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Executive summery 

In organizational contexts the use of incentives is common and has been for decades. 

Common reasons for implementing incentives are to motivate employees and to control 

and align employee behavior. In economic theories the basic assumption is that the more 

money an employee earns the more motivated the employee will be. 

The focus on monetary elements in incentives schemes gives rise to speculation about 

what motivates very wealthy employees. This speculation arises mostly in regard to the 

highly paid and very wealthy top executives who do not seem to plan to retire any time 

soon, and to whom acquiring more money seems irrelevant. 

Do the monetary elements still act as the primary factor in regard to attracting, retaining 

and motivating wealthy top executives or do other non-monetary elements matter in this 

case? 

In the approach to attract, retain and motivate top executives, it seems that the rationale of 

the economic theories is applied when incentive schemes are designed.  

To supplement this approach, this study conducted a meta-theoretical analysis of three 

prominent economic theories and three prominent psychological motivation theories. The 

theoretical approach includes a review of the existing literature in regard to employee 

motivation and the motivation of top management. Theories and elements found in the 

literature were combined in a hermeneutic analysis of which incentives attract, retain and 

motivate wealthy top executives. 

The conclusion of the analysis is that monetary elements are important in attracting, 

retaining and motivating wealthy top executives, but they do not stand alone. In order to 

make sure the best candidates are attracted to a specific organization and wish to stay in 

it, other non-monetary elements must be included; specifically elements that facilitate 

intrinsic motivation through a sense of belonging and identification with the organization 

have a significant impact on retention and motivation. 

This finding has implications for the design of incentive schemes and the focus there 

seems to be on monetary elements. A supplement of non-monetary elements in the 

contract can help to make sure intrinsic motivation is facilitated, whereby agency cost can 

be reduced as a result. 
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Indledning 

Brugen af incitamentsordninger har været kendt og accepteret i årtier som et middel til at 

motivere medarbejderne samt til at styre adfærd og ensrette interesser mellem en 

virksomhedsejer og en virksomhedsleder. 

Der findes mange årsager til, at organisationer indfører incitamentsordninger, og de 

indføres med forskellige formål for øje. Af de mest almindelige årsager til at indføre en 

incitamentsordning kan nævnes motivation og/eller styring af medarbejdere, økonomi og 

organisatorisk tradition (Langer & Offendal, 2015). 

Incitamentsordninger, der er indført for at motivere, skal være nøje gennemtænkt, da det 

ofte ses, at den tilsigtede motivation udebliver. Dette kan skyldes, at det element, der var 

tiltænkt at øge motivationen, ikke opfattes som motiverende for det eller de individer, 

incitamentsordningen er tiltænkt (Langer & Offendal, 2015) 

Hvilke elementer, en organisation inddrager i en incitamentsordning, afhænger af mange 

faktorer, herunder lovgivning og tradition, kultur, kontekst og interessenter i øvrigt. Af 

eksempler på monetære elementer, der typisk inddrages i en incitamentsordning, kan 

nævnes; adgang til at købe aktier til markedskurs, aktier til favørkurs eller vederlagsfrit, 

aktieoptioner eller warrents, bonus og provision. En bonus kan knyttes til forskellige 

objektive eller subjektive performance-kriterier, der som udgangspunkt kan vælges frit af 

organisationen, men som hovedregel bør være enkle og let gennemskuelige (Langer & 

Offendal, 2015). 

Alle ovennævnte faktorer er variable elementer, der udgør en del af en samlet lønpakke, 

hvori en fast grundløn også indgår. 

Vendes blikket mod det organisatoriske landskab, er det påfaldende, at de øverste 

topledere tjener markant mere end de øvrige medarbejdere. En stor del af topledernes løn 

består ofte af variable faktorer, der er afhængige af enten personens eller organisationens 

performance. Tidligere topchef for Novo Nordisk, Lars Rebien, modtog selv næsten 190 

millioner i samlet løn i løbet af sin ansættelsestid. Lars Rebien udtaler, at den variable løn 

ikke i sig selv er en motivationsfaktor, men at der er en vis fairness i, at de, der præsterer 

bedst, får mest (Mortensen, 2020). 
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Udtalelsen om, at den variable faktor ikke er motiverende i sig selv, giver anledning til 

overvejelser om, hvilke faktorer der i stedet motiverer de højest betalte topledere. 

I mange økonomiske teorier er hovedantagelsen, at monetære elementer er den primære 

motivationsfaktor, når der indgås et ansættelsesforhold. Denne antagelse synes ikke at 

være tilstrækkelig i forhold til de mest velhavende topledere, da disse ofte gennem deres 

arbejdsliv har optjent en betragtelig formue. Den betragtelige formue betyder, at det 

økonomiske incitament mindskes, som formuen vokser.  

Under en antagelse om, at topledernes incitamentspakke er designet til at give toplederne 

incitament til at yde en optimal indsats for at nå organisatoriske mål leder brugen af 

monetære incitamenter, samt den identificerede utilstrækkelighed i forhold til velhavende 

topledere, leder det til overvejelser om, hvorvidt incitamentsordningerne er designet 

optimalt i forhold til deres formål. 

Ovenstående overvejelser giver anledning til at undersøge, om en inddragelse af andre 

perspektiver end de økonomiske vil kunne gøre identifikationen lettere af, hvilke elementer 

i en incitamentsordning der bedst motiverer toplederne. Dette for at belyse motivation fra 

et alternativt perspektiv for herved at identificere, hvilke elementer der påvirker 

topledernes motivation og giver dem incitament til at fortsætte deres virke. 

Lars Rebien udtaler, at de høje lønninger er nødvendige for at tiltrække de bedst 

kvalificerede kandidater (Mortensen, 2020).  

Ud fra ovenstående overvejelser kan der sættes spørgsmålstegn ved, om dette er 

tilfældet.  

Set fra et rationelt økonomisk perspektiv vil ingen indgå i et ansættelsesforhold, med 

mindre de er drevet af en økonomisk afhængighed, og jo højere lønnen er, jo mere 

motiveret vil medarbejderen være (Knudsen, 2011). Da visse toplederes formue er stor 

nok til, at de vil kunne trække sig tilbage for at leve behageligt resten af deres levetid, kan 

der sættes spørgsmålstegn ved, hvorfor de højest betalte topledere ikke stopper deres 

virke. 

I forlængelse af ovenstående overvejelser om topledermotivation ses det, at det gennem 

de seneste årtier er blevet mere og mere anerkendt, at en motiveret ledelse har en positiv 

effekt på de øvrige medarbejderes motivation og derved på organisationens samlede 
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performance, såvel som en ikke-motiveret ledelse har en negativ effekt på motivation og 

performance (Langer & Offendal, 2015). 

Disse betragtninger giver samlet set anledning til at undersøge, hvad der tiltrækker, 

fastholder og motiverer toplederne. Dette forudsat, at deres formue er tilstrækkelig stor til, 

at de ikke har et grundlæggende behov for flere penge. 

Viden om, hvilke faktorer der motiverer toplederne, vil være relevant i forhold til at tiltrække 

og fastholde de bedst kvalificerede kandidater, og da en motiveret ledelse har en positiv 

effekt på den samlede organisations performance, anses det for at være vigtigt i forhold til 

en organisations konkurrenceevne (Langer & Offendal, 2015). 

Det fremstår sandsynligt, at Lars Rebiens udtalelse om, at det ikke er de monetære 

incitamenter, der motiverer toplederne, er korrekt, men der mangler en forklaring på, hvilke 

elementer der motiverer toplederne, når de monetære elementer afvises. 

At visse topledere udelukkende er motiveret af monetære elementer, kan ikke udelukkes, 

men udtalelsen giver anledning til undren over, hvorvidt dette er tilfældet generelt, eller om 

der er andre afgørende faktorer i spil i forhold til topledermotivation og virksomme 

incitamenter.  

Ovenstående overvejelser, samt erfaring fra studietiden på CBS, hvor incitamentspakker 

og motivation har været gentagende emner i relation til flere forskellige fag, danner 

således baggrunden for at skrive denne afhandling. 

Motivation og incitament nævnes ofte, dels i forhold til at skabe værdi for organisationer, 

men også i forhold til at skabe værdi for medarbejderne. Samlet giver dette anledning til at 

undersøge, om de mest prominente økonomiske teorier er fyldestgørende i forhold til 

samtiden, og om generelle antagelser vedrørende motivation, tiltrækning og fastholdelse 

af topledere kan suppleres ved at inddrage motivationsteorier, hvor fokus er på intrinsiske 

frem for ekstrinsiske faktorer i forhold til tiltrækning, fastholdelse og motivation af 

velhavende topledere. 

For at undersøge dette vil jeg i denne afhandling besvare følgende problemformulering:  
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Problemformulering 

Hvilke former for incitamenter har betydning for at kunne tiltrække, fastholde og motivere 

topledere, der har en høj løn og stor formue? 

Følgende underspørgsmål inddrages i analysen for herved at kunne besvare 

problemformuleringen. Med udgangspunkt i udvalgte teorier og litteratur undersøges det;  

- Hvilke elementer tiltrækker, fastholder og motiverer toplederne? Herunder 

inddrages; 

o Er økonomiske bonusordninger afgørende? 

o Hvilken rolle spiller intrinsisk motivation? 

o Hvor betydningsfuldt er status og prestige? 

- Hvilke trade-offs mellem optimale incitamenter og risikoallokering ses der? 

Herunder inddrages risikopræferencer - risikoavers vs. risikoneutral. 

- Hvilke faktorer skal inddrages, når en incitamentsordning skal skabes, i henhold til 

de elementer, der tiltrækker, fastholder og motiverer? 

- Hvordan kan ikke-monetære motivationselementer indskrives i en kontrakt? 

Afgrænsning 

Da incitament, motivation, tiltrækning og fastholdelse er et bredt emne, der kan tilgås ud 

fra mange forskellige perspektiver og i forhold til mange forskellige dele af en organisation, 

udarbejdes følgende afgrænsning for at præcisere afhandlingens fokus. 

Der findes mange forskellige niveauer af agenter, hvis primære motivation kan variere. 

Niveauer af agenter varierer fra udelukkende ekstrinsisk motiverede, hvor lønnen er et 

nødvendigt middel for at kunne overleve, da denne er afgørende for, at agenten kan få 

mad, have en bolig, forsørge sin familie og give adgang til andre fornødenheder, til de 

agenter, der agerer på topniveau, hvor lønnen langt overgår udgifter til fornødenheder, 

hvorfor andre end de rent ekstrinsiske elementer kan påvirke dem. 

Denne afhandling afgrænses til at tage udgangspunkt i velhavende topledere i 

børsnoterede virksomheder, da disse adskiller sig fra øvrige agenter i flere henseender, 

særligt i forhold til lønniveau og formue. Velhavende topledere afgrænses igen til topledere 
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i Europa og USA, idet disse lande er på et udviklingsstadie, der er tilpasset den kulturelle 

bias, der kan præge afhandlingen. 

Virksomhedsejere og virksomhedsstiftere, der også er fungerende direktører/CEO’er, 

fravælges i denne afhandling, idet disse ikke kan klassificeres som ansatte og besidder 

rollen som både principal og agent, hvorfor det antages, at der ikke er et agency-problem. 

Desuden kan motivationen for at gavne sin egen organisation være en anden end 

motivationen for at stille evner og ressourcer til rådighed for at gavne andres 

organisationer. Visse stiftere af virksomheder har stiftet virksomheden som følge af 

tilfældigheder. Disse kunne f.eks. være, hvis stifteren blev fyret fra sit job og ikke så andre 

muligheder. I disse tilfælde kan der være tale om nød mere end om lyst. Stiftelsen kan 

være et udtryk for et ønske om total autonomi eller for problemer med at underlægge sig 

autoriteter (Knudsen, 2011). Disse årsager til, hvorfor et individ stifter en virksomhed, og 

hvad der motiverer et individ til selv at stå for den daglige ledelse, er uden for denne 

afhandlings emneområde. 

I de i analysen valgte eksempler fokuseres der på topledere fra de nævnte lokationer. 

Disse eksempler er afgrænset til nogle få, der anses for at være ekstreme eksempler, 

hvilket er gjort for at understrege eller dementere pointer i den valgte teorier og litteratur.  

Den teoretiske afgrænsning er foretaget ud fra, hvilke teorier der vurderes mest anvendte 

og anerkendte inden for det valgte emne. Denne vurdering er primært baseret på det 

pensum, der er blevet præsenteret på CBS gennem årene. 

Inddragelse af økonomiske teorier er begrænset til PA-teorien, Tournament-teorien og 

Forventningsteorien, da disse findes at være mest aktuelle i henhold til indhold af 

incitamentsordninger, og måden disse er bygget op på, set fra et økonomisk perspektiv. 

Motivationsteorierne er begrænset til Motivation Crowding-teorien, Self Determination-

teorien og Målsætningsteorien, da disse umiddelbart står i kontrast til de valgte 

økonomiske teorier. Motivationsteorierne bruges til at inddrage elementer, der er udeladt i 

de økonomiske teorier, i forhold til hvad der motiverer, og hvordan incitamenter bedst 

skabes, uden brug af monetære elementer.  

Kulturelle forskelle er udenfor denne afhandlings emneområde, hvorfor en uddybelse af 

kulturelle forskelle, og hvilken effekt disse har på lønniveauet, ikke er inddraget. Dog tages 



Kandidatafhandling cand.merc.fir 
Lotte Munk 
Student ID: 101373 

9 
 

det med i overvejelser, at den sociokulturelle kontekst har en betydning for opfattelse af 

motivation, men denne bliver således ikke uddybet. Ligeledes er lovgivning udeladt, da 

denne er kompliceret og nationalspecifik. Juridiske elementer og overvejelser er udenfor 

omfanget af denne afhandling. 

I afhandlingen indgår der et litteraturreview, som er afgrænset til udvalgte peer reviewed 

artikler fundet i databaserne Scopus, Libsearch og Business Source Complete. Valget om 

at benytte anerkendte databaser og akademisk valide artikler bunder i en intention om at 

udelukke populærlitteratur, hvor artiklen alene er et udtryk for forfatterens holdning. Dette 

sker for at sikre validiteten i afhandlingen. Det skal dog understreges, at udvalgte 

eksempler er fundet i populærlitteraturen, hvorfor oplysningerne fra disse skal tilgås med 

en vis kildekritik.  

Begrebsafklaring 

I afhandlingen benyttes begreber, der er i overensstemmelse med valgte teorier. Disse 

begreber kan have forskellige betydninger, hvor det i det følgende præciseres, hvilken 

betydning begreberne tillægges i denne afhandling. Dette gøres for at sikre et bedre 

forståelsesgrundlag og for at undgå tvetydighed i brugen af begreber.  

Monetære incitamenter; Dækker over brugen af belønninger, der kan relateres til penge. 

Disse kan f.eks. være økonomiske bonusordninger, aktier, optioner, warrents og goder i 

form af f.eks. fri telefon, fri bil, repræsentationskonti, ekstra fridage og lignende. Disse er 

alle belønninger, der kan opnås ved at udføre en opgave i forhold til et defineret mål.  

Ikke-monetære incitamenter; Dækker både over intrinsiske og ekstrinsiske incitamenter, 

der ikke er knyttet til et monetært element. Af intrinsiske elementer nævnes glæden ved at 

udføre en opgave, motivation, engagement, loyalitet, ansvarsfølelse og dedikation. 

Ekstrinsiske elementer, der ikke er knyttet til en monetær belønning, kan være 

forfremmelser, hæder, priser, hvor der ikke medfølger en monetær bonus, samt 

anerkendelse og status. Den afgørende forskel på intrinsiske og ekstrinsiske elementer er, 

at de ekstrinsiske er afhængige af eksogene faktorer, mens de intrinsiske er baseret på 

endogene faktorer. 

Intrinsisk motivation; Her bruges Edward L. Decis definition af intrinsisk motivation. Et 

individ siges at være intrinsisk motiveret, når udførelsen af en opgave umiddelbart ikke 
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giver anden belønning end tilfredsstillelsen ved at udføre opgaven (Deci, 1971). Arbejdet 

bærer således lønnen i sig selv. I denne afhandling skal den intrinsiske motivation forstås i 

professionelle sammenhænge, hvorfor det må forventes, at der altid vil være en form for 

kompensation involveret, da der tages udgangspunkt i et arbejdsgiver-arbejdstager-

forhold. 

Ekstrinsisk motivation; Ved ekstrinsisk motivation forstås en motivation, der 

udelukkende er styret af eksogene elementer. Disse kan være monetære som ikke-

monetære, men til forskel fra den intrinsiske motivation bliver den ekstrinsiske motivation 

styret af udefrakommende faktorer.  

Agenten; I denne afhandling refererer agenten til den velhavende topleder. Denne er ofte 

ansat af en bestyrelse eller direkte af virksomhedens ejer, og vederlagspakken er ofte 

fastlagt af enten bestyrelsen eller en lønkomite (Langer & Offendal, 2015). 

Principalen; Principalen i denne opgave er bestyrelsen/virksomhedsejeren. Når der 

refereres til principalen, refereres der således til den eller de, der har engageret agenten. 

Videnskabsteoretiske ståsteder 

I det følgende fastslås det videnskabsteoretiske udgangspunkt for de valgte teorier samt 

analysen. Dette gøres, da de grundlæggende epistemologiske og ontologiske antagelser 

har betydning for fortolkningen af et fænomen eller en tekst. Dels skal afsenders 

videnskabsteoretiske udgangspunkt identificeres, og dels skal modtagerens 

videnskabsteorietiske udgangspunkt identificeres (Van Maanen, Sørensen, & Mitchell, 

2007). 

Teorier og litteratur kategoriseres som afsendere, mens analysen er udtryk for modtagers 

fortolkning. 

I det følgende identificeres således de økonomiske teoriers, de psykologiske teoriers samt 

analysens videnskabsteoretiske udgangspunkt for herved at danne basis for fortolkningen. 

Da menneskesynet i de respektive teorier har stor betydning for forståelsen af teorierne, er 

disse beskrevet mere detaljeret.  
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Økonomisk teori 

Det videnskabsteoretiske grundlag for de økonomiske teorier er den logiske positivisme. 

Denne er kendetegnet ved bestræbelser på at følge naturvidenskabelig metode, hvor der 

er et krav om objektivitet og forklaring (Egholm, 2014). 

Den logiske positivisme er en enhedsvidenskab, hvor videnskabelighed betragtes som 

universel, og alt kan studeres ved brug af den samme metode. Den tekniske 

erkendelsesinteresse i positivismen ses ved, at formålet med studier er nomotetisk, idet 

der skal etableres generelle lovmæssigheder eller love vedrørende kausale forbindelser 

gennem en empirisk-analytisk tilgang, der skaber grundlag for forudsigelser. Forklaringen 

af et fænomen bliver herved at beskrive, hvilke faktorer der fører til fænomenet (Egholm, 

2014). 

Ontologisk er positivismen realistisk, idet fænomener og kausale forbindelser, der 

studeres, betragtes som virkelige og som noget, der eksisterer uafhængigt af forskeren. 

Epistemologisk tager positivismen udgangspunkt i sansebaserede observationer. Således 

er alt, der ikke sansemæssigt kan observeres, ikke videnskabeligt eller findes ikke. Herved 

er den gængse metode for positivismen induktiv a posteriori, hvor de observerede 

fænomener skal kunne verificeres for herefter at kunne forklares. Idealet i positivismen er 

objektivitet, hvorfor viden anses som værdifri og renset for etiske vurderinger og metafysik 

(Egholm, 2014). 

Generalisering og kausalitet er kendetegnende for positivismen, hvor viden skal bruges til 

at forudse og, som følge heraf, kunne kontrollere fænomener. Hvis én begivenhed 

indtræffer, er en anden således givet til at følge. For ikke at forstyrre analysen af 

fænomener udlades subjektive og ukontrollerbare elementer som psykologi og kontekst. 

Viden verificeres via videnskabelig test, hvor hvert trin identificeres og beskrives, således 

at andre kan gennemføre samme test, der skal lede til samme resultat for herved at 

bekræfte rigtigheden af viden. Positivismen opstod som et opgør med kirkens dogmer, og 

er en fejring af den menneskelige fornuft (Egholm, 2014).  

Menneskesyn i økonomisk teori 

Menneskesynet i positivismen er præget af individuel reduktion. Samfundet forstås som en 

aggregering af individer, der hver især er optimalt rationelle. Mennesket anskues således 
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som ubegrænset rationelt, og drivkraften for individet er at opnå det, der er optimalt 

rationelt for den enkelte. Dette mekaniske menneskesyn er typisk behavioristisk, hvor 

mennesket ses som et objekt, der udsættes for, og reagerer på, eksterne stimuli. Den 

sociale kompleksitet inddrages ikke (Egholm, 2014). 

Dette menneskesyn ses tydeligt i de økonomiske teorier, hvor der tages udgangspunkt i 

det økonomiske menneske, også kaldet homunculus. Det økonomiske menneske er 

baseret på et kunstigt forskerskabt menneske. Antagelser vedrørende de beslutninger, der 

træffes, er, at aktøren besidder global rationalitet og har kendskab til alle mulige 

alternativer. Det antages også, at aktøren har ubegrænsede evner til at beregne 

nytteværdien af alle alternativer og besidder fuld viden, da al nødvendig information 

antages at være tilgængelig for alle. Som resultat vil alle alternativer kunne beregnes og 

vejes i forhold til hinanden. Endelig er der en eksplicit antagelse om, at aktøren altid vil 

maksimere egne præferencer. Herved vælges altid det handlealternativ, som giver aktøren 

den størst mulige nytteværdi (Knudsen, 2011). 

Risiko inddrages kun i beslutninger, når denne er kendt. Indregnes risiko, beregnes den 

samlede nytte som et vægtet gennemsnit af resultatet baseret på sandsynligheden for 

succes og sandsynligheden for fiasko. En beslutning vurderes dermed ud fra de givne 

parametre, og en beslutning, der er præget af risici, betyder, at aktøren bliver parametrisk 

rationel. En beslutning, hvor resultatet påvirkes af andre beslutningstagere, kendes som 

strategisk rationel. Ved strategisk rationalitet er formålet at undgå en kontrafinal situation, 

hvor alle beslutninger påvirker hinanden negativt, og ingen derfor opnår det ønskede 

resultat (Knudsen, 2011). 

Fælles for alle typer beslutninger er, at de til enhver tid træffes på basis af, hvilke 

konsekvenser alternativer kan få, og herfra hvilket alternativ der udløser den størst mulige 

nytte for aktøren. Elementer som rigtigt eller forkert, eller hvad individet bør gøre, bliver 

aldrig inddraget, da det er konsekvensen af handlingen, der er det centrale. 

I den økonomiske rationalitetsmodel er rationalitet instrumental. Rationaliteten i selve 

målet diskuteres ikke, da der udelukkende er fokus på, om aktøren har valgt de bedste 

midler til at nå et givent mål. Målet anses altid for at være sat ud fra aktørens præferencer 

om at maksimere egen nytteværdi, hvorfor målet typisk er af monetær karakter (Knudsen, 

2011). 
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Udover antagelserne om ubegrænset rationalitet og ubegrænset selvinteresse er der en 

antagelse om, at aktøren har ubegrænset viljestyrke og ubegrænsede ressourcer til 

rådighed (Knudsen, 2011). 

Økonomer anser økonomi for at være en autonom disciplin, der adskiller sig fra øvrige 

samfundsvidenskaber, som sociologi og psykologi, ved at have klare grænser. De tre 

primære forudsætninger, der sikrer autonomi, er; 

- Aktørens præferencer er eksogent givet. Der er ikke fokus på, hvad aktøren vil eller 

ønsker, men fokus på, hvilke konsekvenser aktørens handlinger har.  

- Antagelsen om aktørens ubegrænsede rationalitet. 

- Antagelsen om, at alle andre aktører også besidder ubegrænset rationalitet, da en 

fælles beslutning ikke ville kunne træffes, såfremt alle aktører ikke var rationelle. 

Antagelsen om det rationelle menneske er afgørende for økonomisk teori, og først i løbet 

af 1980’erne blev det accepteret, at der var tale om begrænset rationalitet. Herbert Simon 

definerede den begrænsede rationalitet som;  

- Aktøren har begrænset information om alternativer og konsekvenser. 

- Aktøren har begrænset kapacitet til at behandle den tilgængelige information. 

- Aktøren har begrænset tid til at træffe en beslutning (Knudsen, 2011). 

Denne antagelse om begrænset rationalitet er accepteret i dag, men de fleste økonomiske 

teorier er skabt med udgangspunkt i det økonomiske menneske.  

Motivationsteori 

De psykologiske motivationsteorier er præget af en hermeneutisk videnskabsteoretisk 

tilgang. I den hermeneutiske tilgang vægtes fortolkning frem for forklaring og den er 

derved et opgør med enhedsvidenskaben (Egholm, 2014). 

Det hermeneutiske perspektiv er kontekstuelt, da der er fokus på aktørens forståelse og 

intentioner og ikke på konkrete begivenheder og fænomener. Således er genstandsfeltet 

mennesket, kultur og erkendelse. Erkendelsesinteressen er praktisk, hvor videnskab har 

fokus på det menneskelige, der skal forstås og fortolkes ideografisk. Hermeneutikken er 

orienteret mod individets egen forståelse af objektivt eksisterende fænomener (Egholm, 

2014). 
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Ontologisk er hermeneutikken realistisk, da det antages, at meninger og betydninger 

findes uafhængigt af forskeren, men det er forskerens opgave at erkende dem. 

Hermeneutisk epistemologi tager udgangspunkt i fortolkning. Fortolkning kan kun ske med 

udgangspunkt i forskerens egne fordomme og for-forståelser, der bruges til at opnå en 

bedre og dybere fortolkning. Herved kan viden ikke anses som værdifri. 

Forståelse af et fænomen opnås ved at slutte den hermeneutiske cirkel, hvor forståelse 

sker som en pendulering mellem fordomme og fænomener, indtil der sker en 

horisontsammensmeltning. Denne opstår, når de svar, der modtages af forskeren, ikke 

længere ændrer på dennes fordomme (Egholm, 2014). 

I hermeneutikken findes der to mulige forklaringer på menneskers handlinger, der skal 

opfattes som et supplement til den samlede individuelle forståelse af handlingen. Den 

genealogiske forklaring forudsætter, at menneskelige handlinger kan forklares ud fra deres 

oprindelse og tidligere erfaringer. Udvikling forklares ved stiafhængighed, hvor tidligere 

begivenheder sætter rammen for fremtidige. Denne forbindelse er kausal og ufravigelig. 

De funktionelle forklaringer bruges til at se handlinger ud fra en konkret kontekst. Ifølge 

disse er det regler, institutioner eller kulturelle rationaler, der har betydning for individets 

handlinger (Egholm, 2014).  

Det er ofte de funktionelle forklaringer, der ses benyttet i de psykologiske 

motivationsteorier, men den genealogiske forklaring findes også, særligt i 

målsætningsteorien.  

I de psykologiske motivationsteorier ses i udpræget grad den ontologiske hermeneutik, 

hvor det kontekstuelle perspektiv er et grundvilkår. I dette skal fortolkerens kontekst 

inddrages, hvilket ikke betyder, at verden ikke eksisterer uafhængigt af fortolkeren, men at 

det er nødvendigt at medtænke den fortolkende bevidsthed. Tilgangen til verden bygger 

således på en personlig forståelse (Egholm, 2014). 

I flere af de psykologiske motivationsteorier samt i den gennemgåede litteratur, ses en 

fænomenologisk tilgang til de udførte undersøgelser. I henhold til fænomenologien, der 

har mange lighedspunkter med hermeneutikken, er fænomenet, erkendelse af fænomenet 

og bevidsthed om fænomenet i centrum (Egholm, 2014). 
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Menneskesyn i motivationsteorier 

Motivationsteorier har fokus på, hvilke faktorer eller processer der driver mennesker til at 

handle, og på, hvilke faktorer eller processer der bestemmer retningen. 

Denne tilgang er i overensstemmelse med den hermeneutiske og fænomenologiske 

opfattelse af mennesket som intentionelt. Således er menneskets bevidsthed altid rettet 

mod noget, og de betydninger og meninger, der tillægges fænomener, er kontekstuelle og 

individuelle (Egholm, 2014). 

Dette menneskesyn er i henhold til de psykologiske motivationsteorier medvirkende til at 

forklare, hvor stor en indsats der lægges i en opgave, hvor engageret individet er, og 

hvordan diskretionær adfærd undgås. Antagelsen i motivationsteorierne er, at der er et 

motiv bag enhver adfærd. Motivet er typisk at opnå et mål, men dette mål er vurderet i 

forhold til en individuel, subjektiv betragtning, og er baseret på mere end, eller andet end, 

en monetær belønning (Armstrong, 2007). 

De fleste motivationsteorier skelner mellem intrinsisk og ekstrinsisk motivation. Herved 

anerkendes det, at der findes eksogene faktorer, der kan være bestemmende for adfærd, 

men det er typisk de endogene faktorer, der tillægges størst værdi. 

Menneskesynet varierer, inden for de nævnte rammer, i de forskellige teorier, men der er 

et gennemgående syn på mennesket som komplekst og intentionelt. Ligeledes er det 

gennemgående, at de processer, der ligger til grund for motiver for handling, er 

komplekse, hvorfor adfærd ikke kan generaliseres. 

Dette styrker antagelsen om den fænomenologiske tilgang til udførte undersøgelser. I 

fænomenologien har menneskets livsverden en afgørende betydning for, hvordan 

fænomener opfattes (Egholm, 2014). 

Videnskabsteoretisk udgangspunkt for analysen 

Det videnskabsteoretiske udgangspunkt for analysen er det hermeneutisk fortolkende, 

hvor tekster og udsagn fortolkes med afsæt i egne fordomme og for-forståelser (Egholm, 

2014). 

Begrundelsen herfor er et ønske om at forstå, og skabe et supplement til, den 

eksisterende forståelse af incitamentsordninger frem for at udfordre eller betvivle den. 
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Samtidig anerkendes det, at de menneskelige aspekter kun kan forstås gennem en 

erfaringsramme, således kan intet forstås, uden at der findes en baggrund, det kan forstås 

ud fra (Egholm, 2014). 

Denne tilgang til læsning og fortolkning af teorier og litteratur ses som en logisk tilgang, da 

der er fokus på forståelse for og fortolkning af topledernes adfærd.  

Teori 

I det følgende beskrives de valgte teorier, og relevante begreber forklares, for herved at 

skabe et forståelsesgrundlag for analysen. Teoriafsnittet er opdelt i økonomiske teorier og 

psykologiske motivationsteorier. De valgte teorier gennemgås enkeltvis under hvert afsnit.  

Økonomiske teorier 

Når en incitamentsordning konstrueres, bliver denne ofte skabt med udgangspunkt i 

virksomhedens økonomiske rammer og vederlagstradition. Den er ofte tænkt som en 

positiv motivationsfaktor, men det ses, at den kan have den modsatte effekt, såfremt den 

ansatte ikke oplever, at de opstillede mål er opnåelige eller indenfor den ansattes 

indflydelsessfære (Langer & Offendal, 2015). Udover virksomhedens økonomiske rammer, 

må den gældende lovgivning om incitamenter og bonusordninger være overholdt. 

I de økonomiske teorier lægges der stor vægt på monetære elementer som den primære 

motivationsfaktor. Disse fremhæves som værende primære, når medarbejderne skal 

præstere optimalt, og i forhold til regulering af adfærd. Incitamenter gives for at sikre sig, at 

den indsats, der ydes af agenterne, i henhold til organisationens mål og ikke i forhold til 

agenternes egeninteresse (Laffont & Martimort, 2002). 

I forhold til økonomiske incitamenter har lovning og vederlagsregler en betydning. Særligt 

beskatning af goder kan påvirke, hvilken effekt disse har på motivationen og opfattelsen af 

et gode som en reel økonomisk fordel. Derfor må design af en incitamentsordning altid 

have de pågældende landes love og regler med i betragtningen. Elementer som 

udbetaling af bonus ved fratrædelse, rettigheder til en udskudt bonus ved 

ansættelsesophør samt forskelle i nationale forventninger skal inddrages, særligt i en 

international organisation. Desuden skal overenskomstmæssige forhold og generelle 

juridiske forpligtelser, der følger af at indføre en incitamentsordning, inddrages i 
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overvejelser. (Langer & Offendal, 2015). Disse forhold ligger udenfor afhandlingens 

emneområde, men de har så stor betydning for implementering af en incitamentsordning, 

at de nævnes for at anerkende dette. 

En toneangivende teori indenfor design af løn- og incitamentsordninger er Principal-agent-

teorien (eller Principal-Agency-teorien), PA-teorien, som gennemgås i det følgende. PA-

teorien er en kontraktteori, hvor der er fokus på at designe den optimale kontrakt for at 

reducere den målsætningskonflikt, der nødvendigvis må opstå, idet agenten forudsættes 

at forfølge egne interesser og ikke principalens. 

Herefter gennemgås Tournament-teorien, der ligesom PA-teorien lægger vægt på, at 

individer primært er drevet af at optimere egen nytte. I Tournament-teorien er det ikke den 

optimale kontrakt, der sikrer optimal præstation, men derimod muligheden for at få andel i 

en større lønpulje som resultat af indsats. 

Slutteligt gennemgås Forventningsteorien, der, til trods for at den inddrager andre 

elementer end de monetære, stadig er en teori, der bygger på ekstrinsiske elementer og 

med den ekstrinsiske belønning som det primære incitament. Forventningsteorien er 

baseret på en opfattelse af mennesket som rationelt og er i vid udstrækning forenelig med 

økonomiske teorier. Dog adskiller den sig fra de øvrige økonomiske teorier ved at 

inddrage individets tro på egne evner i forhold til valg af mål og er ikke udelukkende 

baseret på en forventning om et givent udfald. Desuden inddrager forventningsteorien 

også sekundære ekstrinsiske gevinster ved at nå et mål. Således er teorien udelukkende 

baseret på eksogene faktorer. 

Principal-Agent-teorien – Agency-teori 

Principal-Agent-teorien (PA-teorien) blev lanceret i 1976 af Michael Jensen og William 

Meckling. Teorien blev lanceret som følge af en øget interesse for den managerialistiske 

forskningstradition, der vandt indpas i løbet af 1960’erne. Den managerialistiske 

forskningstradition var karakteriseret ved, at den påpegede, at virksomheder kunne have 

andre mål end profitoptimering, der ellers havde været hovedantagelsen i den 

neoklassiske økonomiske teori (Knudsen, 2014). Dette ændrede syn på virksomheder 

skyldtes især en stigende tendens til, at virksomhedens ejer og leder ikke længere var den 
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samme. Som virksomhederne voksede sig større, blev det nødvendigt at ansætte 

professionelle ledere til at stå for den daglige drift (Knudsen, 2014). 

Jensen og Meckling (1976) gik ligeledes imod det neoklassiske syn på en virksomhed som 

produktionsenhed med én beslutningstager, hvis mål var profitoptimering. I stedet 

opfattede Jensen og Meckling (1976) en virksomhed som en kontraktstruktur, hvor 

virksomheden blev betragtet som en juridisk fiktiv person, der indgik kontrakter med sine 

interessenter. Denne struktur betød, at beslutninger blev uddelegeret, og at 

virksomhedens ledere fik mulighed for at følge deres egne interesser, som antoges at 

være i modstrid med ejerens interesser (Knudsen, 2014). Denne antagelse af, at agenten 

og principalen har modstridende interesser, blev formuleret mange år tidligere af Adam 

Smith, der i 1776 konceptualiserede forholdet mellem arbejder og arbejdsgiver ud fra det 

faktum, at arbejderen vil have mest muligt, men yde mindst muligt, mens arbejdsgiveren vil 

give mindst muligt, men have mest muligt. I denne konceptualisering var Adam Smith 

samtidig bevidst om, at der var en skæv magtfordeling mellem de to parter. Arbejdsgiveren 

havde mest magt, da det var denne, der kunne vælge, hvem der skulle have arbejdet. 

Arbejderen ønskede at bliver tildelt arbejde, så denne kunne forsørge sin familie. Derfor 

var Adam Smith også bevidst om, at arbejderen måtte kompenseres rimeligt, således at 

familien kunne forsørges. Hvis kompensationen ikke var tilstrækkelig, ville arbejderen ikke 

være villig til at indgå en aftale (Laffont & Martimort, 2002). 

Når en leder ansættes af en virksomheds ejer, indgås en agency-relation. En agency-

relation defineres som en relation, der opstår, når en eller flere personer (principalen) 

engagerer en person (agenten) til at udføre en opgave eller service på deres vegne. 

Engagementet af en agent medfører en uddelegering af beslutningstagen, hvilket giver 

agenten autoritet (Jensen & Meckling, 1976). 

I denne agency-relation opstår der et agency-problem, idet agenten og principalen 

antages ikke at have samme målsætning. Principalen har fokus på virksomhedens 

overordnede succes, mens agenten kun har sin egen vinding for øje (Knudsen, 2014). 

Der er to grundaspekter i agency-problemet; Moral Hazard og Adverse Selection. Begge 

aspekter udspringer af, at der er asymmetrisk information parterne imellem. Således har 

agenten en større viden om egne evner og intentioner end principalen (Eisenhardt, 1989).  
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Moral Hazard 

Moral Hazard dækker over en skjult handling. Denne skjulte handling består i, at agenten 

gør ting, der ikke er i principalens interesse, f.eks. bruger virksomhedens ressourcer til 

egen vinding, eller at agenten ikke yder sin optimale indsats, når en opgave skal løses. 

Moral Hazard udvises, efter kontrakten er indgået, hvorfor det er svært for principalen at 

undgå dette, såfremt der ikke er indgået en kontrakt, der betyder, at agenten har rette 

incitament til at udvise en adfærd, der er i overensstemmelse med principalens interesser 

(Knudsen, 2014). 

Adverse Selection 

Adverse Selection dækker over en skjult viden. Her er det agenten, der har en viden om 

egne intentioner, adfærd og evner, som principalen ikke kan komme i besiddelse af. F.eks. 

kan en agent hævde at have de krævede kompetencer vel vidende, at dette ikke er 

tilfældet. Hvis kompetencen er udefinerbar og svær at måle på, har principalen ikke andet 

valg end at tage agentens ord for gode varer (Knudsen, 2014). 

For at minimere risikoen for Moral Hazard og Adverse selection kan principalen 

sammensætte en kontrakt, der indeholder elementer, der giver agenten rette incitament til 

at udvise en adfærd, der er i overensstemmelse med principalens ønsker. Hvis principalen 

stoler på, at agenten vil arbejde i overensstemmelse med principalens ønsker, anbefales 

det at sammensætte en incitamentsordning, der er baseret på agentens adfærd. Ved 

principalen derimod ikke med sikkerhed, om agenten vil følge principalens interesser, 

anbefales det at sammensætte en incitamentsordning, der er baseret på målbare 

resultater (Eisenhardt, 1989). 

Et alternativ til incitamentsordninger er øget overvågning i form af implementering af 

informationssystemer, der kan bruges af principalen til at afsløre en agent, der ikke følger 

principalens interesser. Disse systemer er ofte dyre at implementere og vedligeholde, 

hvorfor den optimale kontrakt med rette incitamentsordning ofte vil være et mere efficient 

alternativ. Således bliver essensen i PA-teorien det trade-off, principalen laver mellem 

omkostningen ved måling af adfærd og omkostningen ved måling af resultater (Eisenhardt, 

1989). 
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Tournament Theory 

Der er gennem de seneste årtier sket en stigning i forskellen mellem CEO-lønninger og 

almindelige lønninger. I 1982 var forholdet 40:1, mens det i 2012 var 345:1 (Connelly, 

Tihanyi, Crook & Gangloff, 2014). 

Tournament-teorien (TT) forsøger at besvare spørgsmålet om, hvorfor denne stigning har 

fundet sted, og samtidig giver TT en generel beskrivelse af, hvordan rangordens-

konkurrencer bedst styres og designes. På baggrund af nogle forenklede antagelser viser 

TT, at medarbejderne bliver mere motiverede af at kæmpe om den bedste stilling, end de 

bliver, hvis belønning er baseret på individuel performance. I kampen om den bedste 

stilling er præmien fast og uafhængig af performance, men baseret på, at der er en tydelig 

vinder og en tydelig taber, hvilket ikke er tilfældet ved resultatbaseret belønning (Connelly 

et al., 2014). 

TT er en testbar teori, der er baseret på formelle og ufleksible antagelser. Det er desuden 

vist, at turneringer kan være en usynlig og integreret del af det organisatoriske landskab i 

visse industrier (Connelly et al., 2014).  

Den grundlæggende ide i TT er at optimere alle medarbejdernes indsats ved at udarbejde 

lønpuljer baseret på rangorden. Denne struktur motiverer medarbejderne til at kæmpe 

internt mod hinanden om at stige i rang og herved få del i en større og mere attraktiv 

lønpulje. Aktørerne konkurrerer om at vinde en fastlagt og kendt præmie, der er baseret på 

rang. Når præmiestrukturen er designet optimalt, vil denne få hver deltager til at yde 

optimalt, og herved sikres det størst mulige samlede output for organisationen (Connelly et 

al., 2014).  

I en turnering med to deltagere, j og k, hvor der er en førstepræmie W1 og en 

andenpræmie W2, opstilles deltagernes individuelle output q som en funktion af deres 

investering i at tilegne sig de nødvendige kompetencer µ og held eller tilfælde påvirkninger 

ε. q skal ses som en deltagers samlede output over hele dennes arbejdsliv (Lazear & 

Rosen, 1981). 

Betragtes deltager j, fås dennes output til: 𝑞 = 𝜇 + 𝜀  
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For at kunne deltage i en turnering skal der lægges en indsats, og omkostningen af denne 

indsats betegnes C(µ). Hver deltager modtager en af de to præmier, W1 eller W2, hvor 

W1>W2 gives til deltageren med det højeste output q. I konkurrencestrukturen ønsker 

spillerne at finde den konkurrencemæssige ligevægtsstruktur (W1, W2). Under antagelsen 

af, at C(µ) er den samme for begge spillere, forventes spillerne at have identisk adfærd, og 

den forventede nytte (rigdom) for begge spillere er;  

 𝑃(𝑊 − 𝐶(µ) + (1 − 𝑃)(𝑊 −  𝐶(µ)) = 𝑃 ∗ 𝑊 + (1 − 𝑃)𝑊 − 𝐶(µ) 

Herved bliver sandsynligheden for at spiller j vinder;  

 𝑃 = 𝑝𝑟𝑜𝑏 𝑞 > 𝑞 =  𝑝𝑟𝑜𝑏 µ − µ >  𝜀 − 𝜀  

Når begge deltagere investerer µi (i=j,k) for at optimere deres payout, kan det konkluderes 

at;  

 
µ

(𝑊 − 𝑊 ) − 𝐶’(µ ) = 0 og 

 
µ

(𝑊 − 𝑊 ) − 𝐶’’(µ )˂0 

(Lazear & Rosen, 1981) 

Den første afledte af P med hensyn til µ indikerer, at der er et potentielt maksimums- og 

minimumspunkt. Den anden afledte af P med hensyn til µ er negativ, hvilket indikerer, at 

den første afledte øges, når µ øges konkavt nedadrettet. De to ligninger tilsammen 

indikerer et maksimumspunkt, der kan vises ved en omvendt U-formet kurve (Connelly et 

al., 2014). 

I en turnering med to deltagere kan Nash-løsningen bruges, så længe det antages, at 

begge deltagere ønsker at optimere deres payout, og µ er fast. I en ligevægtstilstand er 

den marginale investering i indsatsen (C’(µ)) den samme som den marginale værdi af 

virksomhedens output V. Forskellen i præmierne indikerer, at den optimale løsning er; 

 
µ

(𝑊 − 𝑊 ) = 𝑉 

Ovenstående ligninger fremhæver de to mest fundamentale forudsigelser i TT. Den første 

er, at investering og output er baseret på sandsynligheden for at vinde, og den anden er, 
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at det eneste, der påvirker µ, er forskellen mellem W1 og W2 og ikke selve præmiens 

størrelse (Connelly et al., 2014). 

Udfordringen for virksomheden er derfor at finde den rette forskel mellem W1 og W2. 

Antagelsen er, at deltagerne er villige til at investere mere, jo større forskellen er, og 

virksomheden vil herved automatisk tiltrække de bedste kandidater. Hvis forskellen bliver 

for stor, vil den samlede nytte for deltageren ikke blive tilsvarende større, idet den 

krævede investering også bliver større. Derfor er der en risiko for, at de bedste kandidater 

søger konkurrerende virksomheder, hvor forskellen mellem W1 og W2 er mindre, men den 

samlede nytte for kandidaten er den samme, idet den krævede indsats tilsvarende er 

mindre (Lazear & Rosen, 1981). 

Den simple model med to homogene deltagere kan udvides på flere måder. 

Den simple model med to deltagere kan udvides med n deltagere. Jo flere deltagere, der 

indgår i turnering, jo lavere bliver sandsynligheden for at vinde, hvorfor forskellen mellem 

første- og sidste-præmien skal øges, mens indsatsen for hver spiller ikke skal øges 

tilsvarende. Ovenfor er det vist, at jo mere en deltager øger sin indsats, jo større bliver 

sandsynligheden for at vinde. Da et øget antal deltagere mindsker sandsynligheden for at 

vinde, gives der ikke samme incitament for at øge indsatsen. Forskellen mellem første- og 

sidste-præmien skal således øges i forhold til antal deltagere for herved at skabe 

incitament (Connelly et al., 2014). 

Heterogenitet deltagerne imellem er også en faktor, der inddrages i TT. Det er en 

forudsætning, at der ikke må være forskel på deltagernes evner for at opnå optimalt 

output. Lazear og Rosen (1981) beskriver, at der findes forskellige typer af deltagere, der 

kan inddeles i et A-hold og et B-hold, hvor deltagerne på hold A er bedre end deltagerne 

på hold B. 

A-og B-deltagere må ikke blandes i en turnering, idet A-deltagerne vil yde mindre, når de 

konkurrerer mod en B-deltager, der fra starten er dårligere stillet end A. En blanding af 

deltagere vil derfor give organisationen et mindre samlet output, end hvis to A- deltagere 

konkurrerer mod hinanden.  

Da Lazear og Rosen (1981) antager, at alle ønsker at deltage i A-turneringer, hvor den 

samlede præmiesum er størst, er det nødvendigt at foretage forebyggende 
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foranstaltninger, som f.eks. at kræve dokumentation for kompetencer, inden en deltager 

får lov til at deltage i en turnering. 

Antagelsen om uafhængighed deltagerne imellem kan anfægtes. I et miljø, hvor 

deltagerne er indbyrdes uafhængige, vil kompensation baseret på individuel performance 

skabe et unødvendigt konkurrencemiljø, hvor der ikke blot skal tages højde for den enkelte 

deltagers indsats, men også for sabotage fra andre deltagere, idet sandsynligheden for at 

vinde ikke kun øges ved at øge egen indsats, men også ved at reducere andres indsats. 

Opstår der et miljø, der hæmmer samarbejde, bør forskellen mellem første- og sidste-

præmien mindskes (Connelly et al., 2014). 

Held eller tilfældigheder spiller en større rolle i visse organisationer end i andre. I de 

organisationer, der er præget af en høj grad af held eller tilfældighed (usikkerhed), bør 

forskellen mellem præmierne øges for at reducere påvirkning af usikkerhed. Dette element 

bør især inddrages ved sammenligning af turneringsstrukturer på tværs af brancher og 

lande (Connelly et al., 2014).  

Endelig skal der tages højde for, at turneringer ofte er sekventielle. Da en deltagers 

individuelle output q skal ses over et helt arbejdsliv, er det sandsynligt, at deltageren 

deltager i turneringer regelmæssigt. Ved sekventielle turneringer øges præmiepuljen i 

forhold til turneringsniveau. Jo flere turneringer, der vindes, jo højere niveau kommer 

deltageren på, og jo større bliver den eftertragtede præmie. Ulempen ved dette er, at når 

en deltager har vundet en turnering på højeste niveau, er der ikke flere turneringer tilbage 

og derved intet incitament til at yde en optimal indsats. For at lempe dette, er 

præmieniveauet på højeste niveau, f.eks. en CEO-løn, ekstraordinært høj. Den 

ekstraordinært høje præmie betyder, at deltagerne på dette niveau vil konkurrere, som om 

der var et uendeligt antal turneringer, for at bevare positionen (Connelly et al., 2014). 

Forventningsteorien (VIE-Theory) 

Forventningsteorien, også kendt som VIE-teorien, bygger på tre grundelementer; værdi (V 

– valence), handling (I – instrumentality) og forventning (E – expectancy). VIE-teorien blev 

oprindeligt fremlagt at V.H. Vroom i 1964 (Paludan-Müller, 2016). 

Den grundlæggende antagelse i teorien er, at handlinger vælges bevidst ud fra en 

forventning om, at denne vil føre til et ønsket resultat. Dette er en procesteori, da den 
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lægger vægt på individets forventning til at kunne løse en given opgave, og alle 

efterfølgende handlinger er en konsekvens af denne forventning. 

VIE-teorien er baseret på ekstrinsisk motivation som den primære drivkraft, hvilket 

betyder, at der ligger en antagelse om, at individer tager bevidste beslutninger, da 

resultatet er en ydre belønning (Isaac, Zerbe & Pitt, 2001). 

Vrooms oprindelige hypotese var, at jobperformance (P) er en funktion af summen af 

interaktionen mellem den kraft, der påvirker individet, eller motivationen til at yde en 

indsats (F) og evnen til at udføre en aktivitet (A): P=f(F*A) (Heneman & Schwab, 1972). 

Kort tid efter, i 1968, foreslog Porter og Lawler en alternativ hypotese, baseret på Vrooms 

oprindelige, hvor de inddrog et tredje element, opfattelse af rolle. Således var deres 

hypotese, at performance (P) er et resultat af en trefoldig interaktion mellem 

indsats/motivation (E), evne (A) og opfattelse af egen rolle (R): P=f(E*A*R). Den eneste 

forskel mellem de to hypoteser er inddragelsen af rolleelementet. De to teorier benyttes 

ofte sideløbende, hvorfor Heneman og Schwab (1972) samler de to hypoteser for herved 

at teste deres validitet (Heneman & Schwab, 1972). 

De tre elementer kraft/indsats, evne og opfattelse af rolle uddybes nedenfor. 

Kraft eller indsats (F eller E) er det første element. Ifølge Vroom er kraften (Fi) til at 

performe på et givet niveau i en funktion af summen af interaktionen mellem valensen eller 

værdien på hvert performanceniveau (Vi) og den opfattede sandsynlighed for, at en 

indsats med styrke j vil resultere i opnåelse af ønskede performanceniveau. Forventningen 

til at kunne opnå ønskede resultat skrives Ei,j. Således fås kraften; 𝐹 = 𝑓 ∑ 𝑉 ∗ 𝐸 ,  

Hypotesen er, at alle vælger den indsats, der giver enten det højeste eller laveste 

performanceniveau, baseret på forventningen om at lykkes (Heneman & Schwab, 1972). 

For at sikre sig højeste performanceniveau kræves det, at der er valens. Der er valens, 

hvis opnåelsen af et resultat medvirker til, at individet opnår et sekundært resultat (Vk). 

Hvis løn er det primære resultat, der arbejdes mod at opnå, kan status eller anerkendelse 

betragtes som et sekundært resultat. Det handler igen om opfattelsen af, om performance 

på niveau j vil medføre, at det sekundære resultat k opnås. Dette betegnes som 

performance-instrumentalitet (Ij,k). Valensen eller værdien af performanceniveau j anses 

for at være summen af interaktioner mellem valensen af det sekundære resultat og 

performance-instrumentalitet. Således fås valensen; 𝑉 =  𝑓 ∑ 𝑉 ∗ 𝐼 ,  
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Da Porter og Lawler i 1968 uddybede teorien, tilføjede de samtidig en anden terminologi. 

Kraft (force) blev erstattet med indsats (effort), den sekundære valens blev erstattet med 

værdi af belønning, instrumentalitet blev erstattet med performance-belønnings- 

sandsynlighed, og forventning blev erstattet med indsats-performance-sandsynlighed 

(Heneman & Schwab, 1972).  

Evne (A), der er det andet element, er det afgørende element i forhold til forventning. Både 

Vroom og Porter og Lawler havde en hypotese om, at et individs performance er afhængig 

af evnen til at yde den nødvendige indsats. Alle havde udelukkende fokus på evnen og 

ignorerede viljen. 

Opfattelse af rolle (R) er det tredje element, der blev tilføjet af Porter og Lawler, og er 

defineret som en indsats retning, aktiviteter eller adfærd, et individ mener, bør udføres 

eller deltages i for herigennem at have succes i udførelsen af arbejdet (Heneman & 

Schwab, 1972). 

Nedenstående figur 3 afspejler elementerne i de to fremlæggelser af teorien som en 

samlet løsning. 

 

Figur 3. Kilde: (Heneman & Schwab, 1972, s. 2). 

VIE-teorien antager, at ethvert resultat af en handling har en værdi for individet. Denne 

værdi kan være enten positiv, negativ eller neutral. Jo mere positiv værdi, resultatet 

tillægges, og jo større tro individet har på egne evner til at opnå dette resultat, jo mere 

motiveret vil individet være for at arbejde. Det antages ligeledes, at individet foretager 

konstante vurderinger af mulige belønninger og sammenholder disse med evnen til at 
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opnå dem. Denne antagelse vidner om et meget rationelt syn på individet (Paludan-Müller, 

2016). 

Motivationsteorier 

Motivationsteorierne står i kontrast til de økonomiske teorier, da fokus her ikke er på 

konsekvenser af handlinger og evaluering af alternativer, men derimod på hvad der driver 

et individ, og hvilke processer der ligger til grund for dette. Der er ikke fokus på den 

eksogene belønning ved at nå et givent mål, men derimod på lysten og viljen til at nå 

målet. 

I sociologi og psykologi betragtes handlinger ud fra situation, kontekst og omgivelsernes 

forventninger, og hvilke normer individet er underlagt. Ifølge dette synspunkt inddrages 

konsekvenser af handlinger ikke (Knudsen, 2011). 

Den primære årsag til, at interessen for medarbejdermotivation opstod, var en antagelse 

om, at medarbejdere, der var motiverede, ville yde mere og præstere bedre end 

medarbejdere, der var demotiverede. I de tidlige teorier var grundantagelsen, at 

mennesker arbejde for at tjene penge, således at de basale behov for mad, husly og tøj 

kunne dækkes. Som følge af dette var tidlige motivationsteorier baseret på behov og 

drifter som primære drivkraft og grundlæggende årsag til adfærd. 

Nyere tids motivationsteorier er baserede på de psykologiske processer, der ligger til 

grund for motivation og derved adfærd. I dag er der i højere grad fokus på humanistiske 

faktorer som præstation, mening i arbejdet og tilfredshed, end der er på behov og drifter 

(Paludan-Müller, 2016). 

I det følgende gennemgås tre motivationsteorier, der hver især kan bidrage til en bedre 

forståelse af motivation. Målsætningsteorien har fokus på målet, men det er følelsen af at 

nå et mål, der anses som den primære drivkraft. Den monetære gevinst ved at nå målet 

har således ikke en afgørende betydning. 

Efterfølgende gennemgås Self-Determination-teorien, der er en motivationsteori baseret 

på psykologiske behov. I denne er det opfyldelsen af behov og ikke mål, der er den 

afgørende drivkraft. Endelig gennemgås Motivation Crowding-teorien, der advokerer for, at 

ekstrinsiske belønninger skal tilpasses, så de styrker den intrinsiske motivation. 
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Målsætningsteorien 

Målsætningsteorien (MST) er en motivationsteori, der er udviklet for at forstå, hvorfor 

nogle individer performer bedre end andre i en organisatorisk kontekst. Præmissen for 

målsætningsteorien er, at alle levende organismer udviser målsøgende adfærd for at 

overleve og kunne dække basale behov. Mennesker er hævet over dyr i kraft af, at 

mennesker kan træffe frivillige valg. Mennesket vælger således selv sine mål og kan 

evaluere sin performance i forhold til at opnå målet både på kort og lang sigt (Locke & 

Latham, 2013). 

Locke fremlagde sin første deciderede motivationsteori, baseret på målsætning, i 1968, og 

har siden arbejdet på at udvikle denne. I 1990 specificerede Locke og Latham, hvordan 

højere mål kan føre til højere performance (Paludan-Müller, 2016). 

MST er en åben teori, hvorfor den løbende bliver evalueret, og udvidelser bliver tilføjet 

(Locke & Latham, 2013). 

Ifølge MST er målet den primære kilde til motivation. MST sætter spørgsmålstegn ved de 

kognitive kontrolteorier, der hævder, at jagten på at nå et mål handler om at reducere de 

uoverensstemmelser, der opstår, når der er for stor forskel mellem et individs aktuelle 

situation og en ønsket situation. Ifølge kontrolteorierne er det reduktion af 

uoverensstemmelserne, der motiverer individet til at handle i overensstemmelse med et 

mål, da en opnåelse af målet vil reducere uoverensstemmelser. MST anfægter denne 

antagelse og hævder, at det er målet i sig selv, der motiverer. Reduktion af 

uoverensstemmelser er et resultat af målsøgende adfærd, men det er målet og ikke 

reduktion af uoverensstemmelser, der er årsag til adfærd. Var reduktion af 

uoverensstemmelser den primære drivkraft, kunne dette let løses ved ganske simpelt at 

sætte lavere mål. Men det gør individer ikke. MST beskriver livet som en proces af 

målproducerende handlinger (Locke & Latham, 2013). 

I 1990 definerede Locke og Latham et mål som et resultat af, eller et formål med, en 

handling. For at kunne definere et mål som et mål, skal dette bestå af to 

hovedkomponenter;  

Indhold, som er resultatet eller formålet med handlingen, f.eks. øge profit eller 

performance (Locke & Latham, 2013). 
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Intensitet, der beskriver, hvor stor en indsats der skal ydes for at nå et mål og hvor i det 

individuelle mål-hierarki, målet er, f.eks. hvis profit eller performance skal øges, må 

medarbejderne arbejde flere timer, og hvis dette er det vigtigste mål at nå, vil individet 

først og fremmest arbejde for at nå dette mål (Locke & Latham, 2013).  

En undersøgelse af intensitet viser, at der er et lineært forhold mellem sværhedsgraden i 

målet og performance. Jo sværere et mål vurderes, jo højere intensitet har det og indgyder 

derfor til en øget performance. Dog er performance begrænset i det omfang, at individet 

skal besidde de nødvendige evner og den nødvendige viden til at nå målet (Locke & 

Latham, 2013). 

Nøgleelementet i MST er, at et mål skal være specifikt og sat højt. Herved opnås den 

optimale performance i jagten på at nå målet. Et tvetydigt og svagt mål som ”gør dit 

bedste” påvirker performance negativt, mens et specifikt mål fjerner tvetydigheden og 

højner performance (Locke & Latham, 2013).  

De mekanismer, der ligger til grund for, at et højt sat og specifikt mål fremmer 

performance, er firdobbelte og består af:  

Valg af retning: Et specifikt mål har to effekter på et individs orientering, hvoraf den første 

er relativt automatisk. Når der sættes et specifikt mål, rettes opmærksomheden og 

indsatsen mod målet og væk fra de aktiviteter, der vurderes irrelevante i forhold til målet. 

Desuden aktiverer et specifikt og højt sat mål den viden og de evner, der vurderes 

relevante i forhold til målet, som individet allerede besidder. 

Indsats: Når et mål sættes, og der handles i forhold til dette, varierer indsatsen for, og 

begejstringen ved, at nå målet i forhold til, hvad der er krævet. Indsatsen mobiliseres og 

varieres i forhold til målets sværhedsgrad.  

Vedholdenhed: Den tid, der dedikeres til at nå et mål, øges i takt med målets 

sværhedsgrad. 

Viden og opgavestrategi: Denne mekanisme er mere kognitivt betinget end de øvrige tre. 

De tre førstnævnte mekanismer er ikke altid i sig selv fyldestgørende for at kunne nå et 

mål. Høje og specifikke mål kan resultere i tunnelsyn hos individet, hvor fokus er på at 

skabe hurtige resultater fremfor at tilegne sig den nødvendige viden, der kræves for at nå 

disse. Mangler et individ viden til at løse en opgave, vil høje og specifikke mål ikke føre til 
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højere performance. Er det nødvendigt at sætte et specifikt mål for et individ, der ikke 

besidder den nødvendige viden, vil ’gør dit bedste’ ofte skabe et bedre resultat end et højt 

mål. Dette gør sig bl.a. gældende i læringssituationer, hvor besvarelsen af en test eller 

udførelsen af en opgave skal udarbejdes. 

Udover disse fire mekanismer er det vigtigt at være opmærksom på, at der i visse tilfælde 

kan være situationelle eller ressourcemæssige begrænsninger, der hæmmer performance 

i forhold til målsætningen (Locke & Latham, 2013). 

Af modererende variabler, der har betydning i forhold til målsætning, fremhæves:  

- Individets evner, der har betydning for valg af retning.  

- Performance-feedback, der giver mulighed for at øge indsatsen eller ændre strategi 

undervejs.  

- Dedikation til målet, jo mere dedikeret og determineret et individ er for at nå målet, 

jo højere effekt har målet på performance. 

- Opgave-kompleksitet, målsætning har større effekt på opgaver, der ikke er alt for 

komplekