hvor	der	eksempelvis	tildeles	optioner	årligt	med	
en	exercise-kurs	reguleret	af	den	aktuelle	markedskurs.	Dette	kan	dog	så	skabe	et	ledelsesincitament	til	at	
forsøge	at	holde	aktiekursen	nede,	indtil	man	opnår	en	større	beholdning	for	så	derefter	at	kunne	drage	
mere	nytte	af	en	højere	aktiekurs68.	Af	bl.a.	denne	årsag	vil	det	ofte	være	hensigtsmæssigt	at	kombinere	
optionspakker	med	mere	kortsigtede	bonusordninger.	Disse	incitamenter	skal	dog	ses	i	lyset	af,	at	der	
allerede	er	flere	grunde	for	ledelsen	til	at	foretage	gode	dispositioner,	eksempelvis	løbende	lønforhandling,	
ry	og	rygte,	mulighed	for	forfremmelse/ansættelse	et	nyt	sted	etc.	Som	Michael	Møller	udtrykker	det:	
”Man	når	sjældent	til	at	være	en	ledende	medarbejder,	såfremt	man	grundlæggende	er	doven	og	kun	
motiveres	af	grådighed”69.	

I	lyset	af	den	mulige	formueovereksponering	kan	ledelsen	opleve	et	incitament	til	at	afdække	
optionsrisikoen.	For	at	opnå	en	tilnærmelsesvis	risikoafdækning	er	det	alene	tilstrækkeligt	med	et	likvidt	
marked	for	virksomhedens	aktie70.	Dette	vil	således	ødelægge	hele	ideen	omkring	optionsaflønning	og	
svække	de	heraf	følgende	incitamenter,	hvilket	ikke	kan	være	at	foretrække	for	ejerkredsen.	Dog	er	der	
																																																													
68	Møller	&	Nielsen	(2004)	
69	Møller	(1999)	
70	Møller	&	Nielsen	(2004),	s.	17	
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adskillige	begrænsninger	for	ledelsens	handel	på	et	eksternt	marked,	typisk	i	form	af	korte	
handelsvinduer71.	

Samlet	set	svækkes	kongruens	altså	ved	brug	af	options/warrantaflønning	sammenlignet	med	aktiekursens	
kongruens	i	sig	selv.	Svækkelsen	stammer	hovedsageligt	fra	ledelsens	incitamenter	til	at	påvirke	
volatiliteten	i	enten	den	ene	eller	den	anden	retning.	

Simplicitet	

Simpliciteten	for	selve	performancemålet,	aktiekursen,	er	uændret,	medens	simpliciteten	for	kontrakten	
som	helhed	påvirkes.	Incitamentskontrakten	bliver	mere	kompliceret,	når	optioner/warrants	anvendes	som	
aflønningsinstrument,	da	overblikket	over	deres	værdi	er	vanskeligt	at	danne.	Dette	er	både	grundet	den	
mere	komplicerede	værdiansættelse,	men	kan	også	opstå	som	følge	af	ledelsens	eventuelle	ejerskab	af	
beholdninger	med	forskellige	exercisekurser.	

Regnskab	og	skat	

Optioner	og	warrants,	eller	købe-	og	tegningsretter,	som	de	benævnes	i	lovgivningen,	kan	i	skattemæssig	
kontekst	sidestilles.	Pr.	1.	juli	2016	trådte	ligningslovens	(LL)	§	7P	i	kraft,	hvilket	betød	en	lempelse	af	
beskatningsreglerne	for	både	købe-	og	tegningsretter	og	almindelige	aktier.	Bestemmelserne,	der	sammen	
med	LL	§	7P	afgør	beskatningsforholdene	for	købe-	og	tegningsretter	er	LL	§§	16	og	28.	Konteksten	for	
denne	afhandling	er	stadig	ledelsesaflønning,	hvorfor	det	udelukkende	er	skatteregler,	der	finder	
anvendelse	her,	der	behandles.	Da	formålet	med	denne	afhandling	ikke	er	af	skatteteknisk	karakter,	
gennemgås	de	skattemæssige	aspekter	i	det	omfang	de	øver	indflydelse	på	ledelsens	incitamenter,	og	
dermed	performancemålingens	efficiens.	Herunder	gennemgås	beskatningsforholdene	med	udgangspunkt	i	
de	nævnte	bestemmelser.	Bemærkes	skal	det,	at	anvendelsen	af	§	7P	går	forud	for	§§	16	og	2872.	

Centralt	for	§	7P	er	det,	at	lønelementet	for	den	aktiebaserede	aflønning	beskattes	som	kapitalindkomst	og	
ikke	som	almindelig	lønindkomst,	som	det	er	tilfældet	for	§§	16	og	28.	Desuden	udskydes	beskatning	frem	
til	modtagne	aktier	sælges.	Modsat	beskattes	aktieløn	efter	§	28	ved	udnyttelsestidspunktet	og	efter	§	16	
allerede	ved	retserhvervelsestidspunktet.	Fælles	for	§§	16	og	28	er,	at	det	blot	er	favørelementet,	altså	
forskellen	mellem	markedskursen	og	udnyttelseskursen	fratrukket	eventuel	egenbetaling,	da	det	blot	er	
dette	element,	der	kan	kategoriseres	som	løn.	Eventuelle	efterfølgende	indtægter	af	de	erhvervede	aktier	
beskattes	da	efter	aktieavancebeskatningsloven	og	dermed	som	kapitalindkomst.	For	at	aflønning	kan	
omfattes	af	den	gunstige	§	7P	skal	flere	betingelser	være	opfyldt.	Den	mest	centrale	er,	at	aktieløn	
svarende	til	maksimalt	10%	af	den	ansattes	årsløn	kan	omfattes	af	§	7P.	Aflønning	ud	over	de	10%	skal	
således	beskattes	efter	§§	16	og	28.	Anvendelsen	af	§	7P	skal	aftales,	og	beskatning	efter	denne	
bestemmelse	er	derfor	ikke	obligatorisk.	Beskatningsforholdene	i	de	omtalte	bestemmelser	er	opstillet	i	
nedenstående	tabel	udarbejdet	med	afsæt	i	ligningsloven	og	SKATs	juridiske	vejledning	om	aktieløn73.	

	

																																																													
71	Møller	&	Nielsen	(2004),	s.	9	
72	SKAT	(2017),	Den	juridiske	vejledning,	C.A.5.17	
73	SKAT	(2017),	Den	juridiske	vejledning,	C.A.5.17	
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	 LL	§	7P	 LL	§	28	 LL	§16	

Omfattede	
instrumenter	

Aktier,	Optioner	og	Warrants	 Optioner,	Warrants	og	
RSUs74	

Alle	

Indkomsttype	 Aktieindkomst	 Lønindkomst	
(aktieavance)	

Lønindkomst	
(aktieavance)	

Beskatnings-
procent	af	
lønelement	

42%	(27%	op	til	51.700	kr.)	 Op	til	56%	(løn	inkl.	AM-
bidrag)	

Op	til	56%	(løn	inkl.	AM-
bidrag)	

Beskatnings-
tidspunkt	

Ved	endeligt	salg	af	aktier	 Ved	udnyttelse	

Efter	udnyttelse	
beskattes	erhvervede	
aktier	efter	ABL	

Ved	retserhvervelse	

Efter	udnyttelse	
beskattes	erhvervede	
aktier	efter	ABL	

Betingelser	for	
omfatning	

Brug	af	§	7P	skal	aftales	

Max.	10%	af	årsløn	

÷	Overdragelsesmulighed	

Skal	være	aktier	i	selskabet	

÷	Bestyrelsesmedlemmer	

Favørelement	skal	
eksistere	ved	
retserhvervelse	

Ingen	

Selskabets	
beskatning	

Præmie	fra	ansat	er	
skattepligtig	indkomst	

Intet	fradrag75,	kun	til	
omkostninger	til	fx	rådgiver	
efter	SL	§	6,	der	erhverver,	
sikrer	eller	vedligeholder	
selskabets	indkomst	

Præmie	fra	ansat	er	
skattepligtig	indkomst	

Fradrag	for	favørelement	
(markedskurs	fratrukket	
udnyttelseskurs/	
favørkurs	ved	udnyttelse)	

Præmie	fra	ansat	er	
skattepligtig	indkomst	

Fradrag	for	favørelement	
(markedskurs	fratrukket	
udnyttelseskurs/	
favørkurs	ved	
retserhvervelse)	

Tabel	5	–	lovoversigt	(egen	tilvirkning	baseret	på	SKATs	juridiske	vejledning	for	aktieløn)76	

Det	må	kunne	konkluderes,	at	ledelsens	incitamenter	påvirkes	af	de	ovenfor	gennemgåede	
beskatningsforhold,	da	denne	løntype	i	nogle	tilfælde	beskattes	mildere	end	almindelig	kontant	løn.	Særligt	
aktieløn	omfattet	af	LL	§	7P	og	dermed	gunstige	beskatningsforhold,	bliver	genstand	for	øget	
opmærksomhed	fra	ledelsen.	Størrelsen	af	lønelementet	skal	naturligvis	også	tages	i	betragtning	i	denne	
sammenhæng.	

																																																													
74	SKAT	(2007),	SKM2007.642.SR	
75	SKAT	(2017),	Den	juridiske	vejledning,	C.A.5.17	
76	SKAT	(2017),	Den	juridiske	vejledning,	C.A.5.17	
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5.3.2.2.	Aktieejerskab	

Aktieejerskab	betyder,	at	direktionen	enten	tildeles	eller	tilbydes	at	købe	aktier	i	selskabet,	eventuelt	til	
favørkurs.	Aktieejerskabet	kan	også	opstå	som	følge	af	almindelig	tildeling	eller	tilbud	af	aktier	til	ledelsen,	
eller	eventuelt	af	et	optionsprogram	som	beskrevet	ovenfor,	da	dette,	såfremt	ledelsen	udnytter	
optionerne,	resulterer	i	ledelsens	erhvervelse	af	aktier.	Herunder	opstilles	en	tidslinje	for	almindelig	
tildeling	af	aktier.		

	

Figur	6	–	tidslinje	for	aktieejerskab	(egen	tilvirkning)	

Endnu	en	mulighed	for	tildeling	af	aktier	er	såkaldte	betingede	aktier	også	kaldet	Restricted	Share	Units	
(RSUs),	hvor	antallet	af	tildelte	aktier	varierer	som	følge	af	opfyldelsen	af	bestemte	mål	for	performance	
over	en	fastsat	periode,	eksempelvis	regnskabsbaserede	eller	ikke-	finansielle	mål.	På	denne	måde	
kombineres	de	mere	kortsigtede	performancemål	med	et	mere	langsigtet	incitament,	nemlig	
aktieejerskabet.	Tidslinjen	herunder	giver	overblik	over	de	væsentligste	perioder	og	tidspunker	ved	
aflønning	gennem	betingede	aktier.	

	

Figur	7	–	tidslinje	for	RSUs	(egen	tilvirkning)	

Fantomaktier	er	et	udtryk	for	en	almindelig	kontant	bonusaftale	baseret	på	virksomhedens	aktiekurs.	I	
princippet	tildeles	ledelsen	fiktive	aktier	i	selskabet,	og	aflønnes	så	efter	kursens	faktiske	udviklings	
påvirkning	af	den	fiktive	aktieposition.	Det	er	således	muligt,	komplet	at	kopiere	aktieejerskabet	uden	at	
ledelsen	ejer	egentlige	aktier.	Fantomaktien	er	ikke	et	handlet	instrument,	men	en	forhandlet	aftale,	og	
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aftalefriheden	er	derfor	ubegrænset.	Vurderingen	er	dog,	at	det	i	forhold	til	kriterierne	giver	bedst	mening,	
at	behandle	den	perfekte	kopiering	således	at	eneste	forskel	er,	at	aktien	ikke	ejes,	men	blot	simuleres.	For	
øvrige	varianter	af	fantomaktier	vurderes	det,	at	den	overordnede	gennemgang	af	aktiekursen	som	
performancemål	er	dækkende.	

Herunder	gennemgås,	ud	fra	kriterierne,	de	væsentligste	aspekter	ved	aktieejerskab,	og	hvordan	disse	
adskiller	sig	fra	optioner/warrants.	Fantomaktier	behandles	selvstændigt	i	afslutningen	af	hver	
kriteriegennemgang	i	det	omfang	de	måtte	adskille	sig	fra	aktieejerskabet.		

Kongruens	

Ved	aktieejerskab	bliver	ledelsen	direkte	gjort	ejere,	og	høj	grad	af	kongruens	for	aktiekursmålet	beholdes	
derfor.	Modsat	optionsaflønning	er	risikofordeling	mellem	ledelse	og	ejere	her	symmetrisk,	og	ledelsen	
mærker	altså	både	gevinster	ved	kursstigninger	og	tab	ved	kursfald.	Dette	betyder	også,	at	ledelsen	opnår	
to	centrale	rettigheder:	stemmeret	og	retten	til	dividender.		

Aktieejerskabet	giver	altså	en	øget	indflydelse	hos	ledelsen	i	kraft	af	stemmeretten.	Denne	effekt	kan	dog	
minimeres	ved	brug	af	aktieklasser	med	forskelligt	antal	stemmer,	som	det	ofte	ses	ved	fondsejerskab,	som	
er	meget	udbredt	blandt	større	virksomheder	i	Danmark.	I	ekstreme	tilfælde,	der	synes	praktisk	umulige,	
kan	ledelsen	teoretisk	opnå	stor	kontrol	med	virksomheden,	og	ejerkredsen	dermed	miste	sit	mandat	til	at	
sammensætte	en	bestyrelse,	og	heraf	en	ledelse.	

Adgangen	til	tildeling	af	eventuelle	dividender	kan,	modsat	det	vi	så	ved	optionsaflønning,	skabe	et	
incitament	hos	ledelsen	om	at	forsøge	at	øge	dividendebetalingerne.	Dette	vil	alt	andet	lige	stemme	mere	
overens	med	de	øvrige	ejeres	interesser	end	incitamentet	til	at	øge	volatiliteten,	i	lighedmed	det	vi	så	ved	
optionsaflønning.	At	ledelsen	samtidig	nyder	godt	af	kursstigninger	medvirker	da	til,	at	overdrevne	
dividendeudbetalinger	ikke	finder	sted.		

Endelig	kan	et	større	aktieejerskab	resultere	i	en	overeksponering	af	ledelsen	personlige	formue	mod	
virksomhedens	udvikling.	Som	beskrevet	under	optionsafsnittet	kan	dette	føre	til	en	uhensigtsmæssigt	øget	
risikoaversion	hos	ledelsen	grundet	den	udiversificerede	portefølje.	Denne	risiko	er	som	sagt	bedre	påtaget	
af	de	øvrige	ejere,	der	har	bedre	forudsætninger	for	at	diversificere	deres	portefølje.		

Fantomaktier	betyder	i	denne	sammenhæng,	at	ledelsen	ikke	opnår	aktionærrettighederne	stemmeret	og	
dividenderet.	Således	forsvinder	de	incitamenter,	som	disse	rettigheder	foranledigede.	

Simplicitet	

Da	det	rene	aktieejerskab	ikke	giver	andre	incitamenter	end	at	øge	aktiekursen,	og	eventuelt	
dividendebetalingerne,	er	simpliciteten	uændret	i	forhold	til	de	betragtninger,	der	blev	gjort	i	afsnit	5.3.1.,	
hvor	aktiekursen	som	performancemål	blev	gennemgået.	Dermed	er	denne	type	aflønning	også	mere	
simpel	for	hele	kontrakten	end	optioner	eller	warrants,	da	instrumentet	er	nøjagtigt	det	samme	som	
ejerkredsen	besidder.	
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Regnskab	og	skat	

For	aktiebaserede	aflønningsinstrumenter	såsom	aktier	eller	RSUs/PSUs	henvises	til	gennemgangen	i	
afsnittet	omkring	optioner	og	warrants.	Fantomaktier,	der	ikke	er	et	egentligt	instrument,	beskattes	dog	
anderledes.	

Fantomaktierne	er	en	kontant	bonus	baseret	på	aktiekursen,	og	sidestilles	derfor	i	skattemæssig	
sammenhæng	med	almindelig	lønindkomst	og	ikke	kapitalindkomst	som	det	helt	eller	delvist	var	tilfældet	
med	optioner	og	aktier.	I	skattemæssig	forstand	er	det	altså	en	ulempe,	at	fantomaktien	ikke	er	et	
standardiseret	instrument.	

Aflønningsinstrumenternes	specifikationer	opstilles	herunder	i	forhold	til	kriterierne.		

	

Tabel	6	–	kendetegn	for	aktieaflønningsinstrumenter	(egen	tilvirkning)	

5.3.3.	Opsummering,	aktiebaseret	performanceaflønning	

Aktiekursen	som	performancemål	skaber	et	direkte	link	fra	ledelsens	aflønning	til	den	faktiske	
værdiskabelse	for	aktionærerne,	hvilket	øger	målets	kongruens.	Der	kan	dog	opstå	objektivitetsproblemer	
ved	aktiekursmålet,	særligt	for	unoterede	selskaber,	hvor	opgørelsesprocessen	er	vanskelig.	Aktiekursen	er	
kun	direkte	påvirkelig	af	ganske	få	medarbejdere,	typisk	den	øverste	ledelse,	og	er	desuden	modtagelig	for	
påvirkning	fra	eksterne	faktorer	såsom	makroøkonomiske	forhold.	Disse	forhold	svækker	målets	
kontrollerbarhed.	I	sig	selv	er	aktiekursmålet	simpelt	at	kommunikere	og	forstå,	mens	kursdannelsen	ofte	
er	kompliceret	og	påvirkes	af	mange	ikke-målbare	faktorer.	Såfremt	der	aflønnes	med	finansielle	
instrumenter,	kan	lønmodtagerne	som	oftest	opnå	skattemæssige	fordele,	hvilket	alt	andet	lige	vil	
tilskynde	til	en	maksimering	af	aktiekursen	hos	ledelsen.	

I	teorien	har	aktiekursen	det	længst	mulige	sigt,	da	kursen	dannes	efter	forventninger	til	al	fremtid.	
Aktiekursen	forekommer	derfor	passende	som	performancemål	i	langsigtede	incitamentsordninger,	da	
aktiekursmålet	på	kort	sigt	både	kan	være	udfordret	af	objektivitetsproblemer	og	manipulation.	Som	
aflønningsinstrument	synes	almindelige	aktier	eller	RSUs	at	være	såvel	simplere	og	mere	kongruente	end	
optioner	og	warrants.	
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Tabel	7	–	kendetegn	for	aktiekurs	(egen	tilvirkning)	

	

5.4.	Ikke-finansielle	performancemål	

Ikke-finansielle	performancemål	er	en	fælles	betegnelse	for	performancemål,	hvor	målingen	fremkommer	
af	bløde	variable	såsom	kundetilfredshed,	medarbejdertilfredshed,	produkt-	og	servicekvalitet,	
produktivitet,	procesforbedringer,	sikkerhed,	innovation,	ledelse	mv.77	Disse	er	typisk	rettet	mod	specifikke	
områder	i	driften,	som	ikke	figurerer	direkte	i	regnskabet,	men	snarere	påvirker	indirekte.	Typen	findes	
relevant	såfremt	uindregnede	aktiviteter	forudsættes	at	påvirke	værdiskabelsen	signifikant.	Målenes	
snævre	karakteristika	betyder	som	oftest,	at	de	ikke	formår	at	reflektere	den	brede	værdiskabelse,	og	det	
synes	derfor	naturligt	enten	at	benytte	flere	ikke-finansielle	mål	simultant	eller	bruge	målene	som	
supplement	til	andre	typer	af	performancemål	med	henblik	på	at	opnå	en	mere	nuanceret	og	kongruent	
refleksion	af	værdiskabelsen.		

Målenes	ikke-finansielle	karakter	medfører,	at	identifikationen	af	målene	fremkommer	som	en	vigtig	
strategisk	proces,	hvor	udvælgelsen	sker	med	især	værdiskabende	aktiviteter	for	øje.		Ikke-finansielle	
performancemål	fandt	i	1990’erne	større	relevans	forbindelse	med	Kaplan	og	Nortons	introduktion	af	
Balanced	Scorecard78.	Dette	er	et	strategisk	værktøj,	hvis	formål	er	at	identificere	og	forbedre	interne	
funktioner,	hvorfra	et	forbedret	økonomisk	output	forventes.		

I	lyset	af	målenes	snævre	karakter	er	en	bred	generalisering	af	fordele	og	ulemper	vanskelig	at	udføre.	I	
følgende	gennemgang	vil	kundetilfredshed	benyttes	som	gennemgående	eksempel	for	de	ikke-finansielle	
mål,	og	vil	nedenfor	blive	gennemarbejdet	ved	hjælp	af	analysekriterierne,	men	det	må	understreges,	at	
variationen	i	kriterieopfyldelsen	er	høj	på	tværs	af	konkrete	ikke-finansielle	mål.	

Da	der	er	tale	om	et	ikke-finansielt	performancemål	er	det	tvivlsomt	om,	hvorvidt	disse	kriterier	kan	
betragtes	som	optimale	i	forbindelse	med	en	analytisk	gennemgang	af	målene,	hvilket	vil	fremgå	i	sin	
tydelighed	af	følgende	gennemgang.		

	

																																																													
77	Petersen,	C.	V.	(2011)	
78	Investopedia	(2017)	
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Kongruens	

Kundetilfredshedens	ikke-finansielle	karakter	betyder,	at	målet	hverken	direkte	tager	forbehold	for	
indtjeningen,	investeringer	eller	risikoen.	Ydermere	er	målets	objektivitet	i	særdeleshed	problematisk,	i	
kraft	af	målingens	beskaffenhed.	Målingen	af	det	givne	performancemål	foretages	typisk	af	virksomheden	
selv,	og	der	er	ofte	ikke	er	nogen	bestemt	regnskabspraksis	eller	lignende,	som	skal	overholdes.	
Eksempelvis	vil	kundetilfredshed	typisk	måles	ved	benyttelse	af	et	spørgeskema.	Sådanne	skal	opfylde	en	
række	krav,	for	at	data	kan	betegnes	som	valid	og	troværdig.	Der	kan	i	denne	forbindelse	henvises	til	
metodeafsnittet	i	denne	afhandling.	At	målingen	tillige	udelukkende	benyttes	internt	i	virksomheden	
svækker	dets	objektivitet.	

Kontrollerbarhed	

En	leder	må	antages	at	have	kontrol	over	de	faktorer,	som	har	indflydelse	på	kundetilfredsheden.	Herunder	
formodes	det,	at	træning	af	ansatte	samt	optimering	af	produktion	med	henblik	på	et	konkurrencedygtigt	
produkt	må	være	i	fokus.	Altså	er	kontrollerbarhedskriteriet	opfyldt.	Ydermere	forudsættes	eksterne	
forhold	at	have	begrænset	indflydelse	på	målets	værdi.	

Simplicitet	

Kundetilfredshed	må	betegnes	som	et	simpelt	begreb,	hvilket	tilsvarende	kan	generaliseres	til	adskillige	
andre	ikke-finansielle	performancemål.		

Regnskab	og	skat	

Da	der	er	tale	om	performanceaflønning	baseret	på	ikke-finansielle	mål,	opstår	der	ingen	komplikationer,	
der	kan	kategoriseres	som	regnskabs-	eller	skattemæssige	problemstillinger.		

5.4.1.	Opsummering,	Ikke-finansielle	performancemål	

Ikke-finansielle	performancemål	kan	benyttes	i	en	incitamentskontrakt,	men	en	nødvendig	forudsætning	
er,	at	målet	er	en	troværdig	indikator	for	værdiskabelsen	i	virksomheden.	Mål	som	kundetilfredshed,	
produktkvalitet	og	medarbejdertilfredshed	har	utvivlsomt	en	betydelig	effekt	på	virksomhedens	fremtidige	
performance,	hvorfor	disses	relevans	finder	berettigelse	i	praksis.		

”Choice	of	performance	measures	are	critical	since	it	has	been	empirically	shown	that	you	get	what	you	
measure	and	reward.”79	Dette	citat	sammenholdt	med	det	faktum,	at	målene	ikke	tager	direkte	forbehold	
for	hverken	indtjeningen,	investeringer	eller	risikoen	betyder,	at	der	vil	opstå	en	betragtelig	risiko	for	
snæversynethed.	Altså	opstår	der	risiko	for	at	en	leder	vil	negligere	andre	relevante	områder	i	driften	for	at	
booste	performancemålet.	I	dette	lys	kan	det	konkluderes,	at	benyttelse	af	ikke-finansielle	performancemål	
enkeltstående	i	en	incitamentskontrakt	ikke	synes	fordelagtigt,	kun	i	det	omfang	de	dækker	centrale	
værdiskabende	aktiviteter,	som	ikke	er	målbare	andetsteds.	De	ikke-finansielle	performancemål	besidder	
altså	den	fordel,	at	de	givetvis	kan	identificere	værdiskabende	aktiviteter,	som	ikke	vil	fremgå	af	
regnskabsdata.	

																																																													
79	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	307	
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5.5.	Kombination	af	flere	performancemål	

I	afsnit	2.2.	blev	det	præsenteret,	hvorledes	en	aflønningspakke	typisk	fremstår	i	praksis.	Denne	kan	
almindeligvis	opdeles	i	tre	elementer.	En	årlig	fast	løn,	en	årlig	bonus	baseret	på	præstationen	i	
indeværende	periode	og	et	langsigtet	bonusprogram.	De	to	sidstnævnte	er	udelukkende	relevante	i	denne	
afhandling,	eftersom	de	tilsammen	udgør	den	variable	præstationsafhængige	løn.		

Lad	ovenstående	opbygning	være	implicit	for	sammensætningen	af	en	incitamentskontrakt,	hvorved	
målsætningen	er	at	fremme	den	langsigtede	værdiskabelse	samt	at	øge	fokus	på	kerneområder	i	driften	på	
kortere	sigt,	der	forudsættes	at	fremme	værdiskabelsen.	”The	most	succesful	reward	stategies	encourage	
long-term	goals,	and	recognize	the	need	for	a	balance	between	financial,	operational	and	employee	
satisfaction	metrics.”80	

5.5.1.	Kortsigtet	bonusprogram	(årlig	bonus)		

Den	kortsigtede	bonus	udbetales	på	baggrund	af	lønmodtagerens	performance	i	indeværende	periode,	
som	oftest	udgør	et	år.	Den	hyppigst	benyttede	type	af	performancemål	er	regnskabsbaserede,	som	
eventuelt	kan	suppleres	med	”bløde”	performancemål81.	Som	konkluderet	tidligere	i	dette	kapitel	har	
regnskabsbaserede	performancemål	den	fordelagtige	egenskab,	at	de	måler	den	absolutte	performance	for	
den	aktuelle	periode,	og	indeholder	hermed	ikke	forventninger	til	fremtidige	perioders	performance.	
Denne	egenskab	gør,	at	regnskabsmål	i	særdeleshed	egner	sig	til	brug	i	forbindelsen	med	den	årlige	bonus.		

Med	afsæt	heri	og	sammenholdt	med	den	tidligere	gennemgang	af	regnskabsbaserede	performancemål,	
synes	EVA	at	være	den	ideelle	aflønningsløsning	for	den	årlige	bonus,	idet	denne	er	en	fornuftig	indikator	
for	den	faktiske	værdiskabelse.	Denne	kan	eventuelt	suppleres	med	ikke-finansielle	mål,	der	måler	central	
værdiskabende	aktivitet.		

5.5.2.	Langsigtet	bonusprogram	

Tidligere	i	dette	kapitel	er	det	konkluderet,	at	aktiebaserede	performanceaflønning	er	fordelagtig	med	
henblik	på	langsigtet	værdiskabelse.	Årsagen	hertil	findes	i,	at	aktiekursen	indeholder	forventningerne	til	al	
fremtid,	hvorved	målet	modsætningsvist	regnskabsbaserede	mål	ikke	er	en-periodisk,	men	derimod,	i	
princippet,	måler	på	det	længst	mulige	sigt.		Ydermere	er	aktiekursen	et	direkte	mål	for	den	faktiske	
værdiskabelse	for	aktionærerne.	Dog	skal	man,	i	forbindelse	med	performanceaflønning	baseret	på	
aktiekursudvikling,	være	opmærksom	på	valget	af	aflønningsinstrument,	tidshorisont,	tildelingsplan	mv.,	og	
de	heraf	følgende	incitamentspåvirkende	faktorer	som	gennemgået	i	afsnit	5.3.		

Modsætningsvist	den	årlige	bonus	er	regnskabsbaserede	performancemål	ikke	er	velegnede	til	opgørelse	af	
den	langsigtede	værdiskabelse.	Da	disse	ofte	får	ledere	til	at	fokusere	på	kortsigtede	finansielle	mål,	tager	
de	hermed	ikke	forbehold	den	langsigtede	bæredygtighed.82	Enkelte	regnskabsbaserede	performancemål	
kan	dog	forsvares	at	benytte,	som	indikator	for	den	langsigtede	værdiskabelse,	under	forudsætning	af,	at	
disse	i	høj	grad	er	kongruente	for	værdiskabelsen,	såsom	det	er	tilfældet	ved	EVA.	Desuden	bør	aflønningen	

																																																													
80	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	371	
81	Merchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	371	
82	Marchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	371	
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i	denne	sammenhæng	gøres	fler-periodisk	for	at	minimere	horisont-problematikken	og	eventuelt	
indkomstforskydende	adfærd.			

Som	følge	af	ovenstående	betragtninger	synes	aktiebaserede	performancemål	at	være	ideelle	i	forbindelse	
med	det	langsigtede	bonusprogram.	Hvis	ikke	aktiebaseret	aflønning	er	en	mulighed	kan	enkelte	
regnskabsbaserede	mål	være	forsvarlige	mål,	såfremt	de	anvendes	fler-periodisk.		

5.5.3.	Antal	af	performancemål	

Ved	udarbejdelse	af	et	incitamentsprogram,	som	tilgodeser	kortsigtede	mål	samt	langsigtet	værdiskabelse	
fremgår	det	af	ovenstående,	at	der	opnås	størst	effeciens	ved	at	benytte	flere	typer	af	performancemål	
simultant.	I	nærværende	afsnit	vil	der	kort	blive	redegjort	for,	hvilke	afledte	effekter	det	giver,	at	
kombinere	flere	performancemål	i	incitamentskontrakten.		

Sammensætning	af	flere	performancemål	har	i	særdeleshed	betydning	for	to	analysekriterier	for	
incitamentskontrakten,	nemlig	kongruens	og	simplicitet.		

Ved	brug	af	flere	performancemål	øges	sandsynligheden	for,	at	kongruente	handlinger	finder	sted,	da	
ledelsen	har	en	række	fokuspunkter	at	arbejde	mod.	Som	følge	heraf	vil	incitamentskontraktens	samlede	
kongruens	forøges:	”Et	multidimensionalt	målingssystem	kan	mere	præcist	afspejle	en	organisations	ofte	
mangeartede	mål.”83	Konsekvensen	heraf	kan	være,	at	ledelsen	mister	fokus,	hvorfor	det	anbefales	at	
bruge	få	performancemål	i	incitamentskontrakten.84	

Som	følge	af	Feltham	og	Xie’s	undersøgelser	fra	1994	anbefales	det	at	benytte	et	enkeltstående	
performancemål,	såfremt	dette	er	frit	for	støj	og	fuldkommen	kongruent.	Hvis	ikke	dette	er	opfyldt	
anbefales	brug	af	flere	performancemål85.		

I	kraft	af	ovenstående	har	brugen	af	flere	performancemål	indflydelse	på	den	samlede	kongruens	og	
simplicitet.	Undersøgelser	af	performanceaflønning	i	Danmark	viser,	at	man	er	begyndt	at	vægte	
enkeltheden	i	højere	grad.	Således	erstattes	mange	målepunkter	med	få.86	

	

5.6.	Valg	af	performancestandarder	

Når	de	udvalgte	performancemål	skal	måles	må	der	nødvendigvis	vælges	en	standard	for	målene.	
Grundlæggende	er	der	2	typer	af	performancestandarder:	interne	og	eksterne	standarder87.	Disse	typer	af	
performancestandarder	og	deres	indflydelse	på	de	4	analysekriterier	behandles	herunder.	Aspekterne	
inden	for	de	forskellige	performancestandarder	gør	sig	i	vid	udstrækning	gældende	for	alle	3	typer	af	
performancemåling;	aktiekurs,	regnskabsbaseret	og	ikke	finansiel.	Hvor	der	er	særlige	forhold	for	en	eller	
flere	typer	nævnes	disse	eksplicit.	

																																																													
83	Petersen,	C.	V.	(2011)	
84	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	308	
85	Petersen	&	Plenborg	(2012),	s.	308	
86	Flensborg,	L.	(2105)	
87	Petersen	og	Plenborg	(2012),	s.	315	
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5.6.1.	Interne	standarder	

Interne	performancestandarder	omfatter	måling	mod	forskellige	standarder	uden	for	direkte	ekstern	
påvirkning,	dvs.	internt	fastsatte	målstandarder.	Disse	standarder	kan	bl.a.	omfatte	måling	mod	budget,	
tidligere	års	performance,	kapitalomkostninger	(WACC)	eller	diskretionære	vurderinger88.	Fælles	for	alle	
interne	performancestandarder	er,	at	ledelsen	måles	i	forhold	til	virksomhedens	selv,	uagtet	om	dette	så	
måtte	være	mod	forventninger,	risiko,	tidligere	performance,	subjektive	vurderinger	eller	noget	helt	andet.	
Det	væsentlige	er	altså,	at	der	ikke	direkte	tages	hensyn	til	andre	virksomheders	performance.	Dog	skal	det	
medtages,	at	de	interne	standarders	efficiens	stadig	kan	variere	i	forhold	til	hinanden,	især	med	hensyn	til	
kongruens.	

Effekten,	på	de	4	analysekriterier	for	performancemål,	af	måling	ved	interne	standarder,	er	i	vid	
udstrækning	skildret	i	de	foregående	afsnit	omkring	de	3	typer	af	performancemåling.	Udgangspunktet	i	
disse	afsnit	har	været	performancemålene	i	ren	form,	og	altså	målt	ud	fra	virksomhedens	egne	resultater	
og	forventninger	uden	direkte	hensyntagen	til	eksterne	forhold,	herunder	særligt	konkurrerende	
virksomheders	performance.	Netop	det	manglende	eksterne	fokus	er	en	gennemgående	svaghed	for	
interne	performancestandarder,	da	det	kan	være	problematisk	præcist	at	isolere	ledelsens	performance.	En	
oplagt	løsning	på	dette	er	at	anvende	eksterne	performancestandarder,	hvilket	gennemgås	i	følgende	
afsnit.	

5.6.2.	Eksterne	standarder	

Eksterne	performancestandarder	omfatter	performancemåling	mod	eksterne	elementer,	navnlig	
konkurrerende	virksomheder,	således	at	virksomhedens	og	dermed	ledelsens	performance	isoleres	mest	
muligt	og	måles	mest	nøjagtigt.	

Helt	grundlæggende	består	en	virksomheds	økonomiske	udvikling	almindeligvis	af	tre	hovedelementer89:	

1. Generel	økonomisk	udvikling	
2. Branchens	udvikling	
3. Virksomhedens	udvikling	

Målet	med	anvendelsen	af	eksterne	performancestandarder	er	da,	at	isolere	punkt	3;	den	konkrete	
virksomheds	udvikling.	Såfremt	dette	punkt	kan	isoleres,	da	man	altså	få	udvandet	eksterne	faktorers	
påvirkning,	som	var	en	gennemgående	ulempe	for	de	interne	performancestandarder.	Løsningen	på	dette	
vil	typisk	være	at	måle	virksomhedens	performance	relativt	til	et	relevant	indeks90.	Ideelt	set	består	et	
sådant	indeks	af	sammenlignelige	virksomheder,	en	såkaldt	peer-group.	Denne	gruppe	bør	bestå	af	
virksomheder,	der	i	store	træk	udfører	samme	opgaver	og	står	overfor	samme	muligheder,	begrænsninger	
og	risiko	som	den	målende	virksomhed.	Med	andre	ord	lignende	virksomheder	i	samme	branche.	En	
relevant	peer-group	eller	brancheindeks	er	dog	ikke	let	at	identificere	og	slet	ikke	på	det	relativt	lille	danske	
marked.	

																																																													
88	Petersen	og	Plenborg	(2012),	s.	315	
89	Møller	&	Nielsen	(2004)	
90	Mechant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	415,	513	
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Denne	relative	måling	vil	da	regulere	for	faktorer,	som	har	påvirket	hele	den	udvalgte	peer-group,	altså	de	
faktorer	som	ledelsen	ikke	har	kontrol	over.	I	en	ideel	verden	isoleres	virksomhedens,	og	dermed	ledelsens,	
performance	altså	fuldstændigt.	Det	er	dog	ofte	noget	nær	umuligt	at	identificere	en	passende	peer	group,	
og	derfor	ses	det	også,	at	det	samlede	markedsindeks	benyttes.	Dette	vil	i	nogen	grad	kunne	udvande	
effekten	er	større	makroøkonomiske	faktorer,	men	branchespecifikke	faktorer,	vil	således	næppe	kunne	
sortres	fra.	På	det	danske	marked	er	forskellene	i	udviklingen	for	forskellige	brancher	historisk	set	relativt	
markant	over	længere	tid91,	så	det	er	begrænset,	hvad	en	indeksering	mod	det	samlede	marked	kan	
bidrage	med.	Det	ses	derfor	også,	at	internationale	brancheindeks	benyttes,	hvilket	i	stigende	grad	også	
giver	mening	i	kraft	af	den	øgede	globalisering.	I	denne	sammenhæng	skal	man	dog	også	huske	at	være	
opmærksom	på	valutakursudsving	og	lignende	internationale	problemstillinger.	

Der	kan	være	flere	udfordringer	ved	anvendelsen	af	eksterne	performancestandarder.	

For	det	første	kan	kommunikationen	til	aktionærerne	være	et	problem.	Et	eksempel	kunne	være	en	
situation,	hvor	ledelsen	belønnes	på	trods	af	et	fald	i	aktiekursen,	der	jo	er	en	direkte	værdiforringelse	for	
aktionæren,	hvilket	kan	gøre	kommunikationen	vanskelig.	I	dette	indgår	også	den	risiko,	at	virksomheden	
vil	kunne	fremstå	godt	på	baggrund	af	andres	fiaskoer.	Denne	kritik	er	naturligvis	stærkest	ved	mindre	
peer-groups/indeks.		

For	det	andet	skal	der,	særligt	ved	regnskabsbaseret	performancemåling,	tages	højde	og	korrigeres	for	
eventuelle	uoverensstemmelser	i	virksomhedernes	regnskabspraksis	og	opgørelses-	og	
klassificeringsmetoder.	Dette	kan	være	både	tidskrævende	og	vanskeligt	at	udføre	i	praksis.	

Endelig	fratages	ledelsen	muligheden	for,	helt	eller	delvist,	at	ændre	virksomhedens	branchefokus,	da	
performance	måles	mod	en	specifik	branche.	Dog	vil	så	store	beslutninger	nok	oftest	resultere	i	en	revision	
af	incitamentsprogrammet.	Her	skal	det	endvidere	medtages,	at	en	investor	langt	simplere	kan	ændre	sin	
portefølje,	end	virksomheden	kan	skifte	branche,	og	ledelsen	i	en	konkret	virksomhed	bør	således	ikke	
straffes	for	investors	eventuelt	lave	diversificeringsgrad.	

Kongruens	

Her	kan	argumenteres	for,	at	ledelsens	personlige	formue,	både	i	form	af	eventuelt	kapitalejerskab	og	
bonusudsigter,	eksponeres	i	markant	grad	mod	virksomhedens	udvikling,	da	den	systematiske	risiko	
(markedsrisikoen)	her	fjernes	fra	ledelsens	portefølje.	Dette	vil	altså	svække	kongruensen,	eftersom	
ledelsens	risikoprofil	påvirkes.	Det	må	dog	alt	andet	lige	være	i	ejernes	interesse,	at	ledelsens	egentlige	
performance	afgør	deres	aflønning,	og	da	eksterne	standarder	bedre	synliggør	den	reelle	performance,	må	
kongruensen	på	denne	front	styrkes.	Performancemålets	objektivitet	vil	givetvis	også	svækkes,	eftersom	
opgørelsen	sker	mod	en	peer-group,	hvis	robusthed	altid	vil	kunne	anfægtes.	Med	dette	menes	at	en	peer-
group	i	teorien	sjældent	eller	aldrig	vil	være	perfekt,	givet	den	dynamiske	udvikling,	der	må	antages	at	
findes	sted	blandt	virksomhederne	i	indekset.	

Alt	i	alt	vil	relativ	måling	resultere	i	en	svag	svækkelse	af	kongruenskriteriet.	

																																																													
91	Møller	&	Nielsen	(1988)	
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Kontrollerbarhed	

Kontrollerbarheden	påvirkes	markant	positivt	ved	brug	af	eksterne	performancestandarder.	Som	nævnt	er	
målet	jo	netop	at	isolere	ledelsen	performance	fra	eksterne	påvirkninger,	og	såfremt	en	nøjagtig	peer-
group	kan	identificeres,	vil	ledelsen	opnå	langt	større	indflydelse	på	udviklingen	i	de	valgte	
performancemål.		

Simplicitet	

Simpliciteten	forringes	i	ikke	ubetydelig	grad,	især	grundet	problemstillingen	omkring	valget	af	peer-group.	
Udviklingen	i	de	valgte	performancemål	kan	derfor	blive	uklar	for	både	ledelse	og	ejerkreds.	Et	væsentligt	
hensyn	i	denne	forbindelse	er	også	regnskabsteknisk,	altså	hvordan	de	konkurrerende	virksomheder	opgør	
og	klassificerer	forskellige	regnskabsposter.	Dette	gennemgås	dybere	ved	næste	kriterie.	

Regnskab	og	skat	

Meget	opmærksomhed	skal	afsættes	til	regnskabsmæssige	problemstillinger	i	forbindelse	med	måling	mod	
eksterne	performancestandarder.	Der	skal	korrigeres	for	udsving	i	regnskabspraksis	i	forhold	til,	og	iblandt	
de	sammenlignelige	virksomheder.	Her	er	en	væsentlig	problemstilling	også	klassificeringen	af	transitoriske	
poster.	Der	kan	være	betydelige	forskelle	i	hvordan	virksomheder	indregner	disse,	og	i	det	hele	taget	
definerer	og	karakteriserer	sådanne	poster.	Dette	er	både	omkostningstungt	og	komplicerer	
incitamentskontrakten	yderligere.	

Det	kan	bemærkes,	at	der	ingen	skattemæssige	problemstillinger	er	i	forbindelse	med	anvendelsen	af	
eksterne	performancestandarder.	

Herunder	opstilles	en	tabel	i	omkring	valget	af	performancestandarders	indflydelse	på	
incitamentsordningens	efficiens	med	afsæt	i	afsnittets	argumentation.		

	

Tabel	8	–	kendetegn	for	performancestandarder	(egen	tilvirkning)	
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5.7.	Virksomhedsspecifikke	forhold	

Der	eksisterer	et	solidt	teoretisk	fundament	for	analyse	af	incitamentsordninger.	Der	eksisterer	imidlertid	
begrænset	teori	omhandlende	virksomhedsspecifikke	karakteristika,	som	har	betydning	af	
præstationsaflønning.		

Det	forudsættes,	at	det	manglende	teoretiske	fundament	skyldes,	at	der	ofte	er	tale	om	helt	specifikke	
faktorer,	hvorfor	der	ikke	kan	udarbejdes	teoretiske	generaliserende	modeller.	Det	forekommer	dog	
utvivlsomt,	at	virksomhedsforhold,	der	øver	indflydelse	på	incitamentsordningen	og	dens	sammensætning,	
eksisterer.	

Foregående	i	dette	kapitel	har	en	teoretisk	gennemgang	af	de	regnskabsbaserede	performancemål	fundet	
sted.	Fra	et	regnskabsanalytisk	perspektiv	er	disse	ofte	rettet	mod	specifikke	områder	i	driften,	hvorfor	en	
virksomheds	økonomistruktur	vurderes	at	have	indflydelse	på	brugen	af	disse.	Altså	vil	det	have	betydning,	
hvorvidt	en	virksomhed	er	kapital-let	eller	kapital-tung	i	henhold	til	de	materielle	aktiver.	I	tilfælde	af,	at	
virksomheden	er	kapitaltung	vil	der	antageligvis	foregå	værdiskabende	aktiviteter	på	balancen,	hvorfor	
regnskabsbaserede	performancemål	teoretisk	set	også	bør	rettes	herimod.	Dette	kunne	være	mod	poster	
tilhørende	den	investerede	kapital	eller	arbejdskapitalen.	Omvendt	forudsættes	en	kapital-let	virksomhed	i	
mindre	grad	at	have	værdiskabende	balanceaktiviteter.	I	lyset	heraf	konstateres	det,	at	regnskabsbaserede	
performancemål	i	særdeleshed	har	nogle	egenskaber,	hvorved	disse	kan	rettes	specifikt	mod	de	
værdiskabende	aktiviteter	med	henblik	på	forbedret	kongruens	for	målene	og	deraf	forøgelse	af	
incitamentskontraktens	effeciens.	

I	forbindelse	med	den	forestående	spørgeskemaundersøgelse,	som	afhandlingens	analyserende	afsnit	vil	
centralisere	sig	om,	testes	det,	hvorvidt	andre	virksomhedsspecifikke	forhold	har	indflydelse	på	brugen	af	
incitamentsaflønning	og	dens	sammensætning.		
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Kapitel	6	–	Empiri	

Formålet	med	dette	kapitel	er	at	foretage	en	gennemgang	af	den	indsamlede	og	anvendte	empiri.	I	dette	
afsnit	analyseres	empirien	ikke;	der	gives	blot	overblik	over	det	indsamlede	primære	og	sekundære	
datamateriale.	Et	fyldestgørende	overblik	over	empirien	er	central	for	afhandlingen,	idet	empirien	danner	
grundlaget	for	besvarelsen	af	problemformuleringen.	Analysen	af	det	empiriske	grundlag	defineret	i	dette	
kapitel,	vil	da	følge	i	kapitel	7.		

	

6.1.	Primærdata	

Jævnfør	metodekapitlet	består	det	primære	datagrundlag	af	den	udførte	spørgeskemaundersøgelse	samt	
et	kvalitativt	interview.	Herunder	defineres	og	gennemgås	datagrundlaget,	og	det	vurderes	i	hvilket	omfang	
det	stemmer	overens	med	hensigterne	fra	kapitel	3.	

6.1.1.	Spørgeskemaundersøgelse	

Spørgeskemaet	blev,	jf.	metodekapitlet,	udsendt	til	3.500	tilfældigt	udvalgte	personer	i	populationen.	Dette	
skete	den	10.	marts	2017,	og	efter	en	uge	blev	en	rykkermail	udsendt.		Spørgeskemaet	var	åbent	for	
besvarelse	i	i	alt	3	uger,	og	da	undersøgelsen	blev	afsluttet	var	der	i	alt	275	gennemførte	besvarelser.	Af	
disse	blev	167	frasorteret	idet	de	faldt	udenfor	populationen.	Da	det	som	nævnt	ikke	var	muligt	at	filtrere	
direkte	på	regnskabsklasse	ved	spørgeskemaets	udsendelse,	gennemgås	den	konkrete	filtreringsproces	kort	
herunder.	

I	spørgsmål	4	blev	respondenterne	spurgt	om,	hvilken	regnskabsklasse	deres	virksomhed	aflægger	
regnskab	efter.	Her	frasorteredes	så	besvarelser	i	regnskabsklasse	A	og	B.	37%	af	besvarelserne	var	dog	i	
kategorien	”Ved	ikke”,	og	besvarelser	fra	denne	kategori	inkluderedes	da,	såfremt	der	i	den	konkrete	
virksomhed	er	ansat	mere	en	250	medarbejdere	jf.	spørgeskemaets	spørgsmål	6.	Herefter	frasorteredes	
respondenter,	der	hverken	er	medlem	af	ledelse	eller	bestyrelse.	Endelig	frasorteredes	ledere,	med	en	
ejerandel	på	over	50%,	da	disse	i	givet	fald	vil	have	fuld	kontrol	over	egne	incitamentsordninger.	Gennem	
denne	filtrering	bringes	antallet	af	besvarelser	dermed	ned	på	108.		

Filtreringsprocessen	giver	efter	vores	overbevisning	det	bedst	mulige	billede	af	populationsdefinitionens	
såvel	størrelseskrav	til	virksomhederne	som	rollekrav	til	de	konkrete	respondenter.	Den	præcise	
populationsdefinition	findes	i	metodekapitlets	afsnit	3.1.	

Jævnfør	metodekapitlet	var	målet	i	forhold	til	den	accepterede	statistiske	usikkerhed	på	10%,	at	indsamle	
minimum	96	besvarelser.	Dette	mål	blev	således	indfriet	i	kraft	af	de	resterende	108	besvarelser.	I	forhold	
til	den	statistiske	usikkerhed	medfører	de	108	besvarelser,	at	denne	kan	sænkes	til	9,4%,	jf.	regnemetoden	i	
bilag	2.	

Gennem	spørgeskemaet	sker	der	dog	en	udtynding	af	respondenterne,	eftersom	en	del	af	spørgsmålene	
kun	åbnes	for	besvarelse,	såfremt	respondenten	modtager	aflønning	efter	den	givne	type	performancemål;	
enten	aktiebaserede,	regnskabsbaserede	eller	ikke-finansielt	baserede.	For	segmenterne,	der	modtager	
aktiebaseret	og	ikke-finansielt	baseret	aflønning,	er	der	et	begrænset	antal	besvarelser,	hvilket	svækker	
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den	statistiske	sikkerhed.	Ved	disse	filtreringer	er	bestyrelsesmedlemmer	også	frasorteret,	da	opgavens	
fokus	er	incitamentsaflønning	af	ledelsen.	Bestyrelsen	har	dog	stor	indflydelse	på	incitamentskontrakterne,	
og	er	derfor	også	medtaget	i	de	generelle	spørgsmål	tidligere	i	spørgeskemaet.	Dog	vurderes	det	
indsamlede	data	tilnærmelsesvist	at	reflektere	den	faktiske	fordeling	i	populationen,	men	den	statistiske	
usikkerhed	vil	alligevel	være	stigende.	

Blot	ganske	få	respondenter	er	vendt	tilbage	med	spørgsmål	og	kommentarer	i	forbindelse	med	
udfordringer	ved	besvarelsen	af	spørgeskemaet.	På	dette	grundlag	vurderes	det,	at	spørgeskemaet	har	
været	tilstrækkeligt	let	både	at	forstå	og	besvare,	hvilket	understøtter	undersøgelsens	validitet	og	
reliabilitet.	

Endelig	vurderes	det,	omkring	det	indsamlede	data	fra	spørgeskemaundersøgelsen,	at	der	overvejende	har	
været	besvarelser	fra	én	respondent	pr.	deltagende	virksomhed.	Spørgeskemaet	har	været	åbent	for	flere	
besvarelser	pr.	udsendt	mail,	men	på	baggrund	af	adskillige	tilbagemeldinger	fra	respondenter,	er	det	vores	
faste	overbevisning,	at	antallet	af	respondenter	i	vid	udstrækning	er	overensstemmende	med	antallet	af	
virksomheder,	der	har	deltaget	i	undersøgelsen.	

Det	vurderes	at	datamaterialet	indsamlet	gennem	spørgeskemaundersøgelsen	er	tilstrækkeligt	
overensstemmende	med	de	metodiske	krav	og	hensigter	opstillet	i	kap.	3..		

Undersøgelsens	resultater	fremgår	som	rådata	af	bilag	5.	

6.1.2.	Kvalitativt	Interview	

Interview	med	Thomas	Plenborg	er	foretaget	den	27.	april	2017.	Interviewet	er	altså	udført	efter	
afslutningen	af	spørgeskemaundersøgelsen	således,	at	et	solidt	overblik	over	dennes	resultater	har	kunnet	
dannes.	Interviewet	er	efterfølgende	transskriberet	og	fremgår	af	bilag	6.	

Interviewet	har	primært	bidraget	med	Thomas	Plenborgs	praktiske	erfaringer	holdt	op	imod	den	
gennemgåede	teori	samt	den	udførte	spørgeskemaundersøgelse.	Ydermere	har	Thomas	Plenborg	kunnet	
bidrage	med	betragtninger	af	regnskabsteknisk	karakter,	hvor	dette	har	været	relevant.	Konkret	har	dette	
udmøntet	sig	i	følgende	relevante	områder,	der	løbende	inddrages	i	forbindelse	med	den	videre	analyse	
samt	i	den	afsluttende	perspektivering:	

1) Vægtning	af	de	4	analysekriterier	og	konkrete	performancemål	
2) Praktisk	anvendelse	af	aktiebaseret	performanceaflønning	
3) Praktisk	anvendelse	af	performancestandarder	
4) Manipulation/earnings	management	i	praksis,	særligt	vedr.	regnskabsbaserede	performancemål	
5) Ikke-finansiel	måling	
6) Virksomhedsspecifikke	forhold	med	indflydelse	på	sammensætning	af	incitamentskontrakter	
7) Signaler	til	omverdenen	i	forbindelse	med	incitamentsaflønning	

Interviewet	vurderes	at	have	indfriet	de	opstillede	mål	og	forventninger	fra	afsnit	3.2.	i	tilstrækkeligt	
omfang,	og	anses	derfor	relevant	for	den	resterende	del	af	afhandlingen.	
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6.2.	Sekundærdata	

Til	brug	for	besvarelsen	af	afhandlingens	problemformulering	anvendes	også	sekundære	data.	Brugen	af	
dette	vil	herunder	blive	gennemgået,	i	det	omfang	suppleringer	til	de	metodiske	betragtninger	og	
overvejelser	fra	afsnit	3.3	måtte	være	nødvendigt.	

Dataindsamlingen	blandt	C20-selskaberne	har	fundet	sted	i	foråret	2017	efter	samtlige	selskaber	har	
udgivet	revideret	2016-regnskab.	

Data	er	filtreret	og	klargjort	for	analyse	som	følger:	

Ud	af	de	20	aktier,	der	optræder	i	indekset,	er	2	udeladt	af	dataindsamlingen:	

- A.P.	Møller	–	Mærsk	optræder	med	både	A	og	B	aktie	i	indekset,	og	disses	samles	således	til	en	
under	selskabet.		

- William	Demant	har	netop	indført	incitamentsaflønning	i	2016,	og	informationen	omkring	dette	er	
derfor	stadig	meget	sparsom.	

Således	er	der	indsamlet	informationer	fra	18	virksomheder.	En	oversigt	over	dataindsamlingens	resultater	
findes	i	bilag	7.	

Øvrigt	sekundærdata	er	indsamlet	i	overensstemmelse	med	de	metodiske	overvejelser	i	afsnit	3.3.	

6.3.	Delkonklusion	

Validiteten	af	den	anvendte	empiri	vurderes	som	værende	høj,	da	teorien	kobles	med	såvel	en	bred,	mere	
generel	analyse	i	form	af	spørgeskemaundersøgelsen,	som	en	smallere	mere	nuanceret	kilde	gennem	det	
kvalitative	interview.	Endelig	supplerer	sekundæredataet	på	både	det	generelle	og	konkrete	niveau.	
Reliabiliteten	vurderes	ligeledes	som	tilstrækkelig,	men	det	skal	dog	holdes	in	mente,	at	dele	af	
spørgeskemaundersøgelsen	er	behæftet	med	en	ikke	uvæsentlig	statistisk	usikkerhed,	hvorfor	
inferensevnen	kan	være	svækket.	Dette	er	dog	kun	for	enkelte	dele	af	undersøgelsen,	og	reliabiliteten	er	
derfor	overordnet	set	høj.	

Alt	i	alt	vurderes	det,	at	den	indsamlede	og	anvendte	empiri	overordnet	set	lever	op	til	krav	og	
forventninger	fra	metodekapitlet,	og	dermed	kan	anvendes	som	grundlag	for	besvarelsen	af	afhandlingens	
problemformulering	samt	underspørgsmål	2	og	3,	der	omhandler	den	praktiske	anvendelse	af	
performanceaflønning.	
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Kapitel	7	–	Incitamentsaflønning	og	performancemål	i	praksis	

I	dette	kapitel	vil	det	indsamlede	data	blive	analyseret	med	henblik	på	at	klargøre,	hvilke	performancemål,	
der	bruges	i	praksis,	de	bagvedliggende	årsager	hertil	samt	den	praktiske	vægtning	af	de	teoretiske	
analysekriterier.	

Analysen	vil	primært	tage	sit	afsæt	i	spørgeskemaundersøgelsen.	Børsnoterede	selskaber	er	inkluderet	i	
populationen	og	er	et	betydeligt	segment	i	forbindelse	med	brugen	af	aktiebaseret	incitamentsaflønning,	
men	disse	er	imidlertid	underrepræsenteret	i	stikprøven.	Derfor	er	der	indsamlet	årsrapporter	fra	samtlige	
selskaber	i	C20-indekset	med	henblik	på	at	klargøre	deres	brug	af	performanceaflønning.	Denne	
dataindsamling	fungerer	altså	som	supplement	til	spørgeskemaundersøgelsen,	særligt	i	forbindelse	med	
aktiekursbaseret	aflønning.	

Kapitlet	er	struktureret	så	den	overordnede	brug	af	incitamentsaflønning	samt	holdninger	hertil	
indledningsvist	analyseres,	hvilket	herefter	sammenholdes	med	de	teoretiske	motiver	for	benyttelse	af	
incitamentsaflønning.	Analysen	specificeres	herefter	til	at	omhandle	brugen	af	henholdsvis,	
regnskabsbaserede,	aktiebaserede	og	ikke-finansielle	mål	i	incitamentskontrakterne	samt	at	afdække	de	
underliggende	årsager	hertil.	Herefter	afdækkes	det,	hvorvidt	incitamentskontrakterne	indeholder	flere	
performancemål	og	hvorledes	målene	supplerer	hinanden.	Afslutningsvist	i	kapitlet	belyses	det,	hvordan	
interne	og	eksterne	performancestandarder	benyttes	i	praksis.		

	

7.1.	Incitamentsaflønning	generelt	

”Incitamentsordninger	er	et	emne,	der	har	været	ivrigt	diskuteret	blandt	akademikere	og	i	erhvervslivet.”92	I	
nedenstående	figur	fremgår	det,	at	63%	af	respondenterne	i	spørgeskemaundersøgelsen	modtager	en	form	
for	præstationsafhængig	løn,	hvilket	i	sin	tydelighed	understreger,	at	incitamentsordningens	teoretiske	
egenskaber	anerkendes	i	praksis.		

	

	

																																																													
92	Petersen,	C.	V.	(2011)	
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Figur	9	–	fordeling,	incitamentsaflønning	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Hermed	modtager	37%	ikke	præstationsafhængig	løn,	men	det	fremgår	dog	af	spørgeskemaet,	at	70%	af	
disse	mener,	at	præstationsafhængig	løn	er	en	god	måde	at	aflønne	ledelsen	på.		

Respondenterne	er	i	kraft	af	ovenstående	blevet	adspurgt,	hvorvidt	de	synes	præstationsafhængig	løn	er	
en	god	måde	at	aflønne	ledelsen	på.		

	

Figur	10	–	fordeling,	holdninger	til	incitamentsaflønning	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Det	fremgår,	at	86%,	altså	langt	størstedelen	af	de	adspurgte	mener,	at	præstationsafhængig	løn	er	en	god	
aflønningsform.	For	de	resterende	14%	viser	undersøgelsen,	at	denne	gruppe	overvejende	mener,	at	
præstationsafhængig	løn	ikke	skaber	interesseoverensstemmelse	mellem	ejere	og	ledelse.		

For	at	give	et	generelt	overblik	over,	hvor	mange	ansatte	der	i	de	givne	virksomheder	er	indehaver	af	et	
incitamentsprogram	er	nedenstående	figur	opstillet.	Hensigten	er	tillige	at	klargøre,	hvor	udbredt	brugen	af	
incitamentsordninger	er	på	virksomhedsniveau.	Fordelingen	fremgår	af	følgende	figur.	
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Figur	11	–	antal	incitamentsaflønnede	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Af	ovenstående	figur	fremgår	det,	at	der	i	22%	af	virksomhederne	ikke	bruger	performancebaseret	
aflønning	og,	at	incitamentsordninger	er	en	kendsgerning	i	77%	af	virksomhederne.	Til	sammenligning	viser	
Bechmann	og	Nielsen	(2012),	at	84%	af	de	danske	børsnoterede	selskaber	anvender	
incitamentsaflønning.93	Det	fremgår	endvidere,	at	19%	af	respondenterne	arbejder	i	virksomheder,	hvor	
mere	end	100	personer	modtager	præstationsløn.	Resultaterne	understøtter	således	emnets	relevans	og	
aktualitet,	hvilket	retfærdiggør	analysens	videre	eksistens.		

Tidligere	fremgik	det,	at	incitamentskontraktens	primære	formål	er	at	informere,	motivere,	fastholde	og	
tiltrække	kvalificeret	arbejdskraft.	I	denne	forbindelse	har	spørgeskemaet	forsøgt	at	afdække	de	gennerelle	
holdninger	omhandlende	incitamentskontraktens	formål,	hvilket	sammenholdes	med	det	teoretiske	
fundament.	Holdningerne	fremgår	af	følgende	tabet.	Besvarelser	for	samtlige	respondenter	indgår.	

																																																													
93	Bechmann	&	Nielsen	(2012)	
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Tabel	9	–	generelle	holdninger	til	incitamentsaflønning	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Det	observeres,	at	77%	er	helt	eller	delvist	enige	i,	at	performanceaflønning	skaber	
interesseoverensstemmelse	ejere	og	ledere	imellem,	hvorimod	10%	svarer,	at	de	er	helt	eller	delvist	
uenige.	Den	overvejende	holdning	er	altså,	at	incitamentsaflønning	skaber	kongruens	mellem	ejere	og	
ledere.	Hermed	understøtter	svarene	performanceaflønningens	evne	til	at	informere	ledelsen	om,	hvilke	
objekter	ejerkredsen	ønsker	at	opnå.		

De	to	efterfølgende	udsagn	forsøger	at	afdække	de	generelle	holdninger	til,	hvorvidt	performanceaflønning	
motiverer,	fastholder	og	tiltrækker	kvalificeret	arbejdskraft.	Et	tilsvarende	billede	gør	sig	her	gældende,	
hvor	84%	er	helt	eller	delvist	enige	i,	at	performanceaflønning	motiverer	ledelsen,	mens	66%	har	
tilsvarende	holdning	til	performanceaflønningens	evne	til	at	fastholde	og	tiltrække	kvalificeret	arbejdskraft.	
Svarene	kan	hermed	konkluderes	at	understøtte	det	teoretiske	grundlag	for	incitamentsordningens	
eksistens,	hvor	der	i	særdeleshed	hersker	enighed	omkring	evnen	til	at	informere	og	motivere	ledelsen.		
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En	klar	overvægt	af	respondenterne	mener,	at	performanceaflønning	øger	ledelsens	fokus	på	specifikke	
kerneområder	i	driften.	Dette	understreget	ligeledes	incitamentsordningens	evne	til	at	informere	ledere	og	
hermed	skabe	kongruerende	interesser.		

Der	er	imidlertid	delte	meninger	om,	hvorvidt	performanceaflønning	gør	ledere	mindre	risikovillige.	42%	af	
de	adspurgte	er	helt	eller	delvist	uenige	i,	at	performanceaflønning	gør	ledelsen	mere	risikoavers,	hvorimod	
32%	er	helt	eller	delvist	enige.	Ideelt	set	bør	præstationsaflønning	ikke	have	indflydelse	på	ledelsens	
risikovillighed,	hvilket	PA-teorien	også	forholder	sig	til.	Altså	understøtter	de	varierende	svar,	at	
incitamentskontrakter	ikke	skaber	fuldstændig	kongruens	mellem	ejerne	og	ledelsen	interesser,	hvilket	
som	udgangspunkt	vil	besværliggøre	jagten	på	den	perfekte	incitamentskontrakt.		

Formålet	med	de	to	efterfølgende	spørgsmål	er	at	afdække	hvorvidt	respondenterne	mener	at	
performanceaflønning	skal	tildeles	på	kort	eller	lang	sigt.	Disse	er	ikke	nødvendigvis	modsætninger,	da	man	
sagtens	kan	sammensætte	en	incitamentskontrakt,	hvor	der	både	tages	højde	for	kortsigtede	og	
langsigtede	mål.	Som	det	tidligere	er	konkluderet	er	værdiskabelse	et	langsigtet	fænomen,	men	
performanceaflønning	kan	også	benyttes	som	et	økonomistyringsredskab,	der	øger	kortsigtet	fokus	på	
kerneområder	i	driften,	og	herigennem	gavner	den	langsigtede	værdiskabelse.	Jf.	besvarelserne	indikeres	
en	overvejende	holdning	til,	at	performanceaflønning	skal	tildeles	på	baggrund	af	langsigtede	mål.	Således	
er	81%	helt	eller	delvist	enige	heri,	mens	kun	38%	mener,	at	aflønningen	skal	baseres	på	kortsigtede	mål.	
Hermed	understøttes	påstanden	om,	at	værdiskabelse	er	et	langsigtet	fænomen.	For	at	sætte	holdningerne	
i	perspektiv	viser	Bechmann	&	Nielsen	(2012),	at	kontant	bonus	(kortsigtet)	er	den	klart	mest	dominerende	
form	for	incitamentsaflønning	og	anvendes	af	hele	96%	af	selskaberne	med	incitamentsaflønning.	
Tilsvarende	benyttes	langsigtede	bonusprogrammer	i	ca.	75%	af	disse	selskaber94.		

Respondenterne	har	delte	holdninger	til,	hvorvidt	aflønningen	bør	kunne	påvirkes	af	eksterne	faktorer,	
men	den	overvejende	holdning	viser	dog,	at	eksterne	faktorer	ikke	bør	påvirke	aflønningen.	I	det	
foregående	kapitel	omhandlende	den	teoretiske	gennemgang	af	performancemålene	blev	det	konstateret,	
at	det	er	vanskeligt	at	skelne	disse	faktorer	fra	hinanden,	men	at	problemstillingen	kan	afhjælpes	ved	brug	
af	eksterne	af	performancestandarder.		

Det	afsluttende	holdningsspørgsmål	omhandler	ligeledes	kontrollerbarhedskriteriet.	En	måde	at	skelne	
mellem	kontrollerbare	og	ikke-kontrollerbare	faktorer	er,	at	performancestandarder	fastsættes	relativt	til	
benchmark-virksomheder.	Der	er	imidlertid	ikke	en	entydig	holdning	til,	hvorvidt	ledelsen	udelukkende	bør	
belønnes	i	tilfælde,	hvor	virksomheden	har	klaret	sig	bedre	end	sine	konkurrenter.		

7.1.1.	Delkonklusion	

Den	brede	anvendelse	af	performanceaflønning	i	praksis	samt	den	markante	opbakning	til	
performanceaflønningen	som	metode,	støtter	op	de	teoretiske	motivers	relevans.	Denne	opbakning	
observeres	for	både	respondenterne	samt	de	repræsenterede	virksomheder.	Der	er	blandt	respondenterne	
bred	enighed	om,	at	performanceaflønning	både	bidrager	til	synkronisering	af	interesser	samt	til	at	
fastholde,	tiltrække	og	motivere	ledelsen,	der	alle	er	væsentlige	teoretiske	motiver.	Delte	meninger	er	der	
dog	om	incitamentsaflønningens	påvirkning	af	ledelsens	risikovillighed.	Værdiskabelse	som	et	langsigtet	

																																																													
94	Bechmann	&	Nielsen	(2012)	
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fænomen	understøttes	også	af	undersøgelsen,	da	den	overvejende	holdning	er,	at	performanceaflønning	
skal	tildeles	efter	langsigtede	mål.	Kortsigtede	mål	vægtes	dog	også	i	nogen	grad,	og	det	må	understreges,	
at	disse	to	ikke	nødvendigvis	er	modsætninger.	Endelig	er	der	i	praksis	blandede	holdninger	til	teoriens	
betragtninger	omkring	ledelsens	kontrollerbarhed	af	performancemålet.	Det	er	således	svært	at	sige,	om	
den	teoretiske	væsentlighed	af	isolering	af	ledelsens	performance	fra	eksterne	faktorer,	i	henhold	til	
incitamentskontraktens	efficiens,	er	vægtet	i	samme	grad	i	praksis.	

	

7.2.	Regnskabsbaserede	performancemål	

I	følgende	afsnit	vil	den	faktiske	brug	af	regnskabsbaserede	performancemål	i	incitamentskontrakter	samt	
dertilhørende	årsager	blive	belyst.	Indledningsvist	bliver	de	generelle	holdninger	fra	samtlige	af	
spørgeskemaets	respondenter	gennemgået.	Herefter	specificeres	afsnittet	til	at	belyse	den	praktiske	brug	
af	regnskabsbaserede	performancemål	gennem	besvarelser	fra	de	respondenter,	der	modtager	
performanceaflønning.	

7.2.1.	Generelle	holdninger	til	regnskabsbaserede	performancemål	

Respondenterne	bedtes	angive	deres	generelle	holdninger	til	regnskabsbaserede	performancemål.	Dette	
for,	at	indfange	svar	fra	respondenter,	der	både	modtager	og	ikke	modtager	performanceaflønning.	
Svarene	fremgår	af	nedenstående	tabel.		

	

Tabel	10	–	Generelle	holdninger	til	regnskabsbaserede	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	
spørgeskema)	
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Indledningsvist	observeres	en	overvejende	holdning	om,	at	brug	af	regnskabsbaserede	performancemål	
skaber	sammenfaldende	interesser	for	ledelse	og	ejerkreds.	Hermed	understøtter	undersøgelsen	
incitamentskontraktens	teoretiske	fundament,	som	bl.a.	er	at	begrænse	PA-problemet.	Således	er	69%	af	
respondenterne	helt	eller	delvist	enige	i,	at	der	opstår	sammenfaldene	interesser	for	ledere	og	ejere	ved	
brug	af	regnskabsbaserede	performancemål.	Denne	holdning	understøttes	tilmed	af	de	overordnede	
holdninger	vedrørende	brugen	af	præstationsafhængig	løn	som	aflønningsform.	

Et	flertal	mener,	at	brugen	af	regnskabsbaserede	mål	skaber	fokus	på	kortsigtet	værdiskabelse,	og	68%	er	
således	helt	eller	delvist	enige	heri.	Det	teoretiske	fundament	for	regnskabsbaserede	performancemål	
anerkender	problemstillingen	omhandlende	målets	sigt,	da	aflønningen	typisk	sker	på	baggrund	af	en-
periodiske	målinger,	hvorfor	et	horisont-problem	opstår.	I	foregående	afsnit	blev	det	belyst,	at	
spørgeskemaets	respondenter	i	overvejende	grad	ejer	holdningen	om,	at	performanceaflønning	bør	have	
langsigtet	værdiskabelse	for	øje,	og	der	opstår	hermed	en	uoverensstemmelse	mellem	de	generelle	
holdninger	til	tildeling	af	bonus	og	meningen	om	regnskabsbaserede	performancemåls	sigt.	I	lyset	heraf	kan	
der	sættes	et	spørgsmålstegn	ved	kongruensen	for	denne	type	af	performancemål.	

Det	efterfølgende	holdningsspørgsmål	omhandler	kontrollerbarhedskriteriet.	76%	er	helt	eller	delvist	enige	
i,	at	ledelsen	har	tilstrækkelige	forudsætninger	for	at	påvirke	de	regnskabsbaserede	performancemål.	
Holdningen	kan	forstås	som	en	klar	fortaler	for	brugen	af	denne	type	performancemål,	da	man	fra	et	
teoretisk	perspektiv	hovedsageligt	bør	aflønnes	på	baggrund	af	faktorer	under	eget	herredømme.	
Problemstillingen	om	hvorledes	målene	påvirkes	af	eksterne	faktorer	behandles	senere	i	dette	kapitel.	

Der	hersker	stor	enighed	blandt	respondenterne	om,	hvorvidt	der	eksisterer	et	tilstrækkeligt	kendskab	til,	
hvilke	faktorer	i	driften	der	kan	påvirke	performancemålene,	og	83%	er	helt	eller	delvist	enige	i	dette.	Det	
tilnærmelsesvis	entydige	svar	understøttes	af	teorien,	hvor	de	regnskabsbaserede	performancemål	ofte	er	
simple	og	let	forståelige.	Denne	specifikation	gør	sig	gældende,	da	målene	også	ofte	bruges	til	at	måle	
virksomhedens	performance,	hvorved	ledelsens	kendskabsgrad	til	målene	alt	andet	lige	er	høj.	Det	bør	
imidlertid	understreges,	at	den	”simple”	specifikation	ikke	gør	sig	gældende	for	samtlige	performancemål	
af	denne	type.	

Af	tabellen	fremgår	der	endvidere	en	overvejende	holdning	om,	at	målingerne	for	de	regnskabsbaserede	
performancemål	betragtes	som	værende	objektive,	og	heraf	forudsættes	entydige	målinger	at	opstå	for	
uafhængige	personer.	Af	besvarelserne	fremgår	det,	at	61%	er	helt	eller	delvist	enige	i	målenes	objektive	
karakter.	Det	er	imidlertid	værd	at	bemærke,	at	22%	tilhører	kategorien	”hverken	enig	eller	uenig”	mens	
18%	er	helt	eller	delvist	uenige.	Disse	differentierede	holdninger	svækker	kongruenskriteriet,	og	synes	at	
modstride	det	teoretiske	fundament,	da	både	intern	og	ekstern	kontrol	foreligger	for	regnskabsbaserede	
performancemål	løbende	og	i	forbindelse	med	endelig	aflæggelse	af	regnskab.		

7.2.2.	Brugen	af	regnskabsbaserede	performancemål	i	praksis	

De	regnskabsbaserede	performancemål	benyttes	typisk	i	forbindelse	med	kontant	bonus,	hvilket	
grundlæggende	kan	forklares	af	målenes	overordnede	korte	sigt.	Tidligere	undersøgelser	har	vist,	at	denne	
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form	for	incitamentsaflønning	er	udbredt95.	Af	nedenstående	tabel	fremgår	der,	hvor	mange	af	
spørgeskemaets	performanceaflønnede	respondenter,	der	modtager	regnskabsbaseret	aflønning.	

	

Figur	12	–	fordeling,	brugen	af	regnskabsbaserede	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Med	afsæt	i	fordelingen	er	regnskabsbaserede	performancemål	en	tydeligt	anerkendt	måde	at	aflønne	
ledelsen	på,	da	91%	af	de	incitamentsaflønnede	respondenter	har	denne	type	performancemål	inkluderet	i	
deres	incitamentskontrakter.		

Det	indsamlede	data	for	virksomhederne	i	OMX-C20	indekset	viser	samme	tendens,	da	regnskabsbaserede	
performancemål	benyttes	i	samtlige	tilfælde,	hvor	præstationsafhængig	løn	er	en	kendsgerning96.	

Respondenterne	som	jf.	foregående	afsnit	modtager	regnskabsbaseret	performanceløn	er	yderligere	spurgt	
til,	hvilke	specifikke	performancemål	aflønningen	sker	på	baggrund	af.	Fordelingen	fremgår	af	
nedenstående	figur.	Det	noteres,	at	fordelingen	summerer	til	164%,	hvilket	er	et	udtryk	for,	at	der	i	nogle	
incitamentskontrakter	benyttes	mere	end	et	regnskabsbaseret	performancemål	

	

Figur	13	–	fordeling	af	regnskabsbaserede	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	
																																																													
95	Bechmann	&	Nielsen	(2012)	
96	C20-dataindsamling	

91%	 9%	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Modtager	du	regnskabsbaseret	
præstationsa"hængig	løn?	

Ja	 Nej	

35%	

50%	

45%	

5%	

0%	

29%	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	

Omsætning	

EBITDA	

Nettoresultat	

A8kastningsgrad	(ROIC)	

EVA	

Andre	

Hvilke	regnskabsbaserede	performancemål	
bliver	du	a"lønnet	på	baggrund	af?	



74	
	

Det	fremstår	tydeligt	af	fordelingen,	at	en	overvægt	af	respondenterne	modtager	aflønning	baseret	på	
absolutte	regnskabsbaserede	performancemål.	Således	bruges	nettoresultatet,	EBITDA	og	omsætningen	
for	henholdsvis	45%,	50%	og	35%	af	de	adspurgte;	alle	mål,	der	retter	sig	mod	værdiskabende	aktiviteter	på	
resultatopgørelsen.	

For	aflønning	baseret	på	relative	performancemål	viser	undersøgelsen,	at	afkastningsgraden	(ROIC)	indgår	i	
5%	af	tilfældene,	og	EVA,	der	teoretisk	set	besidder	en	række	fordelagtige	karaktertræk,	optræder	slet	ikke	
incitamentskontrakterne.	

Under	kategorien	”Andre”	optræder	primært	absolutte	regnskabsbaserede	mål	såsom	dækningsgraden	og	
EBIT.	Endvidere	observeres	det,	at	ingen	respondenter	bliver	aflønnet	på	baggrund	af	cash	flow	baserede	
performancemål.	Cash	flow	baserede	mål	har	i	denne	afhandling	ikke	været	udsat	for	meget	
opmærksomhed,	men	disse	kategoriseres	som	udgangspunkt	som	et	relativt	mål,	da	der	oftest	tages	et	
forbehold	balanceaktiviteter.	Hermed	forekommer	målene	selvregulerende.		

For	C20-selskaberne	anvendes	ligeledes	simple	mål	såsom	EBITDA,	EBIT	og	omsætning.	I	videre	
udstrækning	benyttes	dog	relative	mål	såsom	ROIC	og	egenkapitalforrentning	og	i	2	tilfælde	anvendes	EVA	
som	performancemål	i	incitamentsprogrammerne97.	

I	forbindelse	med	den	videre	analyse	af	regnskabsbaserede	performancemål	opdeles	disse	i	absolutte	og	
relative	performancemål.	Fordelingen	fremgår	af	nedenstående	figur.	

	

Figur	14	–	typer	af	regnskabsbaserede	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)		

Af	figuren	fremgår	det,	at	der	i	92%	af	tilfældene	anvendes	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål,	
og	relative	mål	kun	i	8%	af	tilfældene.	Den	ulige	fordeling	synes	at	opstå	som	konsekvens	af	typernes	
teoretiske	specifikationer.	De	relative	mål	tager	typisk	højde	for	flere	driftsmæssige	parametre,	hvilket	som	
udgangspunkt	forbedrer	målene	kongruensmæssige	specifikationer,	men	som	afledt	effekt	øger	
kompleksiteten.	Endvidere	medfører	hensynet	til	flere	driftsmæssige	parametre,	at	ledere	i	flere	
organisatoriske	ansvarscentre	afskæres	fra	at	bruge	relative	regnskabsbaserede	performancemål.	”The	
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deeper	you	go	in	the	organization	the	less	independence	that	managers	have	and	therefore	the	greater	
problem	in	measuring	their	contribution.”98		

Samtlige	af	undersøgelsens	regnskabsbaserede	performancemål	er	underlagt	en	række	regnskabsmæssige	
problemstillinger,	såsom	earnings	management,	der	dog	ikke	ændrer	sig	på	baggrund	af	om	målene	er	
absolutte	eller	relative.	Herom	udtaler	Thomas	Plenborg:	”Ved	de	regnskabsmæssige	mål,	er	der	ret	vide	
muligheder	for,	at	ledelsen	kan	gå	ind	og	påvirke	dem.	Når	det	er	sagt,	så	sidder	der	altså	en	bestyrelse	og	
en	revision,	der	overvåger	dem.	Man	får	revisionsprotokol	fra	revisionen,	hvor	der	står,	hvad	der	er	
foregået,	og	hvis	der	er	noget	de	ikke	bryder	sig	om	at	se.”99	I	praksis	er	mulighederne	altså	begrænsede	for	
manipulation	fra	ledelsen,	og	Thomas	Plenborg	tilføjer,	at	det	stort	set	kun	er	såfremt	ledelsen	direkte	fifler	
med	tallene,	at	truslen	er	reel100.	Disse	problemstillinger	analyseres	således	ikke	yderlige	i	dette	afsnit.	

Jf.	forrige	afsnit	anvendes	de	relative	regnskabsbaserede	performancemål	i	videre	udstrækning	blandt	
selskaberne	i	C20-indekset.	
	
7.2.2.1.	Brugen	af	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	

Jf.	ovenstående	afsnit	blev	det	identificeret,	at	de	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	var	
signifikant	mere	benyttet	i	praksis	end	de	relative.	I	nærværende	afsnit	afdækkes	det,	hvorfor	denne	
tendens	observeres	i	praksis.	Holdningerne	for	de,	der	bliver	aflønnet	på	baggrund	af	absolutte	
regnskabsmål	til	en	række	udsagn,	er	opstillet	i	den	kommende	tabel.	

																																																													
98	Brealey,	Myers,	Allen	(2013),	s.	307	
99	Interview,	Thomas	Plenborg	
100	Interview,	Thomas	Plenborg	
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Tabel	11	–	holdninger	til	egne	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	
spørgeskema)	

Jf.	ovenstående	fremgår	det,	at	de	adspurgte	i	relativt	høj	grad	mener,	at	deres	absolutte	regnskabsmål	
skaber	sammenfaldende	interesser	mellem	ejere	og	ledere,	og	84%	svarer,	at	de	er	helt	eller	delvist	enige	i,	
at	målene	giver	lederne	bedre	forudsætninger	for	at	varetage	ejernes	interesser.	Det	findes	endvidere	
bemærkelsesværdigt	at	sammenligne	den	tilnærmelsesvise	entydige	holdning	med	de	overordnede	
holdningsspørgsmål	til	regnskabsbaserede	performancemål,	som	fremgår	af	tabel	10,	hvor	69%	af	alle	
respondenter	var	helt	eller	delvist	enige	i	forhold	til	samme	udsagn.	Altså	hersker	der	en	betydelig	
holdningsforskel	mellem	de	adspurgte,	der	bliver	aflønnet	på	baggrund	af	absolutte	regnskabsbaserede	
performancemål	og	samtlige	af	undersøgelsens	respondenter.			

De	efterfølgende	to	udsagn	omhandler,	hvorvidt	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	er	gode	
indikatorer	for	henholdsvis	langsigtet	og	kortsigtet	værdiskabelse.	Af	svarende	fremgår	det,	at	
respondenterne	overvejende	er	helt	eller	delvist	enige	i,	at	målene	er	gode	indikatorer	for	begge	typer	af	
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værdiskabelse.	Det	fremgår	imidlertid	klart	af	besvarelserne,	at	de	adspurgte	i	højere	grad	mener,	at	de	
absolutte	regnskabsbaserede	mål	er	en	mere	fornuftig	indikator	for	kortsigtet	værdiskabelse	end	for	
langsigtet.	Holdningen	af	det	teoretiske	grundlag,	der	fremhæver	de	absolutte	regnskabsmåls	fordele	på	
det	korte	sigt.	

Under	antagelsen	om	at	værdiskabelse	er	et	langsigtet	fænomen	svækker	ovenstående	problemstilling	
målenes	kongruens.	Foruden	horisontproblemet	har	de	absolutte	regnskabsbaserede	en	række	
problematiske	egenskaber	i	forbindelse	med	indfrielse	af	netop	kongruenskriteriet.	Herunder	kan	det	
nævnes,	at	de	generelt	ikke	tager	forbehold	for	risiko	og	investeringer,	hvilket	isoleret	set	svækker	målenes	
refleksion	af	den	faktiske	værdiskabelse.	I	lyset	heraf	opstår	et	plausibelt	belæg	for,	hvorfor	
respondenterne	fremhæver	målenes	indikation	for	kortsigtet	værdiskabelse.		

Der	observeres	spredte	holdninger	vedrørende	spørgsmålet	om,	hvorvidt	performancemålene	ændrer	de	
adspurgtes	risikoaversion.	Således	svarer	48%	af	de	er	helt	eller	delvist	uenige	i,	at	deres	
regnskabsbaserede	incitamentsordning	gør	dem	mindre	risikovillige.	Samtidig	svarer	30%,	at	de	er	helt	eller	
delvist	enige	i	hypotesen.	Teoriens	potentielle	trussel	omkring	forhøjet	risikoaversion	hos	lønmodtageren	
kan	således	ikke	afvises,	hvorfor	incitamentsaflønning	umiddelbart	ikke	kan	betragtes	som	en	komplet	
løsning	på	PA-problemstillingen.		

Til	holdningsspørgsmål	5,	der	berører,	hvorvidt	de	adspurgte	har	tilstrækkelige	forudsætninger	for	at	
påvirke	de	regnskabsbaserede	performancemål,	svarer	77%,	at	de	er	helt	eller	delvist	enige	heri,	og	den	
overvejende	holdning	er	altså,	at	kontrollerbarhedskriteriet	er	opfyldt.	Det	blev	konstateret	i	den	teoretiske	
gennemgang	i	kapitel	5,	at	alle	tiltag,	der	er	foretaget	eller	igangsat	af	ledelsen	vil	påvirke	indtjeningen	etc.,	
hvorfra	det	teoretiske	belæg	for	respondenternes	holdning	findes.		

Respondenterne	blev	tilsvarende	adspurgt,	hvorvidt	performancemålene	i	deres	incitamentskontrakter	
bliver	påvirket	af	faktorer,	som	falder	uden	for	deres	indflydelse.	Hertil	svarede	54%,	at	de	var	helt	eller	
delvist	enige	i,	at	målene	blev	påvirket	af	eksterne	faktorer,	hvorimod	30%	var	helt	eller	delvist	uenige.	Den	
eksterne	påvirkning	for	størstedelen	af	respondenterne	svækker	teoretisk	set	målingens	præcision	og	
hermed	incitamentskontraktens	effeciens.	Problemet	kan	potentielt	afhjælpes	af	stillingstagen	fra	en	
bonuskomite	eller	i	kraft	af	eksterne	performancestandarder,	som	vil	blive	belyst	senere	i	dette	kapitel.			

93%	er	helt	eller	delvist	enige	i,	at	de	har	tilstrækkelig	viden	om,	hvilke	faktorer	i	driften	der	påvirker	deres	
absolutte	regnskabsbaserede	performancemål.	Dette	er	i	høj	grad	en	styrke	i	forhold	til	
simplicitetskriteriet,	der	desuden	understøttes	af	det	teoretiske	fundament,	som	tilsiger,	at	absolutte	
performancemål	ofte	bruges	i	forbindelse	med	opfølgningen	på	en	virksomheds	performance,	hvorfor	
ledere	typisk	vil	have	høj	kendskabsgrad	til	disse.	Ydermere	betragtes	disse,	som	værende	de	mest	enkle	
regnskabsbaserede	performancemål.	

Afslutningsvist	hersker	der	en	klar	holdning	om	målingen	som	værende	af	objektiv	karakter,	hvilket	i	høj	
grad	understøttes	af	det	teoretiske	belæg,	hvor	målene	kontrolleres	både	internt	og	eksternt.		

7.2.2.2.	Brugen	af	relative	regnskabsbaserede	performancemål	

Hensigten	med	følgende	afsnit	er	enslydende	med	foregående,	dog	med	de	relative	regnskabsbaserede	
performancemål	som	omdrejningspunkt.	Besvarelserne	giver	anledning	til	bekymring	omkring	robustheden	
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af	afsnittets	konklusioner,	da	kun	en	relativ	lille	andel	af	respondenterne	aflønnes	på	baggrund	af	relative	
regnskabsmål.	Af	denne	årsag	opstilles	tabellen	tilsvarende	til	tabel	11	fra	forrige	afsnit	ikke	opstillet,	og	
gennemgangen	bliver	således	kun	af	de	klarest	observerbare	tendenser.	Tabellen	med	den	konkrete	
fordeling	findes	i	bilag	9.	

Den	er	en	klar	holdning	til,	at	målene	giver	bedre	forudsætninger	for	at	varetage	ejernes	interesser,	og	
ingen	er	således	uenige	i	dette.	Ligeledes	er	der	en	overvejende	holdning	til,	at	de	relative	regnskabsmål	er	
fornuftige	indikatorer	for	værdiskabelsen	på	både	kort	og	langt	sigt.	For	det	lange	sigt	i	højere	grad	end	det	
var	tilfældet	for	de,	der	aflønnes	efter	absolutte	regnskabsmål.	Disse	forhold	pointerer,	at	de	relatives	måls	
teoretisk	høje	kongruens	også	er	til	stede	i	praksis.	

Lønmodtagerne	vurderer	de	relative	regnskabsmål	som	værende	nogenlunde	kontrollerbare,	og	
fordelingen	ligger	generelt	meget	nær	den	for	de	absolutte	mål	for	udsagnene	forbundet	med	
kontrollerbarheden.	Det	skal	i	denne	forbindelse	noteres,	at	det	som	oftest	blot	vil	være	den	øverste	
ledelse,	der	har	kontrol	over	relative	aktiemål,	eftersom	disse	fanger	mange	områder	af	driften.	

Langt	størstedelen	mener,	at	have	viden	om,	hvilke	faktorer	i	driften,	der	påvirker	de	relative	
regnskabsbaserede	performancemål,	og	simplicitetskriteriet	er	derfor	opfyldt.	Dog	er	denne	vægt	en	smule	
under,	hvad	der	gjorde	sig	gældende	for	de	absolutte	regnskabsmål,	hvilket	støtter	op	om	den	teoretiske	
betragtning	om,	at	relative	regnskabsmål	er	en	kende	mere	komplekse	end	de	absolutte.	Endelig	er	
hoveparten	enige	i,	at	målingen	er	kendetegnet	af	objektivitet,	hvilket	kan	betegnes	som	en	styrke	i	forhold	
til	kongruenskriteriet.	

7.2.3.	Delkonklusion	

Undersøgelsen	viser,	at	brugen	af	regnskabsbaserede	performancemål	i	praksis	er	hyppig,	da	91%	af	
undersøgelsens	incitamentsaflønnede	respondenter	har	sådanne	mål	inkluderet	i	deres	ordninger.	
Endvidere	fremgår	det,	at	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	benyttes	i	signifikant	højere	grad	
end	relative	mål.	Egenskaberne	for	alle	typer	af	regnskabsmål	at	er	i	høj	grad	i	overensstemmelse	med	det	
teoretiske	fundament,	og	nævneværdigt	viser	undersøgelsen,	at	de	relative	mål	i	højere	grad	er	
tilfredsstillende	indikatorer	for	den	langsigtede	værdiskabelse,	og	hermed	isoleret	set	er	mere	kongruente.	
Over	et	er	regnskabsmålene	dog	bedre	indikatorer	for	den	kortsigtede	værdiskabelse,	og	dermed	nyttige	i	
forbindelse	med	den	årlige	bonus.	Det	fremgår	desuden,	at	de	relative	mål	er	marginalt	mere	komplekse	
end	de	absolutte.	Hertil	noteres	det,	at	undersøgelsens	relative	regnskabsmål	overvejende	er	i	form	af	
ROIC,	der	teoretisk	set	ikke	er	betydeligt	mere	kompleks	end	de	absolutte	mål.		

Fra	et	teoretisk	perspektiv	hersker	der	ingen	forskelle	i	forhold	til	kontrollerbarhedskravet	for	de	absolutte-	
og	relative	regnskabsbaserede	performancemål,	hvilket	også	understøttes	af	undersøgelsens	resultater.	
Dette	efterlader	valget	af	performancestandarder	som	analysebaggrund	for	at	vurdere,	hvorvidt	kriteriet	
vægtes	i	praksis.	Dette	behandles	i	afsnit	7.5.	

Det	kan	altså	konkluderes,	at	valget	af	performancemål,	i	kraft	af	den	høje	vægt	i	simplicitetskravet,	isoleret	
set	ikke	fuldstændigt	løser	PA-problemstillingen	i	henhold	til	refleksion	af	værdiskabelse.	Dette	udledes,	
eftersom	de	benyttede	performancemål	ikke	synes	at	skabe	størst	mulig	interesseoverensstemmelse	
mellem	parterne,	men	snarere	giver	ledelsen	forudsætninger	for	at	arbejde	målrettet	mod	simplere	mål,	
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hvorved	PA-problemstilling	begrænses	indirekte.	De	simple	karaktertræk	for	de	absolutte	mål	synes	at	
fremme	anvendelsen,	og	dette	selvom	det	teoretisk	set	ikke	mere	komplekst	at	bruge	et	relativt	
regnskabsmål	som	eksempelvis	ROIC.	Kompleksiteten	spiller	i	teorien	først	en	nævneværdig	rolle	ved	
måling	af	den	økonomiske	profit,	som	eksempelvis	ved	EVA,	hvor	der	kræves	flere	skøn,	da	virksomhedens	
risiko	inkluderes.	

	

7.3.	Aktiebaseret	performanceaflønning	

I	følgende	afsnit	vil	brugen	af	aktiebaseret	performanceaflønning	i	praksis	samt	årsagerne	hertil	blive	
belyst.	Indledningsvist	gennemgås	de	generelle	holdninger	fra	alle	spørgeskemaets	respondenter,	og	
herefter	specificeres	afsnittet	til	at	belyse	den	praktiske	anvendelse	af	aktiebaseret	performanceaflønning.	
Som	dette	afsnit	indsnævres,	gives	der	anledning	til	bekymring	omkring	antallet	af	brugbare	svar,	da	kun	
11%	af	undersøgelsens	respondenterne	modtager	aktiebaseret	performanceaflønning.	Da	børsnoterede	
virksomheder	har	bedre	forudsætninger	for	anvendelse	af	aktiebaseret	aflønning	medtages	i	dette	afsnit,	
som	supplement	til	spørgeskemaundersøgelsen,	data	fra	virksomhederne	i	C20-indekset	omkring	deres	
aktiebaserede	aflønning.	For	både	overblikkets	og	redelighedens	skyld	holdes	disse	to	datakilder	adskilt	
frem	til	afsnittets	konklusion,	hvor	en	samlet	vurdering	af	den	praktiske	brug	af	aktiebaseret	aflønning	
gives.	

7.3.1.	Generelle	holdninger	til	aktiebaseret	performanceaflønning	

Af	nedenstående	tabel	fremgår	respondenternes	besvarelser	i	forhold	til	deres	generelle	holdninger	til	
aktiebaseret	performanceaflønning.	Tabellen	indeholder	besvarelser	fra	samtlige	respondenter,	således	at	
holdninger	fra	respondenter,	der	ikke	aflønnes	efter	aktiekurs	inkluderes.	

	

Tabel	12	–	Generelle	holdninger	til	aktiebaseret	performanceaflønning	(egen	tilvirkning,	kilde:	
spørgeskema)	
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Spørgsmålene	er	primært	bygget	op	omkring	kongruens-	og	kontrollerbarhedskriteriet,	der	dog	også,	ifølge	
den	teoretiske	gennemgang,	må	siges	at	være	de	centrale	kriterier	i	forhold	til	aktiebaseret	aflønning.	

Kongruens	

Der	ses	en	klar	tendens	til	en	generel	holdning	om,	at	aktiebaseret	performanceaflønning	skaber	
interesseoverensstemmelse	mellem	ledelse	og	ejerkreds.	Konkret	er	71%	af	respondenterne	helt	eller	
delvist	enige	i	dette,	mens	kun	9%	er	helt	eller	delvist	uenige.	Med	andre	ord	mindsker	aktiebaseret	
aflønning,	efter	respondenternes	overbevisning,	PA-problemstillingen.	

Lidt	anderledes	er	fordelingen,	når	der	spørges	til,	hvorvidt	aktiebaseret	aflønning	skaber	fokus	på	
langsigtet	værdiskabelse.	Dog	er	der	stadig	et	flertal	af	respondenterne,	nemlig	59%,	der	er	helt	eller	delvist	
enige.	Omvendt	er	18%	helt	eller	delvist	uenige.	Dette	vidner	for	det	første	om	en	overensstemmelse	
mellem	respondenternes	tidligere	besvarelse,	hvor	det	var	den	generelle	holdning	var,	at	
performanceaflønning	bør	tildeles	på	baggrund	af	langsigtede	mål.	For	det	andet	stemmer	dette	også	med	
teorien	omkring	aktiekursen	som	performancemål,	da	aktiekursen	i	princippet	er	performancemåling	på	
det	længst	mulige	sigt.		

Kontrollerbarhed	

Ved	de	sidste	to	udsagn	er	der	noget	mere	usikkerhed	omkring	besvarelserne,	da	der	i	begge	tilfælde	
befinder	sig	mere	end	en	tredjedel	af	respondenterne	i	kategorien	”Hverken	enig	eller	uenig”.	For	begge	
udsagn	gælder	det	dog,	at	51%	er	helt	eller	delvist	enige.	Størstedelen	af	respondenterne	er	altså	under	
den	overbevisning,	at	ledelsen	både	har	tilstrækkelige	forudsætninger	for	at	påvirke	aktiekursen,	og	er	
bekendt	med	hvilke	faktorer	i	driften,	der	påvirker	kursen.	Denne	usikkerhed	i	besvarelserne	bakker	i	nogen	
grad	op	omkring	de	teoretiske	udfordringer	forbundet	med	aktiekursens	kontrollerbarhed,	hvor	særligt	
eksterne	faktorer	har	en	svækkende	effekt	på	kontrollerbarheden.		

Simplicitet	

Den	overvejende	enighed	i	det	sidste	udsagn	angående	indsigt	i	driftspåvirkelige	faktorer	styrker	
simpliciteten	af	aktiekursmålet,	eftersom	ledelsen	har	nogenlunde	overblik	over	hvordan	aktiekursen	kan	
påvirkes	af	faktorer	under	eget	herredømme.	

7.3.2.	Brugen	af	aktiebaseret	performanceaflønning	i	praksis	

Aktiekursmålet	kan	i	nogle	tilfælde	anvendes	som	grundlag	for	en	kontant	bonus,	altså	i	form	af	
fantomaktier.	Aflønning	ved	tildeling	af	forskellige	instrumenter	er	dog	den	mest	udbredte	metode	for	
børsnoterede	virksomheder	i	forbindelse	med	aktiekursen	som	performancemål101.	I	undersøgelsen	er	
respondenterne	adspurgt,	om	de	modtager	aktiebaseret	løn.	Fordelingen	fremgår	af	nedenstående	tabel.	
Figuren	indeholder	kun	besvarelser	fra	respondenter,	der	tidligere	har	angivet,	at	de	modtager	
performanceaflønning.	

																																																													
101	Bechmann	&	Nielsen	(2012)	
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Figur	15	–	fordeling,	brugen	aktiebaseret	incitamentsaflønning	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Der	er	altså	blot	18%	af	respondenterne,	der	modtager	præstationsafhængig	løn,	som	modtager	en	eller	
anden	form	for	aktiebaseret	aflønning.	Den	lave	andel	af	positive	tilkendegivelser	antages	i	nogen	grad	at	
skyldes	den	begrænsede	repræsentation	af	respondenter	fra	børsnoterede	selskaber.	Det	er	forholdsvis	
vanskeligt	for	unoterede	selskaber	at	gøre	brug	af	aktiekursen	som	performancemål,	da	der	ikke	sker	en	
løbende	ekstern	fastsættelse	af	denne,	og	kun	hvis	en	virksomhed	har	betydelige	ressourcer	vurderes	den	
at	kunne	benytte	aktiekursen	som	et	egentligt	performancemål.	Unoterede	selskaber	er	dog	ikke	hindret	i,	
at	tildele	aktier	til	sin	ledelsen,	men	den	faktiske	værdi,	vil	først	endeligt	kunne	kendes	ved	et	salg.	

Respondenterne,	der	modtager	aktiebaseret	aflønning	blev	herefter	spurgt	til,	hvilke	typer	af	
aflønningsinstrument,	de	modtager.	Fordelingen	fremgår	af	nedenstående	figur.	

	

Figur	16	–	fordeling,	aflønningsinstrumenter	(egen	tilvirkning,.	kilde:	spørgeskema)	

Af	ovenstående	tabel	observeres,	at	langt	størstedelen,	nemlig	75%,	af	respondenternes	aktiebaserede	
incitamentskontrakter	bygger	på	almindelige	aktier.	Således	anvendes	warrants	og	optioner	kun	i	
begrænset	omfang	med	henholdsvis	17%	og	8%.	Det	skal	nævnes,	at	respondenterne	havde	mulighed	for	at	
angive	anvendelse	af	flere	aflønningsinstrumenter,	men	dette	har	ikke	været	tilfældet	ved	nogen	
besvarelser.	Dette	modsiger	i	nogen	grad	tidligere	undersøgelser	beskrevet	i	afsnit	5.3,	der	slog	fast,	at	
warrant-/optionsbaseret	aflønning	var	mere	almindelig	end	aflønning	baseret	på	aktieejerskab.	
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Teorikapitlet	fastslår,	at	aktieejerskabet	er	en	mere	kongruent	aflønningstype	end	optioner/warrants,	
hvorfor	det	heraf	giver	god	mening,	at	aktieejerskabet	er	det	mest	udbredte	i	praksis.	Det	skal	nævnes,	at	
kategorien	”Aktier”	i	ovenstående	tabel	dækker	over	såvel	almindelige	aktier,	betingede	aktier	(RSUs	
o.lign.)	og	fantomaktier.	Fordelingen	af	besvarelserne	stemmer	således	fint	overens	med	teorien,	men	ej	
med	tidligere	undersøgelser,	hvilket	giver	anledning	til	at	observere	en	trend,	hvor	praksis	i	højere	grad	
nærmer	sig	teoriens	kongruensmæssige	konklusioner.	Thomas	Plenborg	forklarer	i	det	udførte	interview,	at	
han	mest	ser	anvendelsen	af	optioner	som	historisk	betinget102.	En	anden	årsag	til	den	store	andel	af	
aktieejerskab	kan	dog	også	ligge	i	incitamentskontrakternes	simplicitet,	i	og	med,	at	aktieejerskabet,	der	jo	
ligger	til	grund	for	både	option	og	warrant,	alt	andet	lige	er	den	simpleste	form	for	aflønning.	

For	at	afdække	hvorfor	aktiebaseret	aflønning	bruges	i	praksis	er	respondenterne	blevet	spurgt	om	deres	
holdninger	til	en	række	forhold	omkring	aktiebaseret	aflønning.	Fordelingen	af	disse	er	gengivet	i	
nedenstående	tabel.	Tabellen	indeholder	svar	fra	de	respondenter,	der	modtager	aktiebaseret	aflønning.	

	

Tabel	13	–	holdninger	til	egen	aktiebaseret	aflønning	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Blandt	respondenterne	er	der	bred	enighed	om,	at	aktiebaseret	aflønning	skaber	bedre	betingelser	for	
varetagelsen	af	ejernes	interesser,	og	91%	er	således	helt	eller	delvist	enige	heri.	Dette	må	altså	være	en	
væsentlig	årsag	til	anvendelsen	af	aktiebaseret	aflønning.		
																																																													
102	Interview,	Thomas	Plenborg	
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Mere	spredt	er	holdningerne	til	aktiekursens	sigt,	hvor	66%	og	59%	er	helt	eller	delvist	enige	i,	at	
aktiekursen	øger	fokus	på	henholdsvis	langsigtede	og	kortsigtede	mål.	For	respondenter	der	er	helt	eller	
delvist	uenige	er	fordelingen	25%	for	det	lange	sigt	og	31%	for	det	korte	sigt.	Der	er	således	en	svag	
overvægt	blandt	respondenterne	til,	at	aktiekursmålet	i	højere	grad	fokuserer	på	langsigtede	end	
kortsigtede	mål.	Dog	viser	fordelingen	også,	at	kortsigtede	mål	menes	at	være	i	fokus.	En	årsag	til	
anvendelsen	af	aktiekursen	som	performancemål	må	altså	være	dens	evne	til	at	have	særligt	det	lange,	
men	også	det	korte	sigt	i	fokus.	Med	hensyn	til	det	korte	sigt,	modsiger	respondenternes	holdning	i	nogen	
grad	teorien,	der	konkluderer,	at	aktiekursens	horisont	er	den	længst	mulige.	Dog	vurderes	en	rimelig	
antagelse	at	være,	at	resultatskabelsen	på	kort	sigt	i	betydelig	grad	danner	grundlag	for	markedets	
fremtidsforventninger.	Således	kan	det	siges,	at	det	lange	og	korte	fokus	ikke	nødvendigvis	er	
modsætninger.	Det	ses	dog	ofte,	at	aktiebaseret	aflønning	sammensættes	med	mere	kortsigtede	
performancemål;	mere	om	dette	i	praksis	i	afsnit	7.6..	Dette	sker	i	kraft	af,	at	markedet	prissætter	aktien	
efter	den	offentligt	tilgængelige	information.	Hermed	opstår	en	mulig	problemstilling	da	der	hersker	forskel	
mellem	den	interne	og	offentlige	tilgængelig	information,	hvorfor	aktiekursen	potentielt	kan	manipuleres	
på	kort	sigt.		

75%	af	respondenterne	mener	helt	eller	delvist,	at	aktiekursen	er	en	god	indikator	for	virksomhedens	
værdiskabelse,	og	blot	8%	er	i	nogen	grad	uenige.	Aktiekursen	er	som	tidligere	beskrevet	den	direkte	værdi	
for	ejerne	(dividender	undtaget),	og	holdningerne	stemmer	i	denne	forbindelse	i	høj	grad	med	teorien.	
Dette	anses	derfor	som	værende	endnu	en	væsentlig	årsag	til	aktiekursens	anvendelse.		

Udgangspunktet	for	de	følgende	2	udsagn	er	problemstillingen	omkring	ledelsens	kontrollerbarhed	af	
aktiekursen.	Ved	det	første	af	disse	udsagn	mener	respondenterne	overvejende,	med	58%	helt	eller	delvist	
enige,	at	de	selv	har	tilstrækkeligt	med	muligheder	for	at	påvirke	aktiekursen.	Dermed	er	den	dominerende	
holdning,	at	ledelsen	besidder	en	vis	grad	af	kontrol	over	aktiekursen.	Omvendt	er	50%	i	nogen	grad	enige	i,	
at	aktiekursen	i	høj	grad	påvirkes	af	faktorer	uden	for	deres	indflydelse.	Uenigheden	i	begge	synspunkter	er	
den	samme.	Dette	vidner	om	nogen	usikkerhed	hos	respondenterne	i	og	med,	at	næsten	lige	så	mange	
mener	at	aktiekursen	påvirkes	af	faktorer	uden	for	deres	indflydelse,	som	der	er	respondenter,	der	mener	
selv	at	have	kontrol	over	aktiekursen.	Teorien	tilsiger	en	betydelig	indflydelse	af	udefrakommende	faktorer,	
medens	empiriske	undersøgelser	dog	viser	en	markant	spredning	i	afkast	på	tværs	af	brancher103.	Med	
andre	ord	er	det	af	ringe	effekt	med	et	bredt	og	unøjagtigt	benchmark,	og	en	betydelig	effekt	vil	først	
opstå,	såfremt	en	nøjagtigt	peer-group	kan	identificeres.		

Herefter	er	92%	helt	eller	delvist,	at	de	har	viden	om,	hvilke	driftsmæssige	faktorer	der	påvirker	
aktiekursen.	Dette	understreger,	at	respondenterne	i	høj	grad	ved	hvordan	de,	i	form	af	driftsmæssige	
tilpasninger,	kan	påvirke	aktiekursen.	Denne	holdning	er	således	endnu	stærkere	her	end	i	tabel	12,	hvor	
alle	respondenters	holdninger	fremgår.	Dette	vidner	altså	om	et	øget	simplicitetsindtryk	af	aktiekursmålet,	
for	den	gruppe	der	modtager	aflønning	herefter.	

Endelig,	angående	aktieaflønningens	påvirkning	af	ledelsens	risikovillighed,	viser	fordelingen	sig	næsten	
helt	lige	omkring	den	indifferente	svarmulighed.	Lige	dele	af	respondenterne	er	altså	uenige	og	enige	i	
forskellig	grad.	Teoriens	betragtninger	af	dette	er,	at	der	ved	en	høj	grad	af	eksponering	hos	ledelsen,	
faktisk	eller	simuleret,	kan	opstå	en	risikoaversion,	eftersom	ledelsen	nødig	vil	miste	værdi	af	deres	

																																																													
103	Møller	&	Nielsen	(1988)	
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aktieposition.	Dette	gør	sig	dog	i	højest	grad	gældende	ved	store	beholdninger	hos	ledelsen,	hvilket	kan	
være	grunden	til	spredningen	i	holdningerne.	

7.3.3.	Brugen	af	aktiebaseret	performanceaflønning	i	C20-selskaber	

Følgende	gennemgang	tager	udgangspunkt	i	det	føromtalte	indsamlede	data	fra	selskaberne	i	C20-indekset	
på	Københavns	Fondsbørs.	Dataindsamlingen	baseres	derfor,	jf.	metodeafsnittet,	på	18	af	de	største	
danske	selskaber,	der	alle	er	børsnoterede.	Det	må	rimeligvis	kunne	antages,	at	denne	gruppe	af	selskaber	
er	nogle	af	de	mest	ressourcestærke	i	forhold	til	såvel	måling	som	analyse	af	performance.	Således	bør	
denne	gruppe	have	bedre	forudsætninger	for	at	anvende	mere	komplicerede	typer	af	performancemåling,	
og	deraf	aflønning,	end	den	gennemsnitlige	virksomhed	i	denne	afhandlings	population.	

Alle	selskaber	i	indekset	gør	brug	af	aktiebaseret	aflønning,	bortset	fra	Jyske	Bank,	der	slet	ikke	anvender	
variabel	aflønning.	Aflønning	baseret	på	aktier	er	altså	særdeles	udbredt	i	denne	gruppe,	hvilket	er	i	
tilnærmelsesvis	overensstemmelse	med	Bechmann	&	Nielsen	(2012).	Her	konkluderedes	det,	at	der	ud	af	
alle	danske	børsnoterede	selskaber	i	2012	var	73%	der	anvendte	warrant-/optionsaflønning	og	31%	der	
anvendte	aktieløn104.		

Af	nedenstående	tabel	fremgår	anvendelsen	af	aflønningsinstrumenter.	Nogle	selskaber	anvender	flere	
instrumenter,	og	overlap	forekommer	således.	I	tabellen	er	Jyske	Bank	udeladt,	og	bygger	således	på	data	
fra	de	17	resterende	selskaber	i	C20-indekset.	

	

Figur	17	–	fordeling,	aflønningsinstrumenter	C20	(egen	tilvirkning,	kilde:	bilag	7)	

Af	ovenstående	kan	observeres,	at	størstedelen,	71%,	af	virksomhederne	anvender	incitamentsaflønning	
baseret	på	aktier.	I	denne	kategori	indgår	også	Restricted	Share	Units	(RSUs),	der	er	det	mest	udbredte	
blandt	selskaberne.	Der	er	altså	en	overvejende	tendens	til,	at	det	almindelige	aktieejerskab,	og	hermed	
dettes	kongruens-	og	simplicitetsfremmende	faktorerer,	foretrækkes.	Disse	typer	af	aktier	tildeles	i	praksis	
efter	graden	af	opfyldelse	af	på	forhånd	opsatte	mål.	I	selskaberne,	der	gør	brug	af	disse	aktietyper,	tager	
tildeling	ofte	udgangspunkt	i	mere	kortsigtede	finansielle	og	ikke-finansielle	performancemål.	Denne	model	
er	altså	en	form	for	kombination	af	kortsigtede	resultatmål	og	så	aktieejerskabet,	der	sætter	ledelsen	i	

																																																													
104	Bechmann	&	Nielsen	(2012)	
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samme	båd	som	ejerkredsen	og	fokuserer	på	det	lange	sigt.	Denne	tildelingsform	er	selvskreven	ved	RSU-
modellen,	men	anvendes	i	nogle	tilfælde	også	for	optioner	og	warrants.	Aktietildelingerne	er	typisk	
omkostningsfrie	for	ledelsen,	og	kun	i	enkelte	tilfælde	køber	ledelsen	aktierne,	dette	dog	altid	til	en	
betragtelig	favørkurs.	Det	kan	om	tildelingsprocessen	også	nævnes,	at	den	aktiebaserede	aflønning	for	alle	
selskaber	tildeles	rullende,	typisk	en	gang	årligt.	Jf.	den	teoretiske	gennemgang	fjerner	denne	metode	fokus	
fra	incitamentet	til	at	have	en	høj	aktiekurs	lige	omkring	exercise-tidspunktet,	da	nye	tildelingers	exercise-
kurs	fastsættes	som	en	funktion	af	markedskursen.	Dog	kan	dette	afføde	incitament	hos	ledelsen	til,	at	
holde	aktiekursen	nede	indtil	en	betydelig	beholdning	er	optjent.	Det	vurderes	altså,	at	det	at	fjerne	
ledelsens	fokus	fra	en	enkelt	fremtidig	dato	vægtes	højere	end	risikoen	for	længerevarende	forsøg	på	
begrænsning	af	aktiekursen.	Endelig	stiller	enkelte	virksomheder	krav	til	et	vist	aktieejerskab	hos	ledelsen,	
typisk	1-3	gange	den	faste	årlige	løn.	Dette	fastholder	ledelsen	incitament	til	et	langsigtet	kontinuert	fokus	
på	forøgelse	af	aktiekursen.	

Warrants	og	optioner	tegner	sig	for	en	mindre	del	af	aflønningsmetoderne	i	selskaberne,	hhv.	12%	og	35%.	
Langt	størstedelen	af	disse	instrumenter	tildeles	med	en	exercisekurs	lig	med	eller	en	smule	højere	end	
markedskursen	og	en	vestingperiode	på	3-5	år.	Oftest	er	de	tildelte	optioner	og	warrants	af	amerikansk	
type,	og	kan	derfor	udnyttes	i	en	periode	efter	vestingperioden	–	typisk	2-5	år.	En	virksomhed,	Pandora,	
benytter	optioner	med	exercisekurs	svarende	til	1%	af	markedskursen,	og	disse	kan	derfor	i	praksis	stort	set	
sidestilles	med	almindelige	aktier.	

Ved	det	endelige	salg	af	de	optjente	aktier	er	ledelsen	omfattet	af	snævre	handelsvinduer,	selvfølgelig	givet	
en	fortsat	tilknytning	til	virksomheden,	og	salg	må	typisk	foregå	i	ugerne	efter	offentliggørelsen	af	
selskabets	årsrapport.	

Den	klare	tendens	blandt	virksomhederne	i	indekset	er	altså	aflønning	i	form	af	aktier.	Dette	var	også	
tilfældet	jf.	Bechmann	&	Nielsen	(2012),	hvor	der	desuden	var	beskrevet	en	vækst	i	denne	aflønningstype	i	
de	største	børsnoterede	selskaber.		

Som	begrundelser	for	anvendelsen	af	incitamentsaflønning	bruger	selskaberne	i	indekset	ofte	
sammenlignelige	argumenter.	I	forskellige	formuleringer	og	afskygninger	benyttes	følgende	argumenter	af	
stort	set	samtlige	selskaber:	

1) At	skabe	interesseoverensstemmelse	mellem	ledelse	og	ejerkreds	(informere	ledelsen)	
2) At	fastholde,	tiltrække	og	motivere	en	kompetent	ledelse	

Ved	synkroniseringen	af	interesser,	lægges	der	ofte	vægt	på,	at	ledelsen	tilskyndes,	at	skabe	værdi	primært	
på	lang	sigt,	men	også	på	kortere	sigt.	Det	at	fastholde,	tiltrække	og	motivere	ledelsen	er	på	sin	vis	også	en	
del	af	interesseoverensstemmelsen,	eftersom	en	kompetent	ledelse	altid	vil	være	i	ejernes	interesser.	I	
denne	sammenhæng	lægges	der	ofte	vægt	på	en	konkurrencedygtig	lønpakke	i	forhold	til	virksomheder	af	
samme	størrelse	og/eller	branche.	Kongruensskabelsen	lader	altså	til	at	være	den	primære	faktor	i	
forbindelse	med	C20-selskabernes	aktiebaserede	incitamentsprogrammer,	og	argumenterne	er	da	også	
stort	set	identiske	med	de	grundlæggende	teoretiske	motiver.	Disse	argumenter	er	derfor	også	til	en	vis	
grad	standardiserede,	og	det	kan	derfor	ikke	afvises,	at	der	ligger	yderligere	mere	specifikke	årsager	til	
grund	for	de	enkelte	incitamentsprogrammer.	
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7.3.4.	Delkonklusion	

Respondenternes	holdninger	afspejler,	at	aktiekursen	anvendes	grundet	dens	kongruensfremmende	
faktorer;	interesseoverensstemmelsen,	fokus	på	kort	og	langt	sigt	samt	indikationsevne	for	værdiskabelse.	
Det	vurderes	dog	også,	at	simpliciteten	af	en	kontrakt	med	rene	aktier	vægter	i	anvendelsen.	Mere	
uenighed	er	der	dog	omkring	ledelsen	muligheder	for	at	påvirke	kursen.	De	fleste	mener	dog,	at	der	er	
klarhed	om	hvilke	faktorer	inden	for	deres	herredømme,	altså	de	driftsmæssige	faktorer,	der	kan	påvirke	
aktiekursen.	Hvorvidt	dette	så	er	tilstrækkeligt	i	forhold	til	de	udefrakommende	faktorers	påvirkning,	er	
ikke	muligt	at	konkludere.	Den	grundlæggende	overbevisning	blandt	respondenterne	er	dog,	at	aktiekursen	
overvejende	er	et	kontrollerbart	performancemål,	hvilket	adskiller	sig	fra	teoriens	betragtninger.		

Både	spørgeskemaundersøgelsen	og	C20-dataindsamlingen	beskriver	en	overvejende	tendens	til,	at	
ledelsen	aflønnes	med	aktier,	heraf	særligt	RSUs,	der	typisk	tildeles	på	baggrund	mere	kortsigtede	
finansielle	og	ikke-finansielle	mål.	Aktieejerskab	er	teoretisk	set	den	mest	kongruente	aflønningsmetode,	
hvilket	vurderes	at	være	en	væsentlig	årsag	til	graden	af	praktisk	anvendelse.	Men	også	simpliciteten,	som	
det	rene	aktieejerskab	giver,	vurderes	dog	at	være	væsentlig	grund	til	den	praktiske	udbredelse.		

Sammenholdt	med	tidligere	undersøgelser	ses	altså,	gennem	den	betydelige	andel	af	aflønning	med	
almindelige	eller	betingede	aktier,	en	tendens	til,	at	kongruensen	forsøges	øget	uden	at	gå	på	kompromis	
med	kontrakternes	simplicitet,	ja	faktisk	øges	denne	tilmed.	Heraf	udledes	det,	at	den	praktiske	anvendelse	
af	aktiebaseret	aflønning	nærmer	sig	de	teoretiske	motiver,	som	de	anvendte	analysekriterier	opstiller.	

	

7.4.	Ikke-finansielle	performancemål	

I	nærværende	afsnit	vil	brugen	af	ikke-finansielle	performancemål	i	praksis	samt	årsagerne	hertil	blive	
afdækket.	Indledningsvist	gennemgås	de	generelle	holdninger	fra	samtlige	af	spørgeskemaets	
respondenter,	og	afsnittet	specificeres	herefter	til	at	omhandle	den	praktiske	brug	af	ikke-finansielle	
performancemål.	
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7.4.1.	Generelle	holdninger	til	ikke-finansielle	performancemål	

Af	nedenstående	tabel	fremgår	respondenternes	besvarelser	i	forhold	til	deres	generelle	holdninger	om	
incitamentsaflønning	baseret	på	ikke-finansielle	performancemål.	Tabellen	indeholder	besvarelser	fra	
samtlige	respondenter	med	henblik,	at	holdninger	fra	respondenter,	der	ikke	modtager	løn	efter	ikke-
finansiel	måling	også	inkluderes.		

	

Tabel	14	–	Generelle	holdninger	til	ikke-finansielle	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Holdningsspørgsmålene	er	opbygget	omkring	de	fire	analytiske	krav	til	et	effecient	performancemål.	
Kravene	er	dog	teoretisk	set	ikke	særligt	velegnede	til	ikke-finansielle	performancemål,	hvilket	tillige	
fremgår	af	respondenternes	gennerelle	holdninger.	Målene	er	ofte	virksomhedsspecifikke,	hvorved	
generaliserende	holdninger	synes	svage,	og	gennemgående	er	holdningerne	spredte.		

I	lyset	af	ovenstående	understreges	det	generelle	teoretisk	skrøbelige	fundament	for	ikke-finansielle	
performancemål,	hvorfra	virksomheders	ikke-finansielle	value-drivers	kan	forekomme	afskygninger.				

7.4.2.	Brugen	af	ikke-finansielle	performancemål	i	praksis	

I	undersøgelsen	er	respondenterne	adspurgt,	om	de	modtager	incitamentsaflønning	baseret	på	ikke-
finansielle	performancemål.	Fordelingen	fremgår	af	nedenstående	tabel.	Figuren	indeholder	kun	
besvarelser	fra	respondenter,	der	tidligere	har	angivet,	at	de	modtager	performanceaflønning.	
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Figur	18	–	fordeling,		brugen	af	ikke-finansielle	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Af	figuren	fremgår	det,	at	29%	af	modtagerne	af	præstationsafhængig	løn	har	ikke-finansielle	
performancemål	inkluderet	i	deres	incitamentskontrakt.	Til	sammenligning	viser	det	indsamlede	data	for	
virksomhederne	i	OMX-C20	indekset,	at	incitamentsaflønning	baseret	på	ikke-finansielle	performancemål	
indgår	i	samtlige	incitamentsordninger	med	undtagelse	af	én.		

Undersøgelsens	relative	lave	grad	af	typens	benyttelse	understøttes	af	Thomas	Plenborgs	personlige	
holdning	og	erfaring:	”Kun	et	sted	jeg	er,	bruger	vi	ikke-finansiel	måling,	og	det	kan	være	det	er	en	fejl,	men	
i	sidste	ende	tænker	vi,	at	alt	det	ikke-finansielle	skal	konverteres	til	finansielt	–	det	kommer	det	til	at	gøre	
på	et	tidspunkt,	og	så	skal	vi	nok	fange	det.	At	lægge	et	ekstra	lag	ind,	som	hedder	ikke-finansiel,	det	gør	
det	hurtigt	noget	tungt,	og	det	er	ikke	fordi	jeg	ikke	anerkender,	at	der	kan	ligge	lidt	værdi	i	de	ikke-
finansielle	mål,	men	når	dagen	er	omme,	er	det	vi	vil	se	altså	nogle	kroner	i	kassen.”105	

	

	

	

	

	

	

	

Der	eksisterer	umiddelbart	ikke	nogen	begrænsning	for,	hvilke	typer	af	ikke-finansielle	performancemål	
man	kan	bruge	i	praksis.	Målene	fastsættes	af	den	givne	virksomhed,	som	har	vurderet	at	målet	fungerer	
som	en	value-driver	for	den	værdiskabende	aktivitet	i	virksomheden.	Af	nedenstående	figur	fremgår	det,	
hvilke	typer	af	ikke-finansielle	performancemål	de	adspurgte	har	inkluderet	i	deres	incitamentskontrakter.		

																																																													
105	Interview,	Thomas	Plenborg	
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Figur	19	–	typer	af	ikke-finansielle	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Af	figuren	fremgår	det,	at	både	medarbejdertilfredshed	samt	kundetilfredshed	er	hyppigt	benyttet	for	
denne	type	performancemål,	og	disse	indgår	i	henholdsvis	30%	og	23%	af	incitamentskontrakterne	med	
ikke-finansielle	performancemål.	Under	”Andre”	observeres	en	række	af	personspecifikke	performancemål,	
herunder	vækstadfærd,	udviklingsopgaver,	strategiske	projekter	mm.		

Med	henblik	på	at	identificere	årsagen	bag	brugen	af	disse	performancemål	blev	indehaverne	af	
incitamentskontrakter,	indeholdende	ikke-finansielle	performancemål,	bedt	tilkendegive	deres	holdninger	
hertil.	Disse	synes	mere	relevante,	eftersom	de	har	et	konkret	ikke-finansielt	performancemål	at	forholde	
sig	til.	Tabellen	fremgår	herunder.		
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Tabel	15	–	holdninger	til	egne	ikke-finansielle	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Indledningsvist	fremgår	det	af	svarende,	at	70%	af	de	adspurgte	er	helt	eller	delvist	enige	i,	at	ikke-
finansielle	performancemål	skaber	sammenfaldende	interesser.	Den	umiddelbare	tydelige	holdning	
understøtter	de	ikke-finansielles	performancemåls	berettigelse	i	henhold	til	den	teoretiske	problemstilling.		

De	efterfølgende	to	spørgsmål	forsøger	at	klarlægge,	hvorvidt	de	adspurgte	finder	målene	som	fornuftige	
indikatorer	for	den	kortsigtede	og	langsigtede	værdiskabelse.	Af	svarende	fremgår	det,	at	flertallet	mener,	
at	målene	fremgår	som	fornuftige	indikatorer	for	begge.	Således	svarer	85%,	at	de	er	helt	eller	delvist	enige	
i,	at	målene	fremstår	som	fornuftige	indikatorer	for	den	langsigtede	værdiskabelse,	mens	70%	har	
tilsvarende	holdning	til	den	kortsigtede	værdiskabelse.	Hermed	mener	respondenterne	i	højere	grad,	at	
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målene	er	en	tilfredsstillende	indikator	for	den	langsigtede	værdiskabelse.	I	kraft	heraf	finder	målene	
berettigelse.		

Der	hersker	differentierede	holdninger	om,	hvorledes	brugen	af	ikke-finansielle	performancemål	ændrer	
ledelsens	risikoprofil.	Det	fremgår	af	besvarelserne,	at	50%	er	helt	eller	delvist	uenige	i,	at	brugen	af	
performancemålene	ændrer	deres	risikoprofil.	Modsætningsvis	svarede	25%,	at	de	er	helt	eller	delvist	
enige	i,	at	brugen	af	performancemålene	øger	deres	risikoaversion.	Ændringer	i	risikoprofilen	svækker	
interesseoverensstemmelsen,	hvilket	understreger,	at	man	PA-problemstillingen	aldrig	kan	bortfalde	
fuldstændig.	

Af	besvarelserne	fremgår	en	overvejende	holdning	om,	at	der	foreligger	tilstrækkelige	forudsætninger	for	
at	påvirke	performancemålene,	og	70%	er	helt	eller	delvist	enige	i	dette.	Hermed	synes	
kontrollerbarhedskravet	at	være	overholdt.			

De	ikke-finansielle	performancemål	i	de	adspurgtes	incitamentskontrakter	bliver	delvist	påvirket	af	
faktorer,	som	ikke	er	under	deres	herredømme.	Der	observeres	heterogene	holdninger,	hvor	50%	er	helt	
eller	delvist	enige	i,	at	målene	bliver	influeret	af	eksterne	faktorer,	mens	40%	har	den	modsatrettede	
holdning.	Fra	et	teoretisk	perspektiv	er	det	vanskeligt	at	identificere,	hvilke	makroøkonomiske	forhold,	der	
har	betydelig	indflydelse	på	performancemålene.	Den	ukontrollerbare	indflydelse	svækker	dog	
incitamentsordningens	effeciens.		

75%	mener	helt	eller	delvist,	at	de	har	viden	om,	hvilke	faktorer	i	driften,	der	påvirker	det	ikke-finansielle	
performancemål.	Modsætningsvist	svarede	15%	at	de	er	helt	eller	delvist	uenige.	Hermed	kan	det	
konstateres,	at	de	adspurgte	har	en	tilstrækkelig	viden	om,	hvordan	de	påvirker	performancemålene,	
hvorved	målene	kan	betragtes	som	værende	simple.		

	Afslutningsvist	står	det	klart,	at	55%	af	de	adspurgte	er	helt	eller	delvist	enige	i,	at	opgørelsen	af	de	ikke-
finansielle	performancemål	er	objektiv.	På	trods	heraf	findes	der	jf.	besvarelsen	belæg	for,	at	målingens	
objektivitet	er	tvivlsom.		Herom	uddyber	Thomas	Plenborg:	”Ja,	der	er	masser	af	målingsstøj;	hvordan	
opgør	man	fx	kundetilfredshed?”106	

7.4.3.	Delkonklusion	

Den	umiddelbare	konklusion,	der	kan	drages	fra	undersøgelsen	er,	at	brugen	er	denne	type	
performancemål	retfærdiggøres.	Der	er	således	enighed	om,	at	målet	synkroniserer	interesser	mellem	
ejerkreds	og	ledelse.	Yderligere	opfattes	målene	som	fornuftige	indikatorer	for	virksomhedens	
værdiskabelse.	De	resterende	krav	til	et	effecient	målepunkt	synes	at	være	opfyldte.	Der	tages	dog	et	
forbehold	for	objektiviteten	i	målingen,	hvori	holdninger	tilmed	er	spredte.	Fra	et	teoretisk	perspektiv	
findes	her	typens	betragtelige	svaghed,	hvilket	ikke	må	underkendes.		

Af	ovenstående	retfærdiggøres	målenes	eksistens,	men	det	findes	umiddelbart	vanskeligt	at	drage	
generaliserende	konklusioner,	da	målene	er	særdeles	virksomhedsspecifikke.	I	henhold	til	teorien	er	det	
hermed	essentielt	at	identificere	faktiske	value-drivers	samt	sikre	en	pålidelig	og	robust	måling.	Målene	
anses	dog	fortsat	mest	passende	som	et	supplement	til	andre	typer	af	performancemål	i	kraft	af	de	

																																																													
106	Interview,	Thomas	Plenborg	
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ugeneraliserbare	karaktertræk	samt	risiko	for	snævertsynethed	som	konsekvens	af	det	manglende	
forbehold	for	indtjening,	investeringer	og	risiko.	

	

7.5.	Sammensætningen	af	performancemål	

Indtil	nu	er	brugen	af	specifikke	performancemål	blevet	afdækket	enkeltvis.	Dette	afsnit	vil	behandle,	
hvorvidt	man	i	praksis	kombinerer	flere	performancemål	i	en	incitamentskontrakt	for	at	opnå	en	højere	
grad	af	efficiens.	Indledningsvist	vil	det	klargøres,	hvor	mange	forskellige	performancemål	der	indgår	i	
respondenternes	individuelle	incitamentsprogrammer,	og	herefter	belyses,	hvorledes	man	i	praksis	
sammensætter	flere	typer	af	performancemål	og	hvorfor.		

Af	besvarelserne	fra	spørgeskemaet	fremgår	det,	hvor	mange	specifikke	performancemål	hver	enkelt	
respondent	har	inkluderet	i	sin	incitamentskontrakt.	Af	nedenstående	figur	fremgår	fordelingen	for	
samtlige	af	spørgeskemaets	præstationsaflønnede	respondenter.	Fordelingen	er	uafhængig	af	typen	af	
performancemål.	

	

Figur	21	–	antal	performancemål	pr.	Incitamentskontrakt	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Af	ovenstående	figur	observeres	en	tydelig	tendens	til	at	der	hovedsageligt	anvendes	få	performancemål	i	
kontrakterne	samt	at	anvendelsen	er	jævnt	faldende	som	antallet	af	mål	stiger.	Således	er	der	i	84%	af	
kontrakterne	anvendt	tre	performancemål	eller	færre.		

Som	anført	i	teorikapitlet	kan	man	fra	et	teoretisk	perspektiv	ikke	fastslå,	hvor	mange	performancemål	der	
skal	indgå	i	en	incitamentskontrakt	for	at	opnå	størst	nytte.	I	denne	afhandling	er	de	enkeltstående	typer	af	
performancemål	blevet	analyseret	på	baggrund	af	fire	kriterier	kongruens,	kontrollerbarhed,	simplicitet	
samt	regnskab	og	skat,	og	disse	kriterier	er	fortsat	relevante	såfremt	man	kombinerer	flere	
performancemål	i	incitamentskontrakter.		
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I	tilfælde,	hvor	performancemål	kombineres	påvirker	det	navnlig	kongruens-	og	simplicitetskriteriet,	da	
kombination	af	flere	performancemål	intuitivt	giver	mulighed	for	en	højere	grad	af	kongruens.	Belægget	
findes	i,	at	de	respektive	mål	kan	sammensættes	på	en	måde,	hvorpå	man	opnår	en	forbedret	indikator	for	
den	faktiske	værdiskabelse.	Endvidere	kan	man	ved	kombination	af	performancemål	bibeholde	fokus	på	
værdiskabelse	samt	flytte	fokus	på	kerneområder	i	driften,	der	måtte	forekomme	kritiske	på	kort	sigt.		

Som	nævnt	i	ovenstående	afsnit	påvirkes	simplicitetskriteriet	i	forbindelse	med,	at	der	inkluderes	flere	
performancemål	i	incitamentskontrakten.	Kontrakten	vil	således	fremstå	mere	kompleks	når	flere	
performancemål	inkluderes,	hvorfor	simplicitetskriteriet	svækkes.		

I	lyset	af	ovenstående	teoretiske	sondringer	sammenholdt	med	spørgeskemaets	resultater	kan	det	for	
størstedelen	af	respondenternes	incitamentsordninger	sluttes,	at	simplicitetskriteriet	bliver	vægtet	højere	
end	kongruenskriteriet.		

Foruden	analysen,	af	hvor	mange	specifikke	performancemål	respondenterne	har	inkluderet	i	deres	
incitamentsordninger,	findes	det	tilmed	relevant	at	undersøge,	hvordan	disse	er	sammensat.	Formålet	er	at	
belyse,	hvorledes	de	forskellige	typer	supplerer	hinanden,	og	om	der	eksisterer	et	teoretisk	belæg	for	
sammensætningen	af	performancemål	i	praksis.	Af	nedenstående	figur	fremgår	en	fordeling,	som	
illustrerer	hvordan	typerne	af	performancemål	er	sammensat.		

	

Figur	22	–	sammensætning	er	performancemålstyper	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Af	figuren	fremgår	det,	at	der	i	praksis	oftest	udelukkende	benyttes	en	type	af	performancemål	i	
incitamentskontrakten.	Således	består	performancemålene	i	incitamentskontrakterne	udelukkende	af	én	
type	for	71%	af	respondenterne.	Ud	af	disse	er	87%	af	brugen	regnskabsbaserede	performancemål,	hvilket	
synes	at	stemme	med	de	øvrige	resultater.	Det	skal	dog	tillige	noteres,	at	der	i	3	tilfælde	alene	
performanceaflønnes	på	basis	af	ikke-finansielle	mål,	hvilket	teoretisk	set	fremmer	kontraktens	
snævertsynethed,	eftersom	der	hverken	fokuseres	på	indtjening	eller	investeringer.	Thomas	Plenborg	
bemærker	om	dette	i	forhold	til	måling	af	kundetilfredshed:	”Jeg	behøver	ikke	have	en	kundetilfredshed	på	
5	altid,	det	kan	være	det	koster	spidsen	af	en	jetjager	at	komme	op	på	5;	at	det	koster	på	bundlinjen,	og	det	
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er	vi	jo	ikke	interesserede	i.	De	(ledelsen	red.)	må	balancere	den	kundetilfredshed,	sådan	så	jeg	ser	noget	
bundlinje.”107	Det	kan	altså	udledes,	at	måling	alene	på	ikke-finansielle	virker	er	uhensigtsmæssigt,	da	
ledelsens	fokus	fjernes	fra	den	værdiskabende	aktivitet,	der	kan	måles	i	regnskabet.	

For	at	opnå	en	kongruent	incitamentskontrakt,	der	er	en	fornuftig	indikator	for	den	faktiske	værdiskabelse,	
kan	der	findes	belæg	for	at	benytte	samtlige	typer	af	performancemål.	Således	er	det	tidligere	konkluderet,	
at	aktiebaserede	performancemål	er	en	nogenlunde	indikator	for	den	langsigtede	værdiskabelse.	
Regnskabsbaserede	performancemål	kan	til	dels	fungerer	som	indikator	for	den	langsigtede	værdiskabelse,	
men	benyttes	i	højere	grad	på	baggrund	af	sin	simplicitet	samt	evne	til	at	placere	kortsigtet	ledelsesfokus	
på	kerneområder	i	driften.	Ikke-finansielle	performancemål	har	den	klare	fordel,	at	de	potentielt	kan	
placere	ledelsesfokus	på	områder,	der	ikke	fremgår	af	regnskabet,	men	som	findes	vigtige	for	den	
fremtidige	værdiskabelse.	Sammensætning	hvor	samtlige	typer	af	performancemål	er	inkluderet	
observeres	hos	9%	af	respondenterne.		

Med	afsæt	i	ovenstående	fokus	på	at	tilgodese	både	langsigtet	og	kortsigtet	værdiskabelse	synes	det	
fordelagtigt	at	sammensætte	incitamentsordningen	herefter.	Af	undersøgelsen	fremgår	det,	at	75%	af	
respondenterne	med	langsigtede	aktieaflønning	programmer	sammensætter	disse	med	mere	kortsigtede	
mål.	I	lyset	heraf	observeres	det,	at	man	i	høj	grad	tilskynder	den	teoretisk	optimale	sammensætning	af	
typerne	såfremt	muligt.		

For	C20-selskaberne	anvendes	alle	3	typer	af	performancemål	16	tilfælde	svarende	til	89%	af	
selskaberne108.	Disse	selskaber	forventes	at	have	solide	forudsætninger	for	performancemåling,	og	det	kan	
således	udledes,	at	selskaberne	er	tilbøjelige	til	at	øge	kongruensen,	på	mulig	bekostninger	af	simpliciteten,	
som	deres	forudsætninger	for	performancemåling	begunstiges.	

	

7.6.	Fastsættelse	af	performancestandard		

I	spørgeskemaet	fandtes	det	relevant	at	afdække,	hvorledes	performancestandarden	bliver	fastsat	for	
respondenterne,	altså	om	performancemålene	anvendes	i	uændret	form	eller	justeres	i	forhold	til	andre	
virksomheder.	Jf.	den	teoretiske	gennemgang	i	afsnit	5.6.	er	valget	af	performancestandarder	ikke	
irrelevant	for	performancemålet	og	de	dertilhørende	analysekriterier.	Valget	af	performancestandarder	har	
især	indflydelse	på	kontrollerbarheds-	og	simplicitetskriteriet.			

Som	det	blev	gennemgået	i	det	teoretiske	afsnit	er	der	ikke	et	entydigt	facit	på,	hvilken	type	af	
performancestandarder	man	skal	vælge,	da	der	kan	findes	belæg	for	at	benytte	begge.	Respondenternes	
svar,	fordelt	på	de	3	kategorier	af	performancemåling,	fremgår	af	nedenstående	figur.	For	hver	kategori	er	
det	naturligvis	blot	de	respondenter,	der	aflønnes	efter	den	pågældende	type,	hvis	svar	ligger	til	grund	for	
figuren.	

																																																													
107	Interview,	Thomas	Plenborg	
108	C20-dataindsamling	
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Figur	20	–	Fastsættelse	af	performancestandarder	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Ved	regnskabsbaseret	performancemåling	bliver	98%	af	de	adspurgtes	performance	målt	med	interne	
standarder.	Som	beskrevet	i	det	teoretiske	kapitel	øges	risikoen	for	earnings	management	ved	brug	af	
interne	performancestandarder.	Årsagen	hertil	er	eksempelvis	at	lederne	selv	indgår	i	budgetprocessen.	
Der	kan	tilmed	opstå	i	situationen,	hvor	man	erkender	at	budgettet	ikke	kan	nås,	hvorfor	lederen	potentielt	
kan	udskyde	indtjeningen	til	næste	periode.	

Foruden	den	forøgede	risiko	for	earnings	management	har	det	overvejende	valg	af	interne	standarder	
ligeledes	indflydelse	på	kontrollerbarhedskriteriet.	Jf.	de	foregående	afsnit	blev	det	konkluderet,	at	
respondenternes	regnskabsbaserede	performancemål	bliver	påvirket	af	faktorer,	som	de	ikke	havde	
indflydelse	på.	Denne	problemstilling	kan	afhjælpes	ved	brug	af	eksterne	performancestandarder.	Ved	
eksempelvis	at	fastsætte	performancestandarden	efter	benchmark-virksomheder	neutraliseres	den	
makroøkonomiske	påvirkning,	hvilket	styrker	incitamentskontraktens	effeciens.	Der	opstår	imidlertid	en	
udfordring	i	at	udvælge	de	korrekte	sammenlignelige	virksomheder.						

Den	overvejende	brug	af	interne	performancestandarder	har	dog	en	positiv	indflydelse	på	
simplicitetskriteriet.		

I	lyset	af	ovenstående	afsnit	kan	det	konkluderes,	at	virksomhederne	udsætter	sig	selv	for	en	forøget	risiko	
for	earnings	management	i	forbindelse	med	fastsættelsen	af	performancestandarden	for	de	
regnskabsbaserede	performancemål.	Dette	betragtes	som	en	svækkelse	af	kongruenskriteriet.	Hvorvidt	
dette	egentligt	er	et	betydeligt	forhold	i	praksis,	er	imidlertid	vanskeligt	at	vurdere	på	baggrund	af	
undersøgelsen.	I	henhold	til	afsnit	7.2.	siger	Thomas	Plenborg	dog,	at	han	ikke	erfarer	earnings	
management	som	en	signifikant	trussel	i	kraft	af	virksomheders	interne	og	eksterne	kontrolfunktioner.	
Yderligere	nedprioriteres	kontrollerbarhedskriteriet,	da	performancemål	i	højere	grad	påvirkes	af	eksterne	
og	makroøkonomiske	forhold.	Som	modsvar	gør	brugen	af	interne	standarder	incitamentskontrakterne	
mere	simple,	hvilket	kan	være	et	belæg	for	den	overvejende	brug	af	interne	performancestandarder.	

Den	hyppige	brug	af	interne	performancestandarder	understøttes	tillige	af	Thomas	Plenborg	og	hans	
erfaringer:	”De	steder	jeg	sidder	bruger	vi	ikke	eksternt	endnu.	Et	sted	sidder	vi	lige	og	revurderer,	om	vi	skal	

Regnskabsbaseret	

Aktiebaseret	

Ikke-8inansiel	

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%	

Fastsættelse	af	performancestandard	

Interne	standarder	 Eksterne	standarder	



96	
	

lave	det	lidt	om.	Et	er	forslagene	er,	at	vi	skal	finde	en	kurv	af	virksomheder,	der	minder	om	den	vi	snakker	
om,	og	så	se	på,	om	de	så	kan	slå	dem	på	aktiekursen.”109	Ydermere	understreger	han,	er	der	ved	brug	af	
eksterne	performancestandarder	opstår	2	støjkilder.	Første	opstår	ved	udvælgelsen	af	en	korrekt	
benchmark	virksomhed,	hernæst	følger	regnskabspraksis,	hvis	man	ønsker	sammenlignelige	nøgletal110.	

I	forhold	til	aktiebaseret	performancemåling	skal	interne	og	eksterne	standarder	forstås	som	hhv.	
aktiekursen	i	sin	rene	form,	som	den	optræder	på	børsen	eller	er	beregnet,	og	aktiekursen	indekseret	mod	
en	peer-group	eller	indeks.	Af	figuren	kan	observeres,	at	aktiekursen	i	17%	af	respondenternes	
incitamentskontrakter	måles	relativt.	Ifølge	den	teoretiske	gennemgang	resulterede	relativ	kursmåling	i	en	
markant	styrkelse	af	kontrollerbarhedskriteriet,	og	dermed	en	bedre	evne	til	at	måle	ledelsens	egentlige	
performance.	Omvendt	svækkedes	i	nogen	grad	kongruensen,	men	især	simpliciteten.	

Tendensen	i	praksis	er	altså,	at	simpliciteten	og	i	nogen	grad	kongruensen	prioriteres	over	
kontrollerbarheden.	En	anden,	og	måske	den	væsentligste,	grund	til	fordelingen	kan	være,	at	det	er	meget	
besværligt	eller	helt	umuligt,	at	identificere	en	relevant	peer-group,	som	aktiekursen	kan	indekseres	imod.	
Dette	kan	således	tvinge	virksomheder	til	blot	at	anvende	det	absolutte	kursmål	som	performancemål.		

Af	dataindsamlingen	for	C20-selskaberne	kan	det	observeres,	at	7	selskaber	svarende	til	knap	40%	oplyser,	
at	de	anvender	relativ	kursmåling	i	forhold	til	sammenlignelige	konkurrenter.	Dette	tyder	på,	at	selv	større	
mere	ressourcestærke	virksomheder	i	overvejende	grad	også	fravælger	relativ	kursmåling.	Naturligvis	kan	
et	problem	for	så	store	virksomheder	også	være	at	finde	sammenlignelige	konkurrenter,	som	der	kan	måles	
imod.	

I	praksis	prioriteres	simpliciteten	og	på	sin	vis	kongruensen	altså	højt,	og	kontrollerbarheden	vægtes	i	
lavere	grad.	Udover	de	teoretiske	motiver	for	denne	prioritering,	vurderes	besværligheden	ved	
identificering	af	en	passende	peer-group	ligeledes	at	være	en	styrende	faktor	for	den	begrænsede	praktiske	
anvendelse	af	relativ	kursmåling.	

For	ikke-finansiel	performancemåling	er	overvægten,	på	lige	fod	med	de	øvrige	måltyper,	hos	de	interne	
standarder	med	90%.	Der	observeres	altså	samme	tendens	omkring	opprioritering	af	simplicitet	og	
nedprioritering	af	kontrollerbarhed.	En	klar	faktor	i	forbindelse	med	ikke-finansiel	måling	er	da	også	den	
målingsstøj,	der	må	kunne	forventes.	Da	ikke-finansiel	måling	sjældent	er	objektiv,	bliver	den	nok	ikke	mere	
objektiv	af,	at	måle	mod	eksterne	usikre	opgørelser.	Der	bør	altså	være	klare	forudsætninger	og	
retningslinjer	i	forbindelse	med	ikke-finansiel	måling,	da	støjen	ellers	vil	være	dominerende.	

	

	

	

																																																													
109	Interview,	Thomas	Plenborg	
110	Interview,	Thomas	Plenborg	
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7.7.	Delkonklusion	

Formålet	med	nærværende	kapitel	har	været	at	afdække	hvilke	performancemål,	der	anvendes	i	praksis	og	
de	dertilhørende	årsager.	

Undersøges	har	vist,	at	performanceaflønning	anvendes	i	vid	udstrækning.	Yderligere	tilkendegives	en	
markant	opbakning	til	performanceaflønningen	som	metode	samt	dens	teoretiske	motiver.	Nævneværdigt	
fremhæves	evnen	til	at	synkroniserer	interesser	for	ejerkreds	og	ledelse.		

Regnskabsbaserede	performancemål	bruges	i	vid	udstrækning	og	er	indeholdt	i	størstedelen	af	
undersøgelsens	incitamentsordninger.	Undersøgelsens	resultater	understøtter,	at	målene	i	høj	grad	egner	
sig	brug	i	forbindelse	med	incitamentskontraktens	kortsigtede	bonus.	Absolutte	regnskabsbaserede	
performancemål	med	særligt	fokus	på	indtjeningen	benyttes	i	høj	grad	på	bekostning	af	relative	mål.	De	
praktiske	egenskaber	for	begge	typer	er	sammenfaldende	med	det	teoretiske	fundament.	I	lyset	heraf	
tilskynder	man	i	praksis	at	give	ledelsens	forbedrede	forudsætninger	for	at	arbejde	målrettet	mod	simplere	
mål,	på	bekostning	af	målenes	refleksion	af	den	faktiske	værdiskabelse.	Om	denne	tendens	beskriver	
Thomas	Plenborg	på	baggrund	af	sine	praktiske	erfaringer:	”(…)du	skal	have	ledelsen	med	dig,	som	
aktionær	og	bestyrelse,	dvs.	de	skal	forstå	det	(performancemålingen,	red.),,	det	skal	kunne	kommunikeres	
ud.	Du	er	nødt	til	at	gøre	det	simpelt,	du	er	nødt	til	at	bruge	nogle	KPI’er	du	bruger	i	dagligdagen,	ellers	
kommer	der	for	meget	misalignment.”111	

Teoretisk	set	synes	det	dog	muligt	at	udvælge	regnskabsbaserede	performancemål	såsom	ROIC,	hvorpå	
kongruensen	forøges	uden	nævneværdigt	at	ofre	simpliciteten.	Således	skønnes	det,	at	den	samlede	
efficiens	og	afhjælpning	af	PA-problemstilling	forøges.	

Ifølge	spørgeskemaundersøgelsen	indeholder	18%	af	incitamentskontrakterne	aktiebaseret	
performanceaflønning.	I	C20-indekset	observeres	det	derimod,	at	aflønning	baseret	på	aktiekurs	benyttes	
af	samtlige	virksomheder	på	nær	én.	Besvarelserne	af	spørgeskemaundersøgelsen	bakker	op	omkring	
aktiekursen	som	et	kongruent	performancemål	for	langsigtet	værdiskabelse,	og	målets	resterende	
teoretiske	egenskaber	bekræftes	i	høj	grad.	Som	følge	heraf	forudsættes	den	lave	brug	af	aktieaflønning	at	
være	en	konsekvens	af,	den	relativt	lave	repræsentation	af	børsnoterede	selskaber	i	undersøgelsen,	da	
disse	selskaber	har	markant	bedre	forudsætninger	for	at	aflønne	efter	aktiekurs.	Angående	
aflønningsmetode	ligger	overvægten	ligger	i	aktieejerskab,	hvilket	tilsiger,	at	praksis	nærmer	sig	teoriens	
motiver.	

Spørgeskemaundersøgelsen	viser,	at	29%	incitamentskontrakterne	indeholder	ikke-finansiel	
performanceaflønning,	med	en	stor	spredning	i	de	anvendte	mål.	Undersøgelsens	resultater	retfærdiggør	
eksistensen	og	brugen	af	ikke-finansielle	performancemål	som	supplement	til	andre	performancemål.	
Således	bibeholdes	de	teoretiske	fokusområder:	identifikation	af	valuedrivers	og	sikring	af	robust	måling.	

Ved	sammensætning	af	flere	performancemål	kan	man	opnå	et	mere	retvisende	billede	af	den	faktiske	
værdiskabelse,	men	samtidig	vil	kontrakten	også	blive	mere	kompleks.	I	undersøgelsen	anvendes	1-3	
performancemål	i	84%	af	incitamentskontrakterne,	så	simpliciteten	i	kontrakterne	vægtes	højt.	Ved	
sammensætning	af	flere	performancemålstyper	fremkommer	samme	tendens.	
																																																													
111	Interview,	Thomas	Plenborg	
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Valget	af	performancestandard	har	i	høj	grad	indflydelse	på	simpliciteten	og	kontrollerbarheden.	
Undersøgelsen	viser,	at	interne	standarder	benyttes	i	markant	flest	af	incitamentskontrakterne.	
Simpliciteten	er	belæg	for	anvendelsen	af	interne	standarder,	medens	særligt	kontrollerbarheden	
nedprioriteres.	På	et	lavpraktisk	niveau	kan	selve	identifikationen	af	en	relevant	peer-group	samt	adgangen	
til	data	og	dertilhørende	regnskabsmæssige	problemstillinger	være	problematisk	og	ressourcekrævende.		

For	den	samlede	incitamentskontrakt	viser	undersøgelsen,	at	især	simplicitetskriteriet	i	praksis	forudsættes	
at	begrænse	PA-problemstillingen	i	kraft	af	dets	høje	vægtning.	Som	konsekvens	nedsættes	
performancemålenes	refleksion	af	værdiskabelsen,	hvorfor	der	synes	at	være	plads	til	forbedringer.	
Kontrollerbarheden	kan	teoretisk	styrkes	ved	valg	af	eksterne	performancestandarder,	hvilket	dog	ikke	
findes	relevant	i	praksis	ud	fra	en	cost-benifit	betragtning.	Yderligere	tilsiger	sammensætningen	af	flere	
performancemål,	at	simplicitet	vægtes	højere	end	kongruens	i	praksis.	
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Kapitel	8	–	Virksomhedsspecifikke	forhold	og	performancemål	

Indledningsvist	i	spørgeskemaet	blev	respondenterne	stillet	en	række	virksomhedsspecifikke	spørgsmål,	
hvor	hensigten	blandt	andet	var	at	identificere	forhold,	som	påvirker	den	præstationsafhængige	aflønning	
samt	valg	af	specifikke	performancemål.	I	dette	kapitel	undersøges	og	analyseres	dette.	Desuden	
undersøges	det,	hvorvidt	brugen	af	specifikke	typer	af	performancemål	er	påvirket	af	
virksomhedsspecifikke	forhold.		

	

8.1.	Virksomhedsstørrelse	

I	nærværende	er	virksomhedens	størrelse	genstand	for	analyse.	Det	findes	relevant	at	undersøge	denne	
sammenhæng	i	kraft	af,	at	store	virksomheder	som	oftest	har	flere	ressourcer	til	rådighed	end	mindre	
virksomheder,	og	dermed	har	bedre	forudsætninger	for	performancemåling.	Med	afsæt	i	dette	formodes	
det	også,	at	ressourcestærke	virksomheder	i	højere	grad	har	taget	stilling	til	incitamentsordninger	samt	de	
dertilhørende	performancemål	og	teoretiske	belæg.	Da	incitamentsløn,	jf.	afsnit	1.1,	har	en	beviselig	positiv	
effekt	på	virksomhedens	bundlinje	kan	det	således	postuleres,	at	andelen	af	incitamentslønnede	vil	være	
stigende	i	takt	med	virksomhedens	størrelse.	Heraf	fremkommer	følgende	hypotese:	

Virksomhedens	størrelse	har	indflydelse	på	valg	og	sammensætning	performancemål	

Denne	hypotese	vil	testes	på	baggrund	af	spørgeskemaundersøgelsens	resultater.	Virksomhedens	størrelse	
er	et	vidt	begreb,	som	dækker	over	adskillige	virksomhedsparametre.	I	spørgeskemaet	har	hver	respondent	
oplyst	antallet	af	medarbejdere	for	virksomheden,	hvori	de	er	ansat,	hvilket	i	denne	sammenhæng	vil	
fungere	som	mål	for	virksomhedens	størrelse.	Dette	mål	antages	da,	at	være	et	egnet	mål	for	
virksomhedens	størrelse,	særligt	i	virksomheder,	der	allerede	er	af	en	vis	størrelse,	som	det	er	tilfældet	for	
denne	population.	

Af	nedenstående	fremgår	undersøgelsens	resultater	for	brugen	af	præstationsafhængig	løn	fordelt	på	
størrelsen	af	virksomheden.	

	

Tabel	16	–	Virksomhedens	størrelse	og	incitamentsaflønning	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Det	observeres,	at	størstedelen	af	undersøgelsens	respondenter	tilhører	mindre	virksomheder	med	0-250	
ansatte	mens	antallet	af	respondenter	er	faldende	i	takt	med,	at	virksomhedens	størrelse	stiger.		
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Det	fremgår	af	resultaterne,	at	andelen	der	modtager	performancebaseret	aflønning	er	stigende	såfremt	
virksomhedens	størrelse	stiger.	Forholdet	er	illustreret	i	nedenstående	figur.	

	

Figur	23	–	Virksomhedens	størrelse	og	incitamentsaflønning	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Af	kurven	fremgår	det,	at	53%	modtager	præstationsafhængig	løn,	såfremt	de	er	ansat	i	en	virksomhed	
med	0-250	ansatte.	Herfra	og	op	til	1.000	ansatte,	hvor	90%	anvender	performanceaflønning,	observeres	
altså	en	stigende	tendens	til	brug	af	performanceaflønning	som	virksomhedsstørrelsen	stiger.	For	
virksomheder	med	1.001-3.000	ansatte	observeres	der	imidlertid	en	faldende	trend,	og	andelen	af	
performanceaflønnede	udgør	for	dette	segment	70%.	

For	de	to	afsluttende	intervaller,	3001-5000	og	>5000	ansatte,	observeres	det,	at	100%	af	anvender	
performanceaflønning.	Det	fremgår	dog	af	tabellen,	at	disse	grupper	kun	indeholder	en	enkelt	besvarelse	
hver,	og	dermed	er	for	sparsomt	et	grundlag	at	konkludere	på.	Disse	to	intervaller	udelades	derfor	i	den	
videre	analyse	af	virksomhedens	størrelses	indflydelse	på	anvendelsen	af	performanceaflønning.		

Det	kan	konkluderes,	at	virksomhedens	størrelse	har	indflydelse	på	brugen	af	præstationsafhængig	løn,	da	
andelen	af	performanceaflønnede	tilnærmelsesvist	er	stigende	som	funktion	af	virksomhedsstørrelse,	og	
afsnittets	indledende	hypotese	kan	således	ikke	afvises.	I	lyset	heraf	vil	det	videre	analyseres,	hvorvidt	
virksomhedens	størrelse	har	indflydelse	på	brugen	af	specifikke	typer	af	performancemål	med	henblik	på	at	
identificere	eventuelle	sammenhænge.		

8.1.1.	Virksomhedsstørrelse	og	brug	af	performancemål	

På	baggrund	af	spørgeskemaundersøgelsens	er	der	i	nedenstående	tabel	opstillet	en	fordeling	for	brugen	af	
performancemålstyperne	relativt	til	virksomhedens	størrelse.		
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Tabel	17	–	virksomhedens	størrelse	og	performancemålstyper	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

De	regnskabsbaserede	performancemål	benyttes	i	høj	grad	for	samtlige	intervaller	fremgående	af	tabellen.	
Det	observeres,	at	disse	bruges	i	88%-100%	af	incitamentskontrakterne	for	intervallerne.	Der	synes	ikke	at	
være	nogen	klar	tendens	på	tværs	af	segmenter,	hvorfor	det	ikke	kan	antages,	at	størrelsen	på	
virksomhedens	har	signifikant	betydning	for	brugen	af	regnskabsbaserede	performancemål.	Der	synes	
umiddelbart	ikke	at	være	nogen	åbenlys	forklaring	på	den	fraværende	sammenhæng	mellem	størrelsen	og	
brugen	af	regnskabsbaserede	performancemål.	Tidligere	i	denne	afhandling	er	det	dog	klargjort,	at	målene	
typisk	indgår	i	målingen	af	en	virksomheds	performance	og	hermed	bruges	i	den	daglige	drift,	og	
tilgængelighedsgraden	af	denne	type	af	performancemål	er	således	høj.	Desuden	fremgik	det	af	
undersøgelsens	resultater,	at	absolutte	regnskabsbaserede	performancemål	benyttes	i	signifikant	højere	
grad	på	bekostning	af	relative	mål.	Disse	er	kendetegnet	ved	at	være	enkle	af	karakter,	hvilket	tilmed	kan	
forudsættes	at	have	indflydelse	på	den	manglende	korrelation	mellem	virksomhedens	størrelse	og	brugen	
af	regnskabsbaserede	performancemål	idet	der	ikke	kræves	betydelige	ressourcer	for	benyttelse.	

For	de	aktiebaserede	performancemål	står	det	klart,	at	disse	indgår	i	en	relativt	lille	andel	af	
incitamentskontrakterne	såfremt	virksomhedens	størrelse	er	under	500	ansatte.	For	intervallet	501-1.000	
ansatte	er	ingen	incitamentsaflønnet	på	baggrund	af	aktiebaserede	performancemål.	For	det	efterfølgende	
interval	er	det	gældende,	at	70%	har	aktiebaserede	performancemål	inkluderet	i	deres	
incitamentsordninger.	I	lyset	heraf	kan	det	ikke	afvises,	at	størrelsen	på	virksomheden	har	en	signifikant	
indflydelse	på	brugen	af	aktiebaserede	performancemål.	Belægget	for	den	umiddelbare	høje	andel	antages	
at	have	relation	til	børsnoteringen	af	virksomheden,	fem	ud	af	de	syv	virksomheder	(for	intervallet	1001-
3000),	der	benytter	aktiebaseret	aflønning	er	børsnoterede.	I	afsnit	8.4.	behandles	børsnoteringen	
indflydelse	på	brugen	af	incitamentsaflønning.				

For	de	ikke-finansielle	performancemål	observeres	tillige	en	sammenhæng	mellem	virksomhedens	
størrelse	og	brugen	af	disse.	Af	tabellen	fremgår	det	således,	at	andelen	af	ikke-finansielle	performancemål	
indeholdt	i	incitamentskontrakter	er	kontinuert	stigende	såfremt	virksomhedens	størrelse	øges.	Tendensen	
understøttes	af	konklusionen	om,	at	større	virksomheder	i	højere	grad	anvender	incitamentsprogrammer.	
Dette	skaber	altså	bedre	forudsætninger	for	ikke-finansiel	performancemåling,	da	dette	er	
ressourcekrævende,	såfremt	pålidelig	skal	kunne	opnås.		

8.1.2.	Virksomhedsstørrelse	og	sammensætning	af	performancemål	

Som	følge	af	de	foregående	fundne	sammenhænge	mellem	virksomhedens	størrelse	og	
incitamentsordninger	findes	det	yderligere	relevant	at	undersøge,	hvorvidt	størrelsen	har	indflydelse	på	
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selve	sammensætningen	af	typerne	af	performancemål,	henholdsvis	aktiebaserede,	regnskabsbaserede,	og	
ikke-finansielle	mål.	Det	er	tidligere	blevet	klargjort,	at	der	ikke	hersker	nogen	entydig	universel	effecient	
måde,	hvorpå	man	kan	sammensætte	en	incitamentskontrakt.	Dog	kan	man	ved	brug	af	flere	typer	af	
performancemål	opnå	en	mere	retvisende	indikator	for	den	faktiske	værdiskabelse,	da	typerne	har	
differentierede	specifikationer.	Sammensætningen	af	flere	typer	medfører	dog	typisk	en	
incitamentskontrakt	af	kompleks	karakter.	

I	lyset	heraf	opstilles	nedenfor	en	tabel,	som	viser	undersøgelsens	fordeling	for	antallet	af	
performancemålstyper	inkluderet	i	incitamentsordningerne	fordelt	på	størrelsen	af	virksomhederne.		

	

	

Tabel	18	–	virksomhedens	størrelse	og	sammensætning	af	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	
spørgeskema)	

For	intervallet	0-250	ansatte	fremgår	det,	at	79%	udelukkende	benytter	en	type	af	performancemål	i	
incitamentsordninger,	mens	21%	benytter	to	typer	performancemål.	I	samme	forbindelse	bør	det	noteres,	
at	der	for	denne	størrelse	af	virksomhed	som	oftest	vil	være	vanskeligt	og	usikkert	at	benytte	
aktiebaserede	performancemål.	Derfor	vil	aktiebaserede	performanceaflønning	alt	andet	lige	ikke	ligge	
først	for,	for	mange	virksomheder	i	intervallet.	

For	det	efterfølgende	interval	strækkende	fra	251-500	observeres	tilmed	en	tydelig	præference.	Således	
har	84%	af	respondenterne	én	type	performancemål	inkluderet	i	deres	incitamentskontrakter.	Herefter	har	
8%	henholdsvis	to-	og	tre	typer	performancemål	inkluderet.		

For	virksomheder	med	501-1.000	ansatte	begynder	der	imidlertid	at	ske	ændringer	i	fordelingen.	Én	type	af	
performancemål	forekommer	fortsat	hyppigst,	men	andelen	er	faldende	sammenlignet	med	de	foregående	
intervaller.	Således	benytter	67%	én	type	performancemål	mens	33%	benytter	to	typer.		

I	tabellens	sidste	interval	fortsættes	den	ovenfor	nævnte	tendens.	Incitamentsordninger	med	én	type	
performancemål	er	fortsat	faldende,	mens	der	observeres	en	betydelig	stigning	i	
kombinationskontrakterne.	For	denne	grupper	kan	man	altså	betragte,	at	man	potentielt	forsøger	at	øge	
incitamentskontraktens	indikation	for	den	faktiske	værdiskabelse	gennem	brug	af	flere	typer	af	
performancemål.	Dette	resulterer	alt	andet	lige	en	stigende	kompleksitet	for	kontrakten.	

Af	ovenstående	observeres	en	tendens	til,	at	brugen	af	kombinationskontrakter	er	stigende	i	takt	med,	at	
virksomhedens	størrelse	øges.	Altså	identificeres	en	sammenhæng	mellem	virksomhedens	størrelse	og	
sammensætningen	af	incitamentskontrakten.	
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For	C20-selskaberne,	der	alle	er	af	stor	størrelse,	ses	tilsvarende	tendenser.	Her	har	et	enkelt	selskab	
fravalgt	incitamentsaflønning,	mens	de	resterende	alle	gør	brug	af	dette.	Blandt	dem	der	anvender	
incitamentsaflønning	benytter	alle	både	aktiebaserede	og	regnskabsbaserede	performancemål,	og	alle	på	
nær	et	enkelt	selskab	anvender	tillige	ikke-finansielle	mål.	C20-selskaberne	følger	altså	i	høj	grad	
undersøgelsens	tendens.	

	

8.2.	Virksomhedens	branche	

I	nærværende	afsnit	vil	det	undersøges,	hvorvidt	der	er	sammenhæng	mellem	incitamentsordningens	
sammensætning	og	branchen,	den	givne	virksomhed	opererer	i.		

Analysen	af	denne	eventuelle	sammenhæng	findes	relevant	i	kraft	af,	at	virksomheder	i	specifikke	brancher	
ofte	har	en	række	fælles	karaktertræk,	der	givetvis	kan	have	indflydelse	på	brugen	af	incitamentsaflønning	
og	performancemåling.		

Af	ovenstående	fremkommer	følgende	hypotese:	

Performancemåling	varierer	på	tværs	af	brancher	

I	spørgeskemaet	blev	respondenterne	bedt	om	at	besvare,	hvilken	branche	deres	virksomhed	opererer	i.	
Spørgeskemaundersøgelsens	branchevalgmuligheder	grupperes	således;	(1)	Byggeri,	Anlæg	&	Industri,	(2)	
Handel,	(3)	Finans	&	Forsikring,	(4)	Service,	Information	&	Kommunikation,	(5)	Anden.	I	kategorien	”Anden”	
befinder	der	sig	forskellige	virksomheder,	dog	med	overvægt	i	transport-	og	forsyningssektorerne.	

Brancherne	er	blevet	inddelt	i	grupperne	da	det	vurderes,	at	de	ejer	en	række	fælles	karakteristika.	
Herunder	vurderes	det,	at	kapitalstruktur	i	brancherne	tilnærmelsesvist	kan	generaliseres.		

”Byggeri,	Anlæg	og	Industri”	forudsættes	at	indeholde	kapitaltunge	virksomheder	med	relativt	store	
ressourcer	bundet	i	den	investerede	kapital.	Foruden	kapitalstrukturen	er	virksomhederne	kendetegnet	
ved	produktion,	og	er	tilmed	konjunkturfølsomme,	hvilket	givetvis	kan	påvirke	brugen	af	
incitamentsaflønning.	

Gruppen	”Handel”	forudsættes	at	have	væsentlig	kapital	bundet	i	arbejdskapitalen.	Virksomhederne	
forventes	ligeledes	at	være	konjunkturfølsomme.	

”Finans	og	Forsikring”	antages	at	være	kendetegnet	af	ansatte	med	økonomisk	uddannelsesbaggrund,	
hvilket	givetvis	kan	være	udslagsgivende	for	brugen	af	incitamentsaflønning.	Ydermere	synes	
virksomhederne	at	være	kapitallette	og	uden	anseelige	pengebindinger	i	materielle	aktiver.	Foruden	disse	
kendetegn	er	den	finansielle	sektor	i	kølvandet	på	finanskrisen	blevet	pålagt	regulering,	hvor	blandt	andet	
incitamentsaflønning	er	omfattet.	Således	gælder	en	lang	række	indberetning-	og	oplysningskrav,	så	
virksomhedernes	lønpolitikker	og	bonusbetalinger	er	transparente.	Finanstilsynet	påser,	at	virksomhederne	
overholder	de	gældende	regler.112		

																																																													
112	Buchhave,	G.	(2012)	
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”Service,	Information	og	Kommunikation”	forventes	af	bestå	af	kapitallette	virksomheder,	som	alle	leverer	
serviceydelser,	hvilket	antageligvis	kan	have	indflydelse	på	ledelsesaflønningen.		

”Anden”	omfatter	8	besvarelser,	hvoraf	blot	4	modtager	performanceaflønning,	og	dækker	hovedsageligt	
virksomheder	inden	for	forsyning	og	transport.		

Indledningsvis	belyses	det,	hvorvidt	brugen	af	incitamentsaflønning	varierer	på	tværs	af	brancher.	
Resultaterne	fra	spørgeskemaundersøgelsen	fremgår	af	nedestående	tabel.	

	

Tabel	19	–	branche	og	incitamentsaflønning	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Af	tabellen	kan	det	ses,	at	der	for	alle	brancher	anvendes	performanceaflønning	i	mindst	halvdelen	af	
tilfældene.	Særligt	anvendt	er	performanceaflønning	inden	for	handelsbranchen	og	for	den	
produktionsvirksomhedstunge	bygge-	anlægs	og	industribranchegruppe,	hvor	hhv.	75%	og	65%	modtager	
incitamentsaflønning.	Lidt	mere	begrænset,	men	dog	stadig	meget	udbredt	er	performanceaflønning	inden	
for	de	overvejende	servicevirksomhedsdominerede	brancher;	service,	information	og	kommunikation,	
finans	og	forsikring.	Alt	i	alt	kan	der	siges,	at	præstationsafhængig	løn	er	udbredt	i	alle	de	repræsenterede	
brancher,	dog	er	der	en	svag	tendens,	til	en	ringere	grad	af	udbredelse	i	brancher	med	servicebaserede	
virksomheder.	
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8.2.1.	Virksomhedens	branche	og	brug	af	performancemål	

For	videre	at	undersøge,	hvorvidt	branche	har	indflydelse	på	virksomheders	performancemåling,	opstilles	
herunder	fordelingen	for	de	3	typer	af	performancemål	på	tværs	af	branchegrupperne.	

	

	

Tabel	20	–	branche	og	performancemålstyper	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)		

Regnskabsbaseret	performanceaflønning	er	fra	et	overordnet	perspektiv	hyppigt	brugt	på	tværs	af	
samtlige	brancher.	Tendensen	kommer	ikke	som	nogen	overraskelse	eftersom	denne	type	af	
performancemål	dannede	grundlag	for	aflønningen	for	91%	af	undersøgelsens	incitamentsaflønnede	
respondenter.	

Ud	fra	ovenstående	gennemsnitsbetragtning	befinder	to	af	tabellens	branchekategorier	sig	under	denne,	
henholdsvis	”Handel”	og	”Finans	og	Forsikring”.	Hvorfor	netop	disse	befinder	sig	under	undersøgelsens	
gennemsnit	er	vanskelig	at	drage	en	entydig	konklusion	for.	Kendetegnende	for	begge	kategorier	er,	at	
disse	som	oftest	vil	være	relativt	kapitallette.	

Virksomheder	kategoriseret	under	”Service,	Information	og	Kommunikation”	har	regnskabsbaserede	
performancemål	inkluderet	92%	af	tilfældene.	Disse	befinder	sig	hermed	tilnærmelsesvis	på	det	
gennemsnitlige	niveau	for	undersøgelsen.	Ydermere	observeres	det,	at	samtlige	virksomheder	tilhørende	
”Anden”	benytter	regnskabsbaserede	performancemål.		

Af	tabellen	fremgår	det,	at	brancherne	tilhørende	kategorien	”Byggeri,	Anlæg	og	Industri”	benytter	
regnskabsbaserede	i	94%	af	respondenternes	incitamentsordninger,	hvilket	er	over	det	gennemsnitlige	
niveau	for	undersøgelsen.	Virksomhederne	herunder	er	som	nævnt	mere	kapitaltunge	i	modsætning	til	
størstedelen	af	de	øvrige	grupperinger.	Årsagen	kan	være,	at	brancherne	er	præget	af,	at	produktiviteten	
er	fordelagtig	og	bekvem	at	måle	på	baggrund	af	kvantitative	finansielle	performancemål.	

Af	spørgeskemaundersøgelsens	resultater	illustreret	i	figur	13	ses	det,	92%	af	regnskabsbaserede	
performancemål	indeholdt	i	undersøgelsens	incitamentskontrakter	kan	kategoriseres	som	absolutte	mål,	
hvorimod	8%	er	relative	mål.	Af	besvarelserne	fremgår	det,	at	60%	af	de	relative	regnskabsbaserede	
performancemål	benyttes	af	brancherne	”Byggeri,	Anlæg	og	Industri”.	Dette	antages	at	skyldes,	at	de	
relative	regnskabsbaserede	performancemål,	såsom	ROIC,	tager	forbehold	for	investeringer,	som	kan	
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konstateres	at	være	en	betydelig	faktor	for	denne	type	af	virksomheder.	Ved	at	bruge	et	selvregulerende	
mål	mindsker	man	risikoen	for	at	booste	andre	performancemål	ved	at	hæve	investeringer.	Med	afsæt	heri	
bør	der	rettes	et	kritisk	blik	på	den	forholdsvis	lave	brug	af	relative	regnskabsbaserede	performancemål,	da	
undersøgelsens	gennemsnitlige	respondent	overvejende	tilhører	en	branche,	hvor	virksomhederne	typisk	
vil	have	anseelige	kapitalbindinger	i	den	investerede	kapital.	Dette	skyldes,	at	megen	værdiskabende	
aktivitet	vil	fremgå	på	balancen,	hvilket	undersøgelsens	absolutte	mål	som	oftest	ikke	tager	forbehold	for.	
Hermed	svækkes	målenes	kongruens	betydeligt.	Plenborg	uddyber	herom:	”Hvis	det	er	en	kapitaltung	
virksomhed,	dvs.	store	pengebindinger	i	f.eks.	arbejdskapital	eller	lignende,	så	interesserer	jeg	mig	for,	
hvordan	jeg	fanger	det	værdiaspekt.”113	Desuden	skal	det	understreges,	at	performancemål	ikke	
nødvendigvis	behøver	være	relative	for	at	omhandle	balanceaktiviteter,	da	absolut	måling	af	
balanceaktiviteter	er	mulig.	Brugen	af	denne	type	mål	er	dog	ligeledes	ringe	af	omfang	jf.	undersøgelsens	
resultater.	Det	kan	altså	konstateres,	at	der	i	lav	grad	tages	forbehold	for	værdiskabende	
balanceaktiviteter.	For	kapitaltunge	virksomheder	kan	tendensen,	fra	et	teoretisk	perspektiv,	i	høj	grad	
betragtes	som	svækkende	for	kongruenskriteriet,	da	værdiskabende	aktiviteter	udelades	ved	brug	af	
performancemål,	der	hovedsagligt	fokuserer	på	resultatopgørelsen.	Uddybende	herom	nævner	Plenborg	i	
det	udførte	interview,	at	han	ikke	ville	være	i	tvivl	om	at	benytte	performancemål,	som	er	tilpasset	i	forhold	
til	den	givne	virksomheds	kapitalforbrug114.	Hermed	kan	det	konkluderes,	at	virksomheder	af	kapitaltung	
art	er	hyppige	brugere	af	regnskabsbaserede	performancemål,	men	at	disse	i	svag	grad	tager	forbehold	for,	
hvor	den	værdiskabende	aktivitet	opstår.	Hermed	er	der	plads	til	forbedringer	set	fra	et	teoretisk	
perspektiv.		

Aktiebaseret	aflønning	er	generelt	set	anvendt	i	relativt	begrænset	omfang.	Aktiebaseret	
performanceaflønning	anvendes	oftest	i	handelsbranchen,	der	også	generelt	set	stod	for	den	hyppigste	
brug	af	performanceaflønning.	I	mindre	grad	anvendes	den	aktiebaserede	aflønning	i	de	servicebaserede	
brancher,	og	kun	begrænset	omfang	i	branchegruppen	”Byggeri,	Anlæg	og	Industri”,	hvor	
performanceaflønning	ellers	generelt	er	temmelig	udbredt.	Der	kan	altså	observeres	en	tendens	til,	at	
virksomheder	i	mere	kapitaltunge	brancher	anvender	aktiebaseret	aflønning	i	mindre	omfang	end	
virksomheder	i	de	mere	kapitallette	handels-	og	servicebrancher.	

For	brugen	af	ikke-finansielle	performancemål	fremgår	det	af	tabellen	at	denne	varierer	betydeligt	på	
tværs	af	brancherne,	og	disse	mål	til	at	være	indeholdt	i	13%-50%	af	kontrakterne	for	brancherne.	Af	figur	
17	i	foregående	kapitel	illustreredes	det,	at	ikke-finansielle	performancemål	indgik	i	29%	af	undersøgelsens	
incitamentskontrakter.		

Af	tabellen	observeres	det,	at	to	grupper	benytter	ikke-finansielle	performancemål	i	væsentlig	mindre	grad	
end	de	resterende,	nemlig	”Byggeri,	Anlæg	og	Industri”	og	”Handel”,	hvor	ikke-finansielle	performancemål	
anvendes	i	henholdsvis	25%	og	13%	af	tilfældene.		

For	de	resterende	branchegrupper	ligger	andelen	af	ikke-finansielle	performancemål	i	
incitamentskontrakter	i	spændet	40%-50%.	Fælles	for	disse	branchegrupper	er,	at	de	domineres	af	
servicevirksomheder,	og	det	virker	naturligt,	at	serviceydende	virksomheder	i	højere	grad	har	mulighed	for	
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at	identificere	ikke-finansielle	værdiskabende	performancemål.	Det	bør	dog	fastlås,	at	denne	tese	ikke	
finder	noget	teoretisk	belæg,	men	blot	er	en	hypotese,	som	undersøgelsen	ikke	formår	at	teste.	

8.2.3.	Virksomhedens	branche	og	sammensætning	af	performancemål	

I	foregående	afsnit	er	en	række	af	sammenhænge	mellem	brancheforhold	og	incitamentsordningen	blevet	
identificeret.	Hermed	findes	belæg	for	at	teste,	hvorvidt	disse	har	indflydelse	på	sammensætningen	af	flere	
typer	af	performancemål	i	incitamentskontrakter.	Fordelingen	fra	spørgeskemaundersøgelsen	fremgår	af	
nedenstående	tabel.		

	

Tabel	21	–	branche	og	sammensætning	af	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	spørgeskema)	

Undersøgelsen	samlede	fordeling	for	tilsvarende	viser,	jf.	figur	21,	at	71%	af	incitamentskontrakterne	
indeholder	én	type	af	performancemål,	mens	to	og	tre	typer	benyttes	i	henholdsvis	20%	og	9%	af	
tilfældene.	Denne	gennemsnitlige	fordeling	er	altså	ikke	fjern	fra	den	i	ovenstående	tabel,	og	derfor	findes	
der	ikke	grundlag	for	at	konkludere	noget	om	antal	anvendte	måltyper	på	baggrund	af	branche.		

Dette	må	dog	antages	at	ikke	være	en	entydig	konklusion,	da	brancherne	givetvis	kan	besidde	
karaktertræk,	der	har	indflydelse	på	sammensætningen,	men	som	det	gennem	denne	afhandlings	
datagrundlag	ikke	er	mulig	at	identificere.		

	

8.3.	Økonomistruktur	

I	foregående	afsnit	blev	det	testet,	hvorvidt	branchespecifikke	forhold	havde	indflydelse	på	brugen	og	
sammensætningen	af	incitamentskontrakter.	Resultaterne	heraf	var	ikke	entydige,	men	en	tendens	i	
forhold	til	økonomistrukturen	i	virksomhederne	identificeredes.	Ved	gennemgangen	af	de	
regnskabsbaserede	performancemål	viste	undersøgelsens	resultater,	at	den	kapitaltunge	kategori	”Byggeri,	
Anlæg	og	Industri”	var	flittige	brugere	af	disse	mål.	Der	rejste	sig	dog	et	spørgsmål	om,	hvorvidt	brugen	af	
målene	var	tilpasset	økonomistrukturen	med	henblik	på	at	opnå	større	kongruens	for	målene.	Denne	
problemstilling	vil	i	nærværende	afsnit	belyses,	hvorfor	spørgeskemaundersøgelsens	respondenter	vil	blive	
opdelt	i	grupperinger	alene	baseret	på	den	gældende	forventede	økonomistruktur.	Der	er	i	denne	
forbindelse	alene	tale	om	forventet	økonomistruktur,	og	en	mere	omfattende	analyse	vil	kræve	et	mere	
nøjagtigt	datagrundlag.	
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I	det	kvalitative	interview	med	Thomas	Plenborg	understøtter	han	belægget	for	at	undersøge,	hvorvidt	
økonomistrukturen	påvirker	valget	af	performancemål.	”Den	virksomhedsspecifikke	faktor	jeg	tænker	mest	
på	i	forbindelse	med	bonus-setup	er	økonomistruktur:	Altså	om	virksomheden	er	kapitallet	eller	
kapitaltung.”115	Desuden	uddyber	han	nærmere,	at	man	i	forbindelse	med	brugen	af	regnskabsbaserede	
performancemål	specifikt	bør	rette	målene	mod	områder,	hvori	værdiskabelsen	finder	sted	på	henholdsvis	
balancen	og	resultatopgørelsen.		

Med	afsæt	i	ovenstående	fremkommer	følgende	hypotese:	

Virksomheder	tilpasser	brugen	af	regnskabsbaserede	performancemål	på	baggrund	af	økonomistruktur.	

Brancherne	kategoriseret	som	kapitaltunge	er	”Byggeri	og	Anlæg,	Industri”	samt	transport-	og	
logistikvirksomhederne	fra	kategorien	”Anden”.	Spørgeskemaets	resterende	respondenter	er	kategoriseret	
som	kapitallette	og	indeholder	primært	serviceydende	virksomheder.	Desuden	er	handelsvirksomheder	
tilmed	kategoriseret	herunder	på	trods	af,	at	disse	antageligvis	har	midler	bundet	i	arbejdskapitalen	i	form	
af	varelagre.	Da	virksomhederne	er	inddelt	udelukkende	på	baggrund	af	branche,	skal	nærværende	
analysen	ikke	betragtes	som	værende	fuldkommen	i	kraft	af	generalisering	i	inddelingen.	Fordelingen	af	
virksomhedernes	performancemål	fremgår	af	nedenstående	tabel.	

	

Tabel	22	–	økonomistruktur	og	målretning	af	regnskabsbaserede	performancemål	(egen	tilvirkning,	kilde:	
spørgeskema)	

Af	tabellen	ses	det,	at	samtlige	virksomheder	med	regnskabsbaserede	performancemål	indeholdt	i	
incitamentskontrakterne	målretter	disse	mod	aktiviteter	på	resultatopgørelsen.	Denne	fordeling	synes	
naturlig,	da	disse	mål	tager	hensyn	til	indtjeningen.	Fordelingen	for	mål	rettet	mod	balanceaktiviteter	er	
dog	mere	relevant.		

For	de	kapitallette	fremgår	det	af	resultaterne,	at	4%	af	disse	bl.a.	benytter	performancemål	rettet	mod	
aktiviteter	på	balancen.	Herom	uddyber	Plenborg;	”Hvis	den	(virksomheden,	red.)	er	kapitallet	bruger	jeg	
ikke	ret	meget	tid	på	balancen,	så	vægter	jeg	performancemål,	der	fokuserer	mere	på	
resultatopgørelsen.”116	

For	undersøgelsens	kapitaltunge	virksomheder	fremkommer	en	fordeling,	hvor	performancemålene	
hyppigst	ikke	er	rettet	mod	aktiviteter	på	balancen.	Det	observeres,	at	18%	af	disse	har	regnskabsbaserede	
performancemål,	som	er	rettet	specifikt	mod	balanceaktiviteter.	I	kraft	af,	at	disse	oftest	har	store	midler	
bundet	i	den	investerede	kapital	svækkes	den	samlede	kongruens	for	incitamentskontrakten.	Som	tidligere	
nævnt	er	de	relative	regnskabsmål	teoretisk	set	væsentligt	mere	kongruente	end	de	absolutte	mål	uden	at	
påvirke	de	øvrige	analysekriterier	nævneværdigt.	
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I	lyset	ovenstående	afsnit	kan	det	konstateres,	at	størstedelen	af	de	kapitaltunge	virksomheder	ikke	
målretter	performancemålene	mod	balanceaktiviteter,	hvor	værdiskabende	aktiviteter	utvivlsomt	vil	
fremgå.	Hermed	svækkes	kongruensen,	uden	samtidig	forøgelse	af	simplicitet,	hvorfor	der	fra	et	teoretisk	
perspektiv	er	plads	til	forbedringer.		

	

8.4.	Børsnotering	

Af	den	teoretiske	gennemgang	fremgår,	at	der	er	en	forventning	om,	at	børsnotering	har	en	indflydelse	på	
brugen	af	performancemåling,	specielt	i	forhold	til	den	aktiebaserede	art	i	kraft	af	de	fordelagtige	
forudsætninger	herfor.	Dette	er	forsøgt	testet	i	dataet	fra	spørgeskemaundersøgelsen,	men	der	viser	sig	
ikke	nogen	entydig	tendens.	Det	virker	dog	stadig	som	en	sandsynlig	forventning	og	Thomas	Plenborg	
udtaler	også	i	det	udførte	interview,	at	man	typisk	vil	se	det	i	børsnoterede	selskaber,	men	at	han	dog	
kender	eksempler	fra	unoterede	selskaber,	hvor	aktiekursmålet	anvendes	gennem	eksempelvis	en	årlig	
værdiansættelse117.	

Selvom	der	fra	spørgeskemaundersøgelsen	ikke	er	en	klar	tendens	at	spore,	anses	hypotesen	om	
børsnoteringens	effekt	på	aktiebaseret	aflønning	dog	i	vid	udstrækning	for	at	holde	stik.	Som	supplement	
kan	det	nævnes,	at	alle	virksomheder	i	C20-indekset	på	nær	en	enkelt	anvender	aktiebaseret	aflønning118.	

	

8.5.	Delkonklusion	

Med	udgangspunkt	i	virksomhedsstørrelse	viser	undersøgelsen,	en	stigning	heri	medfører	en	højere	
anvendelsesgrad	af	performanceaflønning.	For	de	aktiebaserede	og	ikke-finansielle	performancemål	står	
det	klart,	at	brugen	af	disse	er	stigende	såfremt	virksomhedens	størrelse	vokser.	Virksomhedens	størrelse	
er	dog	formentlig	ikke	den	eneste	faktor,	der	påvirker	brugen	af	aktiebaserede	performancemål	givet	de	
vanskelige	forudsætninger	for	unoterede	selskaber.	For	de	regnskabsbaserede	performancemål	danner	der	
sig	ingen	klar	sammenhæng,	og	undersøgelsen	har	dog	tidligere	vist,	at	disse	i	forvejen	benyttes	i	næsten	
alle	kontrakter.	

Virksomhedens	størrelse	øver	også	indflydelse	på	sammensætningen	af	performancemålstyper	i	
incitamentskontrakter,	hvor	flere	typer	anvendes	simultant	som	virksomhederne	bliver	større.	Hermed	
antydes	det,	at	store	virksomheder	er	tilbøjelige	til	at	forbedre	incitamentskontraktens	kongruens	på	
bekostning	af	selv	sammes	simplicitet.	Det	kan	desuden	bemærkes,	at	C20-selskaberne	i	høj	grad	anvender	
alle	typer	af	performancemål	simultant.	

Med	afsæt	i	virksomhedernes	brancher	konkluderes	det,	at	de	regnskabsbaserede	performancemål	
hyppigt	benyttes	i	samtlige	brancher,	men	især	i	den	kapitaltunge	”Byggeri,	Anlæg	og	Industri”-
branchegruppe.	Til	trods	for,	at	der	ofte	optræder	værdiskabende	aktivitet	på	balancen	for	kapitaltunge	
virksomheder,	er	anvendelsesgraden	af	relative	regnskabsmål	ringe.	Dette	svækker	kongruensen	
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betydeligt,	og	tilskynder	til	nærmere	analyse	af	økonomistrukturens	påvirkning	af	virksomhedernes	valg	og	
sammensætning	af	performancemål.		

Anvendelsen	af	aktiebaserede	performancemål	domineres	af	de	kapitallettere	brancher.	Undersøgelsen	
viser	desuden,	anvendelse	af	ikke-finansielle	performancemål	hyppigst	sker	i	servicevirksomheder,	for	
hvilke	der	må	kunne	forventes	at	foreligge	bedre	forudsætninger	for	identificering	af	ikke-finansielle	
værdiskabende	aktiviteter.	

Med	afsæt	i	brancheanalysen	opdeltes	virksomhederne	efter	økonomistruktur.	Her	konstateres	det,	at	
størstedelen	af	de	kapitaltunge	virksomheder	ikke	målretter	regnskabsbaserede	performancemål	mod	
balanceaktiviteter,	hvor	værdiskabende	aktiviteter	utvivlsomt	vil	fremgå.	Hermed	svækkes	kongruensen,	
uden	samtidig	forøgelse	af	simplicitet,	hvorfor	der	fra	et	teoretisk	perspektiv	er	plads	til	forbedringer.	
Denne	forbedring	kunne	eksempelvis	opnås	gennem	anvendelse	af	relative	regnskabsbaserede	
performancemål,	eller	ved	at	rette	absolutte	regnskabsmål	mod	balancen.	
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Kapitel	9	-	Konklusion	
Formålet	i	denne	afhandling	har	været	at	undersøge,	hvordan	incitamentsaflønning	i	praksis	benyttes	til	at	
begrænse	den	velkendte	PA-problemstilling.	Afhandlingens	primære	fokus	har	været	den	praktiske	brug	af	
performancemål	i	danske	virksomheders	incitamentsordninger	med	den	hensigt	at	klarlægge,	hvorvidt	den	
faktiske	brug	stemmer	overens	med	teoriens	motiver.	

	

	

Indledningsvist	identificeres	det,	at	den	variable	del	af	aflønningen	typisk	er	opbygget	af	en	langsigtet	
bonusplan	samt	en	årlig	bonus,	der	typisk	baserer	sig	på	performance	i	den	aktuelle	periode.	

Som	ramme	for	den	teoretiske	gennemgang	og	vurdering	af	performancemål	opstilles	fire	kriterier,	der	
danner	det	teoretiske	fundament	for	performancemåling:	kongruens,	kontrollerbarhed,	simplicitet	samt	
regnskab	og	skat.	Kravene	anvendes	da	til	at	afdække	forskellige	typer	af	performancemåls	egenskaber	i	
forhold	til	opbygningen	af	den	variable	incitamentsløn	samt	påvirkningen	på	incitamentskontrakten	
gennem;	1)	antal	performancemål,	2)	valg	af	performancestandard,	3)	virksomhedsspecifikke	forhold.		

Gennemgangen	viser,	at	de	regnskabsbaserede	måls	simplicitet	aftager	som	deres	kongruens	stiger.	
Sammenhængen	er	dog	ikke	lineær,	men	snarere	konveks,	og	en	høj	grad	af	både	simplicitet	og	kongruens	
er	altså	teoretisk	mulig.	De	regnskabsbaserede	mål	velegnet	til	den	kortsigtede	bonus	da	målingen	sker	på	
baggrund	af	absolut	performance	for	foregående	perioder.	Aktiekursmålet	har	derimod	flere	problemer	på	
kort	sigt,	og	egner	sig	derfor	bedre	til	den	langsigtede	bonus.	Dette	i	kraft	af	målets	høje	kongruens	med	
den	langsigtede	værdiskabelse	samt	den	direkte	forbindelse	til	værdiskabelsen	for	ejerkredsen.	For	bedst	at	
udnytte	aktiekursmålets	egenskaber	tilsiger	teorien,	at	almindelige	eller	eventuelt	betingede	aktier	
anvendes	aflønningsmetode.	De	ikke-finansielle	performancemål	er	særdeles	virksomhedsspecifikke,	og	
fungerer	derfor	bedst	som	supplement	til	de	øvrige	performancemål,	vel	at	mærke	såfremt	ikke-finansielle	
value-drivers	kan	identificeres	og	måles	effektivt	og	objektivt.	

Såfremt	flere	performancemål	inkluderes	i	incitamentskontrakten	opnår	man	bedre	forudsætninger	for	
højere	kongruens,	mens	simpliciteten	som	afledt	effekt	vil	være	faldende.		

Fastsættelsen	af	performancestandarder	påvirker	i	særdeleshed	kontrollerbarhedskravet,	hvor	man	ved	
brug	af	eksterne	standarder	kan	bortskaffe	målingsstøjen,	som	opstår	gennem	ekstern	indflydelse.	Der	er	
dog	flere	udfordringer,	hvor	særligt	det	at	identificere	sammenlignelige	virksomheder	er	vanskeligt.	

Angående	virksomhedsspecifikke	forhold,	er	teorigrundlaget	sparsomt.	Det	tilsiges	dog	fra	et	teoretisk	
perspektiv,	at	performancemålingen	bør	rettes	mod	de	værdiskabende	aktiviteter.	
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Den	indledende	analyse	af	datagrundlaget	viser,	at	den	praktiske	brug	af	incitamentsaflønningen	
understøtter	den	teoretiske	relevans,	da	størstedelen	af	de	adspurgte	er	performanceaflønnede,	mens	
endnu	flere	mener,	at	præstationsafhængig	ledelsesaflønning	er	en	god	ide.	De	indledende	resultater	viser	
også,	at	incitamentsaflønningens	teoretiske	egenskaber	i	høj	grad	anerkendes,	især	i	forhold	til	
synkronisering	af	ledelsens	og	ejernes	interesser	og	deraf	fokus	på	langsigtet	værdiskabelse.		

Undersøgelsens	viser,	at	regnskabsbaserede	performancemål	hyppigt	benyttes	i	praksis	og	indgår	i	næsten	
alle	incitamentsordninger.	Desuden	fremkommer	det,	at	absolutte	regnskabsmål	benyttes	langt	oftere	end	
relative	mål.	Denne	tendens	er	en	realitet	i	kraft	af,	at	simpliciteten	vægtes	højest,	og	performancemålets	
faktiske	indikation	for	værdiskabelse	derfor	prioriteres	i	lavere	grad.	Ydermere	anerkender	undersøgelsen,	
at	målene	i	højere	grad	egner	sig	måling	af	kortsigtet	værdiskabelse,	hvorved	målenes	teoretiske	sigt	og	
deres	egnethed	ved	den	årlige	bonus	bekræftes.			

Aktiekursen	anvendes	ikke	i	betydeligt	omfang	som	performancemål	i	praksis,	dog	ses	aktiekursen	anvendt	
særdeles	hyppigt	hos	virksomhederne	i	C20-indekset,	der	også	har	bedre	forudsætninger	herfor.	Der	er	i	
praksis	generel	opbakning	til	aktiekursens	egenskaber	og	fordelagtigheder,	og	det	ses	tillige	at	aflønningen	
oftest	finder	sted	gennem	rene	aktier,	hvilket	både	er	mere	kongruent	og	simpelt.	Sammenholdt	med	
tidligere	undersøgelser	ser	der	altså	en	tendens	til,	at	aflønningen	baseret	på	aktiekursen	i	højere	grad	
nærmer	sig	de	teoretiske	motiver	end	det	før	har	været	tilfældet.	

For	aflønning	baseret	på	ikke-finansielle	performancemål	viser	undersøgelsen,	at	disse	i	mindre	grad	er	
indeholdt	i	incitamentsordningerne.	Årsagen	til	dette	er	målenes	begrænsninger	i	forhold	til	indikation	af	
faktisk	værdiskabelse	og	objektivitet.	Der	hersker	imidlertid	ikke	tilsvarende	kritiske	holdninger	fra	de	
ledere,	hvis	incitamentsordning	indeholder	ikke-finansielle	mål,	og	det	må	kunne	forventes,	at	der	i	disse	
tilfælde	eksisterer	centrale	value-drivers	af	ikke-finansiel	karakter.	Teori	og	praksis	er	derfor	overvejende	
sammenfaldende,	hvilket	forklarer	målenes	ringe	generelle	anvendelse	i	praksis.	

I	praksis	vurderes	stort	set	alle	mål	som	overvejende	kontrollerbare	for	ledelsen,	men	samtidig	er	de	
anvendte	performancemål	i	høj	grad	påvirket	af	eksterne	faktorer.		På	trods	af	dette	benyttes	eksterne	
performancestandarder	kun	i	ringe	grad.	Den	isolerede	effekt	heraf	er,	at	ekstern	påvirkning	vil	
forekomme,	og	hermed	synes	kontrollerbarheden	ikke	at	prioriteres.	Årsagen	opstår	som	resultat	af,	at	
eksterne	performancestandarder	er	ressourcekrævende,	svære	at	identificere	og	kan	fremkalde	støjkilder	i	
målingen.	

Den	empiriske	undersøgelse	viser,	at	man	i	praksis	foretrækker	at	bruge	få	performancemål	samt	at	der	i	
overvejende	grad	udelukkende	benyttes	enkelte	typer	af	performancemål.		

	

	

Analysen	af	virksomhedens	størrelses	indflydelse	på	incitamentsaflønning	viser,	at	anvendelsesgraden	af	
performanceaflønning	er	stigende,	i	takt	med,	at	virksomhedens	størrelse	vokser.	Det	samme	gør	sig	
gældende	for	både	de	enkelte	måltyper	og	kombinationen	af	disse.	Regnskabsmål	benyttes	dog	lige	meget	
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for	alle	størrelser	af	virksomheder.	Overordnet	set	er	større	virksomheder	altså	mere	tilbøjelige	til,	at	øge	
incitamentskontaktens	kongruens	på	bekostning	af	simpliciteten.		

Generelt	set	er	anvendelsen	af	performanceaflønning	tilnærmelsesvist	ens	på	tværs	brancher.	For	typerne	
af	performancemål	samt	kombination	af	disse	er	fordelingerne	for	ujævne	til	at	drage	klare	konklusioner.	
Det	synes	snarere	at	være	virksomhedernes	økonomistruktur,	der	er	afgørende.	Kapitallette	virksomheder	
anvender	i	højere	grad	aktiekurs	og	ikke-finansielle	mål,	medens	kapitaltunge	virksomheder	hyppigere	
anvender	regnskabsmål,	men	dog	ikke	nødvendigvis	rettet	mod	balanceaktiviteter.	Dette	tilskynder	en	
analyse	af	økonomistrukturens	påvirkning	på	valget	af	performancemål.	

For	kapitallette	virksomheder	anvendes	næsten	udelukkende	performancemål	rettet	mod	
resultatopgørelsen,	hvor	værdiskabelsen	for	denne	type	virksomhed	også	typisk	finder	sted.	Blandt	de	
kapitaltunge	virksomheder	er	anvendelsen	af	balanceorienterede	performancemål	mere	udbredt,	men	den	
klare	overvægt	er	stadig	i	måling	rettet	mod	resultatopgørelsen.	Det	kan	altså	konkluderes,	at	de	
kapitaltunge	virksomheder	formentlig	ikke	retter	deres	performancemåling	mod	den	værdiskabende	
aktivitet	og	dermed	svækker	kongruensen.	Oveni	købet	tilsiger	teorien,	at	incitamentskontraktens	
kongruens	i	dette	scenarie	kan	øges	betragteligt	uden	nævneværdigt	at	svække	simpliciteten.	

	

	

Overordnet	danner	de	teoretiske	motiver	for	specifikke	performancemål	grundlag	for	den	praktiske	
sammensætning	af	incitamentskontrakter	i	danske	virksomheder,	men	der	er	fra	teoretisk	perspektiv	plads	
til	forbedringer.		

Undersøgelsen	viser	i	henhold	til	den	årlige	bonus,	at	PA-teorien	ikke	formår	at	forudsige,	hvilke	
regnskabsbaserede	performancemål	der	vælges	alene	baseret	på	den	værdiskabende	refleksion.	Dette	
udledes,	eftersom	de	benyttede	performancemål	ikke	synes	at	reflektere	størst	mulig	værdiskabelse,	men	
snarere	giver	ledelsen	forudsætninger	for	at	arbejde	målrettet	mod	simplere	mål.		

I	forhold	til	langsigtede	bonusordninger	viser	undersøgelsen,	at	aktiekursen	er	både	teoretisk	og	praktisk	
anerkendt	som	indikator	for	den	langsigtede	værdiskabelse.	Aktiekursmålet	er	dog	ikke	særlig	udbredt	i	
praksis,	hvilket	til	dels	vurderes	at	skyldes	de	vanskelige	forudsætninger	herfor	for	unoterede	selskaber,	der	
udgør	langt	størstedelen	af	populationen.	Når	der	aflønnes	efter	aktiekursmålet	i	praksis	se	en	tendens	til	
anvendelse	af	aktieejerskab	som	aflønningsmetode,	hvorfor	praksis	nærmer	sig	teoriens	motiver.	

Særligt	for	den	kortsigtede,	men	i	nogen	grad	også	den	langsigtede	performancemåling	er	der	teoretisk	set	
mulighed	for	at	øge	kongruensen	uden	samtidig	at	give	køb	på	simpliciteten.	Hermed	kan	PA-problemet	
yderligere	begrænses,	og	incitamentsordningens	efficiens	forøges.	Undersøgelsen	indikerer	desuden,	at	
performancemålingens	efficiens	yderligere	kan	styrkes	ved	at	rette	valget	af	performancemål	mod	
værdiskabende	aktiviteter	i	henhold	til	virksomhedens	økonomistruktur.	

Yderligere	understøtter	undersøgelsens	resultater	PA-teoriens	ræsonnement	om	ændrende	risikoaversion	
for	lønmodtageren.	I	lyset	heraf	synes	det	umuligt	fuldstændigt	at	afhjælpe	PA-problemstillingen,	hvilket	
tillige	understøttes	af	kompromiset	i	henhold	til	performancemålenes	værdiskabende	refleksion.		
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Anbefalinger	

Herunder	opstilles	konkrete	anbefalinger	i	forbindelse	med	valg	af	performancemål	til	
incitamentskontrakter.		

1) Målret	mod	værdiskabende	aktiviteter	

Generelt	set	anbefales	det,	at	rette	performancemålingen	mod	værdiskabende	aktivitet.	I	praksis	vælges	
ofte	simple	performancemål,	der	primært	synes	at	rette	sig	mod	indtjeningen.	I	henhold	til	virksomhedens	
kapitalsammensætning	anbefales	det	at	rette	målingen	mod	værdiskabende	balanceaktiviteter,	særligt	
investeringer,	hvilket	kan	gøres	uden	at	øge	kompleksiteten	nævneværdigt.	

	

2) Anvend	almindelige	aktier	ved	aflønning	efter	aktiekurs	

Den	almindelig	aktie	er	grundet	dens	symmetriske	risikofordeling	mere	kongruent	end	optioner/warrants	
og	er	tillige	mere	simpel.	Tendensen	i	praksis	er	også,	at	aflønningsformen	vinder	frem,	og	aflønning	
gennem	optioner/warrants	synes	mere	at	være	historisk	betinget.	

	

3) Overvej	EVA	som	alternativ	

EVA	er	et	teoretisk	retvisende	mål	for	værdiskabelsen.	Ved	at	gøre	målingen	flere-periodisk	anses	denne	
for	værende	et	alternativ	til	aktiekursen	i	henhold	til	den	langsigtede	bonusaflønning.		Dette	er	særligt	
relevant	for	unoterede	selskaber,	hvor	der	er	store	usikkerheder	forbundet	med	at	estimere	kursen.		
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Kapitel	10	-	Perspektivering	

Vi	har	i	denne	afhandling	konkluderet,	at	valget	af	performancemål	til	incitamentskontrakter	i	praksis	ikke	
foregår	optimalt	i	forhold	til	refleksion	af	værdiskabelsen.	Den	generelle	opfattelse	omkring	’for-profit’-
virksomheder	er,	at	den	overordnede	sociale	velfærd	historisk	set	maksimeres,	når	virksomhederne	
forsøger	at	maksimere	deres	egen	værdi119.	

Når	disse	konklusioner	forenes,	vurdere	vi,	at	afhandlingen	vil	være	særligt	interessant	for	ejere	og	
bestyrelser,	eftersom	muligheden	for	at	vælge	performancemål,	der	bedre	måler	værdiskabelsen	og	
dermed	øger	interessesammenfaldet	uden	at	give	køb	på	simpliciteten,	synes	at	være	til	stede.	

Vi	har	undersøgt	dette	for	selve	performancemålene,	og	nærliggende	ville	det	være	videre	at	undersøge	
betydningen	af	analysekriteriernes	praktiske	prioritering	set	i	forhold	til	hele	aflønningskontrakten:	
Bidrager	simpliciteten	i	tilstrækkelig	høj	grad	til,	at	et	kompromis	omkring	kongruensen	er	acceptabelt?	Og	
hvilken	betydning	har	dette	for	begrænsningen	af	PA-problemet	og	maksimeringen	af	værdiskabelse?	Dette	
er	begge	interessante	spørgsmål	når	fokus	løftes	til	aflønningskontrakterne	som	helhed.	

Gennem	dette	fokusløft	bliver	særligt	aflønningens	niveau	og	struktur	relevant:	Hvordan	skal	lønnen	som	
helhed	struktureres	i	form	af	fast	og	variabel	løn?	Hvordan	skal	den	variable	del	af	lønnen	udformes	for	
mest	efficient	at	minimere	PA-problemet	og	maksimere	virksomhedens	værdiskabelse?	

I	forlængelse	heraf	er	det	danske	samfunds	stemning	omkring	bonusaflønning	interessant.	Der	har	på	det	
seneste	været	særligt	fokus	på	lønniveauet,	og	de	store	investorer	er	for	alvor	begyndt	at	tage	stilling	til	
incitamentsordninger	i	de	danske	virksomheder.	Senest	stemte	ATP	i	foråret	2017	imod	bestyrelsens	
foreslåede	opjustering	af	den	øverste	ledelses	incitamentsprogram120.	En	bredere	skepsis	synes	generelt	at	
have	vundet	indpas	i	samfundet,	og	der	ses	derfor	mere	og	mere	skævt	til	høje	ledelsesbonusser.	Thomas	
Plenborg	udtaler	i	forhold	til	denne	signalværdi:	”Der	hvor	vi	faktisk	tænker	mest	over	det,	det	er	om	det	
bliver	for	eksorbitant.	(…)	Og	vi	har	statistikkerne	med	om	de	her	bonusordninger;	Hvor	ligger	vi	henne?	Hvis	
det	fx	var	et	C20-selskab;	hvor	ligger	vi	henne	i	forhold	til	de	andre?	–	Vi	har	ikke	lyst	til	at	ligge	nr.	1.”121	En	
analyse	af	lønniveauet	og	–strukturens	bidrag	til	tilskyndelse	af	værdimaksimering	og	heraf	i	sidste	ende	
maksimeringen	af	samfundsvelfærden	synes	derfor	særdeles	interessant.	Her	vil	muligvis	kunne	afdækkes,	
om	den	samfundsmæssige	skepsis	er	berettiget,	eller	om	tilstande	mere	lig	de	amerikanske,	med	markant	
højere	ledelsesaflønninger,	er	at	foretrække.	

Endnu	en	interessant	vinkel,	særligt	i	kraft	af	den	vedvarende	debat,	er	fratrædelsesordninger	og	deres	
indflydelse	på	PA-problemet	og	maksimering	af	værdiskabelsen.	De	såkaldte	gyldne	håndtryk,	når	et	
direktionsmedlem	forlader	en	virksomhed	vækker	stor	debat,	og	en	undersøgelse	af	deres	berettigelse	
virker	nærliggende.	Ved	denne	afhandlings	dataindsamling	omkring	C20-selskabernes	aflønning	noteredes	
det,	at	direktionen	i	disse	selskaber	typisk	har	12-24	måneder	opsigelse,	hvor	de	således	er	garanteret	
deres	faste	lønkomponent.	Desuden	foreskriver	aktieoptionslovens	§§	4-5	at	en	lønmodtager	beholder	sine	
rettigheder	til	optjente	optioner,	warrants	eller	betingede	aktier	samt	forholdsmæssig	tildeling	af	sådan	

																																																													
119	Marchant	&	Van	der	Stede	(2012),	s.	414	
120	Larsen,	T.,	TV2	Nyhederne	(2017)	
121	Interview,	Thomas	Plenborg	
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aflønning,	som	lønmodtageren	ville	have	modtaget	ved	regnskabsårets	afslutning,	såfremt	lønmodtageren	
er	såkaldt	’good	leaver’122.	Disse	forhold	danner	et	omfattende	sikkerhedsnet	for	direktionen,	hvilket	kan	
give	anledningen	til	påvirkning	af	incitamenterne.	Hvilken	effekt	vil	størrelsen	af	dette	sikkerhedsnet	
eksempelvis	have	på	ledelsens	incitamenter?	Og	vil	denne	effekt	være	undergravende	for	
incitamentsaflønningens	grundlæggende	ideer?	

Disse	forhold	og	flere	til	vil	være	interessante	at	undersøge,	både	i	forhold	til	samfundets	opfattelse	og	
stemning,	men	i	særdeleshed	i	forhold	til	deres	påvirkning	af	virksomhedernes	værdiskabelse	og	dermed	
samfundet	overordnede	velfærd.	

																																																													
122	‘Good	leaver’	vil	sige,	at	ansættelsesforholdet	ophører	gennem	arbejdsgivers	opsigelse,	arbejdsgivers	
misligholdelse	eller	lønmodtagers	pension.	
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Bekendtgørelse	af	lov	om	aktie-	og	anpartsselskaber	(Selskabsloven)	

Bekendtgørelse	af	lov	om	den	skattemæssige	behandling	af	gevinster	og	tab	ved	afståelse	af	aktier	m.v.	
(Aktieavancebeskatningsloven)	

Bekendtgørelse	af	lov	om	påligningen	af	indkomstskat	til	staten	(Ligningsloven)	

Bekendtgørelse	af	årsregnskabsloven	(Årsregnskabsloven)	

Lov	om	brug	af	køberet	eller	tegningsret	til	aktier	m.v.	i	ansættelsesforhold	(Aktieoptionsloven)	

Lov	om	Indkomst-	og	Formueskat	til	Staten	(Statsskatteloven)	

	

Kilder	til	C20-dataindsamling:	

Årsrapporter	for	2016	for	de	19	selskaber:	A.P.	Møller	–	Mærsk,	Carlsberg,	Chr.	Hansen	Holding,	Coloplast,	
Danske	Bank,	Dong	Energy,	DSV,	Genmab,	GN	Store	Nord,	ISS,	Jyske	Bank,	Lundbeck,	Nets,	Novo	Nordisk,	
Novozymes,	Pandora,	TDC,	Vestas,	William	Demant	

’Overordnede	retningslinjer	for	incitamentsaflønning’	udarbejdet	i	overensstemmelse	med	selskabslovens	
§	139	for	ovenstående	19	selskaber.	
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BILAG	1	–	Komplet	spørgeskema	
	

Tak	fordi	du	har	trykket	dig	videre	til	vores	spørgeskema	og	tager	dig	tid	til	at	besvare	dette.	
		
Kandidatafhandlingen	omhandler	brugen	af	incitamentskontrakter-	og	aflønning	i	dansk	
erhvervsliv.	
Spørgeskemaets	formål	er	at	identificere	hvilke	performancemål	der	benyttes	i	
incitamentskontrakter	i	praksis	og		hvorfor	netop	disse	benyttes.	På	baggrund	heraf	vil	vi	
udarbejde	en	analyse,	hvor	vi	vil	forsøge	at	afdække,	hvorvidt	disse	kan	betragtes	som	værende	
efficiente	og	om	der	kan	identificeres	branchespecifikke	trends.	
		
Besvarelsen	er	100	%	anonym	og	svarene	kan	ikke	genkendes.	
	
Der	vil	til	sidst	i	spørgeskemaet	være	mulighed	for	at	indtaste	kontaktoplysninger,	såfremt	
undersøgelsens	resultater	ønskes	tilsendt		
		
Inden	du	starter	besvarelsen	vil	der	kort	blive	redegjort	for	en	række	definitioner,	som	findes	
kritiske	for	besvarelsen	af	spørgeskemaet.	
		
Definitioner	
		
Performanceaflønning	=	aflønning	som	varierer	med	lønmodtageres	performance/præstation	
(dvs.	bonusordninger	baseret	på	forskellige	forhold	i	virksomheden,	se	punkter	nedenfor)	
		
Aktiebaseret	aflønning	=	Aflønningen	er	afhængig	af	aktiekursen	som	performancemål	
(eksempelvis	i	form	af	warrants,	optioner,	medarbejderaktier,	fantomaktier	etc.).	
		
Regnskabsbaseret	aflønning	=	Aflønningen	er	afhængig	er	regnskabsbaserede	performancemål	
(eksempelvis	omsætning,	EBITDA,	årets	resultat,	afkastningsgrad/ROIC,	EVA	etc.).	
		
Ikke-finansiel	aflønning	=	Aflønningen	er	afhængig	af	ikke-finansiel	data	som	performancemål	
(eksempelvis	kundetilfredshed,	medarbejdertilfredshed,	produktkvalitet	etc.).	
		
EVA	=	Economic	Value	Added.	Forskellen	mellem	forrentningen	af	den	investerede	kapital	(ROIC)	
og	de	gennemsnitlige	kapitalomkostninger	(WACC).	
		
Performancestandard	=	Den	tærskelværdi,	der	udløser	en	bonus.	

	
	

Spørgsmål	1-9	skal	sikre,	at	du	som	respondent	indgår	i	den	målgruppe,	som	vores	afhandling	
forsøger	at	afdække.	Informationen	bruges	også	til	at	analysere	eventuelle	trends	og	tendenser	
som	vil	fremgå	af	besvarelsen.	
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1.	Hvilken	stillling	varetager	du?	

(1)	 q	 Adm.	direktør	

(3)	 q	 Underdirektør	

(4)	 q	 Vicedirektør	

(5)	 q	 Personalechef	

(2)	 q	Økonomichef	

(6)	 q	 Regnskabschef	

(7)	 q	 Kommunikationschef	

(8)	 q	 Salgschef	

(9)	 q	 Anden	ledende	stilling	

(10)	 q	 Ikke-ledende	stilling	

(11)	 q	 Anden	-	hvilken?		 _____	

2.	Er	du	medlem	af	ledelse/bestyrelse?	

(1)	 q	 Ledelse	

(2)	 q	 Bestyrelse	

(3)	 q	 Ikke	medlem	

3.	Er	virksomheden	børsnoteret	

(1)	 q	 Ja	

(2)	 q	Nej	

4.	Efter	hvilken	regnskabsklasse	aflægger	virksomheden	regnskab?	

(1)	 q	 Regnskabsklasse	A	

(2)	 q	 Regnskabsklasse	B	

(3)	 q	 Regnskabsklasse	C	
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(4)	 q	 Regnskabsklasse	D	

(5)	 q	 Ved	ikke	

5.	Hvilken	branche	opererer	virksomheden	i?		

(1)	 q	 Finans	

(2)	 q	 Forsikring	

(3)	 q	 Industri	

(4)	 q	 Bygge-	og	anlæg	

(5)	 q	 Handel	

(6)	 q	 Information	og	kommunikation	

(7)	 q	 Anden	-	hvilken?		 _____	

6.	Hvor	mange	medarbejdere	er	der	i	virksomheden?	

(1)	 q	 0-250	

(2)	 q	 251-500	

(3)	 q	 501-1.000	

(4)	 q	 1.001-3.000	

(5)	 q	 3.001-5.000	

(6)	 q	 >5.000	

7.	Hvor	mange	medarbejdere	i	virksomheden	modtager	performanceaflønning?	

(1)	 q	 0	

(2)	 q	 1-10	

(3)	 q	 11-20	

(5)	 q	 21-50	

(6)	 q	 51-100	
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(7)	 q	 >100	

(8)	 q	 Ved	ikke	

8.	Ejer	du	aktier/kapitalandele	i	virksomheden?	

(1)	 q	 Ja	

(2)	 q	Nej	

9.	Hvor	stor	en	andel	af	virksomhedens	aktiekapital	ejer	du?	

(1)	 q	 0%	

(3)	 q	 0-2%	

(4)	 q	 2-5%	

(5)	 q	 5-10%	

(6)	 q	 10-20%	

(7)	 q	 20-50%	

(8)	 q	 >50%	

(9)	 q	 Ved	ikke/ønsker	ikke	at	oplyse	

	
Spørgsmål	10-11	har	til	formål	at	give	os	et	indblik	i	din	generelle	holdning	til	
performanceaflønning	og	dets	overordnede	formål.	

10.	Er	performanceaflønning	generelt	en	god	måde	at	aflønne	ledelsen	på?	

(1)	 q	 Ja	

(2)	 q	Nej	

11.	Vurder	følgende	udsagn	i	forhold	til	performanceaflønning:	

	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	
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	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Performanceaflønning	skaber	
interesseoverensstemmelse	
mellem	ejere	og	ledelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Performanceaflønning	
motiverer	ledelsen	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Performanceaflønning	
fastholder/tiltrækker	kvalificeret	
arbejdskraft	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Performanceaflønning	øger	
ledelsens	fokus	på	specifikke	
kerneområder	i	driften	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Performanceaflønning	gør	
ledelsen	mindre	risikovillig,	da	
den	selv	har	penge	på	spil	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Performanceaflønning	bør	
tildeles	på	baggrund	af	
kortsigtede	mål		

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Performanceaflønning	bør	
tildeles	på	baggrund	af	
langsigtede	mål	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Performanceaflønning	bør	ikke	
påvirkes	af	eksterne	faktorer,	
som	er	uden	for	virksomhedens	
herredømme		

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Ledelsen	bør	kun	belønnes,	
såfremt	virksomheden	har	klaret	
sig	bedre	end	sine	konkurrenter.		

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Spørgsmål	12-14	skal	ligeledes	identificere	din	generelle	holdning	til	performanceaflønning,	men	
er	nu	specificeret	til	3	overordnede	grupperinger:	aktiebaseret,	regnskabsbaseret	og	ikke-finansiel	
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performanceaflønning.	

12.	Vurder	følgende	udsagn	i	forhold	til	aktiebaseret	performanceaflønning:	

	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Aktiebaseret	
performanceaflønning	skaber	
sammenfald	af	interesser	for	
ledelsen	og	ejerne/investorerne	
mht.	værdiskabelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Aktiebaseret	
performanceaflønning	skaber	
ledelses	fokus	på	langsigtet	
værdiskabelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

	

Ledelsen	har	tilstrækkelige	
forudsætninger	for	at	påvirke	
aktiekursen	

	

(1)	q	

	

(2)	q	

	

(3)	q	

	

(4)	q	

	

(5)	q	

Der	eksisterer	et	tilstrækkeligt	
kendskab	til,	hvilke	faktorer	i	
driften	der	kan	påvirke	
aktiekursen	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

	

13.	Vurder	følgende	udsagn	i	forhold	til	regnskabsbaseret	performanceaflønning:	

	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Regnskabsbaseret	
performanceaflønning	skaber	
sammenfald	af	interesser	for	
ledelsen	og	ejerne/investorerne	
mht.	værdiskabelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	
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	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Regnskabsbaseret	
performanceaflønning	skaber	
ledelses	fokus	på	kortsigtet	
værdiskabelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Ledelsen	har	tilstrækkelige	
forudsætninger	for	at	påvirke	de	
regnskabsbaserede	
performancemål	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Der	eksisterer	et	tilstrækkeligt	
kendskab	til,	hvilke	faktorer	i	
driften	der	kan	påvirke	de	
regnskabsbaserede	
performancemål	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Målingen	af	regnskabsbaserede	
performancemål	betragtes	som	
værende	objektive	og	
troværdige	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

	

14.	Vurder	følgende	udsagn	i	forhold	til	ikke-finansiel	performanceaflønning:	

	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Ikke-finansiel	
performanceaflønning	skaber	
sammenfald	af	interesser	for	
ledelsen	og	ejerne/investorerne	
mht.	værdiskabelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Ikke-finansiel	
performanceaflønning	skaber	
ledelses	fokus	på	langsigtet	
værdiskabelse		

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	
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	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Ledelsen	har	tilstrækkelige	
forudsætninger	for	at	påvirke	de	
ikke-finansielle	performancemål	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Der	eksisterer	et	tilstrækkeligt	
kendskab	til,	hvilke	faktorer	i	
driften	der	kan	påvirke	de	ikke-
finansielle	performancemål	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Målingen	af	de	ikke-finansielle	
performancemål	betragtes	som	
værende	objektive	og	
troværdige	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Spørgsmål	15-18	vil	indledningsvist	klarlægge,	om	du	modtager	aktiebaseret	
performanceaflønning	eller	ej.	Såfremt	du	modtager	aktiebaseret	performanceaflønning	vil	en	
række	konkrete	spørgsmål	om	din	aktiebaserede	aflønning	følge.	

15.	Modtager	du	aktiebaseret	performanceaflønning?	

(1)	 q	 Ja	

(2)	 q	Nej	

16.	Hvilken	aktiebaseret	aflønningstype	modtager	du?	(sær	evt.	flere	krydser)	

(1)	 q	Optioner	

(2)	 q	Warrants	

(3)	 q	 Aktier	

(4)	 q	 Andet	-	hvilken?		 _____	

17.	Hvordan	opgøres	aktiekursen	som	performancemål	

(1)	 q	 I	uændret	form	

(2)	 q	 Relativt	til	et	benchmark	eller	indeks	
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(3)	 q	 Andet	-	uddyb	gerne		 _____	

18.	Vurder	følgende	udsagn	i	forhold	til	din	aktiebaserede	aflønning:	

	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Aktiebaseret	aflønning	giver	dig	
bedre	betingelser	for	
varetagelse	af	ejernes	interesser	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Brugen	af	aktiekurs	som	
performancemål	øger	dit	fokus	
på	langsigtede	mål	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Brugen	af	aktiekurs	som	
performancemål	øger	dit	fokus	
på	kortsigtede	mål	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Aktiekursen	som	
performancemål	er	en	god	
indikator	for	værdiskabelsen	i	
virksomheden	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Aktiebaseret	aflønning	gør	dig	
mindre	risikovillig	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Du	har	tilstrækkelige	muligheder	
for	at	påvirke	aktiekursens	
udvikling	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Aktiekursen	bliver	i	høj	grad	
påvirket	af	faktorer,	som	du	ikke	
har	indflydelse	på	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Du	har	viden	om,	hvilke	faktorer	
i	driften,	som	påvirker	
aktiekursen	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	
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Spørgsmål	19-22	har	samme	formål	som	spørgsmål	15-18,	dog	med	den	forskel	at	spørgsmålene	
nu	omhandler	din	eventuelle	regnskabsbaserede	performanceaflønning.	

19.	Modtager	du	regnskabsbaseret	performanceaflønning?	

(1)	 q	 Ja	

(2)	 q	Nej	

20.	Hvilket	regnskabsbaseret	performancemål	bliver	du	aflønnet	på	baggrund	af?	(sæt	evt.	flere	krydser)	

(1)	 q	Omsætning	

(2)	 q	 EBITDA	

(3)	 q	Nettoresultat	

(5)	 q	 Afkastningsgrad	(ROIC)	

(4)	 q	 EVA	

(6)	 q	 Andre	-	hvilke?		 _____	

21.	Hvordan	opgøres	det/de	regnskabsbaserede	mål,	der	udløser	en	bonus?	

(1)	 q	 Intern	forhandling	

(2)	 q	 Relativt	til	benchmark-virksomheder	

(3)	 q	 På	anden	vis	-	hvordan?		 _____	

	
	

22.	Vurder	følgende	udsagn	i	forhold	til	din	regnskabsbaserede	aflønning:	

	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Det/de	regnskabsbaserede	
performancemål	giver	bedre	
forudsætninger	for	at	varetage	
ejerne/investorernes	interesse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	
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	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Det/de	regnskabsbaserede	
performancemål	er	en	fornuftig	
indikator	for	langsigtet	
værdiskabelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Det/de	regnskabsbaserede	
performancemål	er	en	fornuftig	
indikator	for	kortsigtet	
værdiskabelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Det/de	regnskabsbaserede	
performancemål	gør	dig	mindre	
risikovillig	ift.	kritiske	
beslutninger	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Du	har	tilstrækkelige	
forudsætninger	for	at	påvirke	
det	regnskabsbaserede	
performancemål,	som	benyttes	i	
din	incitamentskontrakt	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Det	regnskabsbaserede	
performancemål	i	din	
incitamentskontakt	bliver	i	høj	
grad	påvirket	af	faktorer,	som	
du	ikke	har	indflydelse	på	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Du	har	viden	om,	hvilke	faktorer	
i	driften,	der	påvirker	det	
regnskabsbaserede	
performancemål	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Opgørelsen	af	det	
regnskabsbaserede	
performancemål	er	objektivt	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Spørgsmål	23-26	har	samme	formål	som	ovenstående,	men	omhandler	din	eventuelle	
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performanceaflønning	baseret	på	ikke-finansielle	performancemål.	

23.	Modtager	du	performanceaflønning	baseret	på	ikke-finansielle	performancemål?	

(1)	 q	 Ja	

(2)	 q	Nej	

24.	Hvilket	ikke-finansielt	performancemål	bliver	du	aflønnet	på	baggrund	af?	(sæt	evt.	flere	krydser)	

(1)	 q	 Kundetilfredshed	

(2)	 q	Medarbejdertilfredshed	

(3)	 q	 Andre	-	hvilke?		 _____	

25.	Hvordan	opgøres	det/de	ikke-finansielle	mål,	der	udløser	en	bonus?	

(1)	 q	 Intern	forhandling	

(2)	 q	 Relativt	til	benchmark-virksomheder	

(3)	 q	 På	anden	vis	-	hvordan?		 _____	

	
	

26.	Vurder	følgende	udsagn	i	forhold	til	din	aflønning	baseret	på	ikke-finansielle	mål:	

	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Det/de	ikke-finansielle	
performancemål	giver	bedre	
forudsætninger	for	at	varetage	
ejerne/investorernes	interesse		

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Det/de	ikke-finansielle	
performancemål	er	en	fornuftig	
indikator	for	langsigtet	
værdiskabelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	
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	 Helt	uenig	 Delvist	uenig	
Hverken	enig	
eller	uenig	

Delvist	enig	 Helt	enig	

Det/de	ikke-finansielle	
performancemål	er	en	fornuftig	
indikator	for	kortsigtet	
værdiskabelse	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Det/de	ikke-finansielle	
performancemål	gør	dig	mindre	
risikovillig	ift.	kritiske	
beslutninger	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Du	har	tilstrækkelige	
forudsætninger	for	at	påvirke	
det	ikke-finansielle	
performancemål,	som	benyttes	i	
din	incitamentskontrakt	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Det	ikke-finansielle	
performancemål	i	din	
incitamentskontakt	bliver	i	høj	
grad	påvirket	af	faktorer,	som	
du	ikke	har	indflydelse	på	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Du	har	viden	om,	hvilke	faktorer	
i	driften,	der	påvirker	det	ikke-
finansielle	performancemål	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

Opgørelsen	af	det	ikke-
finansielle	performancemål	er	
objektivt	

(1)	q	 (2)	q	 (3)	q	 (4)	q	 (5)	q	

	
Mange	tak	for	din	besvarelse	-	vi	sætter	stor	pris	på	dit	bidrag.	
Ønsker	du	resultatet	af	undersøgelsen	tilsendt,	kan	du	angive	din	e-mail	herunder.	

E-mail	

__________________________	
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BILAG	2	–	Udledning	af	nødvendig	stikprøvestørrelse	

	

Under	antagelse	af,	at	populationens	besvarelser	er	normalfordelte,	kan	nedenstående	formel	opstilles	for	
den	nødvendige	stikprøvestørrelse123,	hvor	N	er	populationsstørrelsen	og	𝜎!

!	er	den	ønskede	
stikprøvevarians:	

𝑆𝑡𝑖𝑘𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 =
0,25 ∗ 𝑁

𝑁 − 1 ∗ 𝜎!
! + 0,25

	

Jf.	afsnittet	om	population	i	metodekapitlet,	er	populationen,	N,	estimeret	til	at	være	20.000.	
Stikprøvevariansen	fastsættes	på	baggrund	af	konfidensniveau	og	statistisk	usikkerhed.	Konfidensniveauet	
er	udtryk	for	sandsynligheden	for,	at	stikprøven	præcist	spejler	populationen.	Dette	fastsættes	til	95%,	som	
typisk	er	standarden.	Den	statistiske	usikkerhed	udtrykker	det	spænd,	hvori	populationens	svar	må	afvige	
fra	stikprøvens.	Det	vurderes,	at	en	statistisk	usikkerhed	på	±10%	vil	være	tilstrækkeligt	grundlag	til	at	
kunne	vurdere	populationen	retvisende.		

Den	tilladte	statiske	usikkerhed,	±10%,	er	lig	standardafvigelsen	i	95%-konfidensintervallet.	For	et	95%-
konfidensinteval,	for	en	normalfordelt	population,	gælder	det,	at	standardafvigelsen	heri	svarer	til	1,96	
populationsstandardafvigelser.	Hermed	kan	𝜎!

!	bestemmes:	

1,96𝜎! = 10%	

⇒ 𝜎! =
10%
1,96

= 5,1020%	

Endelig	kan	den	nødvendige	stikprøvestørrelse	udledes:	

𝑆𝑡𝑖𝑘𝑝𝑟ø𝑣𝑒𝑠𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 = !,!"∗!""""
!""""!! ∗!,!"#"%!!!,!"

= 95,5858 ≈	96	

Den	nødvendige	stikprøvestørrelse	med	et	konfidensniveau	på	95%	og	en	statistisk	usikkerhed	på	±10%	er	
således	96	besvarelser.	

	

For	yderligere	udledninger	og	forklaring	af	beregningsgrundlag	henvises	til	gængs	statistisk	litteratur,	
eksempelvis	Newbold,	P.,	Carlson,	W.	L.	&	Thorne,	B.	M.	(2013).	Statistics	for	Business	and	Economics.	
Pearson.	

																																																													
123	Newbold,	Carlson	&	Thorne	(2013),	s.	322,	formel	(7.26)	
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BILAG	3	–	Distributionsmail	

	

Hej	

Vi	er	to	cand.merc.fir	studerende	ved	Copenhagen	Business	School,	som	er	i	gang	med	vores	
kandidatafhandling.	Afhandlingen	omhandler	brugen	af	performancemål	i	forbindelse	med	
incitamentsaflønning.	

Vi	skriver	til	dig/jer	som	led	i	en	spørgeskemaundersøgelse,	der	har	til	formål	at	afdække	den	praktiske	brug	
af	performancemål	samt	generelle	holdninger	til	emner	inden	for	incitamentsaflønning	i	danske	
virksomheder.	Din/jeres	e-mailadresse	har	vi	fundet	frem	til	gennem	søgning	i	virksomhedsdatabasen	
Bisnode,	hvor	vi	har	søgt	efter	mailadresser	på	direktions-	og	bestyrelsesmedlemmer.		

Vi	søger	svar	fra	direktionen/bestyrelsen	i	selskabet,	da	det	netop	er	denne	vinkel,	der	danner	grundlag	for	
problemstillingen	i	vores	afhandling.	Såfremt	vi	ikke	har	fået	kontaktet	et	ledelses-	eller	bestyrelsesmedlem	
direkte,	ville	det	være	til	stor	hjælp,	hvis	denne	mail	kan	videresendes	til	en	eller	flere	medlemmer	af	
selskabets	direktion	og/eller	bestyrelse.		

Med	afsæt	i	ovenstående	har	vi	udarbejdet	et	spørgeskema	med	svarmuligheder,	som	vi	håber	du	har	tid	
og	lyst	til	at	besvare.	Besvarelsen	tager	ca.	XX	minutter.	

Alle	svar	er	100%	anonyme	og	kan	ikke	genkendes.	

Link	til	spørgeskema:	https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=LUP55P9VCKC2	

Vi	håber,	at	du	vil	svare	på	spørgeskemaet	hurtigst	muligt.	

Såfremt	der	skulle	være	spørgsmål,	kan	vi	kontaktes	på	joha12af@student.cbs.dk	eller	
hape12ac@student.cbs.dk		

	

	

Med	venlig	hilsen	

	

Jonas	Led	Hansen	og	Hans	Junker	Petersen	

Cand.merc.fir	(Finansiering	og	Regnskab)	

Copenhagen	Business	School	
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BILAG	4	–	Interviewguide	

Interviewguiden	bygges	op	omkring	centrale	spørgsmål	i	forhold	til	emnefeltet.	Tendenser	fra	
spørgeskemaundersøgelsen	er	medtaget	interviewet,	for	at	få	den	interviewedes	mening	om	disse.	

Spørgsmål/område	 Tendens	fra	spørgeskemaundersøgelse	

Generelt:	

Hvordan	vægtes	de	4	kriterier	i	praksis	(kongruens,	
kontrollerbarhed,	simplicitet	samt	regnskab	og	skat)?	

Hvad	er	de	væsentligste	motiver	for	anvendelse	af	
performanceaflønning	i	praksis?	

	

Simplicitet	højest,	derefter	kongruens	–	i	
mindre	grad	kontrollerbarhed	

Aktiebaseret:	

Hvorfor/hvordan	vælges	aflønningstype	(aktier,	RSU/PSU,	
optioner,	warrants)	–	DSV	bruger	optioner?	

	

Spiller	skatte-	eller	regnskabsforhold	en	væsentlig	rolle?	

	

Er	børsnotering	en	væsentlig	faktor	for	brugen?	

	

	

Aktier,	RSU/PSU	er	mest	anvendt	–	
umiddelbart	grundet	simplicitet/kongruens	

Regnskabsbaseret:	

Hvilke	konkrete	regnskabsbaserede	performancemål	
bruges	i	praksis	og	hvorfor?		

	

Hvorfor	ser	man	ikke	de	relative	brugt	nævneværdigt?	

	

Anvendes	i	langt	højest	grad	

Absolutte	mål	(EBITDA,	oms,	mv.)	frem	for	
relative	(ROIC,	EVA)	

	

Kun	8%	relativ	i	undersøgelse	

Ikke-finansiel:	

Hvilke	konkrete	ikke-finansielle	performancemål	bruges	i	
praksis	og	hvorfor?	

	

Megen	variation	på	tværs	af	virksomheder	
(kun	anvendt	i	29%	af	kontrakterne	i	
undersøgelsen)	
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Tvivl	omkring	objektivitet	ved	opgørelse	

	

Performancestandard:	

I	hvilken	grad	måles	der	relativt	til	andre	virksomheder	–	
og	hvad	afhænger	det	af	(størrelse/ressourcer,	om	der	
kan	findes	et	indeks)?	

	

Gøres	dette	i	højere	grad	inden	for	aktie,	regnskab	eller	
ikke-finansiel?	

	

	

Relativ/ekstern	er	meget	lidt	anvendt	i	
undersøgelse	

	

	

Hyppigst	anvendt	ved	aktiebaseret	

Sammensætning	af	mål:	

Hvordan	sammensættes	aktie,	regnskab	og	ikke-finansiel	i	
praksis?	Skal	de	forstærke/udligne	hinanden?	Vægte?	

	

Er	der	i	praksis	grænser	for	antallet	af	mål,	der	bruges?	

	

	

70%	bruger	kun	1	type	(langt	flest	regnskab)	

	

	

84%	bruger	3	mål	eller	derunder	

Virksomhedsspecifikke	faktorer,	der	påvirker:	

Størrelse	(i	undersøgelsen	antal	medarbejdere)	

	

	

	

Branche	

	

Børsnotering	

	

Andre	(cyklus)		

	

	

Generel	anvendelse	stiger	med	størrelse	

- Aktie	stiger	overvejende	med	str.	
- Ikke-finansiel	stiger	med	str.	
- Grad	af	kombination	stiger	med	str.	
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Øvrige	forhold:	

	

Foretages	måling	eksternt	af	revisor	el.	lign.?	Ift.	
objektivitet	

	

Anses	earnings	management/manipulation	fra	ledelsens	
side	som	en	trussel/problem?	
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BILAG	6	–	Interview	med	Thomas	Plenborg,	transskriberet	

	

Interview	med	Thomas	Plenborg	–	27/4-2017	

H	=	Hans	Junker	Petersen	 	 J	=	Jonas	Led	Hansen	 	 TP	=	Thomas	
Plenborg	

00:00	–	Simplicitet	(vægt	af	kriterier,	antal	mål,	konkrete	mål	mv.)	

H:	Ifølge	vores	spørgeskemaundersøgelse	viser	det	sig,	at	simpliciteten	vægtes	højest.	Også	kongruensen	
vægtes,	men	altså	først	og	fremmest	simpliciteten.	Hvad	siger	dine	erfaringer	dig	om	det?	

TP:	Det	er	nok	rigtig,	at	det	simple	vægter	relativt	tungt.	Der	hvor	jeg	selv	er	med,	er	det	enten	det	simple	
der	vægter,	men	selvfølge	med	et	klart	link	til	værdi,	altså	hvad	vi	opfatter	som	værdiskabende.	Og	så	kan	
det	så	gradueres	derfra	og	op	til	lidt	kompleksitet	kan	der	så	godt	være	bygget	ind	i	det.	Det	sted	hvor	vi	
nok	er	mest	komplekse,	er	hvor	vi	bruger	3	performancemål	og	vægter	dem	sammen	40:40:20	(%	red.),	det	
er	ROIC,	organisk	vækst	og	cash	conversion,	for	at	styre	arbejdskapitalen.	Så	det	er	noget	af	det	mere	
komplicerede,	og	mere	kompliceret	har	jeg	ikke	set	det	faktisk.	

H:	Igennem	spørgeskemaet	er	vi	også	kommet	frem	til,	at	man	generelt	holder	sig	til	relativt	få	mål.	

TP:	Det	giver	god	mening;	du	skal	have	ledelsen	med	dig,	som	aktionær	og	bestyrelse,	dvs.	de	skal	forstå	
det,	det	skal	kunne	kommunikeres	ud.	Du	er	nødt	til	at	gøre	det	simpelt,	du	er	nødt	til	at	bruge	nogle	KPI’er	
du	bruger	i	dagligdagen,	ellers	kommer	der	for	meget	misalignment.	Så	det	tror	jeg	sådan	set	er	rigtigt.	

02:08	–	Aktiebaseret	(instrumenter,	børsnotering	mv.)	

H:	Hvis	vi	tager	fat	i	den	aktiebaserede	performanceaflønning.	Her	er	vi	kommet	frem	til,	at	det	mest	er	
aktier,	altså	RSUs/PSUs,	der	benyttes,	hvor	det	før	mere	var	optioner	og	warrants.	Er	der	efter	din	mening	
nogle	specielle	grunde	til	det?	Skat,	regnskab,	osv.?	

TP:	Nej,	ikke	noget	skatte-	eller	regnskabsmæssigt,	det	er	lavet	om	(de	nye	regler	fra	2016	red.).	Jeg	tror	
mere	det	er	historisk	baseret,	simpelthen	få	så	mange	med	som	muligt	på	vognen	(???).	Optioner	er	måske	
en	lidt	mere	aggressiv	form,	men	hvis	det	går	godt,	så	kan	medarbejderne	virkelig	føle,	at	de	får	noget	ud	af	
det,	uden	at	det	nødvendigvis	koster	aktionærerne	særlig	meget.	

H:	Det	har	været	svært	at	undersøge,	om	børsnotering	spiller	væsentlig	ind	på,	om	aktiebaserede	
aflønningsinstrumenter	benyttes,	eller	om	man	bruger	det	i	nogenlunde	udstrækning	i	givetvis	større	
unoterede	selskaber.	

TP:	Det	bliver	lidt	gætteri.	Men	jeg	tror	det	er	rigtigt	–	det	at	du	har	et	marked,	og	at	det	er	noteret	gør	da	
en	kæmpe	forskel.	Danfoss	bruger	for	eksempel	og	aktier	eller	noget	der	minder	om	aktieoptioner	eller	
lignende	i	deres	incentiveordning,	men	er	jo	ikke	børsnoteret	og	de	får	så	Danske	Bank	til	at	værdiansætte	
en	gang	om	året.	Jeg	tror	også	Grundfos	og	nogle	andre	gør	det	samme.	Men	det	er	en	relativt	tung	opgave	
og	få	det	til	at	fungere.	Den	værdiansættelse,	der	kommer	frem	er	jo	meget,	meget,	meget	afhængig	af	en	
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person,	som	laver	den.	Det	er,	at	den	værdi	af	optionen	du	får	er	baseret	på	den	ene	persons	arbejde,	så	
der	nogle	validitets-	og	objektivitetsproblemer.	Så	du	vil	typisk	nok	se	det	mest	i	de	børsnoterede	selskaber.	
I	de	unoterede	selskaber	jeg	selv	sidder	i,	der	har	vi	ikke	ret	meget	af	den	slags,	men	vi	har	lidt.		

05:25	–	Performancestandarder	(måling	mod	eksterne	selskaber)	

H:	I	forhold	til	performancestandarder,	altså	om	der	måles	mod	eksterne	selskaber	eller	internt,	er	vi	
kommet	frem	til,	at	ekstern	måling	er	meget	smalt	anvendt.	Der	er	givetvis	nogle	udfordringer	med	at	finde	
sammenlignelige	virksomheder,	men	hvad	mener	du	generelt	om	dette?	

TP:	De	steder	jeg	sidder	bruger	vi	ikke	eksternt	endnu.	Et	sted	sidder	vi	lige	og	revurderer,	om	vi	skal	lave	
det	lidt	om.	Et	er	forslagene	er,	at	vi	skal	finde	en	kurv	af	virksomheder,	der	minder	om	den	vi	snakker	om,	
og	så	se	på,	om	de	så	kan	slå	dem	på	aktiekursen.	Eksempel:	Hvis	I	gør	det	bedre	end	de	her	2-3	
virksomheder,	som	vi	har	valgt	ud	som	vi	mener	er	sammenlignelige	selskaber	aktiekursmæssigt,	det	kunne	
selvfølgelig	også	være	regnskabsmæssigt,	så	vægter	det	20%	eller	40%	af	bonusordningen.		

J:	Hvor	meget	arbejde	er	der	så	i	at	udvælge	de	sammenlignelige	virksomheder?	

TP:	Når	først	du	er	blevet	enig	om	det,	så	beholder	man	bare	dem,	så	er	den	ged	barberet.	Når	man	først	
har	lavet	et	stykke	forberedende	arbejde,	så	har	man	tendens	til	at	holde	fast	i	det	i	rigtig	mange	år,	med	
mindre	den	er	helt	skæv	hurtigt	–	ellers	så	holder	man	fast	i	den.	

H:	Tror	du,	at	den	lave	grad	af	anvendelse	er	fordi,	relativ	måling	er	mere	kompliceret?	

TP:	Hvis	man	forestiller	sig,	at	man	skal	finde	en	ekstern	standard	og	bruge	den	som	det	første,	og	så	bruge	
et	regnskabsmål	bagefter.	Så	er	der	så	2	støjkilder.	Det	sted	jeg	snakkede	om	før,	der	har	vi	måske	en	
ekstern	standard	på	aktiekursen	–	man	kan	ikke	game	(manipulere	red.)	den	på	samme	måde	som	man	kan	
med	regnskabsmæssig	indtjening,	så	her	er	problemet	mere	at	finde	sammenlignelige	selskaber.	Hvis	man	
både	skal	finde	sammenlignelige	selskaber	og	bruger,	lad	os	sige	et	EBIT	mål;	er	det	med	eller	uden	special	
items,	bare	for	at	tage	en	ting;	ændret	regnskabspraksis,	hvordan	håndterer	man	det?	Man	kan	blive	ved,	
at	nævne	en	række	eksempler	der	skaber	støj,	så	nogen	vil	simpelthen	bare	tabe	pusten	inden	man	
kommer	der	til,	og	så	siger:	lad	os	gøre	det	så	simpelt	som	muligt.	

7:45	–	Manipulation/earnings	management	og	støj	

J:	Når	man	vælger	et	performancemål,	hvor	meget	tager	man	da	forbehold	for	muligheder	for	
manipulation?	

TP:	Ved	de	regnskabsmæssige	mål,	er	der	ret	vide	muligheder	for,	at	ledelsen	kan	gå	ind	og	påvirke	dem.	
Når	det	er	sagt,	så	sidder	der	altså	en	bestyrelse	og	en	revision,	der	overvåger	dem.	Man	får	
revisionsprotokol	fra	revisionen,	hvor	der	står,	hvad	der	er	foregået,	og	hvis	der	er	noget	de	ikke	bryder	sig	
om	at	se.	Og	så	kan	det	godt	være,	at	de	et	år	for	lidt	for	meget,	men	så	bliver	de	ramt	næste	år.	Det	
reverser	så	at	sige.	Men	der	er	da	en	lillebitte	risiko;	jeg	tror	mindre,	end	hvad	jeg	ville	gøre	den	til,	hvis	jeg	
underviste	og	skulle	gøre	emnet	interessant.	Jeg	tror	faktisk	godt,	at	vi	ville	kunne	fange	meget	af	det.	Det	
er	klart,	hvis	ledelsen	går	ind	i	motorrummet	og	ændrer;	altså	gamer	internt	i	motorrummet,	så	vi	ikke	kan	
finde	det,	så	bliver	det	svært	for	os.	Det	kan	det	godt	gøre	et	par	år,	og	så	har	vi	et	problem.	Det	vil	sige,	
hvis	de	virkelig	fifler,	for	eksempel	indregner	en	transaktion,	der	aldrig	har	fundet	sted.	I	den	boldgade,	der	
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er	det	seriøst	vi	snakker.	Men	det	der	med	at	klassificerer	poster	lidt	forskelligt,	det	fanger	vi	–	det	skal	vi	
nok	tage	os	af.	Men	det	er	klart,	hvis	vores	kontrolsystemer	ikke	fanger	det;	vores	eksterne	revision	og	
vores	interne	controllere	eller	vores	whistleblowersystem.	Der	er	forskellige	kontrolmekanismer,	som	skal	
samle	noget	af	det	her	op	–	men	hvis	man	simpelthen	ikke	kan	finde	det,	pga.	det	er	så	kreativt	lavet	dybt	
inde	i	systemet,	og	revisionen	ikke	ved	en	stikprøvekontrol	fanger	det,	så	er	det	klart,	så	kan	vi	godt	blive	
snydt.	Jeg	føler	bare	der	skal	noget	til	alligevel.	Det	er	ikke	noget	jeg	ligger	søvnløs	over,	men	spørger	du	
mig	”kunne	du	godt	blive	snydt?”	–	ja.	Jeg	tror	der	er	mindre	end	man	forestiller	sig.	Et	langt	svar	på	et	kort	
spørgsmål.	

H:	Teorien	giver	et	indtryk	af,	at	det	er	et	rimelig	svagt	punkt	ved	de	regnskabsbaserede	mål.	

TP:	I	må	ikke	underkende,	det	er	det.	Jeg	vil	give	jer	et	eksempel	med	valuta.	Et	sted	der	har	vi	sagt,	at	hvis	
indre	værdi	(hvor	meget	EK	stiger	fra	primo	til	ultimo)	stige	mellem	x%	og	x%,	så	for	I	x	antal	aktier.	Så	sker	
der	det,	at	hvis	man	har	nogle	døtre	rundt	omkring	på	kloden	i	anden	valuta,	og	man	skal	opgøre	deres	
primo-EK	–	det	har	ingen	effekt	for	værdien	af	virksomheden,	men	rent	regnskabsteknisk	den	
kursregulering,	hvis	dollaren	var	6	kr.	sidste	år	og	4	kr.	i	år,	så	når	man	omregner	det	amerikanske	
datterselskab	til	DKK	så	er	værdien	af	den	amerikanske	enhed	faldet	voldsomt.	Den	værdiregulering	tager	
man	ikke	på	profit	&	loss	(resultatopgørelsen	red.),	men	direkte	på	egenkapitalen.	Og	det	de	så	sagde	var:	
det	har	jo	ikke	noget	at	gøre	med	vores	evne	til	at	performe,	så	det	skal	vi	da	eliminere.	Og	det	blev	vi	så	
enige	om	at	gøre,	men	når	så	den	stiger	eliminerer	vi	det	selvfølgelig	også,	så	det	går	begge	veje.	Det	jeg	vil	
bruge	eksempler	til	er:	ledelsen	er	altså	skarp	nok	til	at	gøre	opmærksom	på,	hvis	der	er	noget,	der	ikke	går	
deres	vej.	Så	de	skal	nok	råbe	op,	hvis	der	er	noget	regnskabsmetodik,	der	går	mod	dem,	mens	de	måske	er	
mere	stille,	hvis	det	går	den	anden	vej.	Og	det	er	vigtigt	at	få	med,	for	første	gang	vi	rigtig	hørte	noget	var	i	
2016,	og	det	var	her	det	først	rigtig	var	begyndt	at	gå	imod	dem.	Men	mens	det	gik	opad	fik	de	faktisk	
medvind	på	cykelstien.	Ledelsen	er	i	hvert	fald	opmærksom	på	det	her,	for	de	kan	fange	det,	når	det	går	
imod	dem.	Og	det	skal	vi	som	bestyrelse	så	også	bare	være	opmærksomme	på.	

11:50	–	Ikke-finansiel	måling	

H:	Ikke-finansiel	performancemåling	er	ikke	så	udbredt	som	fx	regnskabsbaseret.	Hvordan	oplever	du	det?	

TP:	Kun	et	sted	jeg	er,	bruger	vi	ikke-finansiel	måling,	og	det	kan	være	det	er	en	fejl,	men	i	sidste	ende	
tænker	vi,	at	alt	det	ikke-finansielle	skal	konverteres	til	finansielt	–	det	kommer	det	til	at	gøre	på	et	
tidspunkt,	og	så	skal	vi	nok	fange	det.	At	lægge	et	ekstra	lag	ind,	som	hedder	ikke-finansiel,	det	gør	det	
hurtigt	noget	tungt,	og	det	er	ikke	fordi	jeg	ikke	anerkender,	at	der	kan	ligge	lidt	værdi	i	de	ikke-finansielle	
mål,	men	når	dagen	er	omme,	er	det	vi	vil	se	altså	nogle	kroner	i	kassen.	I	hvert	fald	når	du	spørger	mig.	

H:	Og	kan	der	være	tvivl,	når	de	skal	opgøres?	

TP:	Ja,	der	er	masser	af	målingsstøj;	hvordan	opgør	man	fx	kundetilfredshed.	Jeg	behøver	ikke	have	en	
kundetilfredshed	på	5	altid,	det	kan	være	det	koster	spidsen	af	en	jetjager	at	komme	op	på	5,	at	det	koster	
på	bundlinjen,	og	det	er	vi	jo	ikke	interesserede	i.	De	må	balancere	den	kundetilfredshed,	sådan	så	jeg	ser	
noget	bundlinje.	
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13:10	–	Hvem	måler	performance?	Eksternt?	

H:	Opgøres	performance,	efter	de	valgte	mål,	eksternt	af	3.	mand,	fx	revisor?	

TP:	Vi	bruger	jo	det	datagrundlag,	som	er	eksternt	revideret,	og	af	det	regner	vi	så	nøgletallene.	Og	det	må	
vi	jo	så	selv	efterprøve.	Alle	de	steder,	hvor	jeg	er,	kan	vi	beregne	ud	fra	det	eksternt	reviderede	regnskab.	
Så	hvis	vi	eller	stoler	på	det	er	rigtigt,	så	kan	vi	beregne	nøgletallene,	så	der	kan	vi	efterprøve	det	nemt.	

13:48	–	Virksomhedsspecifikke	forhold	

J:	Hvilke	virksomhedsspecifikke	faktorer	vurderer	du,	har	indflydelse	på	sammensætningen	af	
incitamentsordninger?	

13:58	–	Økonomistruktur	(kapitallet	vs.	kapitaltung)	

TP:	Den	virksomhedsspecifikke	faktor	jeg	tænker	mest	på	ifm.	Bonus-setup	er	økonomistruktur;	altså	om	
virksomheden	er	kapitallet	eller	kapitaltung.	Hvis	den	er	kapitallet	bruger	jeg	ikke	ret	meget	tid	på	
balancen,	så	vægter	jeg	performancemål,	der	fokuserer	mere	på	resultatopgørelsen.	Hvis	det	er	en	
kapitaltung	virksomhed,	dsv.	Store	pengebindinger	i	fx	arbejdskapital	eller	lignende.	Så	interesser	jeg	mig	
for,	hvordan	jeg	fanger	det	værdiaspekt.	Hvis	vi	går	tilbage	til	eksemplet	med	de	3	performancemål	
(40:40:20	ROIC,	organisk	vækst,	cash	conversion	red.).	Grunden	til	vi	bruger	cash	conversion	er	fordi	der	er	
meget	arbejdskapital	i	den	specifikke	virksomhed	–	ikke	så	meget	anlægsaktiver,	men	rigtig	meget	
arbejdskapital,	og	så	mener	vi	jo,	at	vi	fanger	arbejdskapitalen	ved	at	kigge	på	cash	conversion,	altså	hvor	
stramt	vi	styrer	debitorer	og	varelager.	Men	hvis	man	bruger	performancemål	skal	man	jo	fange	
værdiskabelsen,	og	så	synes	jeg	det	giver	god	mening	at	bruge	økonomistrukturen.	

J:	Vores	undersøgelse	har	vist,	at	der	ikke	er	specielt	mange	der	bruger	de	relative	regnskabsbaserede	mål,	
hvilket	lidt	er	en	overraskelse.	

TP:	Hvis	du	var	ISS,	så	er	det	kun	receivables,	der	rigtig	betyder	noget,	så	vil	du	måske	bare	måle	på	den	
specifikt.		

H:	Vi	har	en	del	svar	bygge-	og	industrivirksomheder,	altså	kapitaltunge,	men	overvægten	er	stadig	på	mål	
fra	resultatopgørelsen.		

TP.	Ja,	og	det	har	de	tænkt	over,	og	det	synes	de,	men	jeg	tror	hvis	jeg	selv	sad	der,	så	ville	jeg	have	en	KPI,	
som	styrer	deres	kapitalforbrug	–	det	ville	jeg	ikke	være	i	tvivl	om,	at	jeg	ville	have.	Det	er	jo	spændende,	
det	er	fedt	der	er	nogle	overraskelser	i	jeres	opgave,	som	i	så	kan	boble	over	og	sige:	der	er	room	for	
improvement	ifølge	hvad	I	synes	i	forhold	til	praksis	–	og	uden	det	skal	være	unødigt	kompliceret,	er	det	jo	
relativt	nemt	at	få	dem	(relative	regnskabsmål	red.)	bygget	ind.	

16:28	–	Cyklus	(konjunktur-	og	virksomhedsspecifikke	svingninger)	

H:	Så	har	vi	tænkt	over,	om	cyklus	også	har	en	effekt	på	incitamentsordninger.	

TP:	Det	er	noget	vi	tænker	rigtig	meget	over.	Prøv	at	forestil	jer	når	det	gør	rigtig	dårligt	i	en	virksomhed,	så	
er	det	faktisk	der,	at	virksomheden	må	tage	de	hårdeste	beslutninger,	og	kæmpe	hårdest	og	fighte	for	hver	
krone	de	skal	tjene,	men	de	får	ikke	noget	anerkendelse	for	det.	Der	hvor	vi	er	ved	at	revidere	den	
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(incitamentsordningen	red.),	der	kunne	vi	godt	tænke	os	et	større	diskretionært	element	(mulighed	for	
eget	skøn/vurdering),	så	vi	kan	fange	det	aspekt,	når	der	virkelig	skal	knokles	igennem.	Det	kan	også	være	
et	opkøb	der	koster	på	indtjeningen	på	kort	sigt.	Så	har	vi	lyst	til	at	kunne	give	ledelsen	anerkendelse	for	
det.	Det	er	derfor	vi	overvejer	et	diskretionært	element,	bare	det	kører	100%	op	på	regnskabstal	og	
nøgletal.	Det	er	simpelthen	fordi	–	for	eksempel	i	forbindelse	med	finanskrisen:	De	ligger	jo	søvnløse,	de	
arbejder	i	døgndrift	de	mennesker,	men	vi	kan	ikke	give	dem	noget	bonus,	fordi	vores	system	siger	det	kan	
de	ikke	få.	Det	er	bare	ikke	fair,	og	det	kan	være	de	har	klaret	det	meget	bedre	end	konkurrenterne	i	
branchen,	men	det	er	stadigvæk	dårlige	nøgletal	–	det	synes	vi	skal	anerkendes.	Så	kan	folk	være	enige	eller	
uenige,	men	det	er	sådan	set	det	vi	har	tænkt	os	frem	til.	Så	jeg	synes	det	skal	tages	meget	alvorligt,	det	
aspekt	om	man	klarer	sig	bedre	eller	dårligere	end	andre.	Og	set	i	kontekst	af	konjunkturcyklusser	–	når	der	
er	medvind	på	cykelstien,	så	kan	alle	jo	køre	et	hurtigt	cykelløb,	men	når	der	er	modvind,	så	er	der	nogen	
der	falder	af	når	man	kører	op	ad	bjerget	ligesom	i	Tour	de	France.	Der	vil	vi	gerne	belønne	dem,	som	ligger	
foran	i	feltet	og	trækker	og	trækker	og	trækker.	

H:	Ja,	det	er	jo	netop	der	er	behov	for	både	motivation	og	indsats.	

TP:	Ja.	

18:20	–	Signaler	til	omverdenen		

H:	Hvor	meget	går	man	op	i	signalværdi?	–	Der	er	jo	masser	af	debat	omkring	bonusaflønning.	

TP:	Der	hvor	vi	faktisk	tænker	mest	over	det,	det	er	om	det	bliver	for	eksorbitant.	Det	har	vi	hele	tiden	med	
i	baghovedet,	og	det	siger	vi	også	til	ledelsen:	nu	må	I	altså	ikke	blive	for	grådig.	I	må	ikke	gå	ind,	og	bare	
tage	for	jer	af	retterne	fordi	vi	er	flinke.	Vi	skal	være	sammen	om	det	her,	og	så	skal	vi	finde	en	god	ordning	
til	jer,	som	er	fair	og	god,	og	giver	jer	en	pæn	uspide.	Så	I	må	ikke	bare	tage	det	som	en	buffet,	og	så	bare	
rage	til	jer,	så	skal	I	tænke	på,	at	hvis	det	går	amok	det	her,	så	kommer	vi	jo	til	at	træde	hårdere	på	
bremsen,	så	kommer	vi	til	at	straffe	jer.	Det	vil	for	det	første	være	fordi	det	er	urimeligt,	men	også	fordi	der	
er	mange	stakeholders	der	ikke	bryder	sig	om	det,	og	selv	vores	aktionærer	vil	ikke	bryde	sig	om	det.	Så	der	
noget	vi	har	i	baghovedet.	Og	vi	har	statistikkerne	med	om	de	her	bonusordninger,	hvor	ligger	vi	henne.	
Hvis	det	fx	var	et	C20-selskab;	hvor	ligger	vi	henne	i	forhold	til	de	andre	–	vi	har	ikke	lyst	til	at	ligge	nr.	1.	
Altså	ikke	som	Carlsberg	for	eksempel,	hvor	ATP	stemmer	imod	på	generalforsamlingen	–	det	har	vi	ikke	
lyst	til,	så	der	tænker	vi	os	også	om.	Jeg	tror	faktisk	man	tænker	lidt	mere	over	det,	end	I	måske	forestiller	
jer.	

H:	Kan	det	være	svært,	at	retfærdiggøre	en	bonus,	når	det	generelt	går	dårligt?	

TP:	Jo,	det	kan	det,	men	hvis	du	klarer	dig	bedre	end	konkurrenter	eller	mange	andre	i	branchen,	og	der	
virkelig	er	trådt	i	pedalen	og	truffet	nogle	hensigtsmæssige	beslutninger	og	gjort	meget	godt	for	selskabet,	
så	vil	jeg	gerne	stå	op	på	en	stol	og	forklare	til	mine	kollegaer	og	til	aktionærerne,	at	der	er	ræson	i	det	her	
–	det	vil	jeg	gerne	gøre.	
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BILAG	7	–	C20-dataindsamlingens	resultater	(resume)	

Resultater	fra	C20-dataindsamling	

Herunder	opstilles	fordelinger	for	det	data,	der	er	benyttet	i	afhandlingen.	Dataindsamlingen	tager	jf.	
metodeafsnittet	udgangspunkt	i	18	selskaber.	
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Ovenstående	er	udelukkende	over	mål,	der	direkte	oplyses	af	selskaberne.	
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BILAG	8	–	Tabel	over	holdningsspørgsmål	vedr.	relative	regnskabsmål	

	

Holdningsspørgsmål	vedrørende	relative	regnskabsbaserede	performancemål.		

	

	

	

	


