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Executive Summary 
This study examines the use of incentive programmes as part of the remuneration to chief executive officers in 
Danish publicly traded companies. The paper analyses how the level and composition of the remuneration pack-
age can be explained by certain company characteristics. Furthermore, the study identifies common character-
istics of CEO remuneration for the best performing companies measured over the last five years. 

 

Publicly available data is gathered manually for all companies, giving an updated overview of CEO compensation 
across company size and sector. A comparative analysis of the updated dataset compared to previous studies 
shows a general increase in the use of incentive programmes as part of CEO remuneration. Both the level of total 
CEO compensation and the relative share of variable pay have increased. These increases are primarily driven by 
larger companies. 

 

The use of performance criteria in connection with incentive programmes differs between companies. Larger 
firms often use a larger number of criteria of both financial and non-financial nature as well as a combination of 
both short- and long-term perspectives. Opposite trends are observed for smaller companies. 

 

In the analysis of determinants of CEO pay it is uncovered, in accordance with previous studies, that firm size is 
a significant determining factor of CEO pay in terms of both level and structure. Furthermore, firm performance 
is found to be significantly positively correlated to both the level of and change in total CEO pay.  

 

Common characteristics of the top-performing companies with regard to incentive programmes indicate that 
performance-dependent pay has a positive effect on long-term firm performance. It is emphasised that these 
common characteristics do not represent a definite formula for success. 

 

Incentive pay is a broad and complex subject. Causality poses a substantial challenge in the analysis. Therefore, 
the results are indications rather than definite conclusions. Nevertheless, this study contributes with interesting 
observations that encourage further studies of the abovementioned patterns.  
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1. Indledning  
De bedste fodboldspillere optjener bonus, når de scorer et bestemt antal mål. Sælgere provisionslønnes ud fra, 
hvor mange produkter eller services de formår at afsætte. Sådanne økonomiske incitamenter ses i adskillige 
udgaver og sammenhænge på arbejdsmarkedet. Det er således en almen antagelse, at mennesket påvirkes til at 
præstere bedre ved udsigten til en monetær bonus. 

 

Incitamentsaflønning er et omdiskuteret emne i de danske medier. Både akademikere, investorer og journalister 
bidrager til diskussionen. Særligt nyhedsmedier har hang til at fremhæve ekstremtilfælde med fængende og dra-
matiske overskrifter. Både positive og negative holdninger portrætteres i mediebilledet, mens incitamentsafløn-
ning i stigende grad tiltrækker opmærksomhed. 

 

Dette observeres ligeledes fra et politisk perspektiv med tiltagende regulering på området, senest med de ved-
tagne ændringer til Aktionærrettighedsdirektivet per 4. april 2019. Ændringerne medfører skærpede oplysnings-
forpligtelser omkring ledelsesaflønning gældende for danske børsnoterede virksomheder. Således ændres dele 
af eksisterende soft-law regulering til at udgøre reelle lovkrav. Et er formålene er at skabe gennemsigtighed 
omkring aflønning af topledelsen (PwC, 2019). 

 

De danske virksomheders rapportering adskiller sig markant virksomhederne imellem både med hensyn til hvad 
og hvordan, der rapporteres. Aktionærrettighedsdirektivet sætter transparens på dagsordenen. Det er altså spe-
cielt spændende at undersøge incitamentsaflønning i danske børsnoterede virksomheder set i lyset af, at mang-
lende standardisering og begrænset informationsniveau har begrænset tidligere undersøgelser på området.  

 

Formålet med incitamentsaflønning er at skabe sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser, så-
ledes at CEOen motiveres til at skabe langsigtet værdi for virksomheden. De danske selskabers årlige rapporte-
ring afslører, at incitamentsprogrammer i høj grad inkluderes i CEOens aflønningskontrakt. 

 

Incitamentsaflønning er et teoretisk ideal, som tilbyder en løsning på det komplekse principal-agent-problem, 
som opstår mellem selskabets ejere og topledelse. Disse overvejelser giver anledning til en undersøgelse af, 
hvordan incitamentsaflønning anvendes i praksis. 
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1.1 Problemformulering  

Opgaven ønsker, i lyset af ovenstående, at skabe et overblik over anvendelsen af incitamentsaflønning blandt de 
danske børsnoterede selskaber. Medierne kritiserer generelt høje CEO-aflønninger, mens der ofte stilles spørgs-
målstegn ved sammenhængen mellem løn og præstation. Dette leder til opgavens problemformulering: 

 

Hvorledes anvendes incitamentsaflønning til den administrerende direktør i danske børsnoterede virksomhe-
der, og hvordan kan niveau og sammensætningen af lønpakken forklares af forskellige virksomhedskarakteri-
stika, med særligt fokus på performance? 

 

Problemformuleringen uddybes og besvares ved hjælp af følgende underspørgsmål: 

• Hvad er formålet med incitamentsaflønning set fra et aktionærperspektiv? 
• Hvordan undersøges relationen mellem pay og performance i eksisterende litteratur, og hvad konklude-

res?  
• Hvilke tendenser og mønstre observeres for ledelsesaflønning i danske børsnoterede selskaber, og hvor-

dan har dette udviklet sig over tid? 
• Hvordan måler selskaberne CEOens performance? 
• Hvorledes kan niveau og struktur af CEO-løn forklares af bestemte virksomhedskarakteristika? 
• Hvilke fællestræk identificeres for CEO-aflønning blandt de bedst performende selskaber? 

 

Ovenstående underspørgsmål bidrager til en dybdegående undersøgelse af problemstillingen. Analysen tager 
afsæt i tidligere undersøgelser, og sætter resultaterne i relation til teorien.  

 

1.2 Afgrænsning  

I forlængelse af problemstillingen foretages en række afgrænsninger. Nedenstående afsnit tydeliggør og begrun-
der fravalg. 

 

Opgaven afgrænses til kun at omhandle aflønning af den administrerende direktør. Således ekskluderes andre 
direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere, som deltager i selskabernes incitamentsprogrammer. Begrun-
delsen for at zoome ind på CEOen er, at opgaven har til formål at analysere aflønning i sammenhæng med per-
formance på virksomhedsniveau. I denne forbindelse vurderes, at CEOen reelt har mulighed for at påvirke sel-
skabets performance i væsentlig grad, mens dette ikke er tilfældet for andre ledende medarbejdere, da den 
administrerende direktør er øverst i organisationsdiagrammet. Der afgrænses yderligere fra at undersøge afløn-
ning af bestyrelsen, da Anbefalingerne for god Selskabsledelse (Komitéen, 2017) direkte anbefaler, at bestyrelsen 
ikke aflønnes med aktie- eller tegningsoptioner. 
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Ydermere afgrænses opgaven fra at inddrage den regnskabs- og skattemæssige behandling af de respektive løn-
komponenter. Gevinsterne ved skattemæssig optimering af incitamentsprogrammerne er begrænsede. Fokus 
bør være på at sikre, at den skattemæssige behandling understøtter det generelle formål, som incitamentsord-
ningen følger (Sinding, 2019). Såfremt der eksisterer mulighed for betydelige gevinster igennem skattemæssig 
optimering, antages det, at regeringen får lukket en sådan mulighed. Det anerkendes, at den skattemæssige 
behandling indgår i overvejelserne omkring design af incitamentsprogrammet, men incitamentseffekterne vur-
deres trods alt at være væsentligst. 

 

Opgavens analyse inkluderer udelukkende økonomiske incitamenter. Dermed fravælges psykologiske samt virk-
somhedskulturelle faktorer, som er ukvantificerbare og svære at dokumentere empirisk. Fokus rettes mod de 
interne incitaments-mekanismer, da disse er under direkte kontrol af ledelsen. Således ekskluderes eksterne 
incitamentsgivende faktorer såsom udefrakommende kræfter, som indirekte truer CEOens position, og derigen-
nem forstærker incitamentet til at præstere for at undgå at blive udkonkurreret eller udskiftet.  

 

En central afgræsning består i, at formueeffekten af eksisterende options- og aktiebeholdninger generelt eksklu-
deres. Dette aspekt fylder en del i litteraturen, men da opgaven ønsker at udpege generelle tendenser for alle 
de børsnoterede selskaber, ekskluderes effekten af værdiændringer i CEOens eksisterende aktie- og optionsbe-
holdning. Skal formueeffekten inkluderes, er det nødvendigt med et omfattende datagrundlag, hvorved de større 
selskaber i højere grad vil dominere datasættet, som resultat af større datatilgængelighed. Opgaven kommente-
rer løbende på formueaspektet af incitamentsaflønning, men indeholder altså ikke beregninger for denne effekt 
i forbindelse med analyse af pay-performance-relationen. CEOens aktiebeholdning inkluderes dog på anden vis. 

 

I analyse af performancekriterier tilknyttet incitamentsprogrammer fokuseres udelukkende på valget og typen 
af kriterier, mens der afgrænses fra at inkludere performancestandarder. Således fokuseres ikke på, om selska-
berne anvender relative eller absolutte standarder i evalueringen af performance. Dette skyldes hovedsageligt, 
at selskabernes rapportering omkring performancekriterier i forvejen er vag og mangelfuld, og inkludering af 
performancestandarder som et yderligere undersøgelsesområde vil medføre større usikkerhed forbundet med 
resultaterne. 

 

Yderligere afgrænsninger foretages undervejs i dataindsamlingen og analysen, hvor nødvendigt. 
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2. Metode  
Formålet med nærværende metodeafsnit er at forklare opgavens valgte fremgangsmåde. De metodiske værktø-
jer, som anvendes til systematisk at indsamle og analysere data, målrettes problemstillingen, således at fokus 
rettes mod kvalitetssikring i projektarbejdet. 

  

2.1 Metodesyn og modelvalg  

Udformning og implementering af incitamentsprogrammer er et komplekst og efterhånden omdiskuteret emne 
i Danmark såvel som internationalt. Problemstillingen udspringer af et praktisk problem, som de danske selska-
ber står overfor. Behov for handling opstår både i kraft af lovændringer, senest i form af de nylige ændringer af 
Aktionærrettighedsdirektivet, samt en kontinuerlig udvikling af teorier og viden på området. Problemstillingen 
beskrives derfor som et planlægningsproblem, som defineret af Pedersen (2018): ”Manglende viden om, hvad 
der kan og bør gøres i en kompleks situation”. 

 

Metodesynet præges af positivismen som videnskabsteoretisk paradigme (Holm, 2011), der anerkender den in-
duktive metode med empirien som udgangspunkt. Samtidigt opbygges analysen på baggrund af eksisterende 
teorier og kritik af disse, hvorfor opgaven bevæger sig væk fra positivismens videnskabelige ideal om kontinuerlig 
akkumulerende viden og i højere grad mod kritisk rationalisme og den deduktive metode (Andersen, 2008). 

 

I forlængelse af problemstillingens praktiske afsæt bliver opgavens udgangspunkt anvendelsesorienterede vi-
denskaber (Møller, 1990), som søger at forbedre virkeligheden. Implicit ligger dermed både en vurdering af, hvad 
der er godt, samt en problematisering og identifikation af noget utilfredsstillende. Anvendelsesorienteret viden-
skab inddrager således moralske og politiske aspekter og komplementerer derved den objektive positivisme. 

 

Anvendelsen er altså i fokus for det videnskabelige arbejde. Viden forstås dermed i tæt sammenhæng med prak-
sis, hvilket medfører, at resultater opnår empirisk gyldighed gennem deres praktiske anvendelighed. Dette står 
igen i kontrast til positivismens stringente regler for udvikling af viden, da praktiske problemer ofte vil være 
komplekse, omskiftelige og gå på tværs af fagområder. Den metodiske fremgangsmåde er ligeledes mindre fast-
låst. 

 

Her drages paralleller til Pedersens (2018) ovenstående definition af et planlægningsproblem, hvor manglende 
standardisering er en konsekvens af problemets kompleksitet, samt den kritiske rationalisme (Holm, 2011), som 
afviger fra positivismen gennem den deduktive metode og falsifikation af teorier. Herved forstås, at tidligere 
viden kan modificeres eller helt forkastes. Selskaberne opererer i en foranderlig og kompleks verden med mange 
aktører og stigende regulatoriske krav til ledelsens aflønning, som allerede isoleret set er et planlægningspro-
blem med mange facetter. 
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Opgaven tager afsæt i eksisterende teori, som forstås i tæt sammenhæng med, hvad der observeres ude i virke-
ligheden. Igennem valget af teorier pådrages opgaven nogle grundlæggende antagelser om rationalitet og nyt-
temaksimering, som vil være gennemgående i analysen. Disse antagelser beskrives i afsnit 3.1.1. Litteraturgen-
nemgangen leverer et overblik over relevante studier, som danner udgangspunkt for analysen. 

 

Metodisk inddrages et komparativt blik til den tidligere litteratur. Specielt i analysens afsnit 5.1 sættes datasæt-
tet i forhold til resultater fra tidligere danske studier. Således diskuteres modstridende resultater, mens konklu-
sioner i lighed med litteraturen understøttes. 

  

Regressionsanalyse anvendes til at bearbejde kvantitative data for at afdække tendenser og sammenhænge på 
tværs af de danske børsnoterede selskaber. De statistiske værktøjer bruges konkret til at identificere og forklare 
relationer mellem ledelsesaflønning og adskillige potentielt forklarende variable. I analysen konkluderes primært 
på koefficient-fortegn og signifikans af variable. Et signifikansniveau på 1% betyder, at der er under 1% sandsyn-
lighed for at koefficienten er nul.  

 

Lineær regressionsanalyse bygger på følgende fem grundlæggende antagelser (Carlson et al., 2013): Lineært for-
hold, multivariat normalitet, ingen eller lav multikollinearitet, ingen auto-korrelation samt homoskedasticitet. 
Antagelsestests foretages løbende i analysen og kommenteres, hvor relevant. 

 

Det er problematisk for validiteten af regressionsanalysen, hvis en variabel ikke er normalfordelt. Dette problem 
omgås ved at log-transformere data ved anvendelse af den naturlige logaritme, ln (Carlson et al., 2013). Neden-
stående graf illustrerer forskellen mellem rå data og ln-transformeret data for en simpel regression af CEO-løn 
som funktion af virksomhedsstørrelse. De rå data er meget højreskævt fordelt. Ln-transformationen normalise-
rer data, og skaber et tilnærmelsesvist lineært forhold mellem de to variable. Af analyseafsnittet fremgår eksplicit 
hvilke variable, der ln-transformeres. 
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Figur 2.1.1: Ln-transformation 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ydermere foretages robusthedstests for centrale regressioner og resultater i de respektive analyseafsnit. Disse 
tests bidrager til at understøtte og sikre robustheden af resultaterne. 

 

I delanalyse 5.2 foretages regression med to-dimensionelt paneldata. Det vil sige, at der for hver variabel inklu-
deres data for flere forskellige selskaber samt flere perioder. Denne regression foretages som 'pooled OLS'. De 
resterede regressioner er én-periodiske og cross-sectional.  

 

Både kvantitativt og kvalitativt data anvendes til at besvare problemstillingen. Analysen har et økonomisk ud-
gangspunkt, hvor incitament tillige forstås som økonomisk incitament. Data bliver overvejende af kvantitativ 
karakter for at tilstræbe objektivitet i den empiriske analyse af de administrerende direktørers lønkomponenter. 
De kvantitative metoder bruges til at identificere mønstre og tendenser i det brede datasæt, mens kvalitative 
data inddrages for en nuanceret og dybdegående analyse.  

 

2.2 Indsamling af empiri  

Dataindsamlingen består af offentligt tilgængeligt materiale vedrørende ledelsesaflønning. Indledende hentes 
listen over danske børsnoterede selskaber pr. 4. december 2019 fra Nasdaq OMX CPH (Nasdaqomxnordic.com, 
2019). For de enkelte virksomheder indsamles al relevant tilgængelig information omhandlende den administre-
rende direktørs aflønning. Dette inkluderer årsrapporter, vederlagspolitikker, generelle retningslinjer for incita-
mentsaflønning og anden relevant information fra selskabernes hjemmesider, eksempelvis aktionærsammen-
sætning og børsmeddelelser. 
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Nøje udvalgte datapunkter fra hver enkelt virksomhed indsamles systematisk og samles i en overordnet excel-
skabelon. Et udkast til skabelonen laves forinden, så indsamlingen målrettes problemstillingen. Skabelonen ud-
fyldes og udbygges, som dataindsamlingen støder på forskellige lønkomponenter, performancekriterier og an-
den relevant information om ledelsens aflønning. Processen bliver således iterativ og skabelonens opbygning 
diskuteres og justeres løbende. Senere i opgaven foldes datasættet yderligere ud i et selvstændigt afsnit om 
datagrundlag, se afsnit 4. Her præsenteres datasættet, til- og fravalg begrundes, mens analytiske skel og udfor-
dringer i dataindsamlingsprocessen tydeliggøres. 

  

Bloomberg benyttes til at indhente data vedrørende historiske finansielle tal samt aktiekurser og -antal, som ikke 
fremgår direkte af selskabernes mest opdaterede årsrapport. Blandt andet hentes værdier for aktionærafkast, 
TSR (total shareholder return), defineret som udvikling i selskabets aktiekurs plus eventuelle dividender. 

  

Gældende regulering på området inkluderes, da dette er en præmis, selskaberne opererer under. Herunder ind-
drages de nyligt vedtagne ændringer af Aktionærrettighedsdirektivet, relevante paragraffer fra Selskabsloven 
samt Anbefalingerne for god Selskabsledelse. Datasættet inkluderer selskaber noteret på First North CPH, hvor-
for det ligeledes undersøges, hvilke regulatoriske krav First North-selskaberne er underlagt, og hvordan disse 
adskiller sig. 

  

Opgavens fundament udgøres af eksisterende litteratur og relevante teorier inden for fagområdet, bl.a. forfattet 
af Bechmann, Conyon samt Jensen og Murphy. Grundteksterne til litteraturgennemgangen udvælges gennem 
en systematisk litteratursøgnings-proces (Booth et al., 2012). Begyndelsesvist foretages en bred søgning med 
udvalgte nøgleord og -begreber såsom ”pay-for-performance” og ”incentives pay”/incitamentsaflønning. Fra 
fundne studier undersøges referencer og litteraturliste for at finde frem til de teoretikere, som er bredt aner-
kendt inden for emnet incitamentsaflønning. Det stod hurtigt klart, at Murphy har forfattet betydelig litteratur 
på området, hvorfor litteratursøgningen udvides til at inkludere en screening af hans værker. Endvidere inklude-
res nyere artikler, som kritiserer fremgangsmåden og antagelser i foregående studier. Disse tillægges ikke samme 
akademiske vægt, men inkluderes for at nuancere og udfordre grundteksterne. 

 

Store dele af litteraturen beskæftiger sig med USA, og kan tilbyde teoretiske erfaringer, men ikke udgør et direkte 
sammenligningsgrundlag for opgavens datasæt, som geografisk afgrænses til Danmark.  Bechmann er (med-)for-
fatter på mange af studierne foretaget med et dansk datasæt. Af eksisterende danske studier udvælges de med 
relevans for analysen af opgavens problemstilling, som tillader en komparativ analyse af udviklingen i incita-
mentsaflønning i danske børsnoterede virksomheder. 

  

På grund af opgavens praktiske fokus opstår et behov for litteratur udover akademisk anerkendte tekster. Litte-
ratursøgningen bliver dermed bredere og mere praksisorienteret, hvorfor den akademiske litteratur ledsages af 
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retningslinjer fra fremtrædende proxy advisors. The Institutional Shareholder Services (ISS) og Glass Lewis & Co. 
publicerer retningslinjer vedrørende afstemning om ledelsesaflønning, som ikke tillægges stor akademisk vægt, 
men kan have betydelig praktisk indflydelse, da flere professionelle investorer læner sig op ad disse principper 
som god aflønningspraksis. 

  

Opgaven har altså en systematisk tilgang til udvælgelse af litteratur. Relevans vurderes ud fra opgavens problem-
stilling, tekstens synlighed i fodnoter og litteraturlister, samt forfatterens øvrige tilstedeværelse inden for områ-
det. Et yderligere kvalitetsstempel er, at forfatterens arbejde publiceres i anerkendte tidsskrifter. Herudover in-
kluderes retningslinjer fra fremtrædende proxy advisors, som bidrager med et praktiker-syn og dermed komple-
menterer de akademiske tekster. 

   

2.3 Kvalitetssikring af projektarbejdet  

Det er afgørende at være opmærksom på datamaterialets begrænsninger i forbindelse med besvarelsen af pro-
blemformuleringen. I opgaven ønskes konsistens og sammenhæng mellem problemstilling, datagrundlag og kon-
klusioner. Derfor tilstræbes højest mulig grad af validitet, pålidelighed og tilstrækkelighed (Carmines & Zeller, 
1979). Nedenfor diskuteres begreberne enkeltvis, mens overvejelser med henblik på kvalitetssikringen af data 
gøres eksplicitte. Datasættets begrænsninger gennemgås mere detaljeret i afsnit 4.2. 

  

Datasættet er styrende for valg af problemformulering. De tilgængelige informationer vedrørende design og an-
vendelse af incitamentsprogrammer varierer meget selskaberne imellem, hvorfor kvalitet og omfang af data ikke 
er givet forud for dataindsamlingen. Ligeledes står det ikke klart, hvilken analyse datasættet præcis vil lægge op 
til. På baggrund af dette sættes først nogle overordnede rammer for opgavens emnefelt. Inden for de definerede 
rammer indsamles relevant data om selskabernes ledelsesaflønning, mens problemstillingen fokuseres i takt 
med, at skabelonen til dataindsamlingen udfyldes og udbygges. Således sikres datas direkte link til den endelige 
problemformulering, som er formuleret med udgangspunkt i empirien. 

  

Fejl og fejlkilder vil altid være til stede, hvorfor fuldkommen pålidelighed er umulig at opnå. Empiri vedrørende 
virksomhederne hentes direkte fra disses hjemmesider, mens lovtekster, vejledninger og lignende hentes fra 
hjemmesider tilhørende bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Komitéen for god Selskabsledelse samt Retsin-
formation, således at der fortrinsvist anvendes primære kilder. Sekundære vejledninger begrænses til at inklu-
dere betroede kilder, herunder advokatpartnerselskabet Gorrissen Federspiel og revisions- og konsulentvirksom-
heden Price Waterhouse Coopers, PwC. Endvidere sikres datas tidsmæssige relevans ved at hente de mest op-
daterede årsregnskaber, politikker mv. 
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De talbaserede data må antages pålidelige under forudsætning af, at selskabernes rapportering er retvisende. 
Dette vurderes at være en rimelig antagelse, eftersom noterede virksomheder er underlagt diverse rapporte-
ringskrav og -standarder. Imidlertid rapporteres andre karakteristika ved ledelsens incitamentsaflønning på vidt 
forskellige måder selskaberne imellem, hvorfor sammenligneligheden i nogle tilfælde svækkes. Detaljegraden 
varierer ligeledes, hvorfor manglende transparens nødvendigvis medfører analytiske skøn. 

  

Det er samtidig vigtigt at have en kildekritisk tilgang til eksisterende litteratur, som altid vil være farvet af forfat-
terens egne synspunkter. Afhængig af materialets karakter kan en given agenda ligge til grund for publiceringen. 
Nyhedsartikler kan dramatisere synspunkter for at tiltrække opmærksomhed, mens forskerens baggrund kan 
være bestemmende for, hvilket perspektiv der belyses. Opgavens teoretiske fundament udgøres derfor af flere 
forskere og studier på området. Således optræder den enkelte forfatters bias ikke egenhændigt. I forlængelse af 
dette nævnes, at opgaven samtidig farves af vores egen kontekst og videnskabelige blik. Den indsamlede empiris 
begrænsninger søges minimeret, men udgør ikke desto mindre støjkilder i den senere databehandling. 

  

En væsentlig udfordring for datamaterialet ligger i det systematiske bias, som påvirker hvorvidt data kan anses 
som valid. Dette skal fortolkes som værende når andre faktorer, som ikke indgår i analysen, påvirker målingsre-
sultaterne. Et sådant bias bevirker, at analysen ikke isolerer effekten af de udvalgte variable, men at umålte 
faktorer systematisk påvirker konklusionerne. Analysen vil altså ikke udelukkende måle det tilsigtede, som defi-
neret af problemstillingen. Yderligere vil usystematisk bias, også kaldet random error, påvirke konsistensen og 
dermed pålideligheden af datamaterialet. Begge fejltyper kan i værste grad medvirke til misvisende konklusio-
ner. 

  

Opgavens tilstrækkelighed opnås ved netop at være agtpågivende over for de begrænsninger, som er diskuteret 
ovenfor. Derved undgås overfortolkning af analysens resultater samt overvurdering af disses generaliserbarhed. 
Problemformuleringens fokus er endvidere styrende for hele opgaven, således at konklusionen målrettes og be-
grænses både geografisk, retsligt og til det udvalgte led i organisationsdiagrammet. Tilstrækkeligheden søges 
maksimeret ved at inkludere samtlige børsnoterede danske virksomheder, så datasættet gøres repræsentativt.  

  

Slutteligt nævnes for god ordens skyld at analysen giver et nutidsbillede af problemstillingen og dermed ikke 
tager højde for fremtidig udvikling i regulering, tendenser og teori. Overvejelser vedrørende opgavens begræns-
ninger inkluderes og diskuteres yderligere i opgavens senere analyseafsnit, hvor det skønnes relevant. 
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2.4 Opgavens struktur  

Opgaven struktureres med afsæt i problemformuleringen. Nedenstående figur illustrerer opbygningen af opga-
vens hovedafsnit. 

 

Figur 2.4.1: Opgavens struktur  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Indledning og problemformulering danner forudsætningen for hele opgaven. Problemstillingen fokuseres yder-
ligere af afgrænsningen, mens metodeafsnittet klarlægger afhandlingens fremgangsmåde, valg af empiri og me-
todiske værktøjer. Teori og litteraturgennemgang præsenterer herefter væsentlig teori og begreber samt danner 
et overblik over fremgangsmåde og resultater fra relevante tidligere studier, der fungerer som afsæt for analy-
sen. Før analysen påbegyndes, udfoldes opgavens datasæt, mens overvejelser og valg i dataindsamlingsproces-
sen gøres eksplicitte. Den efterfølgende analyse er firdelt: 

 

Del 1: Udvikling 

Første delanalyse tager udgangspunkt i litteraturen og udleder stiliserede mønstre og tendenser for niveau og 
design af aflønning til topledelsen, for derved at analysere udviklingen i forhold til tidligere danske undersøgelser. 
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Del 2: Performancekriterier 

I anden delanalyse stilles skarpt på performancemål, hvordan disse varierer selskaberne imellem samt deres 
reelle sammenhæng med udsving i aktiekursen.  

  

Del 3: Forklarende variable for CEO-løn 

Med indikationer fra del 1 og 2 om hvilke variable, der bidrager til at forklare variationen i ledelsesaflønning, 
foretages regressionsanalyse. Herigennem undersøges sammenhængen mellem henholdsvis niveauet for total 
CEO-løn, den variable lønandel samt ændringen i CEO-løn i forhold til det forgangne regnskabsår og udvalgte 
potentielt bestemmende virksomhedskarakteristika med henblik på at udlede determinanter for CEO-løn. 

  

Del 4: Top-performers 

Sidste delanalyse anlægger et alternativt perspektiv på pay-performance-analyse. Ved brug af omvendt kausali-
tet søges CEO-løn forklaret ud fra fællestræk for de bedst-performende virksomheder. 

  

Analysen leder op til diskussion af analysens resultater, faldgruber samt en mere generel diskussion om incita-
mentsaflønning i praksis. Slutteligt sammenfatter konklusionen hele opgaven, mens problemformuleringen be-
svares med udgangspunkt i de fire delanalyser. 
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3. Teori og litteraturgennemgang 

3.1 Teori  

Teoriafsnittet har til formål at præsentere og redegøre for centrale teorier og begreber inden for incitamentsaf-
lønning. Først beskrives argumenter for at indføre incitamentsaflønning med udgangspunkt i principal-agent-
teorien. Dernæst redegøres for karakteristika ved de forskellige aflønningstyper samt performancekriterier til-
knyttet incitamentsaflønning. Slutteligt opsummeres ved hjælp af et praktisk eksempel på sammensætningen af 
lønpakken til den administrerende direktør. 

 

3.1.1 Argumenter for incitamentsaflønning  

Begyndelsesvist fremstilles det teoretiske argument for implementeringen af et incitamentsprogram til direktio-
nen i en noteret virksomhed. Dette gøres med afsæt i principal-agent-teorien (P/A-teorien), som anses som en 
af de ældste og mest indflydelsesrige teorier inden for incitamentsaflønning (Conyon & Thomsen, 2019). Langt 
størstedelen af litteraturen omkring incitamentsaflønning tager enten direkte eller indirekte udgangspunkt i P/A-
teorien. Teorien redegør for de generelle udfordringer, der opstår, når ansvaret for en given opgave uddelegeres. 
P/A-teorien bygger på en række forsimplende antagelser, hvorfor denne ikke vil stå alene, men fungerer som et 
teoretisk udgangspunkt. 

  

Principal-agent forholdet defineres af Ross (1973): 

”[…] an agency relationship has arisen between two (or more) parties when one, designated as the agent, acts 
for, on behalf of, or as representative for the other, designated the principal, in a particular domain of decision 
problems.” 

  

Denne brede definition favner over det kontraktuelle forhold mellem selskabets CEO, agenten, og dets ejer, prin-
cipalen, som ansætter agenten til at lede selskabet og varetage aktionærernes interesser. Netop interesser er 
omdrejningspunktet for det klassiske P/A-problem, da CEOen er drevet af egne interesser, som ikke nødvendigvis 
er i overensstemmelse med aktionærernes. Problemstillingen udspringer af denne interessekonflikt og baseres 
på følgende grundlæggende antagelser (Conyon & Thomsen, 2019); 

1.     Individer er egennyttige og nyttemaksimerende 

2.     Rationalitet  

3.     Risikoaversion  

4.     Asymmetrisk information 
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Implicit ligger ydermere antagelsen om, at agenten reelt kan påvirke virksomhedens præstation. De listede an-
tagelser gennemgås nedenfor. 

  

Pkt. 1) Både agent og principal søger at optimere egen nytte i alle henseender. 

  

Pkt. 2) Rationalitet-antagelsen indebærer en reference til menneskeidealet ”Economic Man”, som et fuldkom-
men rationelt individ med perfekt viden om alle handlemuligheder, udfald og konsekvenser (Lindblom, 1959). 
Forudsætningen er naturligvis virkelighedsfjern. 

 

Pkt. 3) Risikoaversion betyder, at agenten ikke ønsker at påtage sig unødige risici og foretrækker sikre fremfor 
risiko-behæftede afkast. Den risikoaverse agent skal i givet fald kompenseres med en risikopræmie for at påtage 
sig risiko. Principalens risikoprofil antages risikoneutral, og inkluderer altså en højere grad af risikovillighed, da 
aktionærer oftest vil være veldiversificerede. Det modsatte er gældende for agenten, som har hele sin human-
kapital investeret i virksomheden og er økonomisk afhængig af sit nuværende og fremtidige virke som admini-
strerende direktør. Forskellige risikopræferencer bevirker, at CEOen er en uperfekt agent. 

  

Pkt. 4) Informationsniveauet mellem agenten og principalen anses som asymmetrisk, da agenten har bedre kend-
skab til egen arbejdsindsats samt virksomhedens situation. Såfremt principalens viden om agentens handlinger 
var fuldkommen, aflønnes agenten direkte ud fra dette, hvormed P/A-problemet forsvinder. 

  

I forlængelse af dette tilføjes, at mens agenten antages at have indflydelse på virksomhedens resultat, er forhol-
det ikke en-til-en. Mange udefrakommende faktorer influerer selskabets performance, hvorfor CEOens isolerede 
bidrag til et givent udsving i aktiekursen ikke er direkte målbar. Endvidere baseres ovenstående antagelser på en 
forudsætning om fuldkommen separation mellem den administrerende direktør og aktionærerne, hvilket ikke 
altid er til tilfældet. 

  

Den ideelle CEO varetager aktionærernes interesser med udgangspunkt i at maksimere ‘Shareholder Value’ (Rap-
paport, 1981). Mulige løsninger på P/A-problemet skal derfor ligeledes have dette for øje. 

  

Incitamentsaflønning opstår altså som et middel, hvormed ejerne kontraktuelt kan influere CEOens økonomiske 
incitament og skabe sammenfald med egne interesser. I praksis står bestyrelsen for at ansætte og aflønne direk-
tionen, mens aktionærerne udvælger bestyrelsen til at varetage deres interesser. Bestyrelsen fungerer således 
som mellemled mellem principal og agent. 
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Teorien slår fast, at det ultimative formål med at implementere incitamentsaflønning er at skabe sammenfald 
mellem den administrerende direktørs og aktionærernes interesser. Ved kontraktuelt at sikre en sammenhæng 
mellem løn og performance skabes et økonomisk incitament til at skabe merværdi for virksomhedens ejere. Må-
let bliver hermed at designe den optimale aflønningskontrakt til CEOen (Conyon & Thomsen, 2019). 

 

Rettes blikket mod argumenter fremsat af selskaberne i de mest opdaterede vederlagspolitikker, præsenteres et 
formål i takt med teorien. Her lægges vægt på sammenfald af interesser mellem ledelse og aktionærer samt et 
ønske om at fremme langsigtet værdiskabelse. Dette ledsages typisk af et argument om at tiltrække, motivere 
og fastholde kvalificerede ledelsesmedlemmer. Dermed introduceres et eksternt blik med hensyn til at konkur-
rere på et marked for ledelsesmæssige kompetencer. I tråd med dette kan det ud fra teoriens antagelser ratio-
naliseres, at egennyttige individer med kendskab til egen ydeevne udelukkende vil takke ja til en lønpakke, hvor 
der indgår performance-afhængig aflønning, såfremt de er top-performers. Dermed får selskabet skilt bukkene 
fra fårene på et sådant marked. Argumenter for specifikke lønelementer gennemgås i næstkommende afsnit, 
3.1.2. 

 

At inkludere et performance-afhængigt element i direktionens samlede aflønning er blot et af mange forsøg på 
at løse det opstillede P/A-problem. Opgaven fokuserer på de økonomiske incitamenter, men anerkender at både 
politik, omdømme og etik kan fungere som governance-mekanismer. Endvidere er der naturligvis flere end to 
aktører i den virkelige verden, og dermed flere lag af principal-agent problemer. Således udvides problemstillin-
gen til at inkludere adskillige interessenter med egne mål og præferencer, hvorfor problemet bliver tiltagende 
kompliceret. Dette belyser udfordringerne i den simple opstilling af P/A-problematikken.  

 

3.1.2 Lønkomponenter  

Dette afsnit gennemgår de forskellige lønkomponenter, som kan indgå i lønpakken til den administrerende di-
rektør. Herunder redegøres for karakteristika, samt fordele og ulemper ved de enkelte løntyper. Desuden inklu-
deres overvejelser om, hvilke selskabstyper de forskellige komponenter kan appellere til. Konkrete eksempler på 
lønpakken til danske CEOs opsummer slutteligt afsnittets pointer. 

 

Udover de løbende kildereferencer baseres følgende afsnit på de danske selskabers vederlagspolitikker samt 
litteratur på området, bl.a. Murphy (1999), Bechmann (2008) samt Conyon & Thomsen (2019). Aflønningstyper 
og visse karakteristika opsummeres i nedenstående tabel 3.1.2.1. Tabellens indhold uddybes i afsnittene neden-
for.  
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Tabel 3.1.2.1: Opsummering af lønkomponenter 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.1.2.1 Fast løn (herunder pension og andre goder)  

Det er bestyrelsens opgave at fastlægge direktionens aflønning. Fundamentet i lønpakken udgøres af den faste 
løn. Typisk reguleres denne én gang årligt, og ændringer er sjældent af betydelig størrelse. Rammerne for andre 
lønkomponenter opgøres ofte i procent af den faste løn. Markedspraksis samt virksomhedens evne til at til-
trække, motivere og fastholde kvalificerede ledere nævnes ofte i forbindelse med fastlæggelse af niveauet for 
den faste løn.  

 

I tillæg til en fast årlig gage tilbyder mange selskaber pensionsordning og/eller andre personalegoder, som lige-
ledes anses som mere eller mindre faste elementer. Andre personalegoder kan dække over firmabil, forsikringer, 
avis, fri telefon, internet, med mere. I nogle tilfælde tildeles ekstra ydelser til direktøren såsom skatterefusion og 
huslejeomkostninger, begge typisk ved udenlandske CEOs.  

 

3.1.2.2 Kontant bonus  

Variabel aflønning ses bl.a. i form af kontante bonusordninger. Denne løntype er typisk af kortsigtet karakter 
med udbetaling én gang årligt. For at opnå bonus for året, skal den administrerende direktør opnå en række mål, 
som på forhånd fastsættes af bestyrelsen. Disse knyttes til den et-årige regnskabsperiode. Kriterierne kan være 
af både finansiel og ikke-finansiel karakter. Det er vigtigt, at bestyrelsen på forhånd tydeliggør for direktøren, 
hvad han måles på og hvordan (Conyon & Thomsen, 2019).  

 

Kontante bonusordninger kan være underlagt ét eller flere performancemål, mens nogle virksomheder vælger 
blot at lade bestyrelsen vurdere direktionens indsats på diskretionær basis. Typisk måles graden af præstations-
opnåelse, hvilket resulterer i en forholdsmæssig udbetaling af bonus. I den forbindelse opsættes nogle rammer 
for maksimal bonus. Samtidig observeres ofte et minimumskrav for tilfredsstillende performance, som agerer 
tærskelværdi for at opnå bonus for året. 

 

Type Incitament?
Kortsigtet/langsigtet? 

(typisk)
Varierer med virk.perf.? 

(uafhængigt af KPIer)

Fast løn Nej N/A Nej
Kontant bonus Ja Kortsigtet Nej / (ja ift. KPI opnåelse)
Aktieløn Ja Langsigtet Ja
Optionsaflønning Ja Langsigtet Ja
Andet Nej N/A Nej
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Kontant bonus giver bestyrelsen mulighed for at styre direktørens fokus gennem performancekriterier. Herud-
over motiveres lederen gennem muligheden for bonusopnåelse til at præstere på et højt niveau med henblik på 
at maksimere sin løn. En ulempe ved kontant bonus er det kortsigtede fokus. Står en direktør over for flere 
alternative handlemuligheder, hvor ét alternativ vil øge bonussen nu, mens et andet alternativ fremmer værdi-
skabelse for virksomheden og aktionærerne på lang sigt, men på kort sigt forringer bonusudbetalingen, kan en 
bonusordning medføre et kortsigtet valg, som ikke er i aktionærernes bedste interesse. Her ledes CEOens blik 
væk fra Shareholder Value, som beskrevet i afsnit 3.1.1.  

 

3.1.2.3 Aktiebaseret aflønning  

Aktiebaseret aflønning er af mere langsigtet karakter end kontant bonus. Dette kan med fordel benyttes til at 
rette fokus mod virksomhedens langsigtede strategi og værdiskabelse. Dette langsigtede fokus skyldes først og 
fremmest naturen i, at lønnen ikke udbetales kontant, men i form af finansielle instrumenter. Flerårige bindings-
perioder sikrer, at disse ikke frasælges umiddelbart efter tildeling. Ydermere opleves i nogle tilfælde, at antallet 
af tildelte aktier og optioner kan justeres i bindingsperioden afhængigt af flerårig præstationsopnåelse. Aktieba-
seret aflønning skaber et direkte interessesammenfald mellem aktionærerne (som principal) og CEOen (som 
agent). Derudover kan det faktum, at endnu uudnyttet aktiebaseret aflønning frafalder ved ansættelsesforhol-
dets ophør, bidrage til at fastholde den administrerende direktør. Den primære ulempe ved aktiebaseret afløn-
ning er, at selskabets aktiekurs påvirkes af flere aspekter, som er uden for CEOens kontrol. Med udgangspunkt i 
nutiden ses eksempelvis ved Covid-19 en global pandemi, som resulterer i generelle fald på aktiemarkedet. 

 

Særligt for optionsaflønning gælder, at CEOen i højere grad straffes ved svag virksomhedsperformance i bindings- 
og udnyttelsesperioden, da optionerne kan miste al deres værdi, mens det samme kun er tilfældet for aktieløn, 
hvis selskabet går konkurs. Selskabets aktiekurs kan endvidere falde til et niveau, hvor det virker håbløst at for-
vente, at optioner kan få positiv økonomisk værdi inden udløb. Således bortfalder direktørens økonomiske inci-
tament. Yderligere er det værd at nævne, at jf. Black-Scholes formlen stiger værdien af optioner ved højere vo-
latilitet, hvorfor CEOen kan incentiveres til at investere i mere risikable projekter (Murphy, 1999). Nedenfor gen-
nemgås karakteristika ved de to typer af aktiebaseret aflønning.  

 

Aktieløn 

Ved anvendelse af aktieløn tildeles et antal af selskabets aktier til direktøren som del af lønpakken. Dette kan 
ske med årlig tildeling eller ad hoc, når bestyrelsen finder det relevant. De tildelte aktier er oftest betingede 
aktier, mens der yderligere observeres varianter såsom fantomaktier eller matching shares i datasættet. Betin-
gede aktier betinges af fortsat ansættelsesforhold og låses i en defineret bindingsperiode, oftest flere-årig. Ved 
fantomaktier tildeles CEOen ‘fiktive aktier’ forstået på den måde, at afregning sker kontant på basis af udviklin-
gen i selskabets aktiekurs ved betingelsesperiodens udløb (investopedia.com, 2020). Matching shares er betin-
gede aktier, hvor direktøren erhverver såkaldte investment shares i selskabet med egne midler. Disse investment 
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shares matches af virksomheden vederlagsfrit med X antal matching shares efter bindingsperioden (thomson-
reuters.com, 2020).  

 

Tildeling af aktieløn kan afhænge af opnåelse af performancekriterier, som ved kontant bonus, eller ske uaf-
hængigt af præstationsopnåelse. Selv ved tildeling uafhængigt af performance, opnås et økonomisk incitament 
for CEOen igennem øget aktiebeholdning i bindingsperioden. 

 

Optionsaflønning 

Den anden type aktiebaseret aflønning er optionsaflønning. Optioner tildeles typisk enten som tegningsoptioner 
(warrants) eller købsoptioner. Som ved aktieløn kan optioner tildeles som integreret del af lønpakken eller ad 
hoc, og det er ligeledes varierende, om dette sker på baggrund af præstationsopnåelse. En bindingsperiode knyt-
tes til optionerne, mens der defineres en udnyttelsesperiode, hvori direktøren har mulighed for at udnytte opti-
onerne til den angivne udnyttelseskurs. Selskaberne anvender som regel Black-Scholes prisfastsættelsesmodel 
til værdiberegning af optionsaflønning. 

 

Idet optioner, som finansielt instrument, har lavere værdi end selve aktien, skal der nødvendigvis tildeles et 
større antal optioner end aktier for at opnå en tilsvarende lønværdi for året. Omvendt kan optioner med større 
sandsynlighed ende med at være værdiløse efter bindingsperiodens udløb. Disse egenskaber skaber en form for 
gearingseffekt. 

 

Optionsaflønning, herunder særligt tegningsoptioner, appellerer til mindre selskaber med knap kapital, da det 
bidrager til at motivere ledelsen og skabe langsigtet fokus, uden at det tærer på virksomhedens likvide behold-
ning. Endvidere ønsker vækstvirksomheder at beholde og geninvestere kapital i virksomheden, fremfor kontant 
udbetaling til CEOen. Dog kan dette resultere i væsentlig udvanding af eksisterende aktionærer. 

 

3.1.2.4 Opsamling  

Ovenstående afsnit understreger væsentligheden af, at bestyrelsen magter at strukturere bonuskontrakter såle-
des, at der til enhver tid er overensstemmelse mellem direktørens og aktionærernes interesser. Derudover er 
det vigtigt, at det tydeliggøres for direktøren, hvilke kriterier han måles på, ligesom performancemålene skal 
være af realistisk størrelse for at undgå en demotiveret CEO. 

 

Incitamentsaflønning kan være et effektivt redskab til at motivere den administrerende direktør. De forskellige 
incitamentsgivende lønkomponenter appellerer til forskellige selskaber på tværs af størrelse og type. Eksempel-
vis vil kontante lønværktøjer være mindre attraktive og holdbare for små virksomheder med knap kapital. Ønsker 



Cand.merc. FIR 15.05.2020 Ledelsesaflønning 

 21 

sådanne selskaber at anvende incitamentsaflønning til CEOen kan eksempelvis tegningsoptioner benyttes, da 
det ikke kræver kapital-outflow, men stadig kan skabe langsigtede incitamenter for CEOen med fokus på maksi-
mering af Shareholder Value. 

 

3.1.3 Præstationsstruktur  

I det følgende diskuteres, hvordan bestyrelsen kan vælge at strukturere incitamentsprogrammer med udgangs-
punkt i to simple modeller. Strukturen forstås i denne sammenhæng som forholdet mellem præstation og løn, 
mens mål for denne performance er inkluderet i afsnit 3.1.5. 

  

Først undersøges et fuldkommen lineært forhold mellem præstation og variabel aflønning, som illustreret ne-
denfor. Diagrammet viser, hvorledes den variable løn varierer ved forskellige præstations-niveauer. 

  

Figur 3.1.3.1: Lineær incitamentsstruktur 

 

Kilde: Petersen & Plenborg (2012) 

  

Denne rene sammenhæng mellem udbetaling af incitamentsaflønning og opnået performance synes intuitiv; jo 
bedre CEOen performer, desto højere belønning opnås igennem incitamentskontrakten. Det er dog tydeligt, at 
denne struktur kan føre til ekstreme tilfælde – både udbetaling helt ude af proportioner, men også direkte ne-
gativ variabel aflønning, som dermed fratrækkes den faste løn eller kræver betaling fra CEOens egen lomme. 
Dette kan resultere i mere risikoavers opførsel, hvor det ledelsesmæssige fokus bliver at undgå at gøre noget 
forkert, fremfor at foretage kalkulerede risici ved profitable investeringer. Modsat kan grådighed føre til over-
dreven risiko-tagning. Ingen af de to scenarier vil være i aktionærernes interesse (Petersen & Plenborg, 2012).  
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Sådanne ekstreme udfald kan afværges ved at indføre en top og bund på strukturen af incitamentsaflønningen 
til topledelsen, som i nedenstående pay-off diagram. 

  

Figur 3.1.3.2: Incitamentsstruktur med top og bund 

 

Kilde: Petersen & Plenborg (2012) 

  

Implementeringen af denne relation mellem løn og præstation medfører imidlertid en række andre udfordringer. 
Ved at indføre en øvre og nedre grænse for incitamentsaflønning er der tydeligt to punkter, hvor det økonomiske 
incitament må antages særligt stærkt/svagt. 

  

I punkt B, hvor CEOen allerede har opnået den maksimale udbetaling, er der intet incitament til at fortsætte det 
hårde arbejde, mens der umiddelbart før tærskelværdien for udbetaling af incitamentsaflønning er nået i punkt 
A, er et massivt incitament til at gøre alt, hvad der står i CEOens magt for at kravle over denne grænse. Dette 
afspejles af den lodrette stigning i pay-off diagrammet (Petersen & Plenborg, 2012). Samtidig pålægges ingen 
straf i tilfælde, hvor præstationen er langt under det tilfredsstillende niveau. Som dokumenteret af Healy (1985) 
skabes dermed et incitament til at flytte rapporteret omsætning og omkostninger mellem regnskabsperioderne 
og dermed ”styre” præstationsmålet. Dette gælder naturligvis for incitamentsaflønning udbetalt i det enkelte år, 
mens en flerperiode-model kan være med til at forebygge regnskabsmanipulation. Dog vil der selv i langsigtede 
incitamentskontrakter være en cut-off dato i form af eksempelvis udbetalingsdato eller udnyttelsesdato, hvor 
direktionen i perioden op til vil have incitament til at påvirke et givent præstationsmål. 
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Konklusionen bliver dermed, at der er væsentlige ulemper ved begge modeller, men at der alt andet lige er et 
mere direkte link mellem den variable løn og CEOens præstation ved valg af den lineære-struktur, uafhængigt af 
performancemålet. Ved at inkludere en top og/eller bund i CEOens incitamentskontrakt, indføres ligeledes en 
teoretisk top/bund på det økonomiske incitament for vedkommende. Hertil skal det nævnes, at incitamentspro-
grammer ofte er underlagt flere målkriterier. Pay-off diagrammet er derfor simplificeret, men forsyner opgaven 
med et teoretisk udgangspunkt. 

 

3.1.4 Krav til aktiebeholdning   

Endnu et element forbundet med CEOens incitament er eventuelt krav til direktionens aktiebeholdning. Dette er 
ikke direkte en del af lønpakken, men kan indgå som en betingelse for ansættelse eller i nogle tilfælde for delta-
gelse i det langsigtede incitamentsprogram (LTIP). 

  

Det er interessant, at bestyrelsen kontraktuelt kræver, at CEOen bliver aktionær i selskabet, set i forhold til prin-
cipal-agent-problematikken, som fremsat i afsnit 3.1.1. Det er tydeligt, at teoriens klare formål om overensstem-
melse mellem topledelsens og aktionærernes interesser går igen. En direkte måde at sikre sammenfald af inte-
resser er, at selskabets CEO selv investerer i selskabets aktier og således har større økonomisk incitament til at 
maksimere Shareholder Value (Conyon & Thomsen, 2019). 

  

I forlængelse af dette er det spændende at diskutere situationer, hvor CEOen ikke er fundet eksternt på markedet 
for ledelsesmæssige kompetencer, men rettere er medstifter eller af andre årsager ejer en betydelig andel af 
selskabets totale aktiekapital. Her vil der i høj grad være sammenfald mellem ledelse og ejere. I sådanne tilfælde 
er det i mindre grad relevant kontraktuelt at regulere P/A-relationen, idet CEOen, som aktionær, har egen formue 
investeret i selskabet og dermed et betydeligt økonomisk incitament til at varetage aktionærernes interesser. 
Som CEOens relative ejerandel stiger, vil P/A-problemet mindskes, og anvendelsen af incitamentsaflønning bliver 
mindre relevant. 

 

3.1.5 Beskrivelse af udvalgte performancekriterier  

I følgende afsnit beskrives performancekriterier knyttet til incitamentsaflønning. Herudover diskuteres fordele 
og ulemper ved forskellige KPI-typer. For at kriterierne effektivt kan måle CEOens performance, skal KPIer til-
knyttet incitamentsprogrammer være inden for CEOens kontrol. Da den administrerende direktør har ansvaret 
for hele virksomhedens drift, måles KPIer på selskabsniveau.  
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3.1.5.1 Finansielle performancekriterier  

Resultatbaserede KPIer  

Resultatbaserede KPIer har en række egenskaber, som bevirker, at de er brugbare som performancekriterier for 
CEOens incitamentsaflønning. Først og fremmest afhænger virksomhedsværdi af fremtidig indtjening og cash 
flows. Direktionen er derudover direkte ansvarlig for bundlinjen, da regnskabsresultater må antages at afspejle 
ledelsens handlinger og beslutninger. En fordel er, at denne slags KPIer er relativt simple at implementere og 
måle, da informationen allerede rapporteres i forbindelse med regnskabsaflæggelse (Petersen & Plenborg, 
2012). En ulempe er, at regnskabsbaserede KPIer er af én-periodisk karakter og deraf giver anledning til ’earnings 
management’. Derudover ignoreres aspekter såsom investeringer og risiko. 

 

Omsætning er et passende performancekriterie, såfremt der ønskes fokus på vækst. Dog tages ikke højde for 
omkostninger, investeret kapital samt risiko. EBIT har relevans som resultatmål, da det måler resultatet af virk-
somhedens primære drift. Nettoresultat som KPI har den fordel, at alle indtægter og udgifter opfanges. En 
ulempe ved profit efter skat er, at elementer uden for direktørens kontrol, eksempelvis skattesats samt kapital-
struktur, får indflydelse på incitamentsaflønningen (Petersen & Plenborg, 2012). En svaghed ved disse en-perio-
diske præstationsmål er, at de fremmer kortsigtet adfærd. De kan medføre at CEOen udskyder investeringer i 
udviklingsprojekter (R&D) for at opnå sin kortsigtede bonus, hvilket kan skade virksomhedens langsigtede vær-
diskabelse. 

  

Nøgletal ratios  

Denne type præstationsmål har den fordel, at de er selvkorrigerende. For ROIC gælder eksempelvis, at hvis amor-
tiseringsperioden for immaterielle aktiver øges, vil dette både resultere i højere EBIT og højere investeret kapital. 
Således stiger både tæller og nævner i ROIC-beregningen. Nøgletal er dog fortsat af én-periodisk karakter, og 
medfører samme problemer omkring negligering af langsigtede prioriteter. 

 

Afkast på investeret kapital og egenkapitalforrentning er to velkendte nøgletal, som tager højde for investerin-
ger, henholdsvis investeret kapital og egenkapital. Som enkeltstående KPI har de begge den ulempe, at en CEO 
vil fravælge projekter med positiv NPV, hvis sådanne projekter resulterer i lavere ROIC (eller ROE). Derudover 
tages ikke højde for risiko i form af kapitalomkostninger. Dermed er ingen af de to præstationsmål uden svaghe-
der. 

 

Economic Value Added (EVA) er et performancemål, som netop tager højde for både indtjening, omkostninger, 
investeringer og risiko. Det er derfor et teoretisk ideelt mål for værdiskabelse (Petersen & Plenborg, 2012). Lit-
teratur vedrørende EVA foreslår en enormt bred vifte af regnskabsmæssige justeringer, som bør foretages for 
en præcis evaluering (Petersen & Plenborg, 2012), hvilket kan være kompliceret og ressourcetungt. Derudover 
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er der udfordringer i forhold til periodisering. Eksempelvis vil restruktureringsomkostninger i ét år kunne med-
føre lavere EVA for året, selvom fremtidige perioders EVA, og deraf værdiskabelse, vil forøges. En undersøgelse 
af Biddle et al. (1996) konkluderer, at EVA som performancemål ikke er bedre til at forklare udviklingen i aktie-
kursen sammenlignet med bundlinje-resultat. 

 

Total Shareholder Return 

TSR som præstationsmål har den fordel, at det skaber direkte sammenfald mellem direktørens og ejernes inte-
resser. Ydermere afspejler aktiekursen alle forhold i og omkring virksomheden, hvorfor langsigtede værdiska-
bende handlinger belønnes, under formodningen af, at direktørens handlinger påvirker aktiekursen. TSR som 
performancemål har den klare ulempe, at faktorer uden for CEOens kontrol påvirker aktiekursen. 

  

3.1.5.2 Ikke-finansielle performancekriterier  

Ikke-finansielle KPIer kan være af virksomheds- eller industrispecifik karakter såsom sikkerheds-nøgletal, mens 
andre er af mere generel karakter såsom bæredygtighed eller projektrelaterede KPIer.  

 

En fordel ved ikke-finansielle KPIer er, at de i højere grad kan tilpasses den enkelte CEO. Derudover giver det 
mulighed for at rette direktørens fokus mod centrale områder, som ikke dukker op i de finansielle opgørelser. En 
ulempe ved ikke-finansielle præstationsmål er, at de kan være svære at måle og kontrollere pålideligt. Derudover 
risikeres, at CEOens fokus i for høj grad rettes mod områder, som ikke bidrager til direkte indtjening - omend 
dette kan være svært at afgøre, da flere af de ikke-finansielle områder har afledte effekter, som i sidste ende 
velsagtens kan påvirke indtjeningen. Man kan dog argumentere for, at aktiekursen i et effektivt marked vil tage 
højde for alle ikke-finansielle faktorer. 

 

3.1.6 Eksempel på lønpakker  

Hernæst præsenteres lønpakken til CEOen i tre forskellige virksomheder. Herigennem illustreres, hvordan sam-
mensætningen kan variere. Herudover inkluderes ét detaljeret eksempel på brugen af performancekriterier for-
bundet med incitamentsaflønning.  
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Tabel 3.1.6.1: Eksempler på lønpakker 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 3.1.6.1 viser lønpakken for CEOen hos tre udvalgte virksomheder, som alle anvender både kontant bonus 
og aktiebaseret aflønning. Alle tre selskaber har relativ høj grad af transparens, hvilket medfører et godt sam-
menligningsgrundlag. Hos Carlsberg A/S består næsten halvdelen af den samlede lønpakke af aktieløn, mens 
Coloplast primært aflønner ved fast løn. SimCorp anvender næsten lige store andele af fast løn, bonus og aktie-
baseret aflønning. Carlsberg har i tillæg til incitamentsaflønning som en integreret del af lønpakken yderligere 
krav til CEOens beholdning af selskabets aktier. For SimCorps CEO gælder det, at deltagelse i aktieaflønningspro-
grammet er betinget af et forudbestemt niveau for aktiebeholdning. Tabellen giver ydermere et overblik over, 
hvilke performancekriterier der ligger til grund for den variable incitamentsaflønning. I tabellen fremgår et ud-
drag af det enkelte selskabs KPIer, som både kan vedrøre kontant bonus samt aktiebaseret aflønning. Det er 
interessant at bemærke, at nogle KPIer går igen hos flere selskaber, mens eksempelvis ‘Order inflow’ er unik for 
SimCorp. Det er altså en mere virksomhedsspecifik KPI, som er vurderet passende hos en projektbaseret virk-
somhed såsom SimCorp. Efterfølgende afsnit forklarer KPI-anvendelse mere detaljeret med udgangspunkt i 
Carlsberg som eksempel.  

 

Tabel 3.1.6.2: Praktisk eksempel på anvendelse af performancekriterier 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Carlsberg A/S Annual Report 2019 (replikeret ordret for tydeliggørelse af tekst) 

 

(beløb i DKK mio.)
Virksomhed År for data

Total 
CEO-løn Fast løn

Kontant 
bonus Aktieløn

Options-
aflønning Andet

Krav til aktie-
beholdning? KPIer (primære) (eksplicitte)

Carlsberg 2019 49,8 12,6 11,4 24,6 1,2 Ja
- Omsætning
- ROIC
- Total shareholder return 

Coloplast 2018/19 17,5 10,1 2,8 2,8 1,8 Nej
- Omsætning
- EBIT

SimCorp 2019 19,7 7,2 5,5 6,5 0,5
Ja, ifm. 

aktieprogram

- Omsætning
- EBIT
- FCF
- Order inflow

Element of pay Objective Award level Performance criteria Weighting Performance period
Annual bonus plan Drive and reward delivery of 

short-term business 
objectives.

Maximum bonus 
opportuinity is 100% of fixed 
salary. Bonus opportunity at 
target is 60% of fixed salary.

- Organic operating profit.
- Addressable cash flow.
- Organic revenue growth.
- Strategic measures (see page 42).

35%
25%
20%
20%

Financial year.

Long-term incentive plan Drive and reward delivery of 
long-term business 
objectives. Maximise 
alignment with shareholder 
value.

The maximum level of long-
term incentive awards is 
300% of fixed salary based 
on the face value of the 
award at the grant date.

- Relative total shareholder return (TSR).
- Growth in adjusted EPS at constant 
currencies.
- Organic revenue growth.
- ROIC at constant currencies.

25%
25%

25%
25%

3 years with 3-year 
vesting



Cand.merc. FIR 15.05.2020 Ledelsesaflønning 

 27 

Ovenstående uddrag fra Carlsbergs årsrapport viser, hvordan den kontante bonus samt aktieprogrammet af-
hænger af forskellige præstationsmål. Den årlige kontante bonus afhænger af både finansielle og ikke-finansielle 
kriterier. For 2019 opnåede Carlsbergs CEO 90,4% af den maksimale kontante bonus for året på baggrund af 
vægtning og opnåelsesgrad af de fire mål (Carlsberg A/S Annual Report, 2019). 

 

Den årlige tildeling af betingede aktier afhænger ikke af præstationsopnåelse. Derimod kan der i de efterfølgende 
tre år ske en justering af antallet af aktier baseret på opnåelsesgrad af de respektive kriterier og deres vægtning. 
I forbindelse med aktieprogrammet eksisterer en yderligere incitamentseffekt, da værdien af CEOens aktiebe-
holdning påvirkes af udviklingen i virksomhedens aktiekurs. 

 

Valg og vægtning af KPIer formodes struktureret på en måde, der understøtter selskabets strategiske langsigtede 
fokus. Der skabes i dette tilfælde en balance mellem kort- og langsigtede mål og incitamenter. 

 

3.2 Litteraturgennemgang  

Følgende afsnit indeholder en gennemgang af udvalgt relevant litteratur. Der tages udgangspunkt i en række 
grundtekster inden for incitamentsaflønning, mens nyere kritikere inddrages for at udfordre grundteksterne og 
udvide opgavens perspektiv. Med fire temaer som omdrejningspunkt forklares og diskuteres eksisterende litte-
ratur. Slutteligt i afsnittet inddrages et praktisk perspektiv, i overensstemmelse med problemformuleringens 
praktiske fokus, med afsæt i fremtrædende proxy advisors’ anbefalinger og stemmeretningslinjer vedrørende 
incitamentsaflønning i europæiske virksomheder. Se metodeafsnittet 2.2 for en udspecificering af udvælgelses-
processen af relevant litteratur. 

 

Analysen fokuseres geografisk til danske noterede virksomheder, mens der i litteraturgennemgangen inddrages 
relevante undersøgelser og pointer på tværs af geografier. Flere indflydelsesrige undersøgelser inden for incita-
mentsaflønning er foretaget med et amerikansk datasæt. De amerikanske studier danner således afsæt for se-
nere forskning i Europa og Danmark. Dette ses i referencer såvel som den metodiske fremgangsmåde anvendt i 
danske studier. Der har i USA langt tidligere været offentlig tilgængelig information om aflønning til topledelsen. 
Europa og Danmark har simpelthen ikke haft samme datagrundlag, hvorfor muligheden for dybdegående under-
søgelser har været begrænset. Amerikanske studier har derfor ageret frontløbere.  

 

Der eksisterer markante forskelle i CEO-løn på tværs af landegrænser, selvom visse overordnede tendenser går 
igen. Afvigelser landende imellem kan bl.a. skyldes kulturforskelle, forskellig regulering på området med videre. 
Amerikanske og europæiske studier inddrages for at sætte de danske resultater i perspektiv, samt muliggøre 
diskussion af forskelle og ligheder. Sammenligning landende imellem inkluderes i følgende litteraturgennem-
gang. Resultaterne fra især danske studier er direkte relevante for opgavens problemstilling. 
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3.2.1 Niveau og komposition af CEO-løn  

Murphy (2012) bringer endnu et perspektiv på banen i tillæg til principal-agent-teorien. Han mener, at store dele 
af litteraturen har undervurderet eller helt ignoreret konsekvenser af politiske tiltag. Murphy (2012) viser, hvor-
ledes politisk indgriben i USA historisk har ageret drivkraft for ændringer i niveau og komposition af CEO-løn. 

 

Udbredelsen af aktiebaseret aflønning tog for alvor fart i USA i 1950’erne, og var primært et resultat af skatte-
mæssige fordele i forhold til kontant aflønning (Murphy 2012). Som konsekvens af en markant stigning i anven-
delsen af aktieoptioner indførte kongressen en række tiltag, som gjorde denne løntype mindre attraktiv, bl.a. 
længere bindingsperiode og højere minimumskrav til udnyttelseskurs. Flere regulatoriske stramninger medførte, 
at anvendelsen af aktieoptioner faldt drastisk. Fra 1960 og frem til starten af 80erne var både niveau og kompo-
sition af lønnen til amerikanske CEOs forholdsvis stabil (Murphy, 2012). Fra 1980 til 1992 skete en fordobling i 
total årsløn til CEOen i reale termer, mens andelen af optionsløn gik fra at udgøre ca. 20% til omkring 50% af den 
samlede lønpakke (Hall & Liebman, 1998).  

 

Figur 3.2.1.1: Murphy (2012), figur 2.5 

 

Kilde: Murphy (2012) 

 

Ovenstående graf viser, at udviklingen for anvendelsen af variabel aflønning, og herunder særligt optionsafløn-
ning, fortsatte gennem 90erne. Denne eksplosion i aktiebaseret aflønning blev særligt drevet af pres fra aktio-
nærerne samt forskellige regnskabs- og skatteregler (Murphy, 2012). Fra årtusindeskiftet og frem til 2012 var 
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niveauet for CEO-løn relativt stabilt, mens kompositionen af lønpakken ændredes. Optioner erstattes af betin-
gede aktier (Murphy, 2012), bl.a. drevet af IT-boblens brist i starten af 00erne, som gjorde store dele af udestå-
ende optioner værdiløse. Murphy (2012) pointerer i den forbindelse, at anvendelse af aktieoptioner er mere 
udbredt i gode tider og mindre populært ved bear-markeder. Nyere data frem til 2015 understøtter udviklingen 
siden årtusindeskiftet og konkluderer, at anvendelsen af aktieoptioner er faldet, mens betingede aktier har vun-
det frem (Conyon & Thomsen, 2019).  

 

Murphy (1999) viser, at niveau og komposition af CEO-løn varierer afhængigt af virksomhedsstørrelse og industri. 
Dette uddybes i kommende afsnit 3.2.4. 

 

Vendes blikket mod Europa er billedet noget anderledes. Den overordnede tendens med stigende andel af ak-
tiebaseret aflønning går igen (Murphy, 2012), mens både niveau og komposition af lønpakken er noget anderle-
des sammenlignet med USA. Den gennemsnitlige CEO-løn er næsten dobbelt så høj i USA. Dog viser Conyon et 
al. (2011), at denne ‘US pay-premium’ har været faldende fra 2003-2008. Fernandes et al. (2013) viser i den 
forbindelse, at den amerikanske CEO-lønpræmie blev statistisk insignifikant i 2007. Således mindskes skellet mel-
lem amerikanske og europæiske lønninger på CEO-niveau.  

 

Den variable andel af lønpakken er ligeledes væsentligt højere i USA. I Europa udgjorde den faste løn ca. halvde-
len af den samlede lønpakke i 2008, mens den faste andel blot udgjorde 29% i amerikanske selskaber (Conyon & 
Thomsen, 2019). En del af forklaringen på forskelle i lønniveau findes netop i den variable lønandel. Da ameri-
kanske CEOs har mere risikobehæftet løn, tillægges en risikopræmie. Derudover viser Murphy (2012), at der ikke 
er signifikant forskel i niveau eller struktur af lønnen når amerikanske CEOs sammenlignes med ikke-amerikanske 
CEOs for “amerikaniserede” selskaber, defineret som selskaber med børsnotering på amerikanske børser eller 
betydeligt amerikansk institutionelt ejerskab. 

 

Til sammenligning finder Bechmann et al. (2012), at den faste løn i 2010 udgjorde 71% af lønpakken for et bredt 
udsnit af danske børsnoterede virksomheder, altså væsentligt højere end gennemsnittet for Europa. Dog poin-
teres en tidsmæssig difference på tre år. Bechmann (2008) viser, hvordan udbredelsen af aktieoptioner som del 
af lønpakken har fulgt udviklingen i USA, dog med nogle års forsinkelse. Det har udviklet sig fra, at ingen danske 
noterede virksomheder anvendte optionsaflønning i 1995 til at omtrent en tredjedel af selskaberne inkluderede 
optioner i lønpakken i 2006. Det fremgår af senere studier, at denne tendens er fortsat. I 2015 anvendte over 
halvdelen af danske børsnoterede selskaber aktiebaseret aflønning, heraf primært optionsaflønning, til direktio-
nen (Bechmann & Thorsell, 2016). I absolutte termer viser Bechman et al. (2012), at den gennemsnitlige værdi 
af direktørens årlige samlede lønpakke fra 2005 til 2010 er steget med i alt ca. 50% for Mid og Large Cap-virk-
somheder og ca. 23% for Small Cap-virksomheder. 
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3.2.2 Metodisk fremgangsmåde i litteraturen  

Tidligere litteratur anvender adskillige metoder til at undersøge tendenser og sammenhænge inden for incita-
mentsaflønning. Nærværende afsnit beskriver fremgangsmåder samt definerer relevante begreber og nøgletal i 
forbindelse med analyse af ledelsens aflønning.  

 

Begyndelsesvist er det relevant at diskutere, hvordan "pay" defineres. Der skelnes typisk mellem kontant afløn-
ning og total aflønning, og begge kan være relevante at anvende til forskellige analyseformål (Conyon et al., 
2011) (Bechmann, 2008). Kontant aflønning inkluderer fast løn samt kontant bonus for året, mens total aflønning 
udgør den samlede CEO-løn for året. Murphy (2012) nævner, at en udfordring i forbindelse med opgørelse af 
total CEO-løn opstår ved lønelementer, som har en flerårig bindingsperiode. Det skal i den forbindelse vurderes, 
om det er relevant at medregne lønnen ved tildeling eller realisering. Valget heraf har afgørende betydning for 
den beregnede værdi. Den typiske fremgangsmåde er at medregne sådanne lønelementer ved tildelingstids-
punktet (Murphy, 2012).  

 

Ligeledes er det afgørende, hvordan ‘performance’ forstås og måles. Den generelle konsensus i tidligere under-
søgelser er, at performance måles ved total shareholder return (TSR). Dette ses i forlængelse af formålet om at 
skabe overensstemmelse mellem CEOens og aktionærernes interesser, jf. afsnit 3.1.1.  

 

Med hensyn til pay-performance relationen fokuserer størstedelen af litteraturen på relationen mellem ændrin-
ger i CEO-løn (eller -formue) og ændringer i virksomhedsværdi (Murphy, 2012). Anvendelse af løn eller formue 
er et afgørende analytisk skel, da der er væsentlig forskel på de estimerede økonomiske konsekvenser for CEOen, 
afhængigt af hvilket perspektiv der benyttes. Den samlede CEO-løn består af periodens tildelte faste løn, kontant 
bonus og aktiebaserede løn, mens CEO-formue yderligere inkluderer eksisterende aktie- og optionsbeholdnin-
ger, herunder tidligere års tildelinger (Murphy, 1999). Formueaspektet er at foretrække i analyse af pay-for-
performance (Conyon et al., 2019), da det inkluderer den samlede økonomiske effekt, som CEOen oplever. For-
mueeffekten introduceres af Jensen & Murphy (1990a), og samme metodik er efterfølgende anvendt i adskillige 
undersøgelser (eksempelvis Bechmann et al., 2012). Bechmann (2008) analyserer pay-performance-sammen-
hængen uden anvendelse af formue-perspektivet ved at undersøge determinanter for niveau af CEO-løn. 

 

Tre hyppigt anvendte måltal for pay-for-performance er sensitivitet, equity-at-stake samt elasticitet. Sensitivitet 
blev introduceret af Jensen & Murphy (1990a), og er udtryk for CEOens absolutte formueændring (i kr.) som 
følge af en given værdiændring i selskabets samlede markedsværdi (i 1.000 kr.) (Jensen & Murphy, 1990a). Et 
problem med dette følsomhedsmål er, at det ikke tager højde for virksomhedsstørrelse, hvorfor sammenhængen 
typisk vil være svagere for større virksomheder (Bechmann et al., 2012).  
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Equity-at-stake som følsomhedsmål udtrykker den absolutte indvirkning på CEOens formue som følge af en stig-
ning i selskabets markedsværdi på én procent. Det tredje måltal, elasticitet, er et udtryk for den procentvise 
værdiændring i CEOens formue som følge af en stigning i selskabets markedsværdi på én procent (Bechmann et 
al., 2012). Fordelen ved de relative sensitivitetsmål er, at de tager højde for virksomhedsstørrelse og dermed er 
sammenlignelige på tværs heraf.  

 

3.2.3 Sammenhængen mellem pay og performance   

Jensen & Murphy (1990b) kritiserer som nogle af de første det generelle fokus på niveauet af ledelsesaflønning. 
Opmærksomheden bør i stedet rettes mod, hvordan ledelsen aflønnes med særligt fokus på, hvordan dette re-
laterer sig til lederens præstation. Omdrejningspunktet bliver sammensætningen af lønpakken, og hvorledes de 
enkelte komponenter bidrager til relationen mellem pay og performance. 

  

Baseret på et amerikansk datasæt når Jensen & Murphy (1990a) til den slutning, at der mangler stærke pay-for-
performance-incitamenter for CEOs. Målt ved sensitiviteten er sammenhængen mellem udvikling i CEOens og 
aktionærernes formue svag og aftagende fra 1974-86. Ledelsesløn varierer simpelthen ikke nok med virksom-
hedspræstation. Analysen når frem til en estimeret pay-performance sensitivitet, defineret som påvirkningen på 
CEOens aflønnings-relaterede formue over 2 år for en stigning på $1.000 i aktionærernes formue, på blot $3,25. 
For de 250 største amerikanske virksomheder i 1975-88 er medianen for samme sensitivitetsmål $2,59 (Jensen 
& Murphy, 1990b). Et resultat, der opstilles under overskriften ”pay-for-performance-sammenhængens svage 
tilstand”, hvorigennem Jensen & Murphy (1990b) tydeligt udtrykker dets utilfredsstillende karakter. 

  

Nyere amerikanske undersøgelser identificerer derimod en positiv udvikling i pay-performance relationen og 
viser, at sensitiviteten er betydeligt stærkere end Jensen & Murphys (1990a) estimat. Hall & Liebman (1998) 
konkluderer, at CEO-aflønning i høj grad afhænger af virksomhedens performance. For 1994 estimeres equity-
at-stake til $124.000, altså den stigning, som CEOen vil opleve i sin formue som følge af en 1% stigning i selskabets 
markedsværdi. Sensitiviteten, som defineret af Jensen & Murphy (1990a), beregnes til $6,00 og elasticiteten til 
3,94 (Hall & Liebman, 1998). Alle tre mål for pay-performance-relationen er steget markant fra datasættets start. 
Med data fra årene 1980-1994, svarer forfatterne klart nej til spørgsmålet, ”aflønnes CEOs som bureaukrater?”. 
Samme tendens ses i et nyere studie af Frydman & Jenter (2010). Sensitiviteten og equity-at-stake beregnes for 
2005 til henholdsvis $6,40 og $638.000. 

 

Mere konservativt konkluderer Murphy (2012), at sensitivitetsmålet er højere i perioden fra 1992-2011, med en 
stigning på ca. 50% til omtrent $3,75 ultimo 2011 i forhold til Jensen & Murphy’s (1990a) estimat, når tallene 
korrigeres, så de to undersøgelser gøres sammenlignelige. Samtidig viser Murphy (2012) en stigende trend i må-
let equity-at-stake fra $181.000 i 1992 til over $450.000 i 2011. 
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Med udgangspunkt i et europæisk datasæt fra 2008 sammenligner Conyon et al. (2011) aflønningen af CEOs på 
begge sider af Atlanten. Herfra fremgår det tydeligt, at CEO-løn og virksomhedspræstation generelt er dårligere 
forbundet end i USA. Dette hænger sammen med den større relative andel af variabel løn i USA samt vægten af 
aktiebaserede-komponenter, som beskrevet i afsnit 3.2.1 ovenfor.  

  

I Danmark har det først i senere år været muligt at foretage lignende undersøgelser, grundet et haltende infor-
mationsniveau. Resultaterne fra tidligere dansk litteratur er direkte relevante for opgavens datasæt. Hvor ame-
rikanske studier tidligere fandt et positivt men svagt pay-performance-forhold, identificerer Bechmann (2008) 
ingen tydelig relation mellem total aflønning og performance målt ved selskabets aktieafkast. Regressionerne 
antyder endda et negativt forhold, om end dette er insignifikant. Pay-for-performance-relationen er altså ikke 
blot utilfredsstillende, i tråd med de tidlige amerikanske studier, men muligvis decideret ikke-eksisterende i det 
danske datasæt fra perioden 1995-2006 (Bechmann, 2008). 

 

Bechmann (2008) betragter alene årsløn og nye optionstildelinger, hvorfor resultaterne kritiseres og komple-
menteres af Bechmann et al. (2012), som understreger vigtigheden af formueeffekten. Bechmann et al. (2012) 
beregner for perioden 2005-2010 pay-performance-målene for danske børsnoterede virksomheder til henholds-
vis: sensitivitet: 0,28 kr., equity-at-stake: 64.493 kr. og elasticitet: 0,48. Ses målene i forhold til de samme bereg-
ninger for USA, senest af Hall & Liebman (1998) og Frydman & Jenter (2010), er det tydeligt, at forholdet mellem 
aflønning og virksomhedspræstation er relativt svagt i Danmark. Dette stemmer overens med konklusionen fra 
Conyon et al. (2011) om, at pay-performance-relationen generelt er svagere for europæiske CEOs. Hertil nævnes, 
at det anvendte datasæt i Bechmann et al. (2012) begrænses af manglende information, hvorfor de nøjagtige tal 
ikke nødvendigvis er repræsentative for den gennemsnitlige danske børsnoterede virksomhed. 

 

En pointe som går igen i litteraturen er, at aktiebaseret aflønning og direkte aktieejerskab står for langt største-
delen af variationen i CEO-løn og -formue, hvorfor sensitiviteten primært drives af disse komponenter (Murphy, 
1999). I Jensen & Murphys (1990a) estimat af sensitiviteten på $3,25 udgøres hele $2,50 af effekten fra CEO-
aktiebeholdning. For den virksomhed, hvor der observeres stærkeste pay-performance-incitamenter fra Jensen 
& Murphys (1990b) undersøgelse af de 250 største amerikanske virksomheder, måles en sensitivitet på $231,53 
per $1.000 ændring i aktionærernes formue, hvoraf hele $224,24 består af ændringen i værdien af ejede aktier. 
Murphy (2012) fremhæver ligeledes, at CEOens portefølje af aktier, betingede aktier samt optioner udgør det 
mest direkte link til aktionærernes formue og selskabets performance. Også i den danske litteratur er det tyde-
ligt, at sammenhængen mellem aflønning og præstation primært drives af værdiændringer i CEOens beholdning 
af aktier og optioner (Bechmann et al., 2012). Ovenstående ses i direkte forlængelse af principal-agent teorien, 
som beskrevet i afsnit 3.1.1, da en styrkelse af pay-performance-incitamenter sikrer sammenhæng mellem le-
delsens og aktionærernes formue samt interesser. 
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Vendes blikket mod mønstre for pay-performance-relationen baseret på virksomhedskarakteristika, ses modsat-
rettede konklusioner i litteraturen. De tidlige amerikanske undersøgelser viser, at sensitiviteten er højest for 
Small Cap-virksomheder. Samtidig ses stor variation i pay-performance-sensitiviteter mellem industrier (Murphy, 
1999). Dette understøttes af beregninger fra Jensen & Murphy (1990a), hvor sensitiviteten varierer fra $1,85 for 
større virksomheder til hele $8,05 for mindre virksomheder. I Bechmann et al. (2012) udledes derimod, at elasti-
citet og equity-at-stake er stigende med virksomhedsstørrelse for danske selskaber. Disse mål er dog relative, 
hvorfor de ikke kan sammenlignes direkte med de amerikanske resultater. Her er det dog interessant, at de 14 
selskaber, hvor CEOen er storaktionær i selskabet, er ekskluderet. Den modstridende konklusion kan derfor skyl-
des, at de små selskaber, hvor den administrerende direktør er medstifter eller på anden måde har betydelig 
formue bundet til virksomhedens præstation, ikke indgår. 

 

Kritik af incitamentsaflønning opdeles generelt i to lejre; de, som finder forholdet mellem løn og performance 
kritisabelt og dermed søger at optimere incitamentskontrakten, og de, som kritiserer afsættet i økonomiske in-
citamenter, og dermed det fundament, som incitamentsaflønning baseres på. Netop ikke-økonomiske incita-
menter og adfærds-teori fremhæves i nyere artikler, mens styrken af pay-performance-relationen undersøges 
og kritiseres i ovennævnte litteratur. Cable & Vermeulen (2016) argumenterer for, at incitamentsaflønning un-
derminerer iboende motivation. Kohn (1993) påstår ydermere, at belønning og straf direkte kvæler kreativitet 
og innovation, hvorfor dette ligeledes umuliggør enestående præstationer. Hertil fremhæver Kenny (2017) nød-
vendigheden af, at de hårde finansielle performancemål ledsages af ikke-finansielle mål, for at undgå den nær-
mest mekanisk målrettede opførsel. Samme anbefalinger gives af Gopalan et al. (2017), som også understreger 
vigtigheden af at inkludere flere performancemål i incitamentskontrakten.  Således nuanceres og udfordres det 
økonomiske incitament samt antagelsen om rationalitet, som fremgår af afsnit 3.1.1.  

  

Modstridende konklusioner i litteraturen samt de mange uobserverbare forhold, der påvirker topledelsens inci-
tamenter, bringer Møller (2012) til at efterlyse simplicitet i stadig mere komplicerede og resultat-fattige incita-
mentsprogrammer.   

 

3.2.4 Signifikante variable og mønstre  

I forlængelse af foregående afsnit undersøges, hvilke virksomhedskarakteristika litteraturen identificerer som 
forklarende variable for ledelsesaflønning. Af denne gennemgang fremgår kun variable, som er fundet signifi-
kante i de tidligere studier. 

  

Virksomhedsstørrelse optræder i litteraturen som den bedst dokumenterede og væsentligste determinant for 
ledelsesaflønning. Størrelsen er dermed en afgørende faktor, der forklarer en del af variationen i amerikanske, 
såvel som danske datasæt.  Murphy (1999) viser, at størrelse samt industri har en afgørende betydning for både 
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sensitivitetsmål, samt niveau og komposition af aflønningen til topledelsen. Niveauet for den samlede ledelses-
aflønning er positivt korreleret med virksomhedsstørrelse. Samtidig udgør den variable løn, incitamentsaflønnin-
gen, en større andel af lønpakken med stigende virksomhedsstørrelse (Murphy, 1999). 

  

Ydermere er der bred enighed om, at CEOens procentvise ejerandel af selskabets aktier driver pay-for-perfor-
mance. Jo stærkere denne relation er, i jo højere grad vil virksomhedspræstation forklare variationen i ledelsens 
aflønning. Jensen & Murphy (1990b) identificerer et inverst forhold mellem virksomhedsstørrelse og aktiebe-
holdning. Det er ganske enkelt mere vanskeligt for den administrerende direktør at eje en betydelig procentdel 
af aktierne i et gigantisk selskab. Samtidig nævnes dog, at CEOs i store virksomheder kan holde store absolutte 
investeringer i selskabets aktier, selvom den relative andel synes ubetydelig. 

  

Der udledes en positiv sammenhæng mellem ændringer i CEO-løn og tidligere (lagged) performance, som af 
Murphy (1999) forklares ved, at performancemål baseret på regnskabstal er bagudrettede, mens aktiekurser er 
fremadseende. Også i det europæiske studie af Conyon et al. (2011) ses sidste års aktieafkast, som positivt rela-
teret til CEO-løn. Det samme gælder for gearing. Begge variable understøttes som værende signifikante flere 
steder i litteraturen. Endvidere undersøges i litteraturen flere bestyrelses-karakteristika som potentielt forkla-
rende variable.  Conyon et al. (2011) finder kun en signifikant og positiv sammenhæng til bestyrelsesmedlem-
mernes tidligere erfaring (målt i gennemsnitligt antal bestyrelsesposter), mens Bechmann (2008) identificerer 
positive signifikante relationer til størrelsen af bestyrelsen (antal medlemmer), samt hvorvidt der indgår uden-
landske medlemmer. 

  

Rettes opmærksomheden mod selskabernes ejerkreds, foretages yderligere interessante observationer. Fra 
Conyon et al.’s (2011) regressionsanalyse fremgår det, at institutionelt ejerskab er positivt korreleret med ni-
veauer for CEO-løn, mens inside-ejerskab korrelerer negativt. I det danske studie foretaget af Bechmann (2008) 
er ejerne mere detaljeret kategoriseret i grupperne; Fond, virksomhed, udenlandsk, PLC og privat. Samtidigt ind-
går ”procentdel ejet af institutionelle investorer” samt en dummy-variabel for, om selskabet har en storaktionær 
(>20%). Fra denne regression fremgår, at lønniveauet er negativt påvirket af tilstedeværelsen af en storaktionær 
samt virksomhedsejerskab. Modsat er lønnen positivt korreleret til fondsejerskab. De resterende grupper frem-
går som insignifikante. I det senere danske studie af Bechmann et al. (2012) findes ingen signifikant relation til 
hverken industri, ejerforhold eller gearing, dette skal dog ses i forhold til det meget begrænsede datasæt. 

 

Flere studier kommenterer på risiko i forbindelse med den variable andel af lønpakken. CEOen antages risiko-
avers, som beskrevet af principal-agent-teorien (afsnit 3.1.1), hvorfor lønkomponenter associeret med større 
risiko alt andet lige er mindre favorable end den faste og sikre løn. Murphy (1999) nævner direkte, at pay-for-
performance er et trade-off mellem risiko og incitament, mens Murphy (2012) beskriver, hvorledes værdien af 
incitamentsaflønning kan være væsentlig mindre end den rapporterede værdi, set fra den risikoaverse admini-
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strerende direktørs synspunkt. En nyere artikel, som argumenterer direkte imod LTIP observerer, at direktører-
nes grad af risikoaversion er højere end antydet i teorien. CEOs tillægger dermed de langsigtede økonomiske 
incitamenter lavere værdi end rapporteret i års- og vederlagsrapporter. Programmets tidshorisont medvirker til 
denne vurdering, da fremtidige udbetalinger associeres med øget risiko (Harvard Business Review, 2016). 

  

I tråd med antagelsen om risikoaversion påpeger Conyon et al. (2011) en sammenhæng mellem høj andel af 
variabel løn og et højere forventet niveau af CEO-løn. Desuden observeres, at virksomhedskarakteristika, som 
associeres med et højt lønniveau, ofte er lig de, som associeres med performance-afhængig løn (og dermed hø-
jere risiko). En sådan risikopræmie stemmer overens med udviklingen i komposition og niveau af CEO-løn i uden-
landske såvel som danske selskaber, da direktørerne vil kræve kompensation for en i større andel af risikobehæf-
tet løn. 

  

Statslig og politisk indblanding nævnes ydermere som en bestemmende faktor. Påvirkningen inkluderes ikke som 
kvantificerbar variabel, men diskuteres i litteraturen. Specielt Murphy (2012) påpeger statslig indgriben som en 
reaktion på – og en drivkraft for – trends i ledelsesaflønning. Regulering kritiseres for at pålægge selskaberne en 
”one-size-fits-all”-løsning. Jensen & Murphy (1990a) fremsætter endvidere en hypotese om, at politisk indfly-
delse indirekte indfører en top og bund på udbetalingen af incitamentsaflønning, og dermed svækker den direkte 
forbindelse mellem pay og performance, som forklaret i afsnit 3.1.3. Conyon et al. (2011) beder direkte regerin-
ger om at undgå yderligere regulering på området, men i stedet betro ansvaret til selskabernes bestyrelser. Dette 
ønske vedrører dog ikke regler for oplysningskrav. Modsætningsvis argumenterer Jensen & Murphy (1990b) for, 
at oplysningsforpligtelser pålagt af regeringer placerer selskaberne i mediernes og offentlighedens søgelys, og 
dermed sikrer, at ledelsesaflønning forbliver et synligt og omdiskuteret emne. Endvidere nævner Jensen & Mur-
phy (1990b), at offentligt pres skaber tøvende og forsigtige bestyrelser, som gradvist eroderer pay-for-perfor-
mance-forholdet. 

  

Slutteligt opridses flere kvalitative og ikke-monetære elementer, som tænkes at influere ledelsesincitamenter. 
Eksempelvis nævner Jensen & Murphy (1990a) magt, prestige og ære. Disse ikke-økonomiske incitamenter frem-
går kun flygtigt i litteraturen og er ligeledes dårligere dokumenteret.  

 

3.2.5 Praktiske retningslinjer fra proxy advisors 

Publicerede stemme-retningslinjer fra fremtrædende proxy advisors influerer ledelsesaflønning ved at udstikke 
rammer for god aflønnings-praksis. Dansk regulering af incitamentsaflønning beskriver primært de oplysnings-
forpligtelser, som de børsnoterede selskaber er underlagt. Der opstilles regulatoriske rammer for ledelsesafløn-
ning, mens det konkrete design er op til den enkelte virksomhed. Regulering på området opridses i afsnit 3.3. 
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Hvor reguleringen blot stiller krav til de overordnede rammer for incitamentsaflønning, fokuserer proxy advisors 
i højere grad på det normative aspekt. Her bidrager de med praktiske retningslinjer for, hvad der konkret bør 
gøres i virksomhederne. For at aktionærerne anbefales at stemme for incitamentsaflønning, oplister ISS (2020a) 
en række principper, som skal følges. Glass Lewis & Co. (2020) påpeger eksplicit indikatorer, som vil medføre en 
anbefaling imod specifikke dele af ledelsesaflønningen. 

 

Ifølge Glass Lewis & Co. (2020) anbefales det, at kortsigtede incitamentsprogrammer (STIP) baseres på kvantifi-
cerbare performancemål mod offentliggjorte standarder. Herunder både virksomhedsspecifikke og individuelle 
mål af finansiel og ikke-finansiel karakter. Her nævnes flere konkrete eksempler: Net profit, EPS-vækst, sikkerhed 
og kundetilfredshed, mens det understreges, at det centrale er, at sådanne parametre skal være direkte forbun-
det til selskabets business-drivers. Performancemål er altså ifølge proxy advisors mere eller mindre unikke for 
det enkelte selskab og dets kontekst. 

  

For langsigtede incitamenter opridses, at sådanne programmer skal baseres på to eller flere præstationsmål, 
hvoraf minimum et af disse er relativt, og altså sammenligner selskabet med relevante peers eller indeks. Para-
metrene skal være vanskelige at manipulere og performanceperioden skal være minimum 3 år. Aktiebaseret 
aflønning bør være betinget af opnåelse af specificerede performancemål. Skønt disse performancemål kan være 
af både finansiel og ikke-finansiel karakter fremhæves, at der bør være særligt fokus på virksomhedens overord-
nede finansielle performance. Endvidere skal grænser for LTIP indgå som procentdel af den faste løn-base. 

  

Specielt i forhold til ejerstruktur nævnes, at aktiebaseret aflønning skønnes upassende for familieejede og -le-
dede virksomheder. Generelt forventes et mere præcist defineret og stærkt pay-performance-link af virksomhe-
der med en spredt ejerkreds, i forhold til selskaber, hvor ejerskabet i højere grad er koncentreret. En CEO, som 
ejer over 10% af virksomhedens udestående aktier, forventes ikke at tage del i aktiebaseret incitamentsaflønning 
(Glass Lewis & Co., 2020). 

  

Begge proxy advisors anerkender, at der ikke findes en ”one-size-fits-all”-model, men at den specifikke virksom-
heds kontekst spiller ind i sammensætningen af lønpakken. Foruden virksomhedskarakteristika er fokus særligt 
på langsigtet strategi og værdiskabelse. Herunder nævnes, at performancekriterier vurderes på case-by-case ba-
sis med udgangspunkt i den enkelte virksomhed (ISS, 2020a). Både interne og eksterne faktorer såsom industri, 
størrelse, finansiel situation og ejerstruktur nævnes. Et afgørende element er tilstrækkelig transparens, både i 
vederlagspolitik samt -rapport, hvor mangel på transparens beskrives som et definitivt advarselstegn (Glass Lewis 
& Co., 2020). 
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Endvidere har ISS udgivet en udførlig metodisk gennemgang af, hvorledes pay-for-performance-relationen be-
regnes og evalueres. Formålet med denne er at lancere en standardiseret europæisk fremgangsmåde. ISS anven-
der TSR til at evaluere virksomhedsperformance. Pay-performance-relationen for det enkelte selskab vurderes 
både absolut og relativt til peers (ISS, 2020b). 

  

Retningslinjerne konkretiserer altså de opstillede rammer for incitamentsaflønning og forsyner selskaberne med 
en slags bedste-praksis-principper for ”what to do” og ”what not to do”. Retningslinjerne beskæftiger sig med 
aspekter som overdreven risiko-tagning og muligheden for manipulation (Glass Lewis & Co., 2020), som beskre-
vet i opgavens afsnit 3.1.3. Fokus er dermed på at undgå at fremme de forkerte incitamenter, mens det jo er i 
aktionærernes interesser at fremme en sund og passende risiko-appetit hos topledelsen. 

  

De to proxy advisors udfordrer ikke teorien bag incitamentsaflønning, men retter opmærksomheden mod jagten 
på den optimale incitamentskontrakt samt hvorledes, der sikres en stærk sammenhæng mellem CEO-løn og per-
formance. Der hersker en tro på, at den rette fremgangsmåde og nøje designede kontrakter afgør incitaments-
aflønningens effektivitet.  

 

3.2.6 Delkonklusion  

Fra litteraturen udledes tendenser og mønstre inden for incitamentsaflønning, som danner afsæt for analysen. 
Fra tidligere undersøgelser er det tydeligt, at niveauet for CEO-løn har været stigende, ligesom kompositionen af 
lønpakken har undergået flere ændringer. Det ses som en generel tendens, at variabel aflønning udgør en tilta-
gende andel af lønpakken. Vendes blikket mod de enkelte lønkomponenter, skete der i USA en eksplosion i an-
vendelsen af optionsaflønning i 90erne. Samme tendens observeres i Danmark, dog med omkring 10 års forsin-
kelse. Fra årtusindeskiftet og frem til 2011 har niveauet for den samlede aktiebaserede aflønning i USA været 
forholdsvis stabilt, mens optionsaflønning dog i højere grad erstattes af betingede aktier.  

 

Tidligere undersøgelser anvender forskellig metodik og definitioner, og der eksisterer ikke en endelig enighed 
om, hvordan pay-for-performance vurderes mest præcist. Denne uenighed kommer til udtryk i resultaterne for 
pay-for-performance-relationen i de forskellige undersøgelser. Mens Jensen & Murphy (1990a) i USA konklude-
rer en svag relation og kritiserer den incitamentsbaserede aflønning for manglende rå variabilitet, finder senere 
amerikanske undersøgelser af Hall & Liebmann (1998) samt Frydman & Jenter (2010) tværtimod frem til en stærk 
sammenhæng. Conyon et al. (2011) samt Bechmann et al. (2012) viser en tydeligt svagere pay-performance-
sammenhæng for henholdsvis europæiske og danske CEOs. Undersøgelser på tværs af tid og geografi finder dog 
enighed i, at aktiebaseret aflønning samt eksisterende aktie- og optionsbeholdninger står for langt størstedelen 
af variationen i CEOens løn og formue. Den stigende andel af aktiebaseret aflønning stemmer derfor overens 
med den positive udvikling i pay-for-performance-relationen, som vist i litteraturen. Anvendelsen af aktiebaseret 
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aflønning er stigende i Danmark, mens der imidlertid fortsat eksisterer markante forskelle i forhold til amerikansk 
aflønningspraksis.  

 

Der er bred enighed om, at virksomhedsstørrelse har stor betydning for niveau og struktur af ledelsesaflønning. 
Jævnfør ovenstående er der dog usikkerhed omkring, hvorvidt virksomhedsperformance reelt driver CEO-løn. 
Forskellige virksomhedskarakteristika, blandt andet ejerstruktur, undersøges som potentielle determinanter for 
CEO-løn. Udvikling i incitamentsaflønning søges i litteraturen derudover forklaret af en risiko samt politisk ind-
blanding.  

 

Praktiske retningslinjer publiceret af fremtrædende proxy advisors bidrager med konkrete anbefalinger for de-
sign og vurdering af den samlede lønpakke til topledelsen. Det understreges her, at aflønningskontrakten skal 
tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds interne og eksterne kontekst. Stemmeretningslinjer fra proxy ad-
visors bidrager med et praktisk fremfor teoretisk perspektiv og komplementerer derved den akademiske littera-
tur.  

 

3.3 Regulering  

Nærværende afsnit har til formål at opridse de regulatoriske krav, som danske noterede selskaber er underlagt 
med hensyn til incitamentsaflønning af topledelsen. Det er her vigtigt at skelne mellem gældende regler for sel-
skaber noteret på det regulerede marked Nasdaq OMX Copenhagen og selskaber noteret på Nasdaq First North, 
som benævnes ”en multilateral handelsfacilitet”. Der har generelt været en positiv udvikling i regulering, der 
fremmer åbenhed og gennemsigtighed af incitamentsaflønning, senest i form af Aktionærrettighedsdirektivet. 
Tidligere tiltag inkluderer bl.a. regeringens åbenhedspakke af 2007 (Retsinformation, SF. L 178, 2006). Lovkrav 
og retningslinjer er vilkår, som selskaberne opererer under, hvorfor disse inkluderes som en præmis nærmere 
end som genstand for analyse. 

  

Den 4. april 2019 vedtog Folketinget lov nr. 369 om gennemførsel af ændringerne i Aktionærrettighedsdirektivet 
(Retsinformation, LOV nr. 369, 2019). Dette medfører en række ændringer af adskillige danske love, herunder 
selskabsloven. Igennem Aktionærrettighedsdirektivet, fremover benævnt Direktivet, øges oplysningsforpligtel-
ser med hensyn til ledelsesaflønning i danske børsnoterede virksomheder. Specifikt ophæves Selskabslovens tid-
ligere §§ 139 og 139a, og der indføres nye §§ 139, 139a og 139b, hvormed udarbejdelse af en vederlagspolitik 
samt -rapport gøres til lovkrav (Retsinformation, LOV nr. 369, 2019). 

  

Eksisterende soft law regulering inkluderer i forvejen regler om vederlagspolitik og vederlagsrapport. Anbefalin-
ger for god Selskabsledelse (Komitéen, 2017), fremover ”Anbefalingerne”, fungerer som retningslinjer for bedste 
praksis. Sektion 4 i Anbefalingerne vedrører ledelsens vederlag, herunder fokus på åbenhed og transparens. I 
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Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af aktier (Nasdaq Copenhagen, 2020) nævnes under særlige regler, at 
de danske selskaber årligt skal forholde sig til Anbefalingerne i forbindelse med Årsregnskabslovens krav om at 
medtage en redegørelse for virksomhedsledelse fremsat i § 107 b (Retsinformation, Årsregnskabsloven, 2019). 
Anbefalingerne skal ses i sammenhæng med lovgivningen og tillader igennem ”følg-eller-forklar”-princippet en 
vis fleksibilitet (Komitéen, 2017).  

  

Krav til indholdet af vederlagspolitikken samt vederlagsrapporten fremgår henholdsvis af Selskabslovens § 139a 
og § 139b. De indholdsmæssige krav inkluderer i hovedtræk (Retsinformation, LOV nr. 369, 2019): 

• En forklaring af, hvordan politikken og specielt eventuel aktiebaseret aflønning er i overensstemmelse 
med og bidrager til selskabets forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed 

• En beskrivelse og angivelse af samtlige vederlagskomponenter, faste såvel som variable, og ligeledes 
deres forholdsmæssige andel 

• Kriterier, finansielle som ikke-finansielle, der ligger til grund for tildeling af eventuel variabel aflønning 
• Væsentlige betingelser for eventuel aktiebaseret aflønning, herunder angivelse af modnings- og udnyt-

telsesperiode, udnyttelseskurs mv. 
• Oplysningerne skal, i det omfang det er relevant, rapporteres for hvert enkelt ledelsesmedlem 

  

Vederlagsrapporten skal altså på individniveau rapportere om årets samlede aflønning fordelt på komponenter 
samt væsentlige resultatkriterier og betingelser knyttet hertil. Vederlagspolitikken skal til afstemning på selska-
bets generalforsamling ved væsentlige ændringer og minimum hvert fjerde år, mens vederlagsrapporten skal 
udarbejdes årligt. Begge dokumenter skal være offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside. 

 

Lovændringerne træder i kraft per 10. juni 2019. For selskaber, der har kalenderåret som regnskabsår, gælder 
det, at vederlagspolitikken første gang skal forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling i for-
året 2020, mens første vederlagsrapport fremlægges på efterfølgende ordinære generalforsamling i 2021 (Gor-
rissenfederspiel.com, 2019). 

  

Ovennævnte krav stiller altså skarpt på gennemsigtighed vedrørende aflønning til ledelsen i danske børsnoterede 
virksomheder. Øget transparens anses som værende fordelagtigt for selskabernes kapitalejere samtidigt med, at 
det muliggør mere detaljerede studier om ledelsesaflønning. Hertil nævnes at Direktivet dog ikke garanterer 
fuldkommen transparens fremover. Regulering på området beskæftiger sig med rapporteringskrav og oplys-
ningsforpligtelser, men er kun i begrænset omfang normativ. Det konkrete indhold og design af incitamentskon-
trakter er således fortsat i høj grad overladt til den enkelte virksomhed. Retningslinjer fra fremtrædende proxy 
advisors bidrager med mere normative rammer, som beskrevet i afsnit 3.2.5. 

  



Cand.merc. FIR 15.05.2020 Ledelsesaflønning 

 40 

En udfordring i opgavens dataindsamling er mangel på standardisering og, som nævnt flere steder i opgaven, 
betydeligt varierende informationsniveau virksomhederne imellem. De skærpede lovkrav formodes i nogen grad 
at afhjælpe dette problem. Både Erhvervsstyrelsen, Komitéen for god Selskabsledelse og anerkendte revisions-
virksomheder som PwC har endvidere udgivet vejledninger om implementeringen af Direktivet, vederlagspolitik 
samt retningslinjer for incitamentsaflønning. Yderligere har Komitéen for god Selskabsledelse i samarbejde med 
advokatfirmaet Gorrissen Federspiel publiceret en skabelon til udarbejdelse af en vederlagsrapport i februar 
2020 (Komitéen, 2020), som kan bidrage til en form for standardisering. 

  

3.3.1 Særligt om First North-selskaberne  

Da Nasdaq First North ikke defineres som et reguleret marked, adskiller regulering af selskaber noteret på First 
North sig fra ovennævnte. Reglerne for First North-selskaberne er generelt mere lempelige end de, som gælder 
for selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Selskabslovens §§ 139, 139a og 139b 
gælder for selskaber, der har aktier noteret på et reguleret marked (Retsinformation, LOV nr. 369, 2019), hvorfor 
disse ikke finder anvendelse på First North-selskaber. Dette gælder ligeledes for Direktivet og Anbefalingerne 
(Komitéen, 2017) (PwC, 2019). Af Nasdaqs First North Growth Market Rulebook (2019) fremgår nedenstående 
krav til disse virksomheder. 

  

I forbindelse med optagelse til handel af aktier på First North skal virksomheden gennem enten et prospekt eller 
en virksomhedsbeskrivelse afgive og offentliggøre information om bl.a. ejerstruktur, inklusiv eventuelle aktiebe-
holdninger blandt den øverste ledelse, samt en beskrivelse af eventuelle aktiebaserede incitamentsprogrammer. 
Endvidere stilles krav til, at udstederen fremlægger enhver beslutningen om at introducere et aktiebaseret inci-
tamentsprogram (Nasdaq First North, 2019). Af en sådan selskabsmeddelelse kræves detaljer såsom type, antal, 
tidshorisont, udnyttelseskurs samt de overordnede vilkår og betingelser knyttet til den aktiebaserede aflønning. 
Af selskabets hjemmeside skal yderligere fremgå ledelsens, og disses nærtstående parters, beholdning af aktier 
og andre finansielle instrumenter. 

 

Således vedrører oplysningsforpligtelserne altså udelukkende ledelsens aktiebeholdning samt introduktion af 
aktiebaseret aflønning. Årlig rapportering på individniveau af det samlede vederlag samt fordeling på enkelte 
lønkomponenter er altså ikke et krav. For nogle selskaber haves således kun fyldestgørende information tilbage 
fra tidligere prospekt eller virksomhedsbeskrivelse i forbindelse med selskabets ansøgning om optagelse på 
Nasdaq First North. De begrænsede krav til informationsniveau afspejles i den generelle kvalitet af den afgivne 
rapportering blandt First North-selskaberne. 
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4. Datasæt  
Nærværende afsnit har til formål at præsentere det indsamlede datasæt og dermed give et overblik over, hvad 
der ligger til grund for den senere analyse. Først præsenteres de overordnede rammer for data. Herefter gen-
nemgås til- og fravalg undervejs i dataindsamlingen, herunder udfordringer, antagelser og analytiske skøn.  

 

Den markante forskel i rapporteringskvalitet virksomhederne imellem illustreres gennem et eksempel på bedste- 
og værste-praksis. Herefter gennemgås datamaterialets begrænsninger og mulige fejlkilder. Slutteligt dannes et 
overblik over datasættet og dets overordnede tendenser gennem en række summary statistics.  

  

4.1 Beskrivelse af data  

4.1.1 Inkluderede selskaber  

Opgavens datagrundlag består af et manuelt indsamlet datasæt, der opsummerer offentlig tilgængelig informa-
tion vedrørende aflønning på topledelsesniveau i danske børsnoterede virksomheder. Udgangspunktet er alle 
danske børsnoterede virksomheder per december 2019, hentet fra Nasdaq OMX Nordics hjemmeside (Nasda-
qomxnordic.com, 2019). Denne bruttoliste består af 137 selskaber fra Nasdaq CPH og 23 fra First North CPH. 
Forskelle i regulering af de to børser, jf. afsnit 3.3, medfører forskelle i informationsniveauet i forhold til ledelsens 
aflønning. Detaljegraden er generelt lavere for selskaber på First North CPH. 

 

Der foretages en række justeringer til selskabslisten. Fem af de i alt 160 selskaber har to aktieklasser noteret. 
Disse “dobbeltgængere” elimineres, så hvert selskab som enhed fremgår én gang. Herudover fravælges alle ban-
kerne på listen, i alt 25. Bankpakke I og II har medført, at ledelsesaflønning i danske banker er heftigt reguleret, 
hvorfor de vurderes ikke at være sammenlignelige med det resterende datasæt. For diskussion af bankernes 
ledelsesaflønning henvises i stedet til Bechmann og Nielsen (2011) samt Bechmann (2012).  

 

Yderligere fire selskaber med udenlandsk ISIN-kode vurderes at være irrelevante eller støjskabende for datasæt-
tet. Fra Nasdaq CPH fjernes Onxeo SA, som har sin primære børsnotering på Euronext Paris-børsen, og kun har 
en marginal del af sine aktiviteter i Danmark, samt en bestyrelse og direktion uden danske medlemmer. Fra First 
North CPH er følgende tre udenlandske selskaber fjernet fra datasættet: Clentech Building Materials Plc, Gate 
Ventures Plc samt HRC World Plc. Alle tre er britiske selskaber med primære aktiviteter uden for Danmark. Der-
udover er datatilgængeligheden begrænset.   

 

Listen indeholder enkelte selskaber med udenlandsk ISIN-kode, som fortsat indgår som del af datasættet, da de 
vurderes sammenlignelige med de resterende selskaber og dermed relevante for analysen. Det drejer sig om i 
alt seks selskaber. Ovennævnte til- og fravalg resulterer i et datagrundlag med i alt 126 virksomheder – herunder 



Cand.merc. FIR 15.05.2020 Ledelsesaflønning 

 42 

106 fra Nasdaq CPH og 20 fra First North CPH. Datagrundlaget og dets rammer er valgt ud fra et ønske om et 
bredt og alsidigt datasæt, som inkluderer virksomheder af forskellige størrelser, brancher mv., som således kan 
bidrage til relevante observationer og analyser på tværs af virksomhedskarakteristika i overensstemmelse med 
problemformuleringen. 

                                                                                                                                           

4.1.2 Datakilder og tidsmæssig konsistens  

For de 126 selskaber hentes relevante dokumenter fra selskabernes hjemmesider, primært følgende fem doku-
menttyper; årsrapport, corporate governance rapport (selskabets redegørelse for anbefalingerne om god sel-
skabsledelse), vederlagsrapport, vederlagspolitik samt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning. 
Langt fra alle selskaber udarbejder og/eller offentliggør alle fem dokumenter. For hver enkelt virksomhed ind-
samles alle relevante og tilgængelige dokumenter. Nogle selskaber har under dataindsamlingsprocessen været i 
gang med at vedtage eller opdatere politikker og/eller retningslinjer. For disse er de nye politikker forsøgt fundet 
via appendiks til kommende generalforsamling.  Der er ikke taget kontakt til nogen selskaber i forsøg på at for-
bedre eller fremskaffe manglende information vedrørende ledelsesaflønning. Igennem dataindsamlingen gælder 
det, at hvis information ikke har kunnet findes eller estimeres med rimelighed, er datapunktet kategoriseret som 
N/A, og vil ikke kunne anvendes til analyseformål. 

 

Dataindsamlingen er primært foretaget i februar måned og altså midt i regnskabssæsonen primo 2020. Derfor 
findes for nogle selskaber dugfrisk årsrapportering, mens andre først offentliggør årsrapporten senere på foråret. 
Grundet opgavens deadline vurderes det ikke muligt at vente på alle disse, hvorfor senest tilgængelige rapporter 
for selskaberne per indsamlingsdato anvendes. Dette resulterer i en tidsmæssig forskydning af datasættet. Op-
gaven analyserer gennem et opdateret datasæt den nuværende situation, hvorfor fremgangsmåden med anven-
delse af senest tilgængelige rapporter vurderes plausibel. For nogle selskaber vedrører data således regnskabs-
året 2019, andre regnskabsåret 2018, mens 26 af de 126 selskaber opererer med et skævt regnskabsår. Den 
tidsmæssige forskydning har særlig betydning netop i år grundet ændringerne af aktionærrettighedsdirektivet. 
For de selskaber, som allerede har implementeret ændringerne, observeres højere informationsværdi for ledel-
sesaflønning sammenlignet med tidligere års rapportering. Kravet om offentliggørelse af vederlagsrapporten 
gælder først for regnskabsåret 2020 (Gorrissenfederspiel.com, 2019), hvorfor det ikke er alle, der på nuværende 
tidspunkt har integreret reglerne. 

 

Generelt fastholdes en tidsmæssig konsistens for de enkelte observationer.  Med dette menes, at hvis der for en 
virksomhed anvendes årsrapport for regnskabsåret 2019, så relaterer alle øjeblikstal, hvis muligt, sig til samme 
periode. Der ses dermed bort fra alle begivenheder og ændringer indtruffet efter denne periode. I nogle tilfælde 
er informationsniveauet dog så begrænset, at al tilgængelig information er gravet frem, hvorfor der kan være 
tilfælde med tidsmæssig inkonsistens. Dette gælder især virksomheder fra First North samt selskaber, som er 
børsnoteret senere end den nyest tilgængelige årsrapport.  
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Opgaven fokuserer på, hvad selskaberne gør, frem for hvad politiker og retningslinjer tillader. Vederlagspolitik 
og retningslinjer for incitamentsaflønning spiller dog en væsentlig rolle i datasættet på flere områder. Det er 
typisk her, at virksomhederne informerer om eventuelle maksimumsgrænser for variable løndele samt eventu-
elle clawback-klausuler. Hvis virksomheden ikke rapporterer faktisk-anvendte kriterier, medtages eventuelle 
konkrete kriterier nævnt i vederlagspolitik og/eller retningslinjer for incitamentsaflønning. Argumentet for dette 
er, at virksomheden alt andet lige må finde disse mulige oplistede kriterier relevante og retvisende som mål for 
performance.  

 

Da datasættet ikke indeholder flere års data, vil der ikke alene ud fra dette kunne udledes en udvikling i niveau 
og struktur over tid. I stedet inkluderes tidligere forskning og litteratur på området som sammenligningsgrundlag. 
Herudover muliggør litteraturen sammenligning til udlandet, herunder primært USA. Opgavens geografiske om-
drejningspunkt forbliver danske virksomheder, mens der blot inkluderes et komparativt blik til USA som frontlø-
ber inden for incitamentsaflønning. 

  

4.1.3 Estimering af CEO-lønforhold  

Opgaven koncentrerer sig om CEOens løn. De gældende anbefalinger for god selskabsledelse anbefaler jf. punkt 
4.1.3, at virksomheder ikke anvender aktiebaseret aflønning til bestyrelsen. Samtidigt erfares, at dette er en 
sjældenhed, da det i datasættet noteres, hvorvidt selskabet anvender variabel aflønning til bestyrelsen eller ej. 
Der ses derfor fuldstændig bort fra aflønning af bestyrelsesmedlemmer. I situationer hvor der er sammenfald 
mellem bestyrelsen og direktionen, noteres bestyrelsen ligeledes at indgå i incitamentsprogrammer, hvis den 
administrerende direktør modtager incitamentsaflønning. Ved sammenfald mellem CEO og bestyrelse er der for 
så vidt muligt kun medtaget CEOens årlige løn for hvervet som administrerende direktør. 

 

Blot 79 af de 126 selskaber rapporterer direktionens løn på individniveau. Altså relaterer en markant del af da-
tasættes rapporterede tal sig til den samlede direktion, hvor det er nødvendigt at estimere CEOens proportion 
af denne løn. Dette gøres ved, at lønnen til den samlede direktion divideres med antallet af direktører, og endelig 
tillægges en “CEO-præmie” på 50%. Denne præmie er estimeret med udgangspunkt i andre selskabers forhold. 
Det vurderes, at et øget antal observationer tillægger datasættet mere værdi end fuldkommen præcision i tal-
lene. For nogle af First North-virksomhederne er lønomkostninger udelukkende rapporteret på et aggregeret 
niveau for alle virksomhedens medarbejdere. Der er her for stor usikkerhed ved at estimere den proportion, der 
knytter sig direkte til CEOen, hvorfor sådanne selskaber udelades i analyser af CEO-løn. 

 

For data vedrørende CEOens beholdning af aktier i selskabet inddrages den faktiske beholdning, mens der ses 
bort fra ikke-optjente betingede aktier og uudnyttede optioner. Den faktiske beholdning defineres som direkte 
og indirekte aktiebeholdning, og inkluderer altså CEOens private beholdning, families eventuelle beholdning 
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samt eventuel beholdning ejet gennem andre selskaber. Dette vurderes bedst muligt at repræsentere direktø-
rens reelle ejerandel. 

 

Datasættet kortlægger nogle på forhånd definerede standard-informationer om forhold knyttet til de enkelte 
løntyper, såsom design og sammensætning af bonus- og aktieprogrammer. Hvor virksomheden ikke eksplicit 
nævner et parameter antages, at virksomheden ikke anvender dette. Et eksempel er, når maksimumsgrænser 
for variable løndele ikke nævnes, så er det antaget at et sådant maksimum ikke eksisterer. En undtagelse til 
denne fremgangsmåde gælder ved clawback-klausuler. Hvis en virksomhed ikke nævner sådanne klausuler ek-
splicit, undersøges om virksomheden hævder at følge punkt 4.1.2 i anbefalingerne for god selskabsledelse. Heri 
anbefales “at sikre en mulighed for selskabet for at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, 
der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende viser sig fejlagtige” (Komitéen, 2017). Hævder en 
virksomhed at følge denne anbefaling, antages det, at virksomhedens incitamentsaftaler indeholder clawback-
klausuler. 

 

Hvor der angives et maksimum for en variabel lønandel medtages det “sluttelige” maksimum. Dette forstås så-
ledes, at hvis der i vederlagspolitikken angives et maksimum for årets tildelte aktieløn på 100% af den faste årlige 
løn, mens aktielønnen er designet sådan, at der i betingelsesperioden kan ske en justering af antallet af tildelte 
aktier, er det altså maksimum efter denne justering, som er medtaget.  Hos få virksomheder anvendes flere 
former for variabel løn, mens der kun angives et samlet maksimum for total variabel løn. Her sættes maksimum 
for den enkelte løntype til det samlede maksimum, medmindre andet fremgår af retningslinjerne.  

 

Variationen i detaljegraden af virksomhedernes rapportering kommer ligeledes til udtryk ved opdelingen af le-
delsens løn i forskellige komponenter. Hos nogle opdeles aflønningen nøjsomt i hele fem kategorier; fast løn, 
bonus, aktieløn, optionsløn og pension/andet. Andre oplyser blot opdeling i fast og variabel løn, mens andre igen 
kun oplyser den totale løn for året. Hvor det er muligt, estimeres de enkelte dele. Selskabet Copenhagen Capital 
A/S oplyser eksempelvis kontant løn på individniveau for CEOen, mens den aktiebaserede løn (warrants) blot 
oplyses som et samlet beløb for direktion og bestyrelse. Antallet af warrants, som tildeles hvert ledelsesmedlem, 
oplyses, hvorfra CEOens optionsaflønning beregnes. Direktøren tildeles 500.000 warrants, mens de resterende 
ledelsesmedlemmer til sammen tildeles 250.000 warrants. Herfra beregnes værdien af CEOens optionsaflønning 
som to tredjedele af det samlede beløb. Denne fremgangsmåde kræver, at alle warrants har samme karakteri-
stika og vilkår, hvilket er tilfældet for dette eksempel. 

  

4.1.4 Lønkomponenter  

Løn angivet i fremmedvaluta omregnes til DKK ved hjælp af valutakurser fra Danmarks Nationalbank (National-
banken.dk, 2020) per regnskabsdato. 
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Fast løn, pension og andet 

Fast løn til CEOen rapporteres typisk særskilt. Nogle selskaber angiver dog kun direktørens totale løn for året, 
som dækker over både fast og eventuel variabel løn. I disse tilfælde noteres kun et beløb for total løn i datasæt-
tet, mens størrelsen af de enkelte løntyper angives som N/A. Nogle virksomheder rapporterer fast løn, pension 
og andre personalegoder særskilt, mens andre rapporterer disse på aggregeret niveau som samlet fast løn. Ge-
nerelt indeholder datasættet alle lønelementer så segregeret som muligt. Til analyseformål samles de faste løne-
lementer. Datasættets lønkategori “Andet” dækker over pension og personalegoder, herunder bl.a. bil, forsik-
ring, internet, telefon og avisabonnement.  

  

Kontant bonus 

I datasættet tages stilling til, hvorvidt incitamentsaflønningen har et kort- og/eller langsigtet perspektiv. I den 
forbindelse antages, i overensstemmelse med afsnit 3.1.2.2, at kontant bonus har kortsigtet fokus. Enkelte und-
tagelser forekommer, hvor det eksplicit angives, at den kontante bonuskontrakt løber over flere regnskabsår og 
er afhængig af flere års resultater. I de få tilfælde, hvor der er udbetalt ekstraordinær bonus i regnskabsåret, 
skelnes hvis muligt mellem den ordinære og ekstraordinære bonus, for at ekskludere transitoriske løntildelinger 
og gøre data sammenligneligt på tværs af virksomheder. Selskaber der anvender kontant bonus, men ikke har 
udbetalt bonus for året på grund af virksomhedens resultater, inkluderes med en beløbsstørrelse på 0. 

  

Aktiebaseret aflønning 

Hvor virksomheder anvender aktiebaseret aflønning med flerårige bindingsperioder, vurderes aflønningen til di-
rektøren at have et langsigtet perspektiv. I dataindsamlingen opdeles aktiebaseret løn i to hovedkategorier; ak-
tieløn og optionsløn. I alt tre selskaber har i seneste regnskabsperiode anvendt både aktie- og optionsløn. I ka-
tegoriseringen af hvilken type aktiebaseret aflønning der anvendes, fokuseres på programmets design frem for, 
hvad det kaldes af virksomheden. Et eksempel fremkommer hos TORM Plc, som skriver, at CEOen modtager 
"Restricted Stock Units" (RSU). Dog fremgår det, ved nærmere undersøgelse, at programmet reelt er designet 
som optioner, da der tilknyttes en udnyttelseskurs på 115% af spotkursen.  

 

Alle absolutte beløbsstørrelser angives som værdien af årets tildelte aktiebaserede løn. Dermed ses bort fra vær-
diændringer i den administrerende direktørs eksisterende beholdning samt værdien af aktier og optioner, som 
udnyttes i året. I datasættet inkluderes således tildelt fremfor realiseret løn. Denne ex-ante tilgang er hyppigt 
anvendt i forskning på området (Murphy, 2012). 

 

For aktieløn indsamles en række forhold i henhold til programmets design. Først og fremmest noteres typen af 
aktieløn. Aktieprogrammerne er generelt betingede. Nogle selskaber anvender fantomaktier eller matching sha-
res, mens hovedparten benytter sig af klassiske betingede aktier. Betingelserne varierer og er typisk af tidsmæs-
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sig karakter, hvor længden på bindingsperioden ligeledes noteres i datasættet. Der er stor variation i disse bin-
dingsperioder, mens nogle selskaber anvender intervaller, så en portion af aktierne frigives hvert år. Data adskil-
ler sig endvidere med hensyn til, om tildeling af aktieløn er præstationsafhængig, samt om der kan ske en juste-
ring af antal tildelte aktier i bindingsperioden på baggrund performance. For de enkelte observationer noteres, 
hvordan aktieløn afhænger af resultatopnåelse. 

 

Optionsløn tildeles enten i form af aktie- eller tegningsoptioner (warrants). Her noteres bindingsperioden samt 
længden af udnyttelsesperioden for optionerne. Derudover undersøges, hvordan virksomheden fastsætter ud-
nyttelseskursen. Typisk informeres om et minimum for udnyttelseskursen svarende til den gennemsnitlige aktie-
kurs i dagene op til optionstildelingen. I få tilfælde informeres eksplicit om en præmie eller rabat. Ligesom for 
aktieløn noteres, om tildeling er afhængig af resultatopnåelse, samt om antallet af optioner er underlagt fremti-
dig justering i bindingsperioden.  

  

Aktiebeholdning 

Derudover noteres, hvorvidt selskaberne opstiller et minimumskrav til CEOens aktiebeholdning, samt den en-
kelte CEOs faktiske beholdning af selskabets aktier. Kun en ganske lille del af datasættets observationer har et 
direkte minimumskrav til aktiebeholdning uden tilknytning af andre forhold. Enkelte selskaber har aktiebehold-
ningskrav i forbindelse med deres LTIP. Her noteres, at kravet knyttes til deltagelse i LTIP. Den administrerende 
direktør antages alt andet lige at have en interesse i at deltage i selskabets LTIP og derigennem muligheden for 
opnå en højere årlig løn. 

  

4.1.5 Performancekriterier  

En væsentlig del af datasættet omhandler de performancekriterier, som tilknyttes incitamentsprogrammer. Der 
er igen stor variation selskaberne imellem både med hensyn til antal og typer af KPIer, men også informations-
niveau. Nogle selskaber rapporterer performancekriterier eksplicit, mens andre er mere vage eller helt undlader 
at komme ind på udvalgte KPIer. I dataindsamlingen inddrages de KPIer, som konkret nævnes af selskaberne. For 
virksomheder med vag rapportering om performancekriterier, men som eksempelvis nævner “finansielle krite-
rier”, “individuelle mål” eller lignende, noteres ja/nej for de to overordnede kategorier; finansielle og ikke-finan-
sielle mål. Når informationen ikke er mere udspecificeret, kan antallet af KPIer selvsagt ikke beregnes. Yderligere 
gælder for nogle selskaber, at performancekriterier slet ikke nævnes. Disse kategoriseres som N/A og kan ikke 
indgå i senere analyser af selskabernes anvendelse af KPIer. 

 

For at forblive tro mod det indsamlede materiale indgår hver KPI begyndelsesvist så tæt på deres originale be-
skrivelse som muligt. KPIer af meget virksomheds- eller branchespecifik karakter, forsøges dog generaliseret til 
en bredere kategori. Et eksempel på dette ses hos ALK-Abelló, som bl.a. anvender kriteriet; “Sales of HDM SLIT-
tablets in North America” (ALK-Abelló guidelines for incentive pay, 2019). KPIer af denne karakter kategoriseres 
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i mere overordnede grupper, i dette tilfælde “Regionsspecifik” og “Produktspecifik”. Herudover skelnes i data-
sættet ikke mellem eksempelvis absolut EBIT-resultat og EBIT-margin i procent af salg. Alle kriterier vedrørende 
EBIT samles under ét. Selvom et selskab rapporterer konkrete KPIer, kan disse stadig være af vag karakter. Ek-
sempelvis nævner flere kriteriet “strategiske prioriteter”. Det kan diskuteres om samtlige performancekriterier 
egentlig ikke relaterer sig til, eller i hvert fald bør relatere sig til, strategiske prioriteter. 

 

Den systematiske indsamling og kategorisering af KPIer resulterer i 38 forskellige performancekriterier af for-
holdsvist specifik karakter, udover de to overordnede kategorier; finansielle og ikke-finansielle. Der ses bort fra 
eventuelle overlap. Dette betyder, at et selskab der nævner årets resultat som en KPI, udelukkende noteres til 
at anvende årets resultat, mens der ses bort fra indirekte KPIer, som leder frem til årets resultat (såsom omsæt-
ning og omkostninger). I forlængelse af dette noteres heller ikke de enkelte elementer i et nøgletal, hvis nøgle-
tallet nævnes som KPI (såsom ROE). Kun eksplicit omtalte KPIer noteres for det enkelte selskab.  

 

I datasættet vurderes, hvorvidt KPI-anvendelse er af kort- eller langsigtet karakter. Dette baseres udelukkende 
på de finansielle KPIer. Som udgangspunkt kategoriseres alle regnskabsbaserede KPIer som kortsigtede, da disse 
vedrører den enkelte regnskabsperiode. Dog er de kategoriseret som langsigtede, hvis selskabet anvender dem 
over flere perioder. Langsigtet KPI-anvendelse defineres ved brug af TSR som eksplicit KPI, samt ved aktiebaseret 
aflønning, hvor TSR er implicit KPI.  

 

Der foretages en yderligere kategorisering af de regnskabsbaserede KPIer. Disse opdeles efter, om det enkelte 
selskab anvender resultatbaserede KPIer (omsætning, EBIT, mv.), nøgletal-ratios (ROE, EVA, mv.), TSR (både im-
plicit og eksplicit) eller en kombination af flere af de førnævnte. 

 

Det gennemsnitlige antal anvendte KPIer per selskab fremgår senere af tabel 4.3.8. Hertil bemærkes, at gennem-
snittet beregnes ud fra antallet af KPIer efter den subjektive kategorisering i de 38 KPI-kategorier. Et eksempel 
er Bavarian Nordic, som angiver syv relativt specifikke kriterier for kontant bonus. Disse vedrører forskellige pro-
dukter og R&D-projekter, hvorfor selskabet i datasættet fremstår som havende blot to forskellige KPIer, “Pro-
duktspecifik” og “R&D projekter”. 

 

Performancekriterier er et af de områder, hvor virksomhederne endnu vurderes at have svag transparens. Akti-
onærrettighedsdirektivet stiller krav til, at selskaberne i højere grad eksplicit oplyser om anvendte KPIer. Det er 
dog endnu uvist, om dette vil resultere i mere konkret og detaljeret rapportering omkring KPIer eller om den 
påkrævede forklaring formuleres vagt, eksempelvis af konkurrencemæssige årsager. 
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4.1.6 Informationsniveau: Bedste- og værste-praksis  

For at belyse den store adspredelse i informationsniveauet inkluderes to eksempler. Nedenfor vises henholdsvis 
et af de selskaber, som har haft mest komplet og konkret information vedrørende ledelsesaflønning samt et af 
de selskaber med ringe informationsniveau. 

 

Bedste praksis – Chr. Hansen Holding A/S 

Chr. Hansen Holding A/S er et af de selskaber, som informerer mest detaljeret omkring aflønning til ledelsen. 
Vederlagspolitikken opstiller tydelige rammer, mens en udførlig vederlagsrapport forsyner læseren med et over-
blik over årets faktiske beløbsstørrelser, performancekriterier, mv. Vederlagsrapporten indeholder ligeledes tre 
års historisk data for aflønning af direktionen, hvor årslønnen opdeles i fast løn, pension, årlig kontant bonus, 
årlig RSU-bonus, værdi af årets tildelte matching shares samt diverse. Derudover oplyses om performancekrite-
rier tilknyttet henholdsvis det kortsigtede og det langsigtede incitamentsprogram. KPIerne tildeles også en vægt-
ning, som tydeliggør selskabets prioriteter. Alle udestående RSUer og matching shares fremgår af rapporten, 
ligesom der informeres om historik. 

 

Tabel 4.1.6.1: Vederlag til CEOen i Chr. Hansen A/S 

 

Kilde: Chr. Hansen A/S Annual Report 2019 

 

Værste praksis – Victoria Properties A/S 

Victoria Properties A/S er et eksempel på en virksomhed, der har svag transparens og informationskvalitet, når 
det kommer til ledelsesaflønning. Dette kommer bl.a. til udtryk i selskabets redegørelse for anbefalingerne om 
god selskabsledelse fra januar 2020, hvor det flere gange nævnes, at det på baggrund af selskabets størrelse ikke 
er fundet nødvendigt at etablere en vederlagspolitik. Dog har selskabet to separate offentligt tilgængelige doku-
menter, der hedder “Vederlagspolitik” og “Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning”. Det kan derfor 
undre, at de skriver, som de gør i redegørelsen. 
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Ydermere modsiger de to ovennævnte dokumenter hinanden. Af vederlagspolitikken fremgår det, at direktio-
nens løn “består af en fast basisløn, en eventuel kortsigtet kontant bonus, pension og andre goder” (Victoria 
Properties A/S Vederlagspolitik, 2020). Det nævnes eksplicit, at direktionen ikke modtager aktie- og tegningsop-
tioner. I uddybelse af den kontante bonus står, at “en direktør kan på basis af bonusaftale opnå en bonus pr. år 
svarende til 0% af den faste årsløn” (Victoria Properties A/S Vederlagspolitik, 2020). Rammerne opstillet i virk-
somhedens overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning er derimod nogle helt andre. Her oplistes bo-
nusordninger samt warrants og købsoptioner under overskriften “Mulige Incitamentsordninger”. Yderligere op-
lyses maksimum for den kontante bonusordning til 50% af den årlige faste løn, mens optionsløn ligeledes mak-
simalt kan udgøre 50% af den faste årsløn. De to dokumenter modsiger tydeligt hinanden. Ingen af dokumen-
terne er dateret, og det er således nødvendigt med en antagelse om, hvilket dokument der dominerer. Det vur-
deres, at vederlagspolitikken er det overordnede dokument, og at retningslinjer for incitamentsaflønning skal 
fungere inden for rammerne af politikken. Årsrapporten for 2019 hjælper ikke med at opklare forvirringen, men 
rapporterer blot årets løn til den administrerende direktør på 684 t.kr. som “Lønninger og gager”. På baggrund 
af indholdet i vederlagspolitikken samt beløbets størrelse, vurderes det fulde beløb udelukkende at knytte sig til 
fast løn. 

  

4.2 Datasættets begrænsninger 

Ovenstående afsnit vedrørende overvejelser og valg løbende i dataindsamlingsprocessen leder videre til en dis-
kussion af datasættets begrænsninger. Generelle overvejelser om datasættes validitet, reliabilitet og tilstrække-
lighed er opridset i opgavens metodeafsnit 2.3. De subjektive vurderinger foretaget løbende i dataindsamlingen 
medfører fejlkilder. Vurderingerne er dog nødvendige ved mangelfuld eller ukonkret rapportering og tilfører så-
ledes datasættet værdi i form af flere observationer. 

 

Den tidsmæssige inkonsistens, som opstår på baggrund af tidspunktet for dataindsamlingen og forskellige regn-
skabsperioder, kan påvirke billedet af ledelsesaflønning i Danmark. Sammenlignes aktiemarkedet for 2018 med 
2019, oplevede det danske eliteaktieindeks C25 et fald på ca. 13% i 2018, mens indekset steg ca. 25% i 2019 
(Finance.yahoo.com, 2020). For selskaber med bonusaftaler, som afhænger af udvikling i selskabets aktiekurs, 
vil der alt andet lige være forskel i størrelsen på incitamentsaflønning afhængigt af, om der kigges på 2018- eller 
2019-tal under antagelsen af, at det gennemsnitlige selskabs aktiekurs har klaret sig bedre i 2019 end 2018. I 
forlængelse af dette bemærkes, at det typisk er de større virksomheder, som offentliggør årsrapporten tidligt på 
året, og hvor data altså vedrører 2019.  

 

Selvom der renses for støj og ekstraordinære begivenheder, er det ikke alt, som opsamles. Derfor vil en lignende 
dataindsamling foretaget et år forskudt, formentlig give anderledes resultater. 
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Manglen på standardisering af rapportering omhandlende incitamentsaflønning og deraf afledt variation i infor-
mationsniveau og -kvalitet, resulterer i et uhomogent og, på nogle punkter, mangelfuldt datasæt. Dette betyder 
at sammenligninger, analyser og konklusioner drages på et uperfekt grundlag. Ligeledes vil mangel på tilgængelig 
information for størstedelen af First North selskaberne betyde, at dette segment stort set ekskluderes fra nogle 
analyser. 

 

Indsamling af flere års data kunne bidrage til et stærkere datasæt. Enkelte ekstraordinære observationer får 
mindre betydning, når flere års data inkluderes. Denne øvelse ville dog ikke være uden udfordringer. Nyligt børs-
noterede virksomheder vil være svære at tage højde for grundet manglende data. Derudover er det en omfat-
tende manuel dataindsamlingsproces, mens kun få virksomheder rapporterer mange års historisk data for ledel-
sesaflønning i den seneste vederlagsrapport. Derudover bliver det vanskeligt at sikre tidsmæssig konsistens for 
de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning samt KPI-information, mens disse forhold kan ændre sig 
fra år til år. Der kan desuden stilles spørgsmålstegn ved, om inkludering af flere års historisk data, hvilket mind-
sker antallet af virksomheder, giver observationer nok til at lave en panelregression med stor styrke.  

 

Datasættet bidrager trods dets svagheder til et opdateret overblik over aflønning til CEOs i danske selskaber. De 
nyligt vedtagne ændringer af aktionærrettighedsdirektivet fremhæver emnets nutidighed og giver anledning til 
fremtidige undersøgelser. De skærpede oplysningsforpligtelser afspejles delvist i denne opgave, men ændrin-
gerne er dog ikke fuldt implementeret.  

 

Fortolkninger foretages med datasættets begrænsninger i mente. Robustheden af centrale regressioner testes 
ved at foretage disse på forskellig vis. Tidligere undersøgelser inddrages ligeledes for at diskutere og understøtte 
analysens resultater. Endvidere muliggør tidligere undersøgelsers konklusioner en analyse af udviklingen i ledel-
sesaflønning over tid.  

 

4.3 Overblik over datasættet - summary statistics  

I følgende afsnit foldes datasættet ud, og der dannes et overblik over ledelsesaflønning i Danmark. Tabeller og 
summary statistics illustrerer tendenser på tværs af de danske børsnoterede virksomheder med hensyn til infor-
mationsniveau samt lønniveau og lønkomponenter. Forkortelsen IBC (incentive based compensation) bruges for 
incitamentsaflønning. Datasættet kan findes i sin helhed i bilag 5.1. 
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Tabel 4.3.1: Grundlæggende beskrivelse af datasættet 

 

Note: Antal med IBC-info forstås her som antallet af selskaber, der anvender incitamentsaflønning til direktionen og har en 
offentlig tilgængelig vederlagspolitik og/eller vederlagsrapport. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående tabel fremgår tydeligt, at virksomhedsstørrelse er en betydelig faktor i forhold til, om den admi-
nistrerende direktør modtager incitamentsaflønning. I samtlige af datasættets Large og Mid Cap-selskaber mod-
tager CEOen en form for incitamentsaflønning. 

 

Derudover har de større virksomheder oftere detaljeret information om incitamentsprogrammer. I alt 99 selska-
ber oplyser, at den administrerende direktør modtager incitamentsaflønning, mens 22 selskaber ikke har an-
vendt dette i regnskabsåret. Seks selskaber har ifølge vederlagspolitikker og retningslinjer for incitamentsafløn-
ning mulighed for at anvende IBC, men har ikke gjort brug af denne mulighed i dataåret. For de resterende fem 
selskaber, alle fra First North, har informationsniveauet været utilstrækkeligt til at kunne bestemme, om der 
anvendes incitamentsaflønning til CEOen. 

 

Desuden observeres, at fem virksomheder anvender incitamentsaflønning til bestyrelsen men ikke til direktio-
nen. Yderligere 14 selskaber, herunder selskaber fra alle fire størrelsessegmenter, anvender incitamentsafløn-
ning til både bestyrelse og direktion. I alt 94% af de selskaber, som anvender variabel løn til CEOen havde på 
tidspunktet for dataindsamlingen en vederlagspolitik og/eller -rapport. I alt 37 selskaber har en dedikeret veder-
lagsrapport i tillæg til information afgivet i vederlagspolitik og årsrapport. 

 

  

Antal
Antal med 
ledelse IBC

Antal med 
CEO IBC

Antal uden 
CEO IBC

Antal uden 
info CEO IBC

Antal med 
IBC-info

Andel med 
CEO IBC

Heraf andel 
med IBC-info

Large Cap 33 33 33 0 0 33 100% 100%
Mid Cap 21 21 21 0 0 21 100% 100%
Small Cap 52 39 38 14 0 34 73% 89%
First North 20 11 7 8 5 5 35% 71%
Total 126 104 99 22 5 93 79% 94%
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Tabel 4.3.2: Tidshorisont og ekstraordinær bonus 

 

Note: Kortsigtet fokus noteres ved anvendelse af kontant bonus (med få undtagelser), mens fokus antages at være langsigtet 
ved anvendelse af aktiebaseret aflønning. “Begge” inkluderer de selskaber, som anvender både kort- og langsigtede lønele-
menter. Overlap fremkommer. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Panel A i tabel 4.3.2 viser, hvor mange selskaber, der inkluderer henholdsvis kort- og langsigtede incitamenter i 
direktørens lønpakke. Fra tabellen observeres, at størstedelen af virksomhederne med incitamentsaflønning har 
et kortsigtet fokus, mens en mindre andel har et langsigtet fokus. Omkring 67% af selskaberne med CEO-incita-
mentsaflønning anlægger både kort- og langsigtet perspektiv. 

 

Tabellens panel B viser omfanget af anvendelsen af ekstraordinær bonus. Her skelnes mellem de selskaber, hvor 
det tydeligt fremgår, at der i året for dataindsamlingen har været uddelt en form for ekstraordinær bonus, og de 
selskaber, hvor der blot oplyses om muligheden for at tildele ekstraordinær bonus. I denne forbindelse pointeres, 
at de 10 og de 51 ikke overlapper. Altså er det ganske få virksomheder, som i året har benyttet ekstraordinær 
bonus til CEOen, mens størstedelen af selskaberne med incitamentsaflønning ifølge vederlagspolitik og retnings-
linjer har mulighed for dette. 

 

  

Panel A - Tidshorisont

CEO IBC
Kortsigtet 

fokus
Langsigtet 

fokus Begge
Antal selskaber 99 90 75 67

Panel B - Ekstraordinær bonus

CEO IBC
Ordinær 

bonus
Anvendt 
for året Muligt

Antal selskaber 99 97 10 51

Ekstraordinær bonus
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Tabel 4.3.3: Anvendelsen af incitamentsaflønningens overordnede elementer 

 

Note: I optællingen medtages selskaber, som har anvendt incitamentsaflønning i året. Informationsniveauet er 
for visse selskaber utilstrækkeligt i forhold til at kunne bestemme anvendelsen af de respektive lønelementer. 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Ovenstående tabel viser forskellen på anvendelse af de forskellige typer af incitamentsaflønning fordelt efter 
virksomhedsstørrelse. Kontant bonus er den mest udbredte af de tre overordnede incitamentsaflønningstyper 
med i alt 87 observationer. Interessant er, at andelen med kontant bonus er den samme på tværs af de fire 
størrelsessegmenter. Yderligere ét selskab har i de seneste tre år udbetalt kontant bonus til dets CEO på diskre-
tionær basis, mens ingen fast årlig bonusaftale er etableret. Dette selskab medregnes derfor ikke i tabellen. Yder-
ligere ti selskaber oplyser om mulighed for anvendelse af årlig kontant bonus, men gør ikke brug af denne mu-
lighed. For 12 af de 99 selskaber med incitamentsaflønning til CEOen gælder det, at de enten ikke gør brug af 
kontant bonus eller at information om ledelsesaflønning er for vag. 

 

I alt 35 selskaber anvender aktieløn, mens yderligere 12 oplyser om mulighed for anvendelse af aktieløn. For 
optionsaflønning observeres i alt 37 selskaber med anvendelse af denne løntype til direktionen. Herudover an-
vender ét selskab ekstraordinær optionsaflønning i dataåret. Yderligere 19 selskaber har jf. vederlagspolitikker 
mulighed for at benytte optionsaflønning. Det samlede antal af selskaber, som gør brug af henholdsvis aktie- og 
optionsaflønning, er næsten ens. Dog observeres en interessant forskel afhængigt af virksomhedsstørrelse. De 
mindre virksomheder gør suverænt mest brug af optionsaflønning, mens aktieløn er dominerende hos de større 
selskaber. 

 

  

Antal
Antal med 

CEO IBC
Kontant 

bonus Aktieløn Optionsløn
Kontant 

bonus Aktieløn Optionsløn
Large Cap 33 33 29 24 10 88% 73% 30%
Mid Cap 21 21 18 9 6 86% 43% 29%
Small Cap 52 38 34 2 14 89% 5% 37%
First North 20 7 6 0 7 86% 0% 100%
Total 126 99 87 35 37 88% 35% 37%

Heraf antal med Heraf andel med
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Tabel 4.3.4A: Overblik over incitamentsaflønning på sektorbasis 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 4.3.4B: Sammensætning af sektorer 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabel 4.3.4A præsenteres et overblik over incitamentsaflønning på sektorbasis. Tilhørende tabel 4.3.4B angiver 
fordelingen af selskaber i hver sektor ud fra størrelsesorden. Størrelsen af det danske datasæt betyder, at nogle 
sektorer består af ét eller ganske få selskaber. Utilities og Basic Materials med henholdsvis to og én virksomhed 
kan næppe bruges til at udlede mønstre og antages repræsentative for sektoren, såfremt andre spillere inden 
for disse sektorer børsnoteres. Herudover er Financials underrepræsenteret som følge af, at alle banker eksklu-
deres. 

 

Antal
Antal 

CEO IBC
Andel 

CEO IBC
Kontant 

bonus Aktieløn Optionsløn
Kontant 

bonus Aktieløn Optionsløn
Basic Materials 1 1 100% 0 0 1 0% 0% 100%

Consumer Goods 13 11 85% 10 6 1 91% 55% 9%
Consumer Services 16 12 75% 11 1 4 92% 8% 33%
Financials 20 14 70% 11 2 5 79% 14% 36%
Health Care 18 18 100% 17 9 10 94% 50% 56%

Industrials 38 32 84% 28 10 13 88% 31% 41%
Oil & Gas 4 2 50% 2 2 0 100% 100% 0%
Technology 14 7 50% 6 4 3 86% 57% 43%

Utilities 2 2 100% 2 1 0 100% 50% 0%
Total 126 99 79% 87 35 37 88% 35% 37%

Heraf andel medHeraf antal med

Sektorer Total First North Small Cap Mid Cap Large Cap
Basic Materials 1 0 0 1 0
Consumer Goods 13 1 6 2 4
Consumer Services 16 3 10 3 0
Financials 20 2 15 0 3
Health Care 18 1 2 4 11
Industrials 38 5 15 8 10
Oil & Gas 4 0 2 0 2
Technology 14 8 1 3 2
Utilities 2 0 1 0 1
Total 126 20 52 21 33
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Det bemærkes, at nogle sektorer dominerer det danske datasæt. Den industrielle sektor er tydeligt bedst repræ-
senteret med næsten dobbelt så mange virksomheder som den næstmest repræsenterede sektor, Financials. 
Ved første øjekast ses, at Technology, Oil & Gas, Financials samt Consumer Services har mindre udbredelse af 
incitamentsaflønning til CEOen end andre sektorer. En del af forklaringen findes i størrelsen af de virksomheder, 
som indgår i segmentet. Selskaber fra Small Cap og First North udgør minimum halvdelen af de fire nævnte sek-
torer. Jævnfør tabel 4.3.1 har disse størrelsessegmenter generelt en lavere andel observationer med incita-
mentsaflønning til CEOen. En del af forklaringen findes i naturen af selskaberne inden for denne sektor, hvor 
langsigtet innovation og produktudvikling er i fokus, og incitamentsaflønning formodes anvendt som værktøj til 
at rette direktionens fokus herpå.  

 

 

De kommende afsnit opsummerer observationer vedrørende forskellige karakteristika for de respektive incita-
mentsaflønningstyper. Tabellerne 4.3.5 A, B og C præsenterer henholdsvis observationer relateret til kontante 
bonusprogrammer, aktieløn samt optionsaflønning. 

 

Tabel 4.3.5A: Karakteristika kontant bonus 

 

Note: Tabellen medtager selskaber, som oplyser om anvendelse af kontant bonus. Dette inkluderer de, som for året har tildelt 
0 i bonus grundet utilfredsstillende præstation. Til beregninger af maksimumsgrænser inkluderes udelukkende de selskaber, 
som angiver maksimum i % af fast årlig grundløn. 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Af datasættets 126 virksomheder fremgår det tydeligt hos 87 virksomheder, at de anvender kontant bonus til 
CEOen. Strukturen af bonusprogrammerne varierer på tværs af virksomhederne, mens aspekter såsom clawback-
klausuler og maksimumsgrænser typisk inkluderes. Tabel 4.3.5A viser, at ca. 70% af de i alt 87 selskaber med 
bonusprogrammer har inkorporeret clawback-klausuler. Maksimumsgrænser for den kontante bonus er i højere 
grad udbredt og ses hos hele 91%. Af de 79 selskaber med maksimum for kontant bonus, oplyser 75 et maksimum 
som procentdel af den årlige faste grundløn. De resterende fire selskaber angiver et anderledes maksimum, ek-

Antal Andel
Kontant Bonus 87 69% Note: Andel af total datasæt

- heraf med clawback 61 70% Note: Andel af kontant bonus total

- heraf med maksimum 79 91% Note: Andel af kontant bonus total

- heraf med 0 bonus for året 12 14% Note: Andel af kontant bonus total

Størrelsen af maksimum Antal Gns. Median Min. Max.
Maksimum ift. fast grundløn 75 71% 60% 20% 200%
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sempelvis som procentdel af selskabets samlede balance eller et fast absolut maksimum. I tilfælde, hvor de en-
kelte selskaber angiver størrelsen på maksimum som et interval, vælges midtpunktet af intervallet. Den øvre 
grænse for kontant bonus varierer mellem 20%-200%. Gennemsnittet ligger på 71%, mens medianen er en smule 
lavere på 60%. Den gennemsnitlige administrerende direktør i en dansk noteret virksomhed med kontant bonus-
ordning har således mulighed for at optjene bonus på op til 71% oveni sin faste grundløn. 

  

Tabel 4.3.5B: Karakteristika aktieløn 

 
Note: Tabellen inkluderer de selskaber, som anvender aktieløn. Dette inkluderer selskaber, der som konsekvens af årets re-
sultater ikke har udbetalt aktieløn i året. I beregningen af maksimum er to selskaber ekskluderet, da dette angives i relation 
til andet end fast årlig grundløn. 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

I alt 35 af datasættets selskaber benytter aktieløn til den administrerende direktør. Langt de fleste inkluderer 
både clawback-klausuler og maksimumsgrænser. Typen af aktieprogrammerne varierer. Den mest gængse type 
er aktier, som er betingede af en bindingsperiode og fortsat ansættelsesforhold gennem perioden. Andre typer 
inkluderer fantomaktier og matching shares. Hos 22 af de 35 selskaber afhænger det tildelte antal aktier af op-
nåelsen af prædefinerede performancekriterier. Hos 27 selskaber er antallet af tildelte aktier underlagt mulighe-
den for fremtidig justering afhængigt af præstationsopnåelse. Størstedelen af selskaberne angiver treasury aktier 
som kilde til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med aktieprogrammerne. 

 

De fleste selskaber angiver en øvre grænse for aktieløn som procentdel af den faste årlige grundløn. Nogle an-
vender i tillæg til dette et absolut beløbsmaksimum. Derudover angiver nogle både en maksimumsværdi på til-
delingstidspunktet samt en (typisk højere) maksimumsværdi ved frigørelse af aktierne efter bindingsperioden. I 
beregningen af maksimumgrænser medtages udelukkende værdier tilknyttet tildelingstidspunktet. For selskaber 

Antal Andel
Aktieløn 35 28% Note: Andel af total datasæt

- heraf med clawback 31 89% Note: Andel af aktieløn total
- heraf med maksimum 33 94% Note: Andel af aktieløn total
- heraf med 0 aktieløn for året 1 3% Note: Andel af aktieløn total

Størrelsen af maksimum Antal Gns. Median Min. Max.
Maksimum ift. fast grundløn 31 110% 100% 25% 400%

Længde på bindingsperiode Antal Gns. Median Min. Max.
Længde (år) 32 3,28 3,00 2,00 5,00

Præstationsafhængighed Aktieløn
Antal selskaber 35 22 27

Tildeling afhængig af 
præstationsopnåelse

Fremtidig justering af aktieløn 
afhængig af præstation
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med aktieløn er det gennemsnitlige maksimum 110%, mens medianen er 100%. Her er et bredt spænd for mak-
simumsgrænser, da alt mellem 25% og 400% observeres. Bindingsperioden for aktieløn er typisk tre år, men 
observationerne strækker sig mellem to og fem år. Nogle selskaber anvender løbende optjening, så en andel af 
aktierne frigives efter blot et år, nogle efter to, osv. Her beregnes bindingsperioden som midtpunktet af interval-
let. 

  

Tabel 4.3.5C: Karakteristika optionsaflønning 

 

Note: Tabellen inkluderer de observationer, som anvender optionsaflønning. Pga. varierende informationsniveau summerer 
elementerne ikke nødvendigvis til nøjagtigt samme antal observationer. ”ATM” står for at-the-money. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Omkring 29% af datasættet anvender denne form for incitamentsaflønning, hvoraf næsten en femtedel ikke har 
tildelt optioner for året, formentlig som konsekvens af utilfredsstillende performance. To tredjedele af de, som 
anvender optionsaflønning, har clawback-klausuler, mens ca. 83% opererer med maksimumsgrænser. I bereg-
ninger vedrørende maksimum, bindingsperiode og udnyttelsesperiode anvendes midtpunktet i tilfælde, hvor der 
er angivet intervaller. Af de 37 selskaber med optionsaflønning benytter 24 sig af tegningsoptioner (warrants), 
mens de resterende 13 benytter købsoptioner eller en kombination af de to typer. 

 

Maksimum for optionsaflønning svinger mellem 10% og 150% af den årlige faste grundløn, med et gennemsnit 
på 76% og en median på 100%. Sammenlignet med aktieløn er det gennemsnitlige maksimum noget lavere, lige-
som der ikke observeres samme ekstremer. Det kan bl.a. skyldes at optioner indeholder en vis form for gearing, 

Antal Andel
Optionsaflønning 37 29% Note: Andel af total datasæt
- heraf med clawback 23 62% Note: Andel af optionsløn total
- heraf med maksimum 29 78% Note: Andel af optionsløn total
- heraf med 0 optionsløn for året 7 19% Note: Andel af optionsløn total

Størrelsen af maksimum Antal Gns. Median Min. Max.
Maksimum ift. fast grundløn 25 76% 100% 10% 150%

Længde af optioner Antal Gns. Median Min. Max.
Bindingsperiode (år) 34 2,70 3,00 1,00 4,50
Udnyttelsesperiode (år) 32 2,37 2,00 0,04 5,00
Europæiske optioner 0
Amerikanske optioner 36

Præstationsafhængighed
Options-
aflønning

Antal selskaber 37

Exercise Antal Premium ATM Discount
Antal selskaber 33 8 25 0

Tildeling afhængig af 
præstationsopnåelse

Fremtidig justering af optionsløn 
afhængig af præstation

7 7



Cand.merc. FIR 15.05.2020 Ledelsesaflønning 

 58 

jf. afsnit 3.1.2.3. Bindingsperioden for optionsprogrammerne ligger generelt omkring tre år, men observeres helt 
ned til blot ét år. Udnyttelsesperioden er gennemsnitligt omkring de to år, men svinger markant virksomhederne 
imellem. Nogle selskaber har udnyttelsesvinduer på blot 14 dage efter bindingsperiodens udløb, mens andre 
tillader udnyttelse i op til fem år. Samtlige selskaber anvender amerikanske optioner, som har løbende udnyttel-
sesmulighed. 

 

I blot syv selskaber er tildelingen præstationsafhængig, ligesom kun syv justerer antallet af optioner i bindings-
perioden afhængigt af performance. Dette er en markant lavere andel sammenlignet med aktieløn, hvilket igen 
kan skyldes gearingseffekten hos optioner. Det er interessant, at så stor en andel tildeler optioner uden hensyn 
til præstationsopnåelse, set i lyset af anbefalinger fra proxy advisors, om at aktiebaseret aflønning bør være 
betinget af opnåelse af specificerede præstationsmål, jf. afsnit 3.2.5. 

 

Der er ingen observationer med tildeling af discount-optioner, hvor udnyttelseskursen er lavere end spotkursen 
ved tildeling. Dette er forventeligt, da incitamentet nemlig ligger i at skulle påvirke aktiekursen positivt, så opti-
onerne bliver “in-the-money". Interessant observeres dog i Murphy (1999), at 3% anvender discount-optioner 
trods dette. I opgavens datasæt tillægger få en præmie, så udnyttelseskursen er højere end aktiekursen på tilde-
lingstidspunktet. Få andre gør brug af en stigende udnyttelseskurs med en årlig procentvis tilskrivning (mellem 
3% og 7,5% p.a.).  

 

Tabel 4.3.6: Andelen af de enkelte lønelementer 

 

Note: Tabel 4.3.6 viser den faktiske gennemsnitlige anvendelse af forskellige lønelementer. Andele på 0% indgår 
i gennemsnitsberegningen. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående tabel viser, hvordan virksomhederne gennemsnitligt strukturerer CEOens lønpakke. To gennem-
snitsberegninger foretages for de tre dataudsnit. Først beregnes et simpelt gennemsnit og et vægtet gennemsnit 

Lønelement
Andel af total 

løn (gns.) Vægtet gns.
Andel af total 

løn (gns.) Vægtet gns.
Andel total 

løn (gns.) Vægtet gns.
Fast løn 68% 52% 63% 51% 55% 46%
Pension, andet 5% 6% 6% 7% 6% 6%
Total fast 73% 59% 69% 58% 62% 52%
Kontant bonus 14% 19% 17% 19% 19% 21%
Aktieløn 9% 18% 10% 19% 15% 24%
Optionsaflønning 4% 5% 4% 5% 4% 4%
Total variabel 27% 41% 31% 42% 38% 48%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CEO IBC (n=79) Alle 3 elementer (n=47)Inkl. alle (n=92)
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(sum af samtlige beløb vedr. den enkelte lønkomponent divideret med sum af total løn). Det vægtede gennem-
snit viser, hvor stor betydning større selskaber har.  

 

Det er fundet hensigtsmæssigt at foretage beregningerne for tre forskellige grupper. Første gruppe, “Inkl. alle”, 
inkluderer alle virksomheder, som har information, der tillader fordeling af lønnen ud på de enkelte komponen-
ter. Derudover er det et kriterie, at løn rapporteres på ledelsesniveau, hvilket udelukker fem First North-selska-
ber. Anden gruppe, “CEO IBC”, underlægges samme kriterier samt det yderligere krav til, at virksomheden an-
vender incitamentsaflønning til CEOen. Derved ekskluderes 13 selskaber. Formålet er at tegne et billede af for-
delingen hos de virksomheder, som faktisk benytter sig af incitamentsaflønning. Den sidste gruppe, “Alle 3 ele-
menter”, har samme kriterier som de to forhenværende grupper samt det yderligere krav, at der anvendes både 
fast løn, kontant bonus samt en eller flere former for aktiebaseret aflønning. 

  

Figur 4.3.1: Sammensætning af lønpakken 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figuren illustrerer indholdet i tabel 4.3.6. Det er interessant, at anvendelsen af variabel aflønning er markant 
højere ved det vægtede gennemsnit. Dette er i overensstemmelse med tidligere observationer omkring højere 
udbredelse af incitamentsaflønning, særligt aktiebaseret aflønning, blandt større virksomheder, som alt andet 
lige udbetaler højere løn til deres CEO i absolutte termer. Samtidig ses, at den variable lønandel stiger, som 
antallet af observationer mindskes. Det er et naturligt resultat af de udvælgelseskriterier, som anvendes, da sel-
skaber uden incitamentsaflønning ekskluderes. Ved det simple gennemsnit for “Inkl. alle”-gruppen udgør den 
variable løn gennemsnitligt ca. 27% af den samlede lønpakke, mod ca. 42% ved anvendelse af et vægtet gen-
nemsnit. 
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Tabel 4.3.7: Ejerforhold 

 

Note: CEO-ejerandel(%) beregnes på baggrund af faktiske aktiebeholdninger.  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Virksomhedens ejerforhold kan jf. litteraturgennemgangens afsnit 3.2.4 have en indflydelse på størrelse og struk-
tur af ledelsens løn. Som det fremgår af panel A i tabel 4.3.7, er incitamentsaflønning mindre udbredt i virksom-
heder, hvor der er høj andel af inside-ejerskab. Dette virker intuitivt, da det økonomiske incitament allerede er 
til stede som følge af en høj ejerandel. Derudover ses en lavere udbredelse af incitamentsaflønning blandt sel-
skaber ejet af private. Det fremhæves, at der eksisterer en vis sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og 
ejerforhold. Inside-ejerskab er mere udbredt blandt mindre virksomheder, mens fondsejerskab er mere udbredt 
blandt de større selskaber. Virksomhedsstørrelsen har således indvirkning på observationerne for ejerforhold, 
hvilket eksempelvis afspejles ved, at alle på nær én af de fondsejede virksomheder anvender incitamentsafløn-
ning til CEOen.  

  

Panel B i tabel 4.3.7 viser, hvor stor en andel af selskabets udestående aktier, der ejes af selskabets CEO. Der 
findes ikke offentligt tilgængelige data for alle direktørernes aktiebeholdninger, hvorfor beregningerne sker på 
baggrund af i alt 109 observationer. Medianen for CEO-ejerandel i de danske selskaber er 0,13%, mens gennem-
snittet ligger noget højere på 5,31%. Det høje gennemsnit skyldes få observationer med særligt høj ejerandel. 

 

Det er desuden værd at notere, at 11 af de 126 selskaber har et decideret minimumskrav til CEOens aktiebehold-
ning. Minimumskravet varierer fra 75% til 200% af den årlige faste løn. Herudover har syv virksomheder et ak-
tiebeholdningskrav som betingelse for deltagelse i LTIP. 

Antal Andel CEO IBC
Andel af 
kategori

Familie 8 6% 8 100%

Virksomhed 42 33% 37 88%

Fond 27 21% 26 96%

Inside 21 17% 5 24%

Privat 20 16% 15 75%

Statsejet 2 2% 2 100%

Andet (fractured) 6 5% 6 100%

Total 126 100% 99 79%

Panel B - CEO ejerandel
Antal Gns. Median Min. Max.

Ejerandel 109 5,31% 0,13% 0,00% 92,88%
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Tabel 4.3.8: Performancekriterier 

 
Note: Beregninger af antal KPIer inkluderer de selskaber, hvor informationsniveau har været tilstrækkeligt. Tabellen viser 
udbredelsen af overordnede kategorier for performancekriterier samt de 10 hyppigst anvendte specifikke KPIer ud af de i alt 
38 kategorier. Overlap fremkommer. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 4.3.8 opsummerer information vedrørende performancekriterier for danske børsnoterede virksomheder. 
Det fremgår, at i alt 73 selskaber informerer om performancekriterier tilknyttet den variable løn. Af de 73 anven-
der alle på nær ét selskab finansielle KPIer, mens ca. 63% af de 73 selskaber benytter ikke-finansielle eller indivi-
duelle mål i forbindelse med incitamentsaflønning. 

 

Blot 58 af datasættets selskaber afgiver mere konkret KPI-information. I disse 58 selskaber anvendes gennem-
snitligt 3,9 KPIer, mens medianen er tre. Antallet varierer dog markant mellem virksomhederne, hvor alt fra ét 
helt op mod 12 forskellige performancekriterier observeres.  

 

Antal selskaber Gns. Median Min. Max.
Antal kriterier (overordnet) 73
Antal kriterier (specifik) 58 3,9 3 1 12

Kriterier
Overordnede kriterier
- Regnskabsbaserede / finansielle
- Ikke-finansielle / individuelle

Specifikke kriterier
Omsætning
EBIT
Total shareholder return
Strategiske prioriteter
Profit / resultat
EBITDA
Cash flow
Projektspecifik
R&D
Medarbejdertilfredshed 7

29%
26%
21%
17%
12%
12%

17
15
12
10
7

34
19
17
17 29%

29%
33%
59%

Antal programmer med kriterie Andel med kriterie

46 63%
72 99%
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De finansielle kriterier ses, i overensstemmelse med tidligere, som værende mest udbredte. Omsætning er den 
klart hyppigst observerede KPI, mens EBIT og TSR (eksplicit nævnt) ligeledes fremgår ofte. Mens de regnskabs-
baserede kriterier dominerer toppen af listen, findes også en række ikke-finansielle. Strategiske prioriteter op-
træder som KPI hos 17 forskellige virksomheder, mens også projekt- og R&D-relaterede KPIer er ganske udbredt. 

  

Anden governance 

Af andre governance-relaterede forhold er det værd at bemærke, at 102 af de i alt 126 selskaber forholder sig til 
anbefalingerne om god selskabsledelse. Af de, som ikke forholder sig til anbefalingerne, er 22 selskaber fra First 
North, mens to er udenlandske selskaber fra Nasdaq CPH, som jf. afsnit 3.3 ikke påkræves dette. Omkring en 
tredjedel af selskaberne følger samtlige punkter under anbefalingernes punkt 4 vedrørende ledelsens vederlag. 
Derudover er der blandt datasættets observationer i alt 67, som har nedsat et dedikeret vederlagsudvalg. 
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5.  Analyse  
I nærværende afsnit analyseres mønstre og determinanter for ledelsesaflønning i danske børsnoterede virksom-
heder. Med afsæt i problemstillingen undersøges sammenhængen mellem CEO-løn og udvalgte virksomhedska-
rakteristika, herunder strukturen af incitamentsprogrammer. Litteraturgennemgangen danner et udgangspunkt 
for analysen. Resultater, som udledes fra datasættet, sammenlignes derfor med resultater fra tidligere studier, 
hvilket muliggør diskussion af forskelle, ligheder og udvikling i udbredelse og struktur af incitamentsprogrammer 
i de danske selskaber. Opgavens analyseafsnit opdeles i fire delanalyser med hvert sit fokusområde, som præ-
senteret i afsnit 2.4 om opgavens struktur. Hver delanalyse og dennes formål introduceres løbende.  

 

Med regression som primært analyseværktøj undersøges nutidsbilledet af incitamentsaflønning til CEOen. Ud-
valgte virksomhedskarakteristika inddrages med inspiration fra eksisterende litteratur med henblik på at under-
støtte eller udfordre tidligere konklusioner.  

 

Da detaljegrad og informationsniveau varierer virksomhederne i mellem, kan der kun foretages regression med 
udgangspunkt i de virksomheder, som afgiver tilstrækkelig information om den pågældende parameter. Antallet 
af selskaber, som indgår i den enkelte regressionsanalyse vil således variere og angives eksplicit for hvert regres-
sionsoutput. 

 

Ydermere fremhæves, at opgavens datasæt er baseret på tildelingsværdier for aktiebaseret aflønning. Dermed 
ekskluderes optioner og aktieløn tildelt i tidligere år samt realiserede gevinster i året. Da analysen hovedsageligt 
baseres på et enkelt data-år, undgås hermed at store udsving på aktiemarkedet i det enkelte år forvrænger det 
samlede billede.  

 

Samtidig ser analysen bort fra formueaspektet, som ellers er bredt anvendt i eksisterende litteratur, jf. afsnit 3.2. 
Pay-performance-mål som sensitivitet og elasticitet inkluderes ikke i analysen, da der ses bort fra værdien af 
CEOens beholdning af uudnyttede optioner og betingede aktier, mens blot CEOens eksisterende aktiebeholdning 
inkluderes som variabel i regressionsanalyserne. Delanalyse 5.3 bruger regression som analyseværktøj til at ud-
pege potentielle determinanter for niveau og variabel andel af CEO-løn. 

 

Analyseafsnittenes regressioner foretages på forskellig vis. Generelt betyder ”enkeltstående regression” en re-
gression for den pågældende forklarende variabel enkeltvis mod det undersøgte y, mens ”samlet regression” er 
en multipel regression med flere forklarende variable. 
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5.1 Udvikling i ledelsesaflønning  

I den indledende analyse anvendes et komparativt blik til eksisterende litteratur. Opgavens opdaterede datasæt 
bidrager til at videreføre tidligere studier, mens den tidsmæssige forskydning af undersøgelserne muliggør ana-
lyse af udviklingen i specielt design og determinanter af incitamentsaflønning til CEOs i danske selskaber. Nær-
værende afsnit tager således afsæt i tendenser, som observeres i litteraturen. Der er ikke tidligere foretaget 
lignende studier for First North-selskaberne, hvorfor der ikke eksisterer et sammenligningsgrundlag for disse. 

  

Udbredelsen af incitamentsaflønning i danske selskaber, som vist i tabel 4.3.1, sammenlignes med tabel 1 i Bech-
mann & Nielsen (2012), inkluderet i bilag 1.1. Her ses, at 100% af både Large og Mid Cap anvender incitaments-
aflønning, mens dette var tilfældet for henholdsvis 95 og 93% i datasættet fra 2010 (Bechmann & Nielsen, 2012). 
Det modsatte gør sig gældende for Small Cap-virksomheder, hvor en 5 procentpoint lavere andel anvender inci-
tamentsbaseret aflønning i det opdaterede datasæt. Denne tendens kan skyldes, at Bechmann & Nielsen (2012) 
rapporterer ud fra, hvad vederlagspolitik og -retningslinjer tillader, mens dette ikke nødvendigvis er retvisende 
for, hvad selskaberne reelt gør. Generelt kan dette medføre en overvurdering af, hvor mange der reelt anvender 
incitamentsbaseret aflønning. Andelen af Small Cap-selskaber, som anvender variabel aflønning, er faldet, mens 
informationsniveauet er steget. Dette observeres som generel trend på tværs af virksomhedsstørrelse. 

  

Det er tydeligt, at Large- og Mid Cap-selskaberne i højere grad gør brug af incitamentsprogrammer sammenlignet 
med Small Cap- og First North-segmenterne. Dette stemmer overens med litteraturen, jf. afsnit 3.2. Tabel 4.3.1 
fortæller, at den samlede andel af virksomhederne, som inkluderer incitamentsaflønning i CEOens lønpakke, er 
faldet fra 84% til 79%. Dette kan forklares af inklusionen af First North-selskaberne, som i mindre grad gør brug 
af dette. Ekskluderes disse fra tabellen, fås en samlet andel på 87%, som er en anelse højere end de 84% obser-
veret af Bechmann & Nielsen (2012). En forklaring på den lavere andel i det ældre studie kan dog være, at Small 
Cap-selskaberne udgør en større andel af datasættet, da det er tydeligt, at de mindre selskaber tenderer til at 
anvende incitamentsaflønning i lavere grad. Selv med inklusionen af First North ses at andelen med transparens 
omkring incitamentsprogrammer er steget til 94%. 

  

Som konsekvens af de i 2019 vedtagne ændringer til Aktionærrettighedsdirektivet er øget transparens forvente-
ligt. Informationsniveauet hos de selskaber, der allerede har implementeret kravene, er mærkbart højere end 
hos andre. Endvidere ses en positiv relation mellem størrelse og niveau af transparens. Denne positive trend 
forventes at forsætte indtil alle noterede selskaber har implementeret ændringerne, senest med godkendelse af 
vederlagsrapporten på den ordinære generalforsamling i 2021. Direktivet er dog ingen garanti for, at der vil være 
fuldkommen transparens fremadrettet. 
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Hos First North er både anvendelse og informationskvalitet af incitamentsaflønning lavere end hos de resterende 
størrelsessegmenter. Dette kan både skyldes størrelsen, men også at ejerstrukturen ofte præges af inside-ejer-
skab, hvorfor der ikke er samme behov for ekstern rapportering til aktionærer. 

  

Vendes blikket mod den relative andel af selskaber, der anvender de enkelte lønkomponenter, sammenlignes 
opgavens tabel 4.3.3 med Bechmann & Nielsens (2012) tabel 2 (bilag 1.2). Herfra udledes, at Large og Mid Cap 
igen følges ad, og at begge segmenter nu bruger relativt mere aktieløn og markant mindre optionsløn sammen-
lignet med 2010-tal, med et fald på henholdsvis 51 procentpoint for Large Cap og 43 procentpoint for Mid Cap. 
Samme tendens observeres for amerikanske selskaber blot ca. 10 år tidligere, jf. afsnit 3.2.1. Herved fremhæves 
USAs rolle som frontløber. Resultatet skal dog igen ses i forhold til, at tallene i Bechmann & Nielsen (2012) kan 
være kunstigt høje af, at disse baseres på retningslinjer for incitamentsaflønning frem for faktisk anvendelse.  

  

Interessant er det, at tabel 4.3.3 viser, at samtlige variable løntyper anvendes i mindre grad hos Small Cap-sel-
skaber sammenlignet med Bechmann & Nielsens (2012) tabel 2. Dette skyldes formodentlig igen afvigelsen i 
fremgangsmåde. Samlet set opleves en lille opadgående trend i udbredelsen af aktieløn, mens optioners popu-
laritet er stærkt faldende, jf. tabel 4.3.3. Dette kan bl.a. skyldes kompleksiteten ved disse finansielle instrumenter 
samt den gearingseffekt, og dermed øgede risiko, der forbindes med optioner. 

  

First North bruger i modstrid til denne tendens kun optioner, oftest i form af warrants. Dette stemmer overens 
med, at der er tale om vækstvirksomheder, der ønsker at beholde likviditet i selskabet, jf. afsnit 3.1.2.3. Modsat 
er det dog overraskende, at over tre fjerdedele af de First North-selskaber, som har incitamentsprogrammer, 
anvender bonus. Hertil kan ejerstrukturen igen inddrages, hvor det er relevant at undersøge, hvorvidt CEOen i 
forvejen er medstifter eller på anden måde storaktionær i selskabet, så den aktiebaserede aflønning bliver over-
flødig, hvorfor kontant bonus i stedet kan bruges som incitament. Dog kan der samtidig argumenteres for, at en 
høj ejerandel overflødiggør al variabel aflønning, hvorfor det er interessant, at hele 86% anvender kontant bonus. 
Sammenhængen mellem CEO-ejerandel og andelen af variabel aflønning undersøges nærmere i delanalyse 5.3, 
samt diskuteres i afsnit 6.2.2.  

 

Det er interessant, at anvendelsen af kontant bonus generelt er faldet uanset størrelse. Forklaringen herpå kan 
være lovmæssige krav til og anbefalinger om, at virksomhederne sørger for at balancere de kort- og langsigtede 
incitamenter. Samtidig fokuseres på, at incitamentsordninger skal være i overensstemmelse med selskabets 
langsigtede strategi og fremme langsigtet værdiskabelse.  

  

I figur 1 fra Bechmann & Nielsen (2012) fremgår kompositionen af den gennemsnitlige lønpakke til CEOen, base-
ret på 2010-resultater (bilag 1.3). Sammenlignes med opgavens tabel 4.3.6 og dertilhørende figur 4.3.1 for det 
simple gennemsnit (n = 92) ses ret overraskende, at billedet er nogenlunde uændret. Den samlede variable løn 



Cand.merc. FIR 15.05.2020 Ledelsesaflønning 

 66 

udgør blot 3 procentpoint mere i 2018/19 end i 2010. Her bemærkes dog, at beregninger i bilag 1.3 kun baseres 
på 39 selskaber med tilstrækkelig information. Undersøgelsen forfordeler dermed de, som anvender incita-
mentsbaseret aflønning, da anvendelse og informationsafgivelse må antages at følges ad. Sammenlignes i stedet 
med de selskaber, som i datasættet angiver at anvende incitamentsaflønning til topledelsen, jf. figur 4.3.1, for 
det simple gennemsnit (n = 79), er andelen af variabel aflønning relativt større (31%), hvormed skellet til 2010-
tallene (24%) ligeledes udvides. 

  

I delanalysen foretages flere sammenligninger til Bechmann (2008). Denne undersøgelse inkluderer det gennem-
snitlige direktionsmedlem, og altså ikke kun CEOen. Derfor vil absolutte tal fra Bechmann (2008) generelt formo-
des at være lavere, da CEOen antages at være den højest lønnede direktør. Derudover er sammensætningen af 
selskaber anderledes, bl.a. som følge af inkludering af First North i opgavens datasæt. Dermed gøres opmærksom 
på, at sammenligningsgrundlaget for absolutte værdier ikke er perfekt. 

 

Fra tabel 12.2 i Bechmann (2008), inkluderet i bilag 1.4, ses en sammenligning af optionsløn på tværs af sektorer. 
Holdes dette op mod nedenstående tabel 5.1.1 står det klart, at udviklingen generelt er nedadgående. Især Tech-
nology og Consumer Goods har som sektorer oplevet et bemærkelsesværdigt fald i brugen af optionsaflønning 
siden 2006. En del af denne nedgang skyldes skiftet til aktieløn, jf. tallene i tabel 5.1.1. Endvidere kan en del af 
variationen sandsynligvis forklares af, at nogle sektorer domineres af ét størrelsessegment. Dette er gældende 
for Financials, som domineres af Small Cap, mens Large Cap dominerer i Health Care sektoren, jf. tabel 4.3.4B. 
Således er størrelse med til at drive og forklare variationen sektorerne imellem. Antal virksomheder inden for 
hver sektor har ændret sig væsentligt siden 2006, hvorfor sammenligningsgrundlaget svækkes.  

  

Tabel 5.1.1: Anvendelse af optionsaflønning fordelt på sektor 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Sektor Antal 
Andel 

af total
Antal med 

OBC
Andel 

af sektor
Antal med 

Aktieløn
Andel af 

sektor
Basic Materials 1 1% 1 100% 0 0%
Consumer Goods 13 10% 1 8% 6 46%
Consumer Services 16 13% 4 25% 1 6%
Financials 20 16% 5 25% 2 10%
Health Care 18 14% 10 56% 9 50%
Industrials 38 30% 13 34% 10 26%
Oil & Gas 4 3% 0 0% 2 50%
Technology 14 11% 3 21% 4 29%
Utilities 2 2% 0 0% 1 50%
Total 126 100% 37 29% 35 28%
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Med inspiration fra tabel 12.4 i Bechmann (2008) konstrueres nedenstående tabel 5.1.2, blot med inddragelsen 
af total aktiebaseret aflønning, da andelen af aktieløn ikke kan ignoreres i det opdaterede datasæt.  

 

Tabel 5.1.2: Gennemsnitsberegning af forskellige karakteristika for selskaber med og uden brug af aktiebaseret 
aflønning 

 

Note: ”ABA” står for aktiebaseret aflønning. Data for ejerandelen eget af institutionelle investorer, markedsværdi af egen-
kapital og antal medarbejdere er hentet fra Bloomberg (bilag 5.2). Ejerandel er hentet per april 2020, mens de resterende 
Bloomberg-data tidsmæssigt er i overensstemmelse med datasættets løndata for den enkelte virksomhed, altså ultimo se-
neste rapporterede regnskabsår på dataindsamlingstidspunktet. Hertil nævnes at data ikke er tilgængeligt for visse af data-
sættets selskaber. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

I tabel 5.1.2 er de overordnede tendenser lig Bechmanns (2008) tabel 12.4, korrigeret for inflation og inkluderet 
i bilag 1.5. Dog noteres, at gennemsnit for både markedsværdi og antal medarbejdere er steget markant fra 
2004-tallene. Fra tabel 5.1.2 udledes, at den største aktionær gennemsnitligt ejer en større andel i selskaber, 
hvor der ikke anvendes aktiebaseret aflønning. Dette kan skyldes, at ejerskabet er mere spredt i større virksom-
heder, hvor der i højere grad anvendes aktiebaseret aflønning. Større og mere magtfulde aktionærer synes altså 
at korrelere negativt med anvendelsen af aktie- og optionsløn. En markant større gennemsnitlig andel af selska-
ber, der anvender aktiebaseret aflønning, er ejet af institutionelle investorer. Dette kan forklares ved, at disse 
formodentligt læner sig op ad proxy advisors’ anbefalinger, som gennemgået i afsnit 3.2.5. Målt både på gen-
nemsnitligt antal medarbejdere og markedsværdi af egenkapital understreges det igen, at aktiebaseret aflønning 
er mest udbredt blandt større virksomheder. 

 

Tabel 12.5 fra Bechmann (2008) opridser statistiske mål for CEO-løn i 2006, korrigeret for inflation og inkluderet 
i bilag 1.6. Fra nedenstående tabel 5.1.3 ses igen den opadgående trend for niveauet i CEO-løn over tid. Det 
interessante er dog, at minimum og 1. kvartil ikke har rykket sig bemærkelsesværdigt, mens 3. kvartil er mere 
end fordoblet. Således står det klart, at udviklingen i niveauet af CEO-løn primært drives af datasættets øverste 
kvartiler. Medianen, 3. kvartil og maksimum har undergået en langt mere iøjnefaldende udvikling sammenlignet 
med nederste kvartil. Denne tendens skinner igennem både i standardafvigelsen og det simple gennemsnit, som 
i tabel 5.1.3 er langt højere end de inflationskorrigerede tal fra Bechmann (2008) (bilag 1.6). Fra dette samt afsnit 
3.2 erfares, at lønniveau er positivt korreleret med virksomhedsstørrelse. Således kan fra sammenligningen mel-
lem nedenstående tabel og Bechmanns (2008) undersøgelse baseret på 2006-tal udledes, at det primært er de 

Karakteristika Med ABA Uden ABA Alle
Ejerandel, største aktionær 35,30% 47,98% 40,94%
Ejerandel, institutionelle investorer 32,58% 11,55% 23,67%
Markedsværdi af EK (DKK mio.) 40.105 1.936 23.653
Antal medarbejdere 23.514 744 13.785
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større virksomheder, der driver stigningen i lønniveauet for topledelsen i danske noterede selskaber. Lønni-
veauet i mindre selskaber, såsom First North- og Small Cap-segmenterne, følger ikke samme stejle udvikling, men 
oplever en fladere og mere afdæmpet stigning. Dette medfører en øget spredning i datasættet. Spændet mellem 
minimum og maksimum, samt mellem første og tredje kvartil er steget bemærkelsesværdigt. 

 

Tabel 5.1.3: Statistiske mål for total CEO-løn  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

En forklaring på, at minimum ikke har rykket sig betydeligt, er, at de mindre First North selskaber er inkluderet i 
opgavens datasæt. Spændet kan derfor tænkes at være en smule lavere, hvis de mindre vækstvirksomheder 
ekskluderes. Inklusionen af First North-selskaberne udvider datasættet, men bidrager udelukkende med obser-
vationer i den lave ende af spektret, hvorfor alle kvartiler (med undtagelse af maksimum) alt andet lige påvirkes 
negativt. Ovenstående konklusioner om en stigende median og specielt 3. kvartil-tal sker altså på trods af, at de 
mindre værdier inddrages og trækker kvartilerne nedad. 

 

Stigningen i lønniveauet blandt specielt de større selskaber kan delvist forklares af, at disse ligeledes anvender 
incitamentsaflønning i højere grad. Som beskrevet i både afsnit 3.1.1 og senere i litteraturgennemgangen, afsnit 
3.2, er variabel aflønning mere risikobehæftet, hvorfor en rationel CEO vil kræve kompensation for, at en større 
andel af lønpakken gøres variabel. Senere i delanalysen inkluderes ligeledes overvejelser vedrørende globale 
tendenser, som antages i højere grad at påvirke store virksomheder og drive lønniveauet op. 

 

Af tabel 1 i Bechmann et al. (2012) (bilag 1.7) fremgår den absolutte værdi af den samlede lønpakke fordelt på 
størrelsessegmenter. De absolutte tal korrigeres for inflation, så disse gøres sammenlignelige med opgavens da-
tasæt. Her ses i forhold til nedenstående tabel 5.1.4 en pæn stigning for Large Cap-selskaberne siden 2010, en 
mindre stigning for Mid Cap og et fald i den absolutte løn udbetalt til CEOs i Small Cap-selskaberne. Udviklingen 
i lønniveauet er altså mest positiv for de større virksomheder. Small Caps direkte negative udvikling kan muligvis 
forklares af sektorsammensætningen blandt Small Cap-virksomhederne, samt eventuelle nye noteringer, afno-
teringer og reklassificering af virksomheder mellem størrelsessegmenter siden 2010. Samtidigt kan de Small Cap-
navne, som fremgår i opgavens datasæt, i højere grad være mindre virksomheder målt på markedsværdi, sam-
menlignet med dem, som inkluderes i 2010-datasættet. Bechmann et al. (2012) inkluderer endvidere blot 52 
selskaber i datasættet grundet utilstrækkelig information. Som analyseret tidligere er der sammenhæng mellem 
virksomhedsstørrelse og niveau af transparens, hvorfor det alt andet lige formodes at være de større Small Cap-
selskaber, som indgår i datasættet fra Bechmann et al. (2012) og dermed driver det absolutte lønniveau op. 

(i DKK mio.)
År Gns Std.afv. Min. Q1 Median Q3 Max
2018-2019 9,25 9,23 0,43 2,37 6,18 13,26 49,80
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Tabel 5.1.4: Absolut lønniveau fordelt på størrelsessegmenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

First North selskaber ligger forventeligt under de resterende virksomhedssegmenter i lønniveau, hvilket er i over-
ensstemmelse med den positive korrelation mellem størrelse og lønniveau. 

 

Bechmann & Thorsell (2016) forsyner opgaven med det mest opdaterede sammenligningsgrundlag med tal fra 
daværende seneste årsregnskab, primært 2015-tal. Fra deres tabel 3 og 4, inkluderet i bilag 1.8, ses anvendelsen 
af incitamentsaflønning. Nedenfor er konstrueret tabel 5.1.5 og 5.1.6 til sammenligning. 

 

Tabel 5.1.5: Anvendelse af de respektive lønkomponenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Tabel 5.1.6: Anvendelse af aktiebaseret aflønning i selskaber med CEO IBC 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

(i DKK mio.)
Samlet årlig lønpakke 2018-2019
LargeCap 18,03
MidCap 7,46
SmallCap 2,95
First North 1,63

Antal Andel
Kun fast løn (ingen IBC) 19 16%
Alene kontant bonus 30 25%
Bonus og aktiebaseret aflønning 61 50%
Alene aktiebaseret aflønning 12 10%
Total 122 100%

Antal Andel
Kun optioner 34 49%
Kun aktieløn 32 46%
Begge typer 3 4%
Total 69 100%
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Fra ovenstående udledes, at andelen af selskaber, som kun anvender fast løn er stort set uændret (blot en afvi-
gelse på 0,5 procentpoint), mens andelen med udelukkende kontant bonus som variabel løn er faldet, og ande-
len, som anvender både bonus og aktiebaseret løn, har undergået en stigende, men lille, udvikling. På de godt 
fire år er skiftet fra aktie- til optionsløn ikke til at tage fejl af. Fra tabel 5.1.6 ses, at anvendelsen af optioner, som 
eneste aktiebaserede aflønningsform, er faldet fra 62% til 49%, mens anvendelsen af aktieløn er steget bemær-
kelsesværdigt fra 18% til hele 46%. Interessant er det samtidig, at andelen, som anvender begge former for ak-
tiebaseret løn, er faldet. Med et datasæt, som baseres på nærmest samme antal observationer, hvis de syv First 
North selskaber med udelukkende optionsløn (jf. tabel 4.3.3) pilles ud, skitseres trenden tydeligt; hvor der tidli-
gere var over tre gange så mange selskaber, som udelukkende brugte optionsløn som aktiebaseret aflønning, er 
der nu omtrent lige mange selskaber, der anvender aktie- og optionsløn. Faldet i antallet af selskaber, som an-
vender begge former for aktiebaseret aflønning kan tænkes at skyldes dette skift og dermed udfasningen af et 
optionsprogram samtidig med implementeringen af et nyt aktie-incitamentsprogram til CEOen. Disse observati-
oner er igen i overensstemmelse med, hvad der observeres i litteraturen og støtter ligeledes USA som værende 
en slags global trendsætter inden for incitamentsaflønning. 

 

Det er interessant, at First North i tabel 5.1.6 indgår med syv kun-option-observationer. Det betyder, at aktieløn 
reelt har overhalet optionsaflønning, hvis der ses bort fra First North. 

  

Der udledes af ovenstående afsnit en sammenhæng mellem andelen af aktieløn og virksomhedsstørrelse. Der-
med synes det ligeledes tydeligt, at større virksomheder i højere grad, eller måske blot hurtigere, følger i de 
amerikanske selskabers fodspor. Dette kan samtidig skyldes, at vi i Danmark generelt har små virksomheder 
sammenlignet USA, hvorfor de største danske børsnoterede virksomheder i højere grad vil være sammenligne-
lige med de datasæt, som ligger til grund for de amerikanske studier. Endvidere kan større virksomheder antages 
i højere grad at operere og konkurrere på et globalt marked, hvorfor det ligeledes bliver relevant at globalisere 
selskabets lønpraksis for at blive en attraktiv arbejdsgiver på et internationalt marked for ledelsestalent. Disse 
drivere af ledelsesaflønning diskuteres yderligere i senere analyse, 5.3, og diskussion, 6.1. 

  

Figur 1 og 2 fra Bechmann & Thorsell (2016) (bilag 1.9) viser samme skift fra aktie- til optionsløn, og sætter de 
tidligere danske undersøgelser i perspektiv. Her ses for Bechmann (2008), med et datasæt frem til 2006, at opti-
onsløn stadig var stigende blandt danske noterede virksomheder, mens aktieløn ikke endnu vandt frem. For 2010 
(Bechmann et al., 2012) observeres, at antallet af optionsprogrammer nærmer sig sit maksimum, mens kurven 
for antal selskaber, der anvender aktieløn, bliver tiltagende stejl. Skiftet mellem de to aktiebaserede aflønnings-
typer tager først fart herefter, som også understreges i figur 3 fra Bechmann & Thorsell (2016) (bilag 1.10). For 
2018-19 finder opgaven følgende distribution: 
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Figur 5.1.1: Udbredelse af aktiebaserede aflønningstyper fordelt på størrelsessegmenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Tendensen fra 2010-2015, som set hos Bechmann & Thorsell (2016), fortsætter i denne opgaves datasæt. Alle 
størrelsessegmenter har yderligere begrænset anvendelsen af optionsløn, om end Small Cap-segmentet mindre 
markant end de større segmenter, mens brugen af aktieløn er steget pænt for Large og Mid Cap-selskaberne. 
For aktieløn opleves ingen betydelig ændring hos Small Cap-segmentet. Dette ses i forlængelse af, at de mindre 
virksomheder generelt halter bagud i forhold til udviklingen for incitamentsaflønning. Interessant er det dog, at 
de ud fra graferne ser ud til samlet set at anvende mindre aktiebaseret aflønning sammenlignet med 2015. Med 
hensyn til First North udledes fra ovenstående figur 5.1.1, at disse har den højeste andel selskaber, der udeluk-
kende anvender optionsløn som aktiebaseret aflønning. At godt 40% af selskaberne noteret på vækst-børsen 
First North anvender optionsløn kan skyldes, at de netop er vækstvirksomheder, som foretrækker at udstede 
tegningsrettigheder for at beholde likviditet i selskabet. 

  

For at opsummere illustreres nutidsbilledet af sammensætningen af lønpakken til den administrerende direktør 
i danske virksomheder, beregnet som gennemsnitsværdier. Her tages udgangspunkt i selskaber, som anvender 
incitamentsaflønning til CEOen (n = 79). Dette gøres for at illustrere, hvor stor en andel de variable komponenter 
udgør af samlet CEO-løn i de selskaber, som faktisk anvender variabel løn. 
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Figur 5.1.2: Sammensætningen af gennemsnitsløn til CEOs, fordelt på størrelsessegmenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Figur 5.1.2 viser tydeligt størrelse som en afgørende og dominerende faktor for incitamentsaflønning i overens-
stemmelse med litteraturgennemgangens afsnit 3.2.4. Den samlede variable løn udgør en tiltagende andel af 
den totale løn og er stigende med virksomhedsstørrelse. First North-selskaberne har, som forventet, et lavere 
absolut lønniveau end de større virksomheder, mens det er interessant at bide mærke i, at de mod tendensen 
har en højere variabel lønandel end Small Cap-segmentet. Imod hypotesen om, at vækstvirksomheder ønsker 
likviditet og derfor investerer kontanter i selskabet, anvender First North virksomhederne den største relative 
andel af kontant bonus sammenlignet med samtlige størrelsessegmenter. En del af begrundelsen herfor kan, 
som tidligere nævnt, ligge i ejerforholdet. Såfremt direktøren er storaktionær i selskabet, kan bonus være at 
foretrække over aktiebaseret aflønning, når CEOen i forvejen har så stor en andel af sin formue investeret i sel-
skabet. Det marginale incitament, som én ekstra aktie vil medføre er derfor mindre betydeligt. Endvidere kan 
der være en øvre grænse for, hvor stor en aktiebeholdning CEOen reelt bør have - både med hensyn til magt og 
stemmeret, men samtidig med risiko som omdrejningspunkt. Hvis for stor en andel af CEOens samlede formue 
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er investeret i selskabet, kan CEOen tænkes at blive risikoavers til en grad, som kan være skadeligt for selskabets 
langsigtede værdiskabelse. 

  

At incitamentsaflønning udgør en større andel af den samlede lønpakke stigende med virksomhedsstørrelse, kan 
delvist forklares af en stigende grad af internationalisering. Globale trends influerer primært større virksomheder 
som aktører på et internationalt marked. På globalt plan kan aflønningspraksis derfor tænkes at nærme sig hin-
anden, hvorfor danske virksomheder i stigende grad gør brug af variabel aflønning, som ses hos oversøiske kon-
kurrenter. 

  

Figur 5.1.3: Sammensætningen af gennemsnitsløn til CEOs, fordelt på sektorer 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Der er stor variation mellem sektorernes anvendelse af incitamentsaflønning, jf. figur 5.1.3. Både niveau og sam-
mensætning af CEOens lønpakke varierer tydeligt. Dog er det vanskeligt at udlede nogle konkrete mønstre, da 
sektorerne udgøres af få virksomheder grundet et smalt dansk datasæt. Eksempelvis dominerer Vestas A/S og 
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The Drilling Company of 1972 A/S sektoren Oil & Gas, og trækker det gennemsnitlige lønniveau enormt højt op 
som følge af det lave antal selskaber i sektoren. Ved brug af median frem for simpelt gennemsnit vil indflydelsen 
fra enkelte store outliers begrænses. I opgavens forholdsvis lille datasæt vil medianen dog ikke nødvendigvis 
være et overlegent mål. Eksempelvis her, hvor to ud af fire virksomheder forvrænger det samlede billede, vil 
medianen ikke nødvendigvis være behjælpelig i normaliseringen. Både sammensætning og niveau af CEO-løn i 
de respektive sektorer vurderes at være drevet af størrelsesfordelingen (fremgår af tabel 4.3.4B). 

 

Slutteligt nævnes, at ovenstående konklusioner skal ses i lyset af datamaterialets begrænsninger. Specielt infor-
mationsniveauet hos First North-selskaberne er flere steder for svagt, til at selskaberne kan indgå i analyser. I 
figur 5.1.2 og 5.1.3 indgår blot to First North-selskaber, som oplyser løn fordelt på de forskellige lønkomponenter. 
Disse to selskaber svarer til kun 10% af det samlede antal danske First North-virksomheder noteret per december 
2019. Datasættet inkluderer samtlige børsnoterede danske selskaber. Antallet af observationer er dog stadig 
begrænset sammenlignet med eksempelvis USA som følge af færre børsnoterede selskaber. Netop derfor søges 
opgaven sat i perspektiv af tidligere undersøgelser og litteratur, så analysens konklusioner styrkes herigennem. 

 

5.2 Performancekriterier  

I dette afsnit analyseres performancekriterier tilknyttet selskabernes incitamentsprogrammer. Incitamentsafløn-
ningen tildeles ofte på baggrund af disse kriterier, som altså afspejler, hvordan virksomhederne måler og define-
rer CEOens performance. KPIerne skal udvælges efter hensyntagen til den enkelte virksomhed, dennes kontekst 
og strategi, jf. afsnit 3.2.5. Følgende afsnit undersøger de overordnede tendenser og sammenhænge i datasættet 
ud fra et KPI-perspektiv. Derudover diskuteres det, hvordan det kan være, at KPIer adskiller sig virksomhederne 
imellem samt modsat, hvordan det kan være, at vidt forskellige virksomheder anvender samme KPIer. 

 

Ud over valget af performancekriterier, skal selskaberne ved udarbejdelse af incitamentsaflønningskontrakter 
forholde sig til performancestandard samt incitamentsstruktur (Petersen & Plenborg, 2012). Fokus for indevæ-
rende afsnit er på typen af performancekriterier, mens der i opgaven ses bort fra performancestandarder, jf. 
afgrænsningen. Incitamentsstruktur beskrives kort i afsnit 3.1.3 og diskuteres i 6.2.5. 

  

5.2.1 Udvikling i anvendelse af performancekriterier   

Opgavens tabel 4.3.8 viser, at i alt 73 af datasættets selskaber informerer på overordnet plan om KPIer, mens 58 
rapporterer mere detaljeret om de valgte KPIer. Disse to grupper vil være omdrejningspunktet i dette afsnit. 

 

Det pointeres, at Bechmann & Nielsen (2012) udelukkende kigger på performancekriterier for bonusprogram-
mer, mens tabel 4.3.8 i denne opgave inkluderer KPIer for både kontant bonus samt aktiebaseret aflønning. 
Derudover tager Bechmann & Nielsen (2012) udgangspunkt i selskabers retningslinjer for incitamentsaflønning, 
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mens fokus for denne opgave er på faktisk anvendelse. Ydermere er der forskel i kategoriseringen af KPIer, her-
under detaljeniveau og eventuelle overlap.  

 

Sammenlignes med tabel 3 i Bechmann & Nielsen (2012) (bilag 1.11) noteres en række interessante observatio-
ner. Informationsniveauet for performancekriterier er ikke forbedret væsentligt siden 2012, i og med antallet af 
danske selskaber med information vedrørende KPIer tilknyttet incitamentsaflønning er nogenlunde uændret. 
Dette forventes forbedret fremadrettet i takt med implementering af aktionærrettighedsdirektivet. 

 

Selvom antallet af KPIer i store træk er uændret (medianen er faldet fra 4 til 3), er der sket nogle væsentlige skift 
i typen af kriterier. I Bechmann & Nielsen (2012) anvendte omkring 78% af selskaberne med KPI-information 
finansielle KPIer, mens dette i datasættet er steget til hele 99%. Det er særligt interessant, hvor markant anven-
delse af omsætning som KPI er steget (fra 9% til 59%). Undersøgelsen i Bechmann & Nielsen (2012) foretages 
blot få år efter finanskrisen. En mulig årsag til den lave anvendelsesgrad af omsætning som KPI kan derfor være, 
at det strategiske fokus for mange virksomheder på daværende tidspunkt var rettet mod soliditet, gældsned-
bringelse og lignende. I modsætning hertil er opgavens dataindsamling sket oven på en længere årrække med 
økonomisk gode tider. Flere virksomheder kan dermed tænkes at have fokuseret strategien mod vækst. Her 
understreges i overensstemmelse med anbefalinger fra proxy advisors, at kriterierne formodes valgt, således at 
de understøtter den enkelte virksomheds langsigtede strategi. 

 

Det påpeges, at tabel 4.3.8 illustrerer udbredelsen af de hyppigst anvendte eksplicitte KPIer. Yderligere gælder 
for alle aktiebaserede incitamentsprogrammer, at selskabets aktiekurs er en implicit KPI, da værdien af direktø-
rens aktiebaserede aflønning i udnyttelsesperioden afhænger af udviklingen i aktiekursen.  

 

5.2.2 Samspil mellem KPIer 

Nærværende afsnit har sit afsæt i KPIerne nævnt i afsnit 3.1.5. En klar fordel ved de regnskabsbaserede KPIer er, 
at de er inden for CEOens direkte kontrol modsat aktiekursen, som præges af mange vidtrækkende faktorer. 
Endvidere er de resultatbaserede KPIer simple og letforståelige.  TSR som performancekriterie har derimod den 
fordel, at den effektivt får skabt overensstemmelse mellem direktør- og ejerinteresser. De regnskabsbaserede 
nøgletal formår ikke at skabe interessesammenfald i samme grad, da ejernes interesser antages udelukkende at 
være maksimering af Shareholder Value. De finansielle nøgletal er dog stadig centrale for ejerne på lang sigt, da 
de udtrykker virksomhedens rentabilitet, og dermed er en vigtig faktor i dannelsen af aktiekursen. Denne sam-
menhæng mellem visse regnskabsbaserede KPIer og udvikling i TSR forsøges nærmere undersøgt i afsnit 5.2.3. 

 

Ens for alle KPIer er, at de som enkeltstående præstationsmål har både styrker og svagheder. En kombination af 
flere KPI-typer kan mitigere disse svagheder. Direktørens præstationsmål skal udvælges nøje i overensstemmelse 
med virksomhedens strategi og med øje for langsigtet værdiskabelse. Dette understreges af retningslinjer fra 
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proxy advisors, jf. afsnit 3.2.5, som yderligere påpeger, at performancemål i større eller mindre grad er unikke 
for det enkelte selskab og dets kontekst. Ved anvendelse af flere performancemål, herunder både finansielle og 
ikke-finansielle, skal selskabet bibeholde en balance mellem simplicitet og kompleksitet, både i forhold til effek-
tivitet og forståelse. For mange KPIer kan resultere i en forvirret og ufokuseret direktør. Gopalan et al. (2017) 
taler for at inkludere flere kriterier og understreger, at ikke-finansielle KPIer er et vigtigt supplement til de finan-
sielle. Edmans (2016) kritiserer år-til-år finansielle KPIer og er klart fortaler for TSR som det eneste præstations-
mål, da den er langsigtet og fanger alle forhold, som påvirker aktiekursen.  

 

Tidshorisonten er endnu et afgørende aspekt for valget af performancekriterier. Formålet med incitamentsaf-
lønningen er at fremme langsigtet værdiskabelse. Derfor bør KPIer netop rette CEOens fokus mod langsigtet 
værdiskabelse. Dette sker implicit ved aktiebaseret aflønning, hvor TSR som implicit og/eller eksplicit KPI inkor-
porerer forventninger til fremtidig værdiskabelse i virksomheden. Derudover vælger nogle selskaber, at de regn-
skabsbaserede KPIer måles over flere perioder.  

  

5.2.3 Analyse af mønstre for performancekriterier  

Nedenstående tabeller udpeger mønstre for anvendelsen af performancekriterier på tværs af virksomhedsstør-
relser og sektorer. Efterfølgende anvendes regressionsanalyse til at teste sammenhængen mellem udvalgte fi-
nansielle KPIer og virksomhedsperformance målt ved TSR. 

  

Tabel 5.2.3.1 viser anvendelsen af KPIer fordelt på størrelsessegmenter. Det fremgår, at større selskaber afgiver 
mere detaljeret information om performancekriterier end de mindre selskaber – både overordnet samt mere 
specifikt. Det udledes, at særligt Mid og Large Cap-selskaber anvender en kombination af både finansielle og 
ikke-finansielle KPIer, mens Small Cap-selskaber i større grad blot anvender finansielle KPIer. En del af forklarin-
gen kan ligge i detaljegraden af rapporteringen herom. 

 

Tabel 5.2.3.1: Performancekriterier fordelt på størrelsessegmenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Størrelse
Antal 

CEO IBC
Antal med 

overodnet info Finansielle
Ikke-

finansielle Begge
Antal med 

specifik info Gns. Median Min. Max.
Large Cap 33 28 28 20 20 26 4,5 4 1 12
Mid Cap 21 15 14 13 12 13 4,5 3 1 10
Small Cap 38 27 27 11 11 18 2,6 2 1 6
First North 7 3 3 2 2 1 3,0 3 3 3
Total 99 73 72 46 45 58 3,9 3 1 12
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De større selskaber anvender generelt flere KPIer sammenlignet med mindre selskaber. Eksempelvis har Large 
Cap-selskaber (med specifik KPI-information) gennemsnitligt 4,5 KPIer knyttet til den variable aflønning, mens 
Small Cap-selskaber i gennemsnit har 2,6. Det er svært at inddrage First North i sammenligningen, da blot én 
virksomhed har specifik information vedrørende KPIer, og ikke antages repræsentativ for hele segmentet.  

 

Konstrueres samme tabel fordelt på sektorer (bilag 2.1) konkluderes, at særligt Health Care-sektoren har detal-
jeret information om performancekriterier. Dette hænger sammen med det faktum, at Health Care-sektoren 
domineres af Large Cap-virksomheder. Det er dog interessant, at det gennemsnitlige antal KPIer i denne sektor 
ligger under det samlede gennemsnit for alle sektorer, omend medianen er lidt højere for Health Care. Således 
udledes, at denne type selskaber anvender relativt få KPIer. Det kan skyldes dataindsamlingsmetoden, hvor KPIer 
vedrørende forskellige R&D-projekter samles som én KPI. Den sektor med færrest KPIer er Financials, hvilket igen 
formodes forklaret af virksomhedsstørrelse, da Small Cap dominerer inden for denne sektor.  

 

Det er interessant at undersøge, hvorledes typen af KPIer varierer på tværs af virksomhedskarakteristika. Tabel 
5.2.3.2 illustrerer, at særligt de større selskaber har både kort- og langsigtede KPIer tilknyttet incitamentspro-
grammer, mens de mindre selskaber har en større andel observationer, som kun anvender kortsigtede KPIer. 
Langt de fleste Large Cap-selskaber anvender KPIer fra to eller flere af de tre overordnede KPI-kategorier. Her er 
der igen forskel på Small og Large Cap, da de mindre virksomheder oftere blot anvender resultatbaserede KPIer.  

 

Tabel 5.2.3.2: KPI-typer fordelt på størrelsessegmenter 

 

Note: Langsigtede KPIer er i denne tabel defineret som eksplicit anvendelse af TSR eller ved anvendelse af aktiebaseret af-
lønning, som derved indirekte har TSR i fokus. ”Begge” tæller de selskaber, som anvender både kort- og langsigtede KPIer, 
mens ”Kombination” dækker over anvendelse af to eller flere af de tre KPI-typer. Overlap fremkommer. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Visse KPIer går igen hos en betydelig andel af selskaberne. Ydermere fremkommer visse KPIer hyppigere i nogle 
sektorer. En årsag til, at bestemte KPIer er bredt anvendt på tværs af sektorer og størrelser kan være, at mange 
selskaber anvender benchmarking og inspireres af, hvad andre selskaber gør. Dette gælder særligt inden for 
industrierne, mens der yderligere kan være en tendens til, at de små selskaber følger i sporene af de store, lige-
som de større danske virksomheder følger europæiske og amerikanske tendenser.  

Størrelse
Antal med 

specifik info Kort sigt Lang sigt Begge
Resultat-
baseret

Nøgletal 
ratios TSR Kombination

Large Cap 26 24 24 24 24 5 25 24
Mid Cap 13 11 9 9 10 3 11 9
Small Cap 18 16 10 9 16 2 10 10
First North 1 1 1 1 1 0 1 1
Total 58 52 44 43 51 10 47 44
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I flere tilfælde er der dog forskel på anvendelsen af performancekriterier – selv inden for industrierne. Dette taler 
for, at de danske virksomheder inddrager den enkelte virksomheds kontekst i udvælgelsen af performancekrite-
rier. Dette stemmer overens med anbefalinger fra proxy advisors, jf. afsnit 3.2.5, som understreger vigtigheden 
af at vurdere incitamentsprogrammer på case-by-base basis. KPIer bør tilrettes den enkelte virksomhed og dens 
langsigtede strategi.  

  

Der foretages regressionsanalyse af udvalgte finansielle KPIer mod TSR, som mål for virksomhedsperformance, 
for datasættets virksomheder. Der foretages forskellige versioner af følgende overordnede regression: 

 

𝑇𝑆𝑅$,& = 𝛽) + 𝛽+𝑆𝑎𝑙𝑔𝑠𝑣æ𝑘𝑠𝑡$,& + 𝛽4Δ𝐸𝐵𝐼𝑇(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛%)$,& + 𝛽@Δ𝑅𝑂𝐸$,& + 𝛽BΔ𝑅𝑂𝐼𝐶$,& + 𝛽DΔ𝑅𝑂𝐴$,&
+ 𝛽F𝐹𝐶𝐹𝑣æ𝑘𝑠𝑡$,& 

 

Denne forsimplede regression bruges til at analysere sammenhængen mellem udvikling i TSR og visse finansielle 
KPIer. Således undersøges, hvor godt udvalgte KPIer forudsiger virksomhedsperformance. Regressionsoutputtet 
opsummeres i nedenstående tabel. 

 

Med udgangspunkt i nogle af de hyppigst anvendte finansielle performancekriterier, jf. bl.a. tabel 4.3.8, testes 
sammenhængen mellem udviklingen i virksomhedernes TSR og de finansielle målkriterier.  Der foretages flere 
variationer af regressionen, for at teste robustheden af resultaterne.  

 

Først hentes vækst- og udviklingstal for de seneste fire regnskabsår for alle 126 virksomheder, herunder forskel-
lige finansielle KPIer samt TSR. Observationer uden tilstrækkelig historisk data fjernes, hvilket efterlader 70 virk-
somheder med hver fire observationer per variabel. Med disse paneldata foretages ’Pooled OLS’-regression med 
i alt n=280 observationer. Regressioner foretages enkeltstående for hver forklarende variabel, samtidig med, at 
der laves en større regression med fire af de centrale finansielle KPIer. I den samlede regression anvendes blot 
ROE frem for ROIC og ROA, da der eksisterer multikollinearitet imellem de tre. 
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Tabel 5.2.3.3: Regression af TSR mod udvalgte finansielle KPIer 

  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

De enkeltstående regressioner resulterer i tre signifikante variable. Begyndelsesvis bemærkes det, at årlig salgs-
vækst ved denne fremgangsmåde ikke er signifikant som forklarende variabel for den årlige udvikling i TSR. Dette 
er overraskende set i lyset af, at omsætning er den mest udbredte KPI blandt datasættets selskaber. Den årlige 
ændring i ROE har en positiv sammenhæng med udviklingen i TSR og er signifikant på et 5%-niveau. Dette er 
forventeligt, da en stigning i indtjeningen relativt til selskabets egenkapital bidrager til positivt afkast, som må 
siges at være i aktionærernes interesse. Derudover er FCF-vækst signifikant på et 10%-niveau. Den årlige ændring 
i EBIT-margin er signifikant på et 1%-niveau. Dette tages med forbehold, da fortegnet for koefficienten er nega-
tivt, hvilket ikke er intuitivt, da en stigning i indtjeningsniveauet for den primære drift alt andet lige må forventes 
at have positiv indvirkning på aktiekursen. Robustheden af resultatet for EBIT-margin eftertestes ved en lignende 
regression, hvor markante outliers fjernes. Dette ændrer resultater fra før, og indikerer at det iøjnefaldende 
negative fortegn skyldes enkelte outliers. Samme regression uden disse outlier-observationer resulterer i en ko-
efficient for EBIT-margin, som signalerer positiv sammenhæng til TSR, og fortsat er signifikant på 1%-niveau (bilag 
5.3). 

 

Den samlede regression viser, at tre af de fire variable inkluderet i regressionen er signifikante. Igen er salgsvækst 
som udgangspunkt insignifikant, men nærmer sig signifikans på et 10%-niveau med en p-værdi på 12%. En re-
gression, hvor outliers fjernes, er inkluderet i ovenstående tabel 5.2.3.3. Resultaterne herfra stemmer overens 
med forventningen: Alle fire variable har en signifikant positiv sammenhæng med udviklingen i TSR, alle på et 
5%-signifikansniveau. Det noteres dog, at regressionen uden outliers har en lavere forklaringsgrad. 

 

Ud over ovenstående fremgangsmåde foretages samme regressioner ud fra en ’holding period’-tilgang (HPR). 
Frem for at kigge på årlige observationer for udvikling i de forskellige variable, kigges der i stedet på den 4-årige 

Variable
Konstant 0,1133 *** 0,1001 *** 0,2784 *
Salgsvækst 0,1089 0,2658 ** 0,9022 *** 0,0371 0,8488 ***
Δ EBIT-margin -0,0679 *** 0,6146 ** -0,0322 -0,0390 *** 0,0017
Δ ROE 0,5385 *** 0,2585 ** 0,0143 0,2128 ** -0,1224
Δ ROIC 0,0435 -0,1311
Δ ROA 0,0462 0,2419
FCF vækst 0,0033 ** 0,0036 ** 0,0013 0,0031 * 0,0016

R^2 0,1647 0,1238 0,1967
Adj. R^2 0,1526 0,1105 0,1472

Samlede regressioner
OLS Årlige 

observationer 
(n=280)

OLS holding 
period (4FY) 

tilgang (n=70)
TSR TSR

OLS årlige 
observationer 

(n=280)

OLS holding 
period (4FY) 

tilgang (n=70)
TSR TSR

Outliers fjernet 
årlige obs. (n=268)

TSR

Enkeltstående regressioner
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udvikling i variablene, altså udviklingen over hele holding perioden. Denne tilgang resulterer i færre observatio-
ner, men over længere tid. Det er interessant, at resultaterne adskiller sig væsentligt afhængigt af den valgte 
fremgangsmåde. Her er kun salgsvækst signifikant som forklarende variabel for performance over perioden. Det 
tyder altså på, at de enkelte års udsving i TSR kan forklares af flere forskellige finansielle variable, mens TSR over 
en længere periode lader til at følge udviklingen i samme periodes salgsvækst. Dette indikerer, at salgsvækst 
bedre forklarer performance på længere sigt.  

 

Det pointeres, at regressionernes forklaringsgrad i de fleste tilfælde, og særligt for de enkeltstående regressio-
ner, er særdeles lav, hvorfor resultaterne skal ses som indikationer. Den højeste forklaringsgrad, R2 adj., obser-
veres for den enkeltstående regression for salgsvækst ud fra HPR-tilgangen (0,171) (bilag 5.3). 

 

Fremgangsmåden for regressionsanalysen er en forsimplet tilgang til en avanceret sammenhæng. TSR er en kom-
pleks størrelse, som afhænger af utallige faktorer. Ikke desto mindre er flere af observationerne interessante, 
når disse sættes i forhold til selskabernes anvendelse af performancekriterier. Omsætning er den klart hyppigst 
anvendte KPI blandt datasættets virksomheder. Sammenlignet med resultaterne fra tabel 5.2.3.3 giver dette 
anledning til undren. Årlig salgsvækst sås at være insignifikant som forklarende variabel for performance. Både 
ændring i ROE samt FCF-vækst er signifikante ifølge regressionen, mens kun ganske få af datasættets selskaber 
anvender disse KPIer. Der kan være flere årsager til dette. Selskaberne kan som følge af stort fokus på bench-
marking og generel sammenligning med andre selskaber føle sig presset til at anvende samme KPIer. Modsat kan 
selskaberne i overensstemmelse med regressionen ud fra en HPR-tilgang have vurderet, at der på længere sigt, 
er en signifikant sammenhæng mellem salgsvækst og TSR-udvikling, hvorfor anvendelse af omsætnings-KPIer 
ikke helt forkastes. 

 

5.3 Forklarende variable for CEO-løn  

I følgende analyseafsnit undersøges mønstre i opgavens datasæt nærmere. Igennem regressionsanalyse identi-
ficeres mulige determinanter for CEO-aflønning, mens resultaterne sættes i perspektiv til tidligere undersøgelser. 

 

5.3.1 Indledende  

En regressionsmodel anvendes til at forklare sammenhænge mellem CEO-løn og forskellige potentielt forkla-
rende virksomhedskarakteristika. Datasættet spænder tidsmæssigt over regnskabsår fra 2018-19 og indeholder 
ét års data for den enkelte virksomhed. Variablene udvælges på baggrund af en forventning om, at de potentielt 
kan forklare en del af variationen i CEO-løn og med inspiration fra tidligere studier. Adskillige regressioner fore-
tages med afsæt i følgende grundlæggende opbygning: 

𝐶𝐸𝑂-𝑙ø𝑛$ = ß) + ß+𝑆𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒K + ß4𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒$ + ß@𝐿𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑	𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒$ 	+ ßB𝐴𝐵𝐴$
+ ßD𝐶𝐸𝑂𝑒𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙$ + ßF𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛æ𝑟$ + ßU𝐸𝑗𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟$  
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De enkelte variable defineres således: 

• Den afhængige variabel, CEO-løn, forekommer i tre forskellige udgaver: 
o Total CEO-løn, som inkluderer alle faste og variable lønkomponenter, angivet i DKK mio. 
o Variabel lønandel, beregnet som den samlede variable løn i procent af total CEO-løn 
o ∆CEO-løn, ændringen i total CEO-løn fra tidspunkt t = -1 til t = 0 

• Størrelse måles som markedsværdi af egenkapitalen til tidspunkt t = -1. Forskydningen begrundes med, 
at aflønningskontrakter formodes forhandlet primo regnskabsperioden 

• Performance måles som TSR(%) for seneste regnskabsår, altså for perioden t = -1 frem til t = 0 
• Lagged performance måles dermed som TSR for perioden t = -2 frem til t = -1 
• Aktiebaseret aflønning, ABA, er en dummy-variabel, som indikerer, hvorvidt den enkelte virksomhed an-

vender aktie- og/eller optionsløn 
• CEO-ejerandel angives som procentdel af selskabets udestående aktier 
• Storaktionær angiver, som dummy, hvorvidt selskabet har en eller flere aktionærer, som alene ejer over 

20% af selskabets aktiekapital 
• Ejerstruktur udgøres af syv dummy-variable, som angiver, hvorvidt selskabets ejerkreds hovedsageligt 

domineres af familie, insidere, fond, stat, spredt ejerkreds, private eller virksomheder 

 

Der sikres tidsmæssig konsistens for den enkelte virksomhed ved, at alle data angives i overensstemmelse med 
regnskabsåret for løndata. Tidspunkt t = 0 defineres som ultimo senest afsluttede regnskabsperiode. Således 
hentes performance eksempelvis som TSR for samme regnskabsår, som løndata inkluderet i datasættet, mens 
forskudte værdier såsom t = -1 ligeledes angives i forhold til regnskabsåret. 

  

Den naturlige logaritme tages af variable med en meget højreskæv fordeling. Dette gælder for total CEO-løn samt 
virksomhedsstørrelse. Samtidig bidrager transformationen til at normalisere ekstreme observationer. Det frem-
går af den ikke-transformerede regression i bilag 3.1, at forklaringsgraden for regressionen vist i tabel 5.3.2.1 
stiger markant, fra 59,45% til 79,69%, når de to variable ln-transformeres. 

 

Industri inkluderes som kontrolvariabel. De forskellige sektorer indgår som ni dummy-variable på samme måde, 
som for ejerstruktur. Fra bilag 3.2 ses, at kontrolvariablene er insignifikante og ikke påvirker de andre variables 
koefficienter og signifikansniveau betydeligt. Grundet dette og de få observationer inden for specielt nogle sek-
torer ekskluderes disse sektor-variable fra at indgå i senere regressioner. 

 

I alle regressionsoutput skelnes mellem tre signifikansniveauer; ***, ** og *, som betegner signifikans på hen-
holdsvis 1%, 5% og 10%-niveau. 
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For at muliggøre regressionsanalyse fjernes observationer med manglende data (”N/A”’er). Dette indskrænker 
datasættet - specielt i regressioner, hvor mange variable indgår. Antallet af selskaber, som indgår i den enkelte 
analyse, fremgår eksplicit af regressionsoutput. For enkeltstående regressioner af de respektive forklarende va-
riable fjernes kun observationer med manglende information om CEO-løn samt den enkelte respektive forkla-
rende variabel, for at inkludere flest mulige observationer. 

 

For at tjekke robustheden af resultaterne fjernes de mest ekstreme observationer for total CEO-løn fra datasæt-
tet. Hermed fjernes i alt fire observationer. Fra regressionen i bilag 3.3 ses, at dette ikke påvirker regressionsout-
puttet betydeligt. Dette er forventeligt, da ln-transformationen netop afhjælper, at sådanne outliers dominerer 
resultaterne. Desuden svækkes forklaringsgraden, når de fire outlier-observationer fjernes. 

 

Til grund for regressionsanalysen ligger antagelsen om ingen multikollinearitet mellem de forklarende variable. 
Af bilag 4.4 fremgår korrelationerne mellem alle variable. Her ses en betydelig positiv korrelation mellem CEO-
ejerandel og inside-ejerskab, hvilket er forventeligt. Ydermere bemærkes, at specielt virksomhedsstørrelse er 
positivt korreleret med den afhængige variabel, total CEO-løn, med 0,86. Samme positive korrelation med total 
CEO-løn gælder for ABA-dummy og fonds-ejerskab på henholdsvis 0,56 og 0,45. Dette fungerer som en tidlig 
indikator på relevante determinanter af CEO-løn. Yderligere observeres, at både ABA-dummy og fondsejerskab 
er positivt korreleret med virksomhedsstørrelse, henholdsvis 0,54 og 0,45. Det udledes dermed, at virksomheds-
størrelse og disse to variable hænger sammen - altså eksempelvis at større virksomheder kendetegnes ved i 
højere grad at anvende aktiebaseret aflønning. At de uafhængige variable delvist forklarer hinanden, er proble-
matisk for antagelserne, der ligger til grund for regressionen. Høje korrelationer mellem de forklarende variable 
fungerer som advarselstegn. 

 

Opgavens analyse har til formål at udpege og diskutere overordnede tendenser og indikatorer frem for præcise 
regressionskoefficienter. På baggrund af opgavens problemstilling samt datamaterialets begrænsninger konklu-
deres primært på signifikans og fortegn, mens størrelsen på koefficienterne knyttet til den enkelte variabel vur-
deres mindre væsentlig.  

 

5.3.2 Total CEO-løn som den afhængige variabel  

I overensstemmelse med tidligere litteratur findes en tydelig positiv sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse 
og niveauet af total CEO-løn, jf. tabel 5.3.2.1. Sammen med observerede tendenser i tidligere delanalyser be-
kræfter opgavens datasæt den eksisterende konsensus, at virksomhedsstørrelse i høj grad driver lønninger til 
topledelsen. Stillingen som den øverste leder i en stor virksomhed medfører nødvendigvis ansvaret over flere 
ansatte, mere samfundsansvar og større årvågenhed fra offentlige og private interessenter sammenlignet med 
virksomheder af mindre størrelse. Det større ledelsesmæssige ansvar bidrager til at forklare det højere lønni-
veau. Store veletablerede selskaber vil samtidig oftest have større likviditet til rådighed.  
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Tabel 5.3.2.1: Regression af potentielle determinanter for niveau af CEO-løn 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Yderst interessant observeres en positiv og signifikant sammenhæng mellem performance for det finansielle år, 
målt ved TSR, og total CEO-løn, modsat tidligere undersøgelse af Bechmann (2008), som finder et insignifikant 
forhold mellem niveauet af CEO-løn og performance. Netop pay-for-performance-relationen er et omdiskuteret 
emne i litteraturen. Hele fundamentet for incitamentsaflønning er at skabe sammenfald mellem ledelsens og 
aktionærernes interesser og derigennem fokusere på langsigtet værdiskabelse. Herved forstås, at CEOen skal 
incentiveres til at agere i aktionærernes interesse. Sammenhængen mellem løn og virksomhedspræstation er 
altså afgørende for det økonomiske incitament forsynet af incitamentsprogrammer. Analysens ekskludering af 
formueeffekter understreger yderligere den positive relation, da netop værdiændringer i CEOens beholdning af 
aktier og optioner er den væsentligste bidragsyder til pay-performance-sensitivitetsmål, jf. litteraturgennemgan-
gens afsnit 3.2.3. Således antages relationen at være stærkere i virksomheder, som anvender aktiebaseret afløn-
ning og/eller hvor CEOen er aktionær i selskabet. Relationen mellem CEO-løn og præstation i danske noterede 
virksomheder synes altså at være undergået en positiv udvikling i forhold til Bechmann (2008). For analyse af, 
hvordan årets ændring i CEO-løn varierer med performance, henvises til kommende afsnit 5.3.4. 

  

Anvendelsen af aktiebaseret aflønning synes ligeledes at have en positiv effekt på niveauet af den samlede løn-
pakke. Denne har signifikans helt ned på et 1%-niveau, hvis regressionen foretages enkeltstående. Dette er for-
venteligt og i overensstemmelse med antagelsen om CEOens risikoprofil, hvorfor en mere risikobehæftet løn-
pakke alt andet lige vil medføre højere samlet lønniveau. Variablens signifikans forklares dog delvist af virksom-
hedsstørrelse, da tidligere analyse har vist, at større virksomheder generelt anvender mere aktiebaseret afløn-
ning. 

Variable
Konstant -0,8698 *** -0,9463 ***
Størrelse (MV af EK, t-1) 0,3032 *** 0,3194 *** 0,3762 *** (n=106)

Performance (TSR_t=0) 0,3933 *** 0,3915 *** 0,8166 *** (n=108)

Lagged performance (TSR_t-1) -0,2089 -0,0148 (n=105)

ABA (0/1) 0,2363 * 0,3098 ** 1,1356 *** (n=109)

CEO-ejerandel (%) -0,3283 -2,0635 *** (n=96)

Storaktionær (0/1) -0,1663 -0,0868 (n=109)

Ejertype:
Familie (0/1) 0,2999 0,6602 * (n=109)

Inside (0/1) 0,0597 -0,9116 *** (n=109)

Fond (0/1) 0,3748 1,0665 *** (n=109)

Statsejet (0/1) 0,4567 1,0878 (n=109)

Fractured (0/1) 0,0000 0,2181 (n=109)

Privat (0/1) 0,1813 -0,7977 *** (n=109)

Virksomhed (0/1) 0,2086 -0,3758 * (n=109)

R^2 0,7970 0,7771
Adj. R^2 0,7540 0,7696

Alle variable (n=93)
Total CEO-løn Total CEO-løn

Signifikante variable (n=93) Enkeltstående regressioner
Total CEO-løn
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Flere af de udvalgte virksomhedskarakteristika er insignifikante i den samlede regression, mens de bliver signifi-
kante, når de indgår som eneste forklarende variabel. Dette kan skyldes en korrelation mellem de forklarende 
variable, eksempelvis CEO-ejerandel og inside-ejerskab, som kommenteret i testen for multikollinearitet. Forkla-
ringsgraden af de enkeltstående regressioner er naturligvis ikke på højde med den for de samlede regressioner. 
R2 adj. varierer fra tæt på nul til op mod 74,7%. Den højeste forklaringsgrad for regression af enkelte variable 
findes hos virksomhedsstørrelse. Således står det klart, at størrelse forklarer en væsentlig del af variationen i 
niveauet for CEO-løn.  

 

Fra tabel 5.3.2.1 ses, at lagged performance er insignifikant i alle tre versioner af regressionen. Dette er en indi-
kator for, at total CEO-løn faktisk varierer med virksomhedspræstation alene for det indeværende regnskabsår. 
Dette understreger, at total CEO-løn i højere grad varierer med årets performance set i forhold til tidligere danske 
undersøgelser. Således udledes en positiv trend i den rå variation i total CEO-løn som følge af virksomhedspræ-
station. Denne undersøges nærmere i regression af ændringen i CEO-løn, se 5.3.4.   

  

Koefficienten for CEO-ejerandel fremgår i tabel 5.3.2.1 med negativt fortegn. Dette forklares af, at der for en 
CEO, som samtidig er storaktionær i selskabet, ikke er samme behov for at skabe interessesammenfald, da di-
rektøren i forvejen har betydelig formue investeret i selskabet, jf. afsnit 3.1.1. Det økonomiske incitament eksi-
sterer i kraft af beholdningen, og incitamentsaflønning bliver overflødigt. Samtidigt er CEOens ejerandel af sel-
skabets aktiekapital typisk højere i små virksomheder, hvorfor der vil være en negativ relation mellem virksom-
hedsstørrelse og ejerandel. Dette skyldes både, at nogle mindre virksomheder ledes af stiftende medlemmer, 
mens det rent praktisk blot kræver større summer penge at eje en betydelig andel af en større virksomhed. 
Således kan det negative forhold delvist forklares af virksomhedsstørrelse. Samme tendens ses for inside-ejer-
skab, som formodes forklaret af, at denne ejertype er mest udbredt blandt mindre selskaber. Når det i litteratu-
ren netop fastslås, at CEOens beholdning af selskabets aktier og optioner er udslagsgivende for pay-performance-
relationen, er det interessant, at hverken CEO-ejerandel eller inside-ejerskab er signifikante i forhold til at for-
klare en del af variationen i den samlede regression, jf. tabel 5.3.2.1. 

  

I tråd med dette observeres et positivt fortegn ved fondsejerskab. Denne ejertype domineres af Large Cap-sel-
skaber, herunder et par ekstreme observationer såsom Novo Nordisk A/S, hvorfor sammenhængen mellem 
fondsejerskab og niveau af CEO-løn tænkes primært at forklares af virksomhedsstørrelse. 

  

Virksomhedsejede selskaber er i datasættet en bred kategori og er samtidig kun signifikant på et 10%-niveau ved 
enkeltstående regression. Dog er det spændende, at koefficienten er negativ i og med, at man kunne forvente, 
at professionelle investorer læner sig op ad proxy advisors’ anbefalinger om at inkludere langsigtede incitamen-
ter til ledelsen, som igen vil drive den samlede lønpakke op. 
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Et resultat som delvist overrasker, er storaktionær-dummyen, som forbliver insignifikant i regressionerne vist i 
tabel 5.3.2.1. Dog observeres den samme negative sammenhæng, som påpeget af Bechmann (2008). Denne va-
riabel diskuteres yderligere ud fra næstkommende regressionsoutput.  

 

For at teste robustheden af regressionen og de deraf udledte determinanter for total CEO-løn, foretages yderli-
gere varianter af regressionerne opstillet i tabel 5.3.2.1. Først og fremmest pilles de insignifikante variable ud én 
efter én for at teste, hvorvidt variable, som var tæt på signifikansgrænsen på 10% forbliver insignifikante. Re-
gressionen foretages herefter igen med kun de tre signifikante variable, men med et udvidet datasæt. Som nævnt 
medfører manglende data for én variabel, at et selskab ikke kan indgå i regressionen. Ved at frasortere alle de 
insignifikante variable stilles altså ikke krav til, at der er data for disse karakteristika. Af bilag 3.5 fremgår, at 
antallet af selskaber, som indgår i regressionen, forhøjes til 106, og mens koefficienterne ikke ændrer sig bety-
deligt, er ABA(0/1) nu signifikant på et 5%-niveau, mens størrelse og performance fortsat er signifikante på 1%-
niveau. 

  

Samme fremgangsmåde følges for en regression udelukkende med virksomheder, som anvender incitamentsaf-
lønning til topledelsen. Herved ekskluderes yderligere 12 virksomheder. Det er interessant at undersøge, om 
samme tendenser kan udledes af det indskrænkede datasæt. Alt andet lige forventes en stærkere sammenhæng 
mellem pay og performance, når selskaber med udelukkende fast løn til direktionen ekskluderes fra analysen. 
Fra bilag 3.6 og 3.7 ses samme tendenser, som observeret for den primære regression i tabel 5.3.2.1. Regnskabs-
årets performance og virksomhedsstørrelse er stadig signifikante på 1%-niveau, mens ABA-dummyen dog mister 
sin signifikans. Dette kan forklares af, at alle virksomhederne, som indgår i denne regression, jo alle bruger inci-
tamentsbaseret aflønning, hvorfor tilvalget af aktiebaseret aflønning ikke driver total CEO-løn i samme grad som 
for tidligere sub-datasæt. Koefficienten for ABA er fortsat positiv, men dog insignifikant. 

 

5.3.3 Variabel lønandel som den afhængige variabel  

Lignende regressionsanalyse foretages, hvor CEOens variable lønandel, defineret som den samlede variable løn 
angivet i procent af total CEO-løn, er den afhængige variabel. Her fokuseres på andelen af variabel løn og dermed 
strukturen frem for niveauet af lønpakken. Ved at angive den variable løn i relative termer undgås observationer, 
som i absolutte termer adskiller sig betydeligt. Hermed mindskes påvirkningen fra specielt store virksomheder 
med høj absolut CEO-løn. 

 

Ved brug af samme fremgangsmåde som før opnås nedenstående regressionsoutput. CEO-ejerandel inddrages i 
regressionsoutputtet, da dennes p-værdi er 0,1042 og altså tæt på 10%-signifikansniveauet. 
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Tabel 5.3.3.1: Regression af potentielle determinanter for variabel lønandel 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Igen ses karakteristikaene virksomhedsstørrelse, -performance samt ABA som signifikante forklarende variable 
og med samme positive fortegn som for tidligere regressioner. I større virksomheder udgør variabel løn en større 
relativ andel af den samlede lønpakke. Højere andel af variabel løn medfører højere grad af præstationsaf-
hængighed og dermed større variation i CEOens løn fra år til år. Således drages den slutning, at disse tre signifi-
kante variable både forklarer en del af variationen i niveauet for den totale CEO-løn samt den procentvise andel 
af variabel løn. Dette stemmer overens med risiko-betragtningen om, at inklusionen af variabel løn driver ni-
veauet for den samlede lønpakke op.  

  

Forklaringsgraden er dog lavere sammenlignet med tabel 5.3.2.1. I bilag 3.8 fremgår regressionen med alle vari-
able, hvor ejerstruktur-dummyerne for familie*, fond*, privat** og virksomhed* er signifikante. Disse mister 
deres signifikans, når de andre insignifikante variable pilles ud en efter en. 

  

Sammenlignes resultaterne fra 5.3.3.1 med tabel 5.3.2.1, observeres nu også storaktionær-dummyen som signi-
fikant variabel, endda på et 1%-niveau. Tilstedeværelsen af en aktionær, som ejer mere end 20% af den samlede 
aktiekapital, har en signifikant negativ indvirkning på størrelsen af den variable lønandel. Det er vanskeligt at 
finde en entydig forklaring på dette, herunder om tendensen er følsom over for, hvilken ejer-kategori storaktio-
næren falder i. En mulig forklaring er, at en storaktionær har betydelig indflydelse på generalforsamlingen og 
dermed kan udøve indflydelse og tilgodese egne interesser. Aktivt ejerskab fra sådanne storaktionærer reducerer 
behovet for stram styring af CEOens prioriteter gennem incitamentsaflønning. Dog vil det, for en spredt såvel 
som mere koncentreret ejerkreds, altid være i aktionærernes interesse at motivere ledelsen til at prioritere lang-
sigtet værdiskabelse. Større aktionærer i form af professionelle investorer formodes at søge inspiration fra frem-
trædende proxy advisors’ stemmeretningslinjer og dermed tilslutte sig implementering af et incitamentsprogram 
til CEOen. 

 

Variable
Konstant 0,0180
Størrelse (MV af EK, t-1) 0,0299 *** 0,0531 *** (n = 89)
Performance (TSR_t=0) 0,2000 *** 0,2193 *** (n=91)
ABA (0/1) 0,1029 ** 0,2349 *** (n=92)
CEO-ejerandel (%) -0,2217 -0,4498 ** (n=85)
Storaktionær (0/1) -0,0852 *** -0,0973 * (n=92)

R^2 0,5408
Adj. R^2 0,5110

Enkeltstående regressionerSignifikante variable (n=83)
Variabel lønandel (%) Total CEO-løn
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Ydermere er det interessant, at CEO-ejerandelen ikke har en signifikant indflydelse på størrelsen af den variable 
lønandel i den samlede regression. Her forventes intuitivt, at en større ejerandel medfører, at CEOen i mindre 
grad modtager variabel aflønning. CEOen har i forvejen en betydelig andel af sin formue bundet i virksomheden, 
hvorfor yderligere ejerskab kan medføre en forhøjet (og for høj) grad af risikoaversion. For kontant bonus gælder 
det ligeledes, at CEOens økonomiske incitament til at præstere er eksisterende i kraft af rollen som aktionær, 
hvorfor også kontant bonus mister sin incitaments-værdi. Dette undersøges nærmere i kommende afsnit. 

  

På samme måde som for regressionen i afsnit 5.3.2, foretages igen en regression kun med de selskaber, som 
anvender incitamentsaflønning til deres CEO. Således fjernes i alt 20 observationer, som har variabel lønandel 
på 0%. Regressionen fremgår af bilag 3.9, hvor det ses, at tendenser og fortegn fra tidligere regressioner går igen. 
ABA-dummyen har mistet sin signifikans, når kun selskaberne med incitamentsaflønning inkluderes, mens stør-
relse og performance stadig fremgår med positive koefficienter og et 1%-signifikansniveau. Således udledes, at 
det ikke blot er afgørende, om der anvendes incitamentsaflønning, men at den faktiske procentvise variable løn-
andel drives af virksomhedsstørrelse og performance. Storaktionær-dummyen er nu kun signifikant på et 5%-
niveau sammenlignet med 1% i tabel 5.3.3.1. Dette indikerer, at selskaber der anvender incitamentsaflønning 
har lavere variabel lønandel ved tilstedeværelse af en storaktionær.  

  

Særligt om CEO-ejerandel  

CEO-ejerandel viser sig både i tabel 5.3.2.1 og tabel 5.3.3.1 signifikant på henholdsvis 1%- og 5%-niveau i de 
enkeltstående regressioner, mens variablen er insignifikant i regressionerne, hvor der indgår flere forklarende 
variable. Specielt i større virksomheder antages CEOens eksisterende aktiebeholdning at have lille indvirkning på 
den samlede variable andel, da ejerandelen vil udgøre en relativt lille andel af den samlede markedsværdi. 
Selvom der stadig kan være tale om en betydelig værdi investeret i selskabet, og dermed et væsentligt økonomisk 
incitament for direktøren, fanges dette ikke i regressionen, hvor CEOens aktiebeholdning angives i procent af 
selskabets samlede aktiekapital.  

 

Datasættet til regressionen af variabel lønandel som afhængig variabel deles ved medianen for CEO-ejerandel 
(her 0,07%) i en øvre og nedre halvdel, så der fremkommer to separate sub-datasæt. Der foretages regression af 
CEO-ejerandel mod den variable lønandel for hver af de to sub-datasæt. Begge regressionsoutput fremgår af 
bilag 3.10. For nederste halvdel af datasættet, hvor ejerandelen er under medianen, er sammenhængen mellem 
CEO-ejerandel og variabel lønandel tydeligt insignifikant. Forklaringsgraden vist ved R2 er tæt på nul, mens R2 
adj. ligefrem er negativ. Variablen er langt fra signifikant med en p-værdi på 0,8920. Sub-datasættet domineres 
af Large og Mid Cap-selskaber, som forventeligt, da CEOen i større virksomheder generelt ejer en mindre andel 
af aktiekapitalen. Den lave forklaringsgrad og manglede signifikans gør regressionen ubrugelig.  
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Regressionen med ejerandele over medianen ser imidlertid helt anderledes ud. CEO-ejerandel-variablen er sig-
nifikant på et 5%-niveau og har en R2 på 12,62% samt en R2 adj. på 10,43%. Det er altså stadig kun en lille del af 
variationen i den variable andel af CEO-løn som forklares af CEO-ejerandel. For at kontrollere om sub-datasættet 
(med CEO-ejerandele over medianen) er repræsentativt, foretages en samlet regression af den variable lønandel 
mod alle de potentielt forklarende variable (bilag 3.11). Her fremkommer igen størrelse, performance og storak-
tionær-dummy som signifikante på et 1%-niveau. ABA-dummy er insignifikant, hvilket igen forklares ved, at stort 
set alle de inkluderede virksomheder anvender incitamentsbaseret aflønning til CEOen. CEO-ejerandel er signifi-
kant på et 10%-niveau, mens lagged performance for første gang viser sig signifikant**. 

 

Ved opdeling af datasættet efter CEO-ejerandel er det tydeligt, at variablen er insignifikant og ikke forklarer va-
riation i den variable lønandel i virksomheder med lav CEO-ejerandel. Derimod udledes fra sub-datasættets med 
de højeste ejerandele, at der eksisterer en negativ sammenhæng mellem CEO-ejerandel og den relative andel af 
variabel løn, som indgår i CEOens samlede lønpakke. Således udledes, at den procentvise CEO-ejerandel har en 
negativ sammenhæng med anvendelse af incitamentsaflønning. Sammenhængen er påviselig i enkeltstående 
regressioner og i sub-datasæt, hvor de selskaber med en ejerandel tæt på 0% pilles ud. Dermed er relationen 
ikke så tydelig, som det intuitivt kunne forventes. Proxy advisor Glass Lewis & Co. (2020) nævner direkte i deres 
retningslinjer, at direktører, som ejer eller kontrollerer mere end 10% af selskabets aktier, forventes ikke at del-
tage i aktiebaserede incitamentsprogrammer. Vigtigheden af at tilpasse aflønningskontrakten til den enkelte CEO 
fremhæves yderligere af Jensen & Murphy (1990a). Det er altså interessant, at det i datasættet ikke lader til at 
være tilfældet, da der ikke påvises en entydigt signifikant relation mellem CEO-ejerandel og den variable lønan-
del.  

 

5.3.4 Ændring i total CEO-løn som den afhængige variabel  

Som sidste vinkel på relationen mellem CEO-løn og diverse virksomhedskarakteristika inddrages ændring i den 
samlede tildelte løn til CEOen sammenlignet med forrige regnskabsår. Dette perspektiv inkluderes, for at under-
søge variationen i CEO-løn og dermed pay-performance-sammenhængen nærmere. 

  

Ændringen fra forrige regnskabsår beregnes som forskellen på de ln-transformerede løndata for total CEO-løn 
for t = -1 og t = 0. Datasættet indskrænkes, da der ikke findes sammenligneligt løndata for alle virksomhederne. 
Det gælder bl.a. for selskaber, hvor løndata vedrører to forskellige CEOs grundet ophørt ansættelsesforhold. 
Derudover gælder det for selskaber, hvor løndata ikke rapporteres på individniveau, og som har et forskelligt 
antal direktionsmedlemmer i de to regnskabsår. Dette resulterer i en regression baseret på i alt 77 selskaber. 

  

Med lønændring som afhængig variabel foretages de samme regressioner, som i tabel 5.3.2.1, én med alle vari-
able og én kun med de signifikante. Regressionsoutputtet fremgår af bilag 3.12. I regressionen indeholdende 
samtlige variable er kun performance signifikant**, mens både størrelse og performance er signifikante på et 



Cand.merc. FIR 15.05.2020 Ledelsesaflønning 

 89 

10%-niveau i regressionen med færre variable. Her er det spændende, at kun performance i første omgang er 
signifikant variabel. Dette taler for, at der eksisterer en rå variation i aflønningen til topledelsen i danske noterede 
virksomheder. Denne rå variation er positiv i den forstand, at ændringen i CEOens løn fra år til år reelt vises at 
være positivt korreleret med virksomhedsperformance, mens variationen i CEO-løn ikke afhænger af andre pa-
rametre. Det observeres i regressionen, der udelukkende inkluderer signifikante variable, at størrelse stadig for-
klarer en del af variationen, selvom CEO-løn ses relativt til året før. Begge regressioner har forholdsvist lav for-
klaringsgrad på henholdsvis 23,96% og 13,03%, samt en R2 adj. på blot ca. 8% for begge regressioner. Ydermere 
viser signifikans-F, at regressionen med alle variable kun er signifikant på et 10%-niveau, mens den mindre re-
gression er signifikant på et 5%-niveau. For at teste robustheden af dette resultat, foretages en enkeltstående 
regression af performance mod ændringen i CEO-løn i forhold til forrige regnskabsår for de selskaber, som an-
vender incitamentsaflønning (bilag 3.13). Herfra observeres, at performance er signifikant på et 5%-niveau. Dette 
understøtter konklusionen om, at den årlige ændring i CEO-løn afhænger af årets virksomhedsperformance. Der-
med udledes, at der eksisterer en relation mellem pay og performance i de danske børsnoterede selskaber, som 
anvender incitamentsbaseret aflønning.  

 

 

Igen bemærkes, at formueeffekter ikke inkluderes i analysen. Netop årlige udsving i aktiekursen vil medføre vær-
diændringer i CEOens beholdning af selskabets aktier samt tildelt, men ikke endnu optjent, options- og aktieløn. 
Fra litteraturen erfares, at disse værdiændringer udgør størstedelen af pay-performance-sammenhængen. Vari-
ationen i CEOens samlede formue vil derfor reelt fluktuere mere med virksomhedsperformance end det fremgår 
i analysen. Dette gælder selvfølgelig primært for selskaber, hvor CEOen har betydelig formue investeret i selska-
bet. 

 

5.3.5 Delkonklusion  

I ovenstående delanalyse undersøges både absolut niveau, relativ variabel andel og den årlige ændring i CEO-
løn. Gennem regressionsanalyse med de tre variationer af CEO-løn som uafhængige variable identificeres signi-
fikante forklarende variable herfor. Størrelse dominerer som bestemmende variabel for CEO-løn og optræder 
som signifikant i langt størstedelen af regressionerne. I regressionsanalyserne fremgår performance endvidere 
som gennemgående signifikant variabel. Dette indikerer, at relationen mellem CEO-løn og virksomhedsperfor-
mance er blevet stærkere sammenlignet med tidligere danske undersøgelser. Litteraturen fremhæver formue-
effekten fra CEOens aktie- og optionsbeholdninger som afgørende for pay-performance-mål. Analysens påviste 
sammenhæng findes altså på trods af, at disse formuebetragtninger ekskluderes fra ovenstående analyse. For-
mueeffekter antages alt andet lige at styrke forholdet. I forlængelse af dette er det interessant, at sammenhæn-
gen mellem CEO-ejerandel og den variable andel af lønpakken ikke findes entydigt signifikant. Der påvises en 
sammenhæng mellem virksomhederne med en CEO-ejerandel over medianen, omend denne er søgt og baseret 
på et smalt dataudsnit. Herudover nævnes, at delanalysen blot identificerer variable, som forklarer en del af 
variationen i CEO-løn. Således udpeges sammenhænge og mønstre, mens der ikke kommenteres på den faktiske 
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styrke af de enkelte forklarende variable. Samtidig er analysens udvalgte potentielt forklarende variable ikke 
udtømmende.  

 

5.4 Top-performers  

I forrige delanalyse blev det undersøgt, hvilke virksomhedskarakteristika, der er afgørende for niveau og struktur 
af CEOens lønpakke. Det har i tidligere undersøgelser af incitamentsaflønning været den gængse metode at ana-
lysere CEO-løn, og variationer heraf, som den afhængige variabel. Nærværende delanalyse bidrager med en al-
ternativ tilgang, hvor den omvendte kausalitet undersøges: Hvad kendetegner ledelsesaflønningen hos de af da-
tasættets virksomheder, som har performet bedst over de seneste år?  

 

Således belyses problemstillingen fra en ny vinkel. Først udvælges de bedst performende virksomheder over de 
seneste fem år, hvorefter fællestræk med hensyn til virksomhedskarakteristika og incitamentsprogrammer iden-
tificeres. Dette sammenholdes løbende med hele datasættet, hvorved det afgøres, hvad eller hvorvidt top-per-
formers gør noget anderledes. Slutteligt testes sammenhængen mellem performance og de fundne fællestræk 
for incitamentsaflønning gennem regressionsanalyse. 

  

5.4.1 Udvælgelse af bedst performende selskaber  

For at undersøge fællestræk blandt de bedst performende danske selskaber fastsættes først de kriterier, som 
afgør, hvilke selskaber der inkluderes i analysen. Performance defineres, som gennemgående i opgaven, ved TSR. 
For at opnå tidsmæssig kongruens på tværs af virksomhederne sammenlignes TSR for kalenderår frem for regn-
skabsår. Således undgås markedsstøj og -udsving, som ellers kunne forfordele nogle selskaber som følge af for-
skudte regnskabsperioder.  

 

Tidshorisonten er netop en afgørende parameter. Performance bedømmes ud fra en 5-årig periode, baseret på 
to primære overvejelser. Først og fremmest ønskes effekten af særligt langsigtede incitamentsprogrammer in-
kluderet i perioden, mens det samtidig er afgørende, at incitamentsprogrammet i den enkelte virksomhed har 
været relativt uændret. På den ene side ønskes ideelt set så lang en tidshorisont som muligt. Et centralt under-
søgelsesområde for denne delanalyse er, hvorvidt langsigtede incitamentsprogrammer har en indflydelse på 
langsigtet virksomhedsperformance. 

 

På den anden side er der visse udfordringer ved en lang tidshorisont. Da data for selskabernes CEO-aflønning 
vedrører seneste regnskabsår, vil det være misvisende at vælge en tidshorisont for performance på eksempelvis 
20 år, da sammensætningen af CEOens lønpakke må antages at have ændret sig over så lang en periode. I tidli-
gere analyser erfares, at der er sket en udvikling i både udbredelse af incitamentsaflønning samt hvilke typer, 
som anvendes. Eksempelvis fremgår af delanalyse 5.1, at der over de seneste ca. fem år er sket et skift i typen af 
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aktiebaseret aflønning fra options- til aktieløn. Dette taler umiddelbart for anvendelse af en kortere tidshorisont. 
Til gengæld ses, at andelen af selskaber med en form for aktiebaseret aflønning er uændret over de fem år (56%). 
Da begge aktiebaserede aflønningstyper er af langsigtet karakter, vurderes den fem-årige periode passende. En 
yderligere udfordring er tilgængelighed af data. Jo flere år man går tilbage, jo flere virksomheder falder fra grun-
det manglende data. Ser man tilbage over 20 år, er det langt fra alle datasættets selskaber, som har været børs-
noteret i hele perioden. Kigges fem år tilbage frafalder 21 af datasættets 126 selskaber. Anvendes i stedet en tre-
årig periode falder 13 selskaber fra, altså ikke en markant forskel.  

 

Ovenstående overvejelser resulterer i, at en fem-årig periode vurderes passende til at rangere selskabernes per-
formance. Virksomhedsudvælgelse, beregninger, tabeller, osv. foretages ydermere med en tre-årig periode (bi-
lag 5.6) som en slags robusthedstest. Resultater sammenlignes løbende for de to perioder ved interessante lig-
heder og forskelle. 

 

Årlige værdier for TSR hentes fra Bloomberg. TSR over den fem-årige periode beregnes ved indeksering for hvert 
selskab. Herefter rangeres selskaberne efter periodens TSR, og den bedst-performende kvartil udplukkes til yder-
ligere analyse. Antallet af selskaber med tilgængelige TSR-data for den fem-årige periode er 105, hvorved øverste 
kvartil består af 26 selskaber.  

  

5.4.2 Fællestræk for top-performers  

Forhold vedrørende CEO-aflønning i de bedst performende selskaber præsenteres i en række tabeller. For at 
afgøre, hvorledes disse top-performers adskiller sig, holdes fællestrækkene op mod hele datasættet. Listen over 
top-performende selskaber kan findes i bilag 4.1. 
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Tabel 5.4.2.1: Overordnede karakteristika  

  

Note: %-andele af segmenter er relativt til det totale antal selskaber i datasættet med tilgængelige data (n=105) inden for 
de respektive størrelsessegmenter. Detaljeret info vedr. CEO-løn er defineret ved, at selskaberne har en dedikeret vederlags-
rapport enten selvstændigt eller via årsrapporten. 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Den øverste kvartil med hensyn til virksomhedsperformance over de seneste fem år domineres hovedsageligt af 
Large Cap-selskaber. Relativt til det totale antal selskaber med tilgængelig information er 36% af datasættets 
Large Cap-selskaber at finde blandt bedst-performende kvartil, mens kun 18% af Small Cap-selskaberne er re-
præsenteret. I forhold til sektorer er Health Care, Technology samt Oil & Gas de relativt bedst repræsenterede. 
Large Cap-selskaberne dominerer generelt opgavens datasæt, da informationskvaliteten her er stærkest. Large 
Cap udgør 10 af de 26 selskaber, hvorfor kendetegn for dette størrelsessegment får relativt stor betydning for 
resultaterne i denne delanalyse. 

 

Blandt de 26 top-performers anvender hele 92% incitamentsaflønning til CEOen. Dette er en noget højere andel 
end for det samlede datasæt, hvor andelen er ca. 79%, jf. tabel 4.3.1. De virksomheder, som performer godt, 
tenderer altså til at have et større fokus på at skabe økonomiske incitamenter for den administrerende direktør 
til at præstere. Foretages samme analyse baseret på en tre-årig TSR-horisont, er mønstret det samme; anven-
delse af incitamentsaflønning til CEOen er mere udbredt blandt de bedst performende selskaber. Vendes blikket 
mod tidshorisonten af de implementerede incitamentsprogrammer, er det særligt interessant, at andelen med 
langsigtet incitamentsaflønning er højere blandt de bedst performende virksomheder.  

  

Virksomhedsstørrelse Antal
Andel af str. 

segment
Large Cap 10 36%
Mid Cap 5 26%
Small Cap 9 18%
First North 2 29%
Total 26 25%

IBC karakteristika Antal
Andel af kvartil 

(n=26)
%-andel i 

samlet datasæt

Detaljeret info CEO-løn 14 54% 47%
CEO IBC 24 92% 79%

Incitament-perspektiv
Kortsigtet 22 85% 71%
Langsigtet 19 73% 60%
Inkl. begge 16 62% 53%
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Tabel 5.4.2.2: Variable lønkomponenter  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den variable lønandel udgør blandt de bedst performende selskaber gennemsnitligt 36% af den samlede løn-
pakke til CEOen, med en median på 34%. Sammenlignes dette med det samlede datasæt, jf. tabel 4.3.6, er an-
delen for hele datasættet væsentligt lavere; der udgør variabel løn gennemsnitligt blot 27% med en median på 
26%. Dette ses i forlængelse af det faktum, at en større andel af de bedst performende selskaber anvender inci-
tamentsprogrammer. Incitamentsaflønning er altså både mere udbredt blandt den bedst-performende kvartil 
generelt, og udgør samtidig en større andel af den samlede lønpakke til selskabernes CEOs. Det formodes desu-
den at have en betydning, at dette sub-datasæt har en stor andel af Large Cap-selskaber. Det er endvidere værd 
at bemærke, at selvom der er højere variabel aflønning blandt top-performers, er maksimumsgrænserne nogen-
lunde ens i forhold til det samlede datasæt. Den gennemsnitlige maksimumgrænse for bonus er endda lidt lavere 
her end for det samlede datasæt, mens aktiebaseret aflønning gennemsnitligt har 16 procentpoint højere mak-
simumsgrænse (bilag 4.1). 

 

Med hensyn til de forskellige typer af variabel aflønning er andelen, som anvender kontant bonus ca. 12 procent-
point højere sammenlignet med det samlede datasæt, mens brugen af aktiebaseret aflønning er omtrent 10 
procentpoint højere. Interessant nok er fordelingen mellem aktieløn og optionsløn nogenlunde ens sammenlig-
net med det samlede datasæt. For begge gælder, at optionsaflønning er en anelse mere udbredt end aktieløn. 
Det tyder således ikke på, at én af de to typer resulterer i bedre performance. Sammenhængen mellem god 
virksomhedsperformance og større udbredelse af variabel aflønning søges forklaret af principal-agent teorien. 
CEOs motiveres af det økonomiske incitament forbundet med performanceafhængig aflønning. Samtidig retter 
anvendelse af specielt langsigtede incitamentsprogrammer fokus og beslutninger mod langsigtet værdiskabelse. 

 

Aflønningstyper Antal
Andel af 

kvartil
%-andel i 

samlet datasæt
Kontant bonus 21 81% 69%
Aktiebaseret aflønning 17 65% 55%

Aktieløn 8 31% 28%
Optionsaflønning 9 35% 29%
Både aktie- og optionsløn 0 0% 2%

Variabel lønandel
Q1 top 

perf.
Samlet 
datasæt

Gennemsnit 36% 27%
Median 34% 26%
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Indtil videre har fokus i delanalysen været på udbredelsen og struktur af incitamentsaflønning, mens blikket nu 
rettes mod performancekriterier knyttet til incitamentsprogrammerne.  

  

Tabel 5.4.2.3: Performancekriterier 

 

Note: For KPI-typer er andele beregnet relativt til antal selskaber med incitamentsaflønning til CEOen. Overlap fremkommer. 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Aktiebaseret aflønning kan enten tildeles betingelsesløst eller afhængigt af præstationsopnåelse. Det fremgår af 
tabel 4.3.5, at hhv. 63% og 77% af de af datasættes selskaber, som anvender aktieløn, anvender præstationsaf-
hængig tildeling og justering i forbindelse med aktielønnen. Hos de bedst performende selskaber er denne andel 
noget højere på respektivt 75% og 88%, jf. tabel 5.4.2.4. Dette indikerer, at præstationsafhængig frem for betin-
gelsesløs årlig tildeling af aktieløn umiddelbart formår at skabe større, eller i hvert fald mere klart, incitament 
rettet mod langsigtet værdiskabelse hos CEOen og deraf opnås højere TSR. Andelen med præstationsafhængig 
tildeling og justering for optionsaflønning er dog lavere her end for det samlede datasæt, hvilket umiddelbart 
taler imod fremsatte argument for præstationsafhængighed af aktiebaseret aflønning som en del af forklaringen 
på bedre performance.  

  

Tabel 5.4.2.3 viser, at det gennemsnitlige antal KPIer tilknyttet direktørens incitamentsprogrammer er lavere 
blandt de bedst performende selskaber sammenlignet med hele datasættet. Et gennemsnitligt selskab i dette 
sub-datasæt knytter 3,5 KPIer til incitamentsprogrammer, mens medianen er 2 KPIer. For hele datasættet er 
gennemsnittet på 3,9 og medianen på 3. Dette indikerer, i overensstemmelse med overvejelserne i afsnit 5.2.2.3, 
at (for) høj kompleksitet kan resultere i en ufokuseret, og i værste tilfælde forvirret, CEO. De bedst performende 
selskaber ser ud til at prioritere en simpel og fokuseret tilgang, når det kommer til performancekriterier. Forskel-
len er dog ikke markant. 

 

KPI karakteristika og typer Antal
Andel af 

kvartil
%-andel i samlet 

datasæt
KPI-perspektiv (finansielle)

Kortsigtet 16 67% 53%
Langsigtet 11 46% 44%
Både kort- og langsigtet 11 46% 43%

KPI-typer
Resultatbaseret 16 67% 52%
Nøgletal 2 8% 10%
TSR 12 50% 47%
Kombination 11 46% 44%
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Relativt til antallet af selskaber med overordnet information omkring KPIer er anvendelsen af ikke-finansielle 
KPIer markant højere for top-performers end for det samlede datasæt, 89% mod blot 63%. Dette forklares for-
modentlig af, at den bedst-performende kvartil domineres af Large Cap-selskaber, som afgiver mere detaljeret 
information omkring konkrete performancekriterier knyttet til den variable løn. Sammenhængen mellem brugen 
af ikke-finansielle mål og relativt bedre performance kan ligge i, at aktionærerne over de seneste fem år i højere 
grad end tidligere påskønner ikke-finansielle forhold i og omkring virksomheden. I forhold til specifikke KPIer 
noteres, at anvendelsen af EBIT som KPI er mere udbredt her end for det samlede datasæt, hvilket er interessant 
set i lyset af resultaterne fra delanalyse 5.2.3. Her viste regressionsanalysen, at udviklingen i EBIT-margin er sig-
nifikant som forklarende variabel for årlige udsving i TSR, dog kun med adj. R2 på 0,06 (bilag 5.3).  

 

Andelen af selskaber med henholdsvis langsigtede og både kort- og langsigtede KPIer er marginalt højere hos 
den top-performende kvartil. I henhold til typen af KPIer ligger den største forskel i udbredelsen af resultatbase-
rede kriterier, som er noget højere her end for det samlede datasæt. 

 

CEOens ejerandel i selskabet er gennemsnitligt højere blandt de bedst performende selskaber. Gennemsnitligt 
udgør CEOens ejerandel her 8,2%, mens medianen er 0,3%, jf. tabel 5.4.2.4. For det samlede datasæt er gen-
nemsnittet 5,3% og medianen 0,1%. Som principal-agent-teorien tilsiger, medfører en højere ejerandel, at der i 
højere grad er sammenfald mellem CEOens og aktionærernes interesser. Den bedre fem-årige performance 
blandt disse selskaber forklares således af, at CEOen i højere grad har aktionærernes interesser for øje. Højere 
CEO-ejerandel er særligt interessant i lyset af, at Large Cap-selskaber udgør en relativt større andel af de bedst 
performende selskaber end for det samlede datasæt. Det kræver en større formue at eje en høj andel af et stort 
selskab, hvorfor den højere ejerandel blandt top-performers sker på trods af Large Cap-selskabernes dominans. 
Det er derfor overraskende, at blot 11 af datasættets selskaber har et decideret minimumskrav til CEO-aktiebe-
holdning. Principal-agent-teorien udpeger netop medejerskab som den mest direkte metode til at skabe over-
ensstemmelse mellem ledelsens og ejernes interesser, mens der i denne delanalyse observeres højere relativ 
CEO-ejerandel blandt datasættets bedst performende selskaber. 

 

Den mest iøjnefaldende forskel i forhold til ejerstruktur er, at en større andel af de bedst performende selskaber 
er fondsejede. Dette forklares af sub-datasættets større andel af Large Cap-selskaber og hænger sammen med 
den større udbredelse af incitamentsaflønning.  

 

Nedenstående tabel opsummerer afsnittets pointer. Herudover foretages lignende analyse af andre dataudsnit, 
for at danne et sammenligningsgrundlag for ovenstående resultater. Sammenligningsgrundlaget udgøres af føl-
gende sub-datasæt: Top-performers baseret på tre-årig performance, den værst-performende kvartil samt top-
5-performers i de enkelte størrelsessegmenter. 
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Tabel 5.4.2.4: Opsummering af fællestræk for forskellige sub-datasæt 

 

Note: ”Mixed top 5” indeholder de fem bedst performende selskaber inden for hvert af de fire størrelsessegmenter. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Foretages sammenligningen baseret på tre-årig TSR (bilag 5.6), er konklusionerne uændrede. Forskellen ligger 
hovedsageligt i, at selskaberne i den øverste kvartil over de seneste tre år indeholder en endnu større andel af 

Udvalgte karakteristika Top 25% perf. Hele datasæt Bund 25% perf. Mixed top 5
Størrelse
Andel Large Cap 38% 26% 4% 25%
Andel Mid Cap 19% 17% 19% 25%
Andel Small Cap 35% 41% 73% 25%
Andel First North 8% 16% 4% 25%

IBC forhold
Andel CEO IBC 92% 79% 77% 75%
Andel langsigtet perspektiv 73% 60% 54% 65%
Andel både kort- og langsigtet 62% 53% 46% 50%

Anvendelse af variable løntyper
Andel kontant bonus 81% 69% 69% 60%
Andel aktiebaseret aflønning 65% 55% 50% 60%

Variabel lønandel
Gennemsnitlig andel 36% 27% 19% 38%
Median andel 34% 26% 17% 39%

Præstationsafhængighed
Aktieløn

Tildeling andel 75% 63% 60% 83%
Fremtidig justering andel 88% 77% 60% 100%

Optionsaflønning
Tildeling andel 11% 19% 13% 17%
Fremtidig justering andel 0% 19% 25% 0%

KPIer
Gennemsnitligt antal 3,5 3,9 3,1 4,2
Median antal 2 3 3 3
Andel med ikke-finansielle KPIer 89% 63% 91% 92%
Andel langsigtet KPI-perspektiv 46% 44% 40% 40%
Andel med flere forskellige KPI-typer 46% 44% 40% 40%

CEO ejerandel
Gennemsnitlig ejerandel 8,2% 5,3% 2,2% 11,0%
Median ejerandel 0,3% 0,1% 0,1% 0,7%
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Large Cap-selskaber. Derudover, eller måske derfor, er udbredelsen af aktiebaseret aflønning højere. Ligeledes 
har flere af de top-performende virksomheder et langsigtet perspektiv, både i forhold til valg af lønkomponenter 
og performancekriterier knyttet til CEOens incitamentsaflønning. Altså understøttes afsnittets pointer. 

 

I tillæg hertil foretages som sammenligningsgrundlag samme analyse for den dårligst-performende kvartil over 
den fem-årige periode. Således testes, om modsatte forhold observeres blandt disse selskaber, og dermed dan-
ner belæg for ovenstående konklusioner vedrørende kendetegn for top-performers. Analysen af de dårligst per-
formende virksomheder understøtter resultaterne i følgende tilfælde. Den variable løn udgør en markant lavere 
andel af CEOens samlede lønpakke blandt de værst performende selskaber jf. tabel 5.4.2.4. Dette forklares for-
mentlig af, at bonus og aktiebaseret aflønning for året netop er lav på grund af dårlig performance. Generelt er 
udbredelsen af incitamentsaflønning, herunder særligt aktiebaseret aflønning, lavere blandt de dårligst perfor-
mende selskaber, og der er lavere grad af langsigtet fokus. Herudover er CEO-ejerandel ligeledes lavere, endda 
på trods af Small Cap-selskabers dominans af gruppen. Modsat undergraves konklusioner vedrørende antal 
KPIer. Analysen af den dårligst-performende kvartil viser nemlig, at også disse selskaber gennemsnitligt anvender 
færre KPIer end det samlede datasæt. 

 

I et forsøg på at tage højde for størrelsesbias, foretages samme øvelse for de fem bedst performende virksom-
heder inden for hvert af de fire størrelsessegmenter (bilag 5.6). Dog kan der argumenteres for, at dette skaber 
et størrelsesbias i den modsatte retning, når størrelsessegmenterne på denne måde tvinges til at udgøre en lige 
stor del af sub-datasættet. Ikke desto mindre fremgår resultaterne for denne tilgang af tabel 5.4.2.4 som sam-
menligningsgrundlag. Resultaterne understøtter i hovedtræk analysen, særligt konklusioner vedrørende CEO-
ejerandel og variabel lønandel. Igen udledes, at mønsteret med hensyn til færre KPIer, og dermed en simplere 
tilgang til performancemåling, ikke er et særligt kendetegn for top-performers, da antal KPIer for “Mixed Top 5"-
gruppen er højere end for det samlede datasæt. 

 

Særligt udbredelsen af incitamentsaflønning, højere grad af langsigtet fokus samt størrelse af CEO-ejerandel la-
der til at kendetegne de bedst performende selskaber. Analysen indikerer altså, at visse incitamentsaflønnings-
forhold medfører bedre langsigtet virksomhedsperformance. Dette betyder dog ikke, at et selskab er garanteret 
succes, såfremt CEOens lønpakke struktureres efter disse fællestræk. Som anbefalet af proxy advisors, bør be-
styrelsen inddrage det enkelte selskabs kontekst, når CEOens lønpakke designes.  

 

5.4.3 Sammenhængen mellem TSR og udvalgte karakteristika  

Forhenværende afsnit har undersøgt, hvorledes anvendelse af incitamentsaflønning blandt de bedst perfor-
mende selskaber adskiller sig fra det samlede datasæt. I kommende afsnit testes signifikansen af sammenhæn-
gen mellem performance og udvalgte incitamentsaflønnings-karakteristika med afsæt i de fundne kendetegn for 
top-performers. Der foretages flere varianter af følgende regression: 
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𝑇𝑆𝑅$ = 𝛽) + 𝛽+𝐶𝐸𝑂	𝐼𝐵𝐶$ + 𝛽4𝐴𝐵𝐴$ + 𝛽@𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙	𝑙ø𝑛𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙$ + 𝛽B𝐶𝐸𝑂𝑒𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙$ + 𝛽D𝑆𝑡𝑟. 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠$  

 

Her er TSR den fem-årige periodes total shareholder return angivet i procent, mens de forklarende variable er 
forskellige karakteristika for selskabernes incitamentsaflønning. Regressionen foretages med højest mulige antal 
observationer givet datatilgængelighed. Dette resulterer i n = 76. Yderligere foretages lignende regression, hvor 
outliers fjernes. Ligeledes indgår størrelsessegmenter som kontrolvariabel. 

  

Tabel 5.4.3.1: Regression af TSR mod udvalgte karakteristika for incitamentsaflønning 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

Regressionsoutputtet viser, at kun en lille del af variationen i TSR over den fem-årige periode forklares af de 
udvalgte karakteristika for ledelsesaflønning (R2 adj. på 0,135). Dummy-variablen for anvendelse af incitaments-
aflønning er ikke signifikant som forklarende variabel for TSR. Anvendelse af aktiebaseret aflønning er signifikant 
i én af regressionsvarianterne, hvor det er interessant at bemærke det negative fortegn. Foretages en regression 
for aktiebaseret aflønning enkeltstående, hvor de mest ekstreme outliers ekskluderes, er koefficienten dog po-
sitiv, men ikke længere signifikant. Dog viser korrelationsmatricen (bilag 4.5) for variablene, at der er korrelation 
på 0,54 mellem dummy-variablene CEO IBC og ABA. 

 

Den uafhængige variabel, som ser ud til bedst at forklare variationen i TSR, er den variable lønandel. Dette indi-
kerer, at en højere andel af variabel løn medfører bedre langsigtet virksomhedsperformance. Dette resultat er i 
overensstemmelse med de fundne fællestræk i 5.4.2 og indikerer, at anvendelse af incitamentsaflønning fører 
til øget virksomhedspræstation, hvilket understøtter hele formålet ved implementeringen af et incitamentspro-
gram til CEOen. CEOens ejerandel er signifikant i den samlede regression med ekskludering af outliers, men ikke 

Variable
Konstant -0,2067 0,2688
CEO IBC (0/1) 1,1771 0,2541 0,9005 0,1391
ABA (0/1) -2,2307 ** -0,0730 -0,4391 0,1592
Variabel lønandel (%) 6,5933 *** 1,3017 ** 4,3715 *** 1,0157 *
CEO ejerandel (%) 3,2578 1,8570 ** 1,3854 1,0213

R^2 0,1807 0,1222
Adj. R^2 0,1346 0,0646

Enkeltstående regressionerSamlede regressioner

OLS Outlier robust
TSR 5Y TSR 5Y

OLS alle variable 
(n=76)

Outlier robust alle 
variable (n=66)

TSR 5Y TSR 5Y
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som enkeltstående variabel. I afsnit 5.4.2 var en relativt højere CEO-ejerandel et af de mest iøjnefaldende fæl-
lestræk for top-performers. Resultatet fra tabel 5.4.3.1 stiller dog spørgsmålstegn ved signifikansen af sammen-
hængen mellem denne variabel og langsigtet virksomhedsperformance. 

 

Kontrolleres for størrelse ved benyttelse af fire dummy-variable (bilag 4.6), en for hvert størrelsessegment, ob-
serveres, at ingen af disse er signifikante. Inkludering af kontrolvariablene påvirker heller ikke fortegn for nogen 
af koefficienterne. Dog falder signifikansen af ABA-variablen da p-værdien ændrer sig fra ca. 2% til 8%. Det er 
yderligere værd at bemærke, at forklaringsgraden for de samlede regressioner er lavere, når outliers fjernes. 
Ligeledes er F-værdien kun signifikant på et 10%-niveau for denne variant af regressionen.  

 

Det er vigtigt at understrege, at kausalitetssammenhænge for denne delanalyse er usikker. Der kan være alter-
native forklaringer på, at størrelsen på den variable lønandel udledes som signifikant positiv forklarende variabel 
for fem-årig TSR. Den variable lønandel beregnes med udgangspunkt i senest afsluttede regnskabsår, og kan 
derfor netop være et resultat af årets virksomhedsperformance. I delanalyse 5.3.3 fremgår regnskabsårets TSR 
som signifikant forklarende variabel for størrelsen af den relative lønandel, hvorfor det ikke er tydeligt, hvilken 
variabel der forklarer den anden. Et yderligere eksempel er, at en relativt større CEO-ejerandel kan være et re-
sultat af CEOens forventning om god virksomhedsperformance frem for en forklaring på performance. Dermed 
understreges, at delanalysens resultater skal tages med forbehold, og agerer som indikationer nærmere end 
konklusioner. 

  

5.4.4 Delkonklusion 

Delanalysen indikerer, at særligt følgende fællestræk eksisterer blandt de bedst performende virksomheder: An-
vendelse af incitamentsaflønning, herunder høj variabel lønandel, langsigtet fokus i incitamentsprogrammerne 
samt relativt høj CEO-ejerandel. Disse fire kendetegn har merit ud fra principal-agent-teorien, hvorfor implemen-
teringen af disse fællestræk kan bidrage til positiv virksomhedsperformance, om end de ikke nødvendigvis udgør 
en opskrift på succes. Fra regressionsanalysen observeres, at kun få af parametrene er signifikante som forkla-
rende variable for langsigtet performance. Samtidig pointeres igen, at Large Cap-selskaber dominerer den bedst-
performende kvartil, hvorfor kendetegnende i nogen grad er sammenfaldende med dem, som karakteriserer 
større virksomheder. Det er derudover umuligt at isolere effekten af netop disse incitamentsaflønnings-forhold, 
ligesom kausalitetssammenhængen er usikker. Der eksisterer usikkerheder i analysen, da andre ikke-observe-
rede forhold kan være årsag til, at netop de 26 top-performers out-performer. 
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5.5 Opsummering af resultater  

For at undersøge opgavens problemstilling er analysen struktureret som fire delanalyser. I første delanalyse re-
plikeres tabeller fra tidligere danske undersøgelser med udgangspunkt i opgavens opdaterede datasæt. Sam-
menligning med tidligere resultater muliggør, at udviklingen i ledelsesaflønning udledes, mens forskelle og lighe-
der diskuteres. Herfra observeres, at antallet af selskaber, der anvender incitamentsaflønning til CEOen er steget. 
Ligeledes er niveauet for CEO-løn steget i reale termer, mens den variable løn udgør en større andel af den sam-
lede lønpakke. Denne udvikling drives primært af de større virksomheder, som antages i højere grad at være 
internationaliseret og kigge mod udenlandske konkurrenter. Amerikanske tendenser går igen hos specielt de 
større danske selskaber, dog med nogle års forsinkelse, hvorfor USAs rolle som frontløber og inspirationskilde 
understreges. Dette kommer til udtryk i anvendelsen af aktiebaseret aflønning blandt danske selskaber, hvor der 
over de seneste fem år er sket et skift fra optionsaflønning til aktieløn. Samme skift observeredes i amerikanske 
selskaber tilbage i 00’erne, jf. afsnit 3.2.1. Stigningen i den variable lønandel forklarer delvist stigningen i total 
CEO-løn, da den risikoaverse CEO kompenseres for en mere risikobehæftet lønpakke. 

 

Anden delanalyser stiller skarpt på performancekriterier forbundet med den variable aflønning. En generel ten-
dens er, at de større selskaber anvender et højere antal KPIer, herunder flere forskellige KPI-typer. Hos de større 
selskaber anvendes ofte både finansielle og ikke-finansielle KPIer, mens de mindre selskaber oftere blot gør brug 
af finansielle resultatbaserede KPIer. Med hensyn til tidshorisonten, anlægger de større selskaber oftere en kom-
bination af kort- og langsigtet fokus, hvorimod langsigtede KPIer observeres mindre hyppigt hos de mindre virk-
somheder. Dette resultat kan potentielt forklares af den lavere detaljegrad i rapporteringen. Regressionsanalyse 
af sammenhængen mellem TSR og udvalgte finansielle KPIer viser, at TSR over en flerårig periode bedst forklares 
af periodens salgsvækst. Omsætning er den mest udbredte KPI blandt datasættes selskaber, hvilket er i overens-
stemmelse med regressionens resultat. Udsving i TSR for de enkelte regnskabsår forklares umiddelbart bedre af 
de årlige ændringer i EBIT-margin, ROE samt vækst i det frie cash flow. Dette er interessant i forhold til hvilke 
KPIer, selskaberne tilknytter den enkelte løntype. 

 

CEO-løn forsøges i tredje delanalyse forklaret ved udvalgte virksomhedskarakteristika. Dette gøres fra tre for-
skellige vinkler på CEO-løn: Absolut niveau, relativ variabel lønandel samt ændring i total CEO-løn fra forrige 
regnskabsår. Størrelse fremstår som afgørende parameter i forhold til at forklare variationen i både total og 
variabel andel af CEO-løn. Interessant er det, at performance for regnskabsåret, målt ved TSR, ligeledes gennem-
gående er signifikant positivt korreleret med CEO-løn. Dette viser en positiv udvikling i pay-performance-relatio-
nen sammenlignet med tidligere undersøgelse af Bechmann (2008), hvor en sådan sammenhæng ikke påvises. I 
analysen medtages ikke effekten fra værdiændringer i aktie- og optionsbeholdninger, som i litteraturen fremhæ-
ves som primær drivkraft for pay-performance-mål og dermed står for størstedelen af variationen i CEO-formue. 
Til trods for dette, påvises på baggrund af opgavens datasæt en signifikant sammenhæng mellem CEO-løn og 
TSR. Alt andet lige må eksklusionen af formueeffekter svække pay-performance-relationen, hvorfor signifikansen 
af performance som forklarende variabel understreges. Modsat er CEO-ejerandel ikke entydigt signifikant for 
CEO-løn, om end denne findes signifikant i visse dataudsnit. Intuitivt er det forventeligt, at størrelsen på den 
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variable andel af CEOens løn er negativt korreleret med CEOens relative ejerandel. Dette ses i lyset af, at både 
principal-agent-teorien og retningslinjer fra fremtrædende proxy advisors tilsiger, at incitamentsprogrammet bør 
tilpasses den enkelte CEO. En betydelig ejerandel af selskabets aktier, og deraf væsentligt økonomisk incitament, 
medfører lavere behov for incitamentsaflønning.  

 

I fjerde delanalyse undersøges sammenhængen mellem performance og incitamentsaflønning med udgangs-
punkt i de bedst performende selskaber som en alternativ analysetilgang. Fællestræk med hensyn til ledelsesaf-
lønning i disse selskaber udledes og holdes op mod datasættet som helhed. Det pointeres, at Large Cap selskaber 
dominerer gruppen af top-performers. Incitamentsaflønning til CEOen er mere udbredt blandt de bedst perfor-
mende selskaber. Den variable løn udgør ligeledes en væsentligt højere andel sammenlignet med, hvad der ob-
serveres for hele datasættet. Derudover anlægges generelt et mere langsigtet perspektiv. CEOens ejerandel er 
gennemsnitligt større hos de bedst performende virksomheder på trods af Large Cap-selskabernes dominans. 
Yderligere er det interessant, at de bedst performende selskaber anvender et lavere antal KPIer, hvilket kunne 
tyde på, at en simpel struktur forsyner CEOen med et klarere fokus. Dette argument undermineres af, at der 
blandt selskaberne med dårligst performance også anvendes færre KPIer end gennemsnittet for det samlede 
datasæt. De udpegede fællestræk for CEO-aflønning blandt top-performers er ikke en opskrift på succes. Sam-
menhængen mellem performance og de fundne kendetegn for top-performers testes ved regressionsanalyse. 
Kun størrelsen på den variable lønandel er entydigt signifikant som forklarende variabel for virksomhedsperfor-
mance i alle variationer af regressionen. Denne er dog forbundet med stor usikkerhed, da den variable lønandel 
kan være et resultat af netop virksomhedsperformance. Delanalysen indikerer en positiv sammenhæng mellem 
anvendelse af incitamentsaflønning og virksomhedspræstation over en fem-årig periode. 

 

Analysen identificerer virksomhedsstørrelse, -performance og aktiebaseret aflønning (ABA-dummy) som signifi-
kante forklarende variable for CEO-løn. Derudover udpeges en række fællestræk hos de virksomheder, som har 
præsteret bedst over de seneste fem år. Med afsæt i problemstillingen fokuserer analysen på tendenser og sam-
menhænge, som testes og påvises gennem regressionsanalyse. Analysens konklusioner kan påvirkes af tilfældig-
heder samt andre udenforstående faktorer. Kausalitet er en stor udfordring i delanalyserne, som der løbende 
reflekteres over. Dette diskuteres yderligere i afsnit 6.1 
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6. Diskussion  
I kommende afsnit nuanceres analysen og dens resultater. Opgavens praktiske udgangspunkt betyder, at teorien 
ikke kan stå alene, men at resultaterne skal kunne bruges ude i virkeligheden. Derfor inkluderes en mere generel 
diskussion om incitamentsaflønning og forhold, som denne opgave ikke inkluderer. Opgavens analyse er natur-
ligvis ikke udtømmende og inkluderer langt fra alle variable, som potentielt influerer niveau og sammensætning 
af ledelsesaflønning i danske børsnoterede virksomheder. Yderligere diskuteres udfordringer og skøn i forbin-
delse med analysen. Diskussionen udpeger, at der fortsat står mange spørgsmål ubesvaret, hvilket giver anled-
ning til fremtidige undersøgelser.  

 

6.1 Analysens faldgruber  

Allerede i metodeafsnittet samt afsnit 4.2 identificeres datasættets begrænsninger samt kilder til fejl. Nærvæ-
rende afsnit diskuterer svagheder ved fremgangsmåder og resultater. 

 

Virksomhedsstørrelse som dominerende faktor 

Virksomhedsstørrelse går igen som en afgørende faktor i analysernes resultater. Derudover findes andre signifi-
kante forklarende variable for CEO-løn. Dog understreges, at disse variables signifikans også kan være et resultat 
af virksomhedsstørrelse. Mangel på data medfører, at flere af datasættets virksomheder må ekskluderes fra ana-
lyserne – i nogle analyser flere end andre. Datatilgængelighed er især et problem i forbindelse med analyser, 
hvor et langsigtet perspektiv ønskes belyst. Jo længere tidshorisont, jo flere selskaber må ekskluderes. Det bety-
der, at visse regressioner baseres på relativt få observationer, hvorfor resultaterne er forbundet med større grad 
af usikkerhed. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved resultaternes generaliserbarhed. Problemstillingen, og 
deraf dataindsamlingen, forsøger at inddrage så mange virksomheder som muligt for at udlede generelle ten-
denser for danske selskaber på tværs af størrelser og sektorer. De større selskaber afgiver mere detaljeret infor-
mation om ledelsens aflønning, hvorfor Large Cap-segmentet er relativt overrepræsenteret i regressionernes 
dataudsnit sammenlignet med de øvrige størrelsessegmenter. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt analysens kon-
klusioner i virkeligheden henvender sig mere til de større virksomheder.  

 

Kausalitet og tilfældigheder  

Særligt i delanalyse 5.4, hvor sammenhæng mellem karakteristika ved incitamentsaflønning og selskabsperfor-
mance undersøges, er der flere faktorer, som giver anledning til diskussion. Delanalysen leder efter sammen-
hænge af enhver art, og går man på jagt efter sammenhænge i et stort datamateriale, er der god sandsynlighed 
for at finde én. Sammenhængene bærer dog præg af usikkerhed, og kan muligvis dække over påvirkning fra 
udenforstående faktorer og tilfældigheder. Der tages i nogen grad højde for dette, da de potentielt forklarende 
variable ikke udvælges tilfældigt, men udvælges med udgangspunkt i tidligere undersøgelser og de netop fore-
tagne delanalyser.  
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En markant udfordring ved denne type analyser er kausalitet, da effekten af incitamentsaflønning ikke kan isole-
res. Sammenhænge mellem de undersøgte variable er komplicerede, og det er vanskeligt at udlede hvad, der 
forklarer hvad. Dette illustreres af den relative CEO-ejerandel som forklaring på virksomhedsperformance. Er 
CEO-ejerandelen forklaringen på eller resultatet af virksomhedens performance? 

 

Skellet mellem kort- og langsigtede KPIer 

Når det undersøges, hvorvidt finansielle KPI knyttet til incitamentsprogrammer er af kortsigtet eller langsigtet 
karakter, kan det diskuteres, om det i virkeligheden er helt så nemt at kategorisere KPIer som kort- eller langsig-
tede. Nogle af de KPIer, der defineres som kortsigtede, er velsagtens et middel til målet i forhold til langsigtet 
værdiskabelse og Shareholder Value. Altså kan det tænkes, at de kortsigtede KPIer netop vælges for at give CE-
Oen et konkret mål og fokusområde for det indeværende år, som i sidste ende bidrager til langsigtet værdiska-
belse. Kategoriseringen bliver en anelse firkantet, da performancekriterier er mere komplekst end som så.  

 

Fra delanalyse 5.2 fremgår det, at omsætningsvækst på længere sigt forklarer en del af variationen i TSR, mens 
ændring i EBIT, ROE samt FCF-vækst forklarer TSR for det enkelte regnskabsår. I lyset heraf kunne det være inte-
ressant at undersøge nærmere, hvilken variabel lønkomponent de enkelte KPIer tilknyttes.  

 

Ny CEO i data-året 

For selskaber med CEO-udskiftning i løbet af regnskabsåret for dataindsamlingen opstår der yderligere kilder til 
fejl. Som det nævnes i afsnit 4.1, forsøges løndata for så vidt muligt normaliseret og renset for ekstraordinære 
beløb. Tildelt incitamentsaflønning i disse selskaber kan dog fortsat berøre til- og fratrædelsesordninger, og altså 
ikke repræsentere det faktiske incitamentsprogram. Ansættelse af ny CEO kan samtidig påvirke aktiekursen eks-
traordinært, hvorfor TSR-data kan indeholde støj.  

 

TSR som performancemål 

I forlængelse af ovenstående er det relevant at diskutere, om det er retvisende at benytte TSR som enkeltstående 
mål for selskabsperformance i forbindelse med analyse af ledelsesaflønning. Argumentet for anvendelse af TSR 
er, at det bedst repræsenterer aktionærernes interesser, og jf. principal-agent-teorien bør CEOen måles på, om 
der skabes værdi i virksomheden. TSR er ideelt som langsigtet KPI, da det opfanger både forventninger, markeds-
forhold, osv., modsat de resultatbaserede KPIer, som ekskluderer en række relevante faktorer. Ved TSR evalueres 
selskabet som helhed, og alle forhold i og omkring virksomheden opfanges. Dette argument taler dog samtidig 
imod TSR som performancemål. Alle interne som eksterne faktorer inkluderes i dette performancemål, herunder 
markedsudsving, medieomtale, og lignende. Den administrerende direktørs præstationsafhængige løn vil såle-
des afhænge af forhold, som er uden for CEOens kontrol – glimrende illustreret i disse tider, hvor Covid-19 på-
virker de fleste selskaber betydeligt. I sådanne situationer er det fordelagtigt at anvende relative frem for abso-
lutte performancestandarder. Således vurderes CEOens præstation i forhold til sammenlignelige virksomheder, 
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hvorfor den variable løn i mindre grad påvirkes af generelle markedsudsving. Relative performancestandarder er 
dog ikke uproblematiske. Dette kræver, at selskabet finder peers med fuldstændigt sammenlignelige forhold 
inden for bl.a. markedsforhold, forretningsforhold, risiko, regnskabsstandarder mv. 

 

Som alternativt mål for virksomhedens performance kan det diskuteres, om regnskabsbaserede mål for perfor-
mance vil være mere retvisende at anvende til analyseformål omhandlende CEO-aflønning. Denne type perfor-
mancekriterier er i højere grad inden for CEOens kontrol end TSR. Det kunne eksempelvis være interessant at 
benytte EVA som alternativt performancemål, for at se hvordan analysens resultater påvirkes.  

 

6.2 Andre forhold  

6.2.1 Transparens  

Skønt transparens ikke har været direkte genstand for analyse, har niveauet af transparens haft en afgørende 
rolle for datasættet og deraf analysens resultater. Mangel på standardisering af rapportering om incitamentsaf-
lønning har medført skønsmæssige udfordringer. I lyset af dette, er Aktionærrettighedsdirektivets øgede oplys-
ningsforpligtelser kærkomne og formodes at bidrage til en positiv udvikling i transparensniveauet. Reglerne ved-
rørende offentliggørelse af vederlagsrapport gælder først ved generalforsamlinger afholdt i foråret 2021, for 
selskaber med kalenderåret som regnskabsår, hvorfor nærværende opgave ikke når at høste fordelene forbun-
det med de skærpede krav fuldt ud. Datamaterialet tilgængelig for fremtidige lignende studier vil altså muliggøre 
en mere dybdegående analyse. Når dette er sagt, er Aktionærrettighedsdirektivet ingen garanti for fuldkommen 
transparens fremadrettet. Komitéen for God Selskabsledelse har publiceret en skabelon til vederlagsrapporten 
(Komitéen, 2020), som kan være en hjælp til at få skabt en form for standardisering på området. Dog offentliggør 
specielt større virksomheder allerede en vederlagsrapport, hvor det formodes, at de vil fortsætte med samme 
model. Som erfaret i analysen er der ikke to CEO-lønpakker, som er identiske. Der er adskillige kombinationer af 
både lønkomponenter, forhold omkring disse samt performancekriterier i de danske selskaber. Dette vanskelig-
gør standardiseringsproblematikken yderligere. 

 

6.2.2 Incitamentskontrakten  

Det står klart, at der ikke findes én måde at aflønne selskabets CEO på, og at der samtidigt ikke eksisterer en 
optimal ”one-size-fits-all”-løsning på dette komplekse problem. Aflønning af den administrerende direktør, her-
under specielt udvælgelse af performancekriterier, afhænger i høj grad af den enkelte virksomhed og dennes 
kontekst. Dette bekræftes både i litteraturen samt af anbefalinger fra fremtrædende proxy advisors. Her viser 
datasættet tydelig mangfoldighed. De danske selskaber aflønner topledelsen vidt forskelligt, og bruger endvidere 
mange og bredt fordelte KPIer, som vist i tabel 4.3.8 og delanalyse 5.2. Dette indikerer, at de danske selskaber 
ikke indvilliger i en markeds-konformitet, men netop designer incitamentsprogrammet til de virksomhedsspeci-
fikke forhold, som det anbefales. 
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I forlængelse heraf nævnes, at incitamentskontrakten bør tilpasses den enkelte CEO. Dette undersøges med ud-
gangspunkt i CEO-ejerandel. I analysen er CEOens ejerandel ikke entydigt betydende for den variable andel af 
den totale CEO-løn. Dette er særligt interessant, da både Jensen & Murphy (1990b) og retningslinjer fra Glass 
Lewis & co. (2020) nævner, at der bør tages højde for CEO-ejerandel i forhold til den præstationsafhængige løn. 
Dette kan inspirere til en mere dybdegående undersøgelse af, hvorvidt lønpakken reelt tilpasses den enkelte 
CEO. En incitamentskontrakt optegnet uden CEOens specifikke forhold for øje, kan have dæmpende og i værste 
fald modsatrettet indvirkning på dennes økonomiske incitament. 

  

I jagten på den perfekte lønkontrakt til CEOen eksisterer den kontrovers, at jo mere kontrakten tilpasses den 
enkelte virksomhed, herunder den enkelte CEO, og jo flere elementer, der indgår i den samlede lønpakke, jo 
mere kompliceret og ressourcetungt bliver det for virksomheden. Selvom opgavens fokus hidtil har ekskluderet 
regnskabs- og skattemæssig håndtering af incitamentsaflønning, findes det her relevant at knytte et par kom-
mentarer hertil. I forbindelse med specielt langsigtede incitamentsprogrammer er den faktiske fremtidige udbe-
taling uvis for både selskabet og CEOen. Hensættelser til sådanne fremtidige forpligtelser skal dog fremgå af 
selskabets regnskaber. Selskabet er således nødsaget til at rapportere en nutidsværdi af udestående lønforplig-
telser, en beregning der inkluderer analytiske skøn om flere usikre forhold såsom forventninger til aktiekursen 
og diverse antagelser i forbindelse med prisfastsætning af optioner. Tiltagende kompleksitet i CEOens lønpakke 
medfører således en stigende administrativ byrde. Implementering af incitamentsaflønning vil, alt andet lige, 
kræve investering i mandetimer i form af både skatte- og regnskabsspecialister, samt ekspertise inden for pris-
fastsætning af finansielle instrumenter. Disse omkostninger skal naturligvis ses i forhold til den økonomiske ge-
vinst, selskabet forventer i forbindelse med, at CEOen motiveres til at prioritere langsigtet værdiskabelse. 

 

6.2.3 Kompleksitet  

I forlængelse af dette diskuteres, om analysen indikerer, at tiltagende kompleksitet i form af inklusion af flere 
lønkomponenter i lønpakken eller flere KPIer tilknyttet den enkelte løntype, faktisk medfører en stærkere pay-
performance-sammenhæng. Da både den bedst- og værst-performende kvartil, som analyseret i 5.4, anvender 
færre KPIer end den gennemsnitlige observation i det samlede datasæt, findes intet bevis på, at mange KPIer 
tilknyttet den variable lønandel er bedre end få. I datasættet fremgår, at kun tre selskaber anvender begge typer 
af aktiebaseret aflønning, både aktie- og optionsløn, som heller ikke bevises at bidrage til bedre virksomheds-
performance. Herudfra kan hverken konkluderes for eller imod kompleksitet i lønkontrakten. Her argumenteres 
således for, at simplicitet alt andet lige må være at foretrække, såfremt det ikke tydeligt kan bevises, at komplek-
siteten fremmer virksomhedspræstation samt sammenhængen mellem CEO-løn og performance. 

 

6.2.4 Ikke-økonomiske incitamenter  

I analysen af ledelsesaflønning, er det relevant at inddrage yderligere virksomhedskarakteristika, aktionærfor-
hold og andre virksomhedsspecifikke faktorer, men også faktorer såsom psykologi og politik. Specielt antagelsen 
om mennesket som værende fuldstændig rationelt er en forsimplende antagelse, som er bredt kritiseret. Det 
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kan ikke benægtes, at individuelle præferencer, risikoprofil og selvopfattelse påvirker beslutningsprocesser såvel 
som motivation hos CEOen. Analysen fanger ikke adfærdsmæssige afvigelser og motivation af ikke-økonomisk 
karakter. Hertil bemærkes, at sådanne faktorer i høj grad er individuelle og vanskelige at kvantificere. Inklusion 
af disse kræver omfattende kvalitative data, som i høj grad er kontekst-specifikke, hvorfor generaliserbarheden 
vurderes at være yderst begrænset. 

 

Hernæst inkluderes overvejelser om, hvorvidt et fokus udelukkende på økonomisk incitament i virkeligheden er 
for virkelighedsfjernt. Nyere kritikere påstår, at denne aflønningsform ligefrem ødelægger iboende motivation 
(Cable & Vermeulen, 2016). Samtidigt pointeres, at fastlagte rammer og standardiserede performancekriterier 
leder til mekanisk aktivitet. At CEOen tvinges til at fiksere på fastlagte mål, sker på bekostning af innovation og 
kreativitet, og heraf skades langsigtet værdiskabelse (Kohn, 1993). CEOens adfærd styres af de opsatte perfor-
mancekriterier, men ikke nødvendigvis i den ønskede retning.  

 

Det økonomisk rationelle menneskeideal personificerer ikke et komplet menneske. God performance kan forkla-
res af en selvdreven og selvmotiveret CEO, som elsker sit arbejde. Det er ydermere trist at forestille sig, at penge 
skulle være den eneste grund til, at enhver lønmodtager møder op på arbejde hver dag. Andre ikke-økonomiske 
incitamenter inkluderer magt, prestige og ære. En stilling som top-direktør medfører stort ansvar, og dermed 
også beslutningsstyrke og magt. Mennesket kan være drevet af behovet for at anses som magtfuld gennem et 
givent job.  Samtidig er det prestigefyldt at besidde titlen ”administrerende direktør” specielt i en stor og aner-
kendt virksomhed.  

  

6.2.5 Politisk indblanding  

Slutteligt diskuteres indblanding fra eksterne parter, herunder både aktører med og uden økonomisk tilknytning 
til selskabet. I mediebilledet fremstilles artikler om CEO-løn oftest med negative konnotationer. Omdrejnings-
punktet bliver den store stygge CEO og skandaløse bonusbetalinger ude af proportioner. I opgaven analyseres 
primært interne faktorer, som påvirker incitamentsaflønning samt udformningen af den optimale aflønningskon-
trakt. Litteraturen byder specielt op til diskussion af regeringens indblanding, da det i USA observeres, at politik 
tydeligt har stået bag nogle af de historiske tendenser inden for ledelsesaflønning. 

 

Regulering på området begrænser bestyrelsens handlefrihed, når CEOens aflønningskontrakt udformes. Endvi-
dere defineres ”rimelighed” og ”fornuft” ude i samfundet igennem politik og medier. Nyhedsmedier med flair 
for fængende overskrifter fokuserer på snævre emner inden for incitamentsaflønning. Herigennem bliver virk-
somheder, som udbetaler store millionbeløb til deres CEO udhængt. Der inddrages ikke nødvendigvis overvejel-
ser vedrørende årets performance eller andre faktorer, som forårsager denne høje udbetaling. Såfremt årets 
præstation inddrages i sådanne artikler, er det typisk fordi denne har været utilfredsstillende, mens den admini-
strerende direktør umiddelbart fortsat har indløst en væsentlig løncheck. Hvis CEOen er medaktionær i selskabet, 
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kan værdiændringer i aktie- og optionsbeholdninger udligne og måske endda overgå værdien af årets tildelte 
løn. 

  

Ikke desto mindre spiller både øget mediefokus og regulering en rolle med hensyn til CEO-løn. Samfundsmæssige 
faktorer kan indirekte amputere bestyrelsens handlefrihed med hensyn til at optimere og udforme CEOens løn-
kontrakt. Således implementeres en implicit top og bund i præstationsstrukturen. Incitamentsaflønningen mister 
sin effektivitet, og den reelle sammenhæng mellem løn og performance svækkes, jf. afsnit 3.1.3. Dette er tilfæl-
det i de ekstreme tilfælde, hvor en CEO enten præsterer så overlegent, at dette medfører en enormt høj bonus, 
som vil tiltrække megen opmærksomhed, samt ved højest utilfredsstillende performance, hvor det synes urime-
ligt at forlange negativ variabel løn, altså en samlet udbetalt løn mindre end den faste andel. Et sådant implicit 
sikkerhedsnet resulterer i manglende rå variation i CEO-løn som funktion af performance. Hertil bemærkes, at 
formueeffekter fra eksisterende aktiebeholdninger og aktiebaseret aflønning kan afhjælpe dette problem, da 
CEOen belønnes/straffes rent økonomisk afhængigt af udviklingen i selskabets aktiekurs. 

 

Oplysningskrav kan medvirke til det øgede mediefokus. I takt med at selskabernes informationsniveau og -kvali-
tet omhandlende ledelsesaflønning stiger, befinder emnet sig i højere grad i mediernes søgelys. Information 
vedrørende CEOens løn bliver offentligt tilgængelig, herunder ekstreme observationer i form af høje lønninger. 

 

Det kan således diskuteres, om samfundets indblanding er positiv eller negativ. Såfremt de enkelte bestyrelses-
medlemmer formodes at være kompetente, udgøres bestyrelsen netop af de med bedst kompetence til at ud-
forme CEOens aflønningskontrakt, hvorfor opgaven bør betros bestyrelsen uden offentlig regulering. Er besty-
relsen derimod inkompetent, har aktionærerne magten til at udskifte enkelte eller flere bestyrelsesmedlemmer. 
Her kommer principal-agent-problemet vedrørende asymmetrisk information på banen. Det er vanskeligt for 
aktionærerne at overvåge både bestyrelsens, som mellemled, samt CEOens handlinger, uden kravene om trans-
parens fra politiske instanser. Det er derfor en balancegang, hvor meget regeringen bør blande sig i, hvordan 
virksomhederne forholder sig til ledelsesaflønning, herunder struktur og design af incitamentsprogrammer. 

 

6.3 Teori versus praksis  

Tilbage står det måske vigtigste spørgsmål i forhold til incitamentsaflønning: Virker det? Vi kan hurtigt nå til enig-
hed om, at incitamentsaflønning – i teorien – er en god idé. Hvis selskaber igennem anvendelsen af variabel 
aflønning kan incentivere CEOen til at tilgodese aktionærernes interesser og fokusere på langsigtet værdiska-
belse i virksomheden, alt imens dette er i CEOens egen økonomiske interesse, er der jo tale om en situation, hvor 
alle parter vinder. Men hvordan forholder dette sig i praksis? 
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I litteraturen stilles spørgsmålstegn ved styrken af pay-performance sammenhængen, om end det tyder på, at 
relationen har undergået en positiv udvikling. Denne opgave påviser ligeledes en positiv og signifikant pay-per-
formance-sammenhæng. Hos de bedst performende virksomheder observeres en relativt høj gennemsnitlig va-
riabel lønandel, holdt op mod hele datasættet samt den dårligst-performende kvartil, hvilket argumenterer for 
anvendelse af incitamentsaflønning. Yderligere er CEOens ejerandel højere blandt de bedst performende selska-
ber, hvorved der skabes sammenfald mellem CEOens og aktionærernes interesser. Dette indikerer, at principal-
agent-teoriens argumenter finder anvendelse i praksis. 

 

Der eksisterer fordele og ulemper ved alle lønkomponenter og performancemål. Definitionen af pay-for-perfor-
mance er ikke entydig i litteraturen, og brugen af TSR som enkeltstående mål for CEOens performance er ikke 
nødvendigvis ideel. Flere forhold taler for, at sammenhængen mellem CEO-løn og performance er svær at ud-
lede. Ethvert performancekriterie er utilstrækkeligt i forhold til at opfange alle (og udelukkende) relevante facet-
ter i evalueringen af CEOens præstation. 

 

  



Cand.merc. FIR 15.05.2020 Ledelsesaflønning 

 109 

7. Konklusion  
Opgavens formål er at afdække, hvordan de danske børsnoterede selskaber anvender incitamentsaflønning til 
den administrerende direktør. Med dette udgangspunkt undersøges, hvordan niveau og sammensætning af løn-
pakken forklares af bestemte virksomhedskarakteristika. 

 

Offentlig tilgængelige data indsamles for at danne et opdateret overblik over ledelsesaflønning blandt de danske 
børsnoterede virksomheder. Tidligere studier agerer inspirationskilde og sammenligningsgrundlag for analysen. 
Udover akademiske studier inddrages i lyset af opgavens praktiske fokus retningslinjer fra fremtrædende proxy 
advisors. Problemstillingen undersøges ved brug af regressionsanalyse. 

 

Formålet med incitamentsaflønning er at skabe sammenfald mellem CEOens og ejernes interesser. Incitaments-
aflønning opstår som en mulig løsning på dette interesseproblem. Kontraktuelt skabes økonomiske incitamenter 
for CEOen til at maksimere Shareholder Value, gennem enten præstationsafhængig aflønning eller medejerskab.  

 

Direktørens samlede lønpakke bliver sammensat på mange forskellige måder i de danske børsnoterede selska-
ber. Der eksisterer adskillige variable lønkomponenter med forskellige karakteristika og hver deres styrker og 
svagheder. Det enkelte incitamentsprogram kan herudover struktureres på vidt forskellig vis med hensyn til både 
præstationsafhængighed, tidshorisont og grænseværdier. Kontante bonusprogrammer vedrører typisk det en-
kelte regnskabsår, mens aktiebaserede incitamentsprogrammer er af mere langsigtet karakter. Virksomhederne 
måler CEOens performance forskelligt. Både typen og antal af performancekriterier knyttet til den variable løn 
varierer selskaberne imellem.  

 

Gennemgangen af udvalgt litteratur inden for incitamentsaflønning foretages med udgangspunkt i fire hovedte-
maer; niveau og komposition af CEO-løn, metodisk fremgangsmåde, pay-performance-relationen samt signifi-
kante variable og mønstre. Over tid er både absolut niveau for CEO-løn og den relative variable lønandel steget, 
mens der i forhold til den aktiebaserede aflønning observeres et skift fra optionsløn til aktieløn. Der eksisterer 
ikke entydig enighed om den metodiske fremgangsmåde til analyse af sammenhængen mellem pay og perfor-
mance. I litteraturen observeres en positiv udvikling i denne sammenhæng, om end både akademikere og nyere 
kritikere fortsat kritiserer styrken af pay-performance-relationen. Der eksisterer i litteraturen bred enighed om, 
at virksomhedsstørrelse er en afgørende faktor for både niveau og komposition af ledelsesaflønning. Dog findes 
i litteraturen intet entydigt svar på, hvorvidt virksomhedsperformance reelt driver CEO-løn.  

 

Reguleringen på området opstiller overordnede rammer, mens proxy advisors bidrager med konkrete normative 
retningslinjer. De fremhæver, at der ikke findes en “one-size-fits-all"-model for incitamentsaflønning, men at den 
enkelte virksomhed og dennes kontekst skal vurderes som en totalitet på case-by-case basis. 
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Dataindsamlingen afhænger af virksomhedernes afgivne informationskvalitet. Rapporteringen af den admini-
strerende direktørs aflønning varierer betydeligt, hvilket nødvendiggør analytiske skøn. Der ses en tendens til, at 
større selskaber generelt afgiver mere detaljeret information, hvorfor de relativt dominerer datasættet.  

 

I besvarelsen af problemstillingen struktureres analysen i fire delanalyser; udvikling, performancekriterier, for-
klarende variable for CEO-løn samt kendetegn for top-performers. 

 

Komparativ analyse af det opdaterede datasæt sat i forhold til tidligere danske studier viser, at udbredelsen af 
incitamentsaflønning er steget. Det gennemsnitlige niveau for aflønning af CEOs i danske børsnoterede selskaber 
er steget, mens den variable løn gennemsnitligt udgør en større andel af den samlede lønpakke. Den stigende 
variable lønandel forklarer delvist den samlede lønstigning, da den præstationsafhængige løn er risikobehæftet. 
I overensstemmelse med tendenser i tidligere amerikanske studier observeres over de seneste fem år et skift fra 
options- til aktieløn. Udviklingen drives primært af de større selskaber, som i højere grad konkurrerer på et in-
ternationalt marked. 

 

Anvendelsen af performancekriterier forbundet med den præstationsafhængige løn varierer betydeligt af-
hængigt af virksomhedsstørrelse. De større selskaber anvender oftere KPIer af både finansiel og ikke-finansiel 
karakter, en kombination af kort- og langsigtet perspektiv samt et større antal KPIer. Modsat anvender mindre 
selskaber oftere blot kortsigtede og resultatbaserede KPIer. I datasættet observeres omsætning som den klart 
hyppigst anvendte KPI. Med regressionsanalyse som værktøj testes sammenhængen mellem udvalgte finansielle 
KPIer og virksomhedsperformance defineret ved TSR. Langsigtet performance forklares bedst af omsætnings-
vækst over perioden, mens årlige TSR-udsving umiddelbart bedre forklares af den årlige ændring i EBIT-margin, 
ROE samt FCF-vækst. Den store variation i selskabernes anvendelse af KPIer er positiv set i lyset af anbefalinger 
fra fremtrædende proxy advisors, da dette netop indikerer, at virksomhedsspecifikke forhold indgår i udvælgel-
sen af performancekriterier.  

 

Niveauet i total CEO-løn, den variable lønandel samt årets ændring i samlet løn analyseres med udgangspunkt i 
udvalgte potentielt forklarende variable. Virksomhedsstørrelse fremstår gennemgående som en afgørende de-
terminant for CEO-aflønning i overensstemmelse med tidligere studier. Særligt interessant findes, at virksom-
hedsperformance for det indeværende regnskabsår er signifikant positivt korreleret med både total CEO-løn, 
den relative variable lønandel samt lønændringen fra forrige regnskabsår. Dette indikerer en positiv pay-perfor-
mance-sammenhæng for ledelsesaflønning i de danske børsnoterede selskaber. Relationen findes på trods af, at 
formueeffekter fra værdiændringer i CEOens eksisterende aktiebeholdninger samt uudnyttede optioner og ikke-
optjente betingede aktier ekskluderes fra analysen. Samtidig udledes en positiv sammenhæng mellem CEO-løn 
og anvendelse af langsigtede incitamentsprogrammer i form af aktiebaseret aflønning. Modsat findes ikke en 
entydig signifikant sammenhæng mellem CEO-løn og CEOens relative ejerandel af selskabets aktiekapital. Ifølge 
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retningslinjer fra proxy advisors bør specielt den variable lønandel afhænge af CEOens relative ejerandel. Incita-
mentskontrakten bør dermed tilpasses den enkelte CEO såvel som den enkelte virksomhed. Der udledes en ne-
gativ korrelation mellem CEO-ejerandel og den variable lønandel, hvilket tilsiger, at en højere ejerandel medfø-
rer, at incitamentsaflønning i højere grad bliver overflødigt jf. principal-agent-teorien, om end sammenhængen 
ikke findes entydigt signifikant i analysen.  

 

Der identificeres en række fællestræk for CEO-aflønning blandt de bedst performende selskaber målt over de 
seneste fem år. Holdt op mod det samlede datasæt er der især fire kendetegn, som adskiller sig: Større andel 
med anvendelse af incitamentsaflønning, højere variabel lønandel, langsigtet perspektiv for incitamentspro-
grammer samt højere gennemsnitlig CEO-ejerandel i selskabet. Det bemærkes, at Large Cap-selskaber er relativt 
overrepræsenteret i gruppen af top-performers sammenlignet med det samlede datasæt. På baggrund af dette, 
er særligt den højere relative CEO-ejerandel interessant. Det er overraskende, at kun få af datasættets selskaber 
har implementeret et minimumskrav til CEO-aktiebeholdning, når medejerskab er den mest direkte metode til 
at skabe sammenfald mellem ledelsens og aktionærernes interesser, og højere gennemsnitlig CEO-ejerandel ob-
serveres blandt de bedst performende virksomheder. De identificerede kendetegn blandt top-performers indi-
kerer således, at incitamentsaflønning har en positiv effekt på langsigtet værdiskabelse for selskabets aktionæ-
rer. Hertil nævnes, at fællestrækkene ikke nødvendigvis udgør opskriften på succes. Gennem regressionsanalyse 
af hele datasættet betvivles signifikansen af de fundne fællestræk. Kun størrelsen på den relative variable løn-
andel fremgår af regressionsanalysen som signifikant forklarende variabel for fem-årig virksomhedsperfor-
mance.  

 

Analysen er ikke udtømmende, da der findes adskillige andre forhold, som påvirker niveau og sammensætning 
af ledelsesaflønningen i danske børsnoterede selskaber. Analysen afrundes med en diskussion af faldgruber og 
andre potentielt influerende faktorer såsom ikke-økonomiske incitamenter, fremstilling i medier, politisk ind-
blanding samt tilfældigheder. Herunder rationaliseres, at simplicitet i udformningen af CEOens aflønningskon-
trakt er at foretrække, såfremt kompleksitet ikke entydigt fremmer effektiviteten af incitamentsprogrammet 
samt styrker pay-performance-relationen. Det er vanskeligt at isolere kausalitetssammenhænge mellem de un-
dersøgte variable. Analysens resultater kan være en konsekvens af andre forhold, da det er svært at udlede præ-
cis hvad, der forårsager hvad. 

 

7.1 Besvarelse af problemformuleringen 
Præstationsafhængig løn anvendes som økonomisk incitament til at rette CEOens fokus mod langsigtet værdi-
skabelse og dermed tilgodese aktionærernes interesser. Incitamentsaflønning indgår i CEOens lønpakke hos 79% 
af de danske børsnoterede selskaber. Opbygningen af incitamentsprogrammerne varierer betydeligt virksomhe-
derne imellem – både med hensyn til inkluderede lønkomponenter samt kriterier knyttet til disse. Der observeres 
mønstre for udformningen af incitamentsprogrammer særligt baseret på virksomhedsstørrelse. Større selskaber 
anvender generelt oftere, og i højere grad, incitamentsbaseret aflønning, herunder specielt aktieløn. Ligeledes 
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knyttes gennemsnitligt flere og mere forskelligartede KPIer til den præstationsafhængige løn. Modsatrettede 
tendenser observeres hos de mindre selskaber.  

 

Forskellige virksomhedskarakteristika viser sig signifikante som forklarende variable for niveau for total CEO-løn, 
den variable lønandel samt ændringen i CEO-løn i forhold til forrige regnskabsår. Virksomhedsstørrelse går igen 
som en afgørende determinant og korrelerer positivt med CEO-løn. Hvorvidt selskaberne anvender aktiebaseret 
aflønning, er signifikant positivt relateret til niveau og variabel andel af CEO-løn, om end dette delvist kan forkla-
res af virksomhedsstørrelse. Gennemgående udledes en positiv sammenhæng mellem CEO-løn og virksomheds-
performance. Dette indikerer, at CEO-løn reelt varierer med aktionærafkast. Fundne fællestræk for datasættets 
bedst performende selskaber indikerer, at benyttelse af incitamentsprogrammer har en positiv effekt på lang-
sigtet virksomhedsperformance.  

 

Incitamentsaflønning er et bredt og komplekst emne. En væsentlig udfordring for analysen består i usikkerhed 
omkring kausalitetssammenhænge. Analysens resultater er derfor snarere indikationer end konklusioner. Opga-
ven bidrager med interessante observationer, der fordrer videre undersøgelse af ovennævnte sammenhænge.   
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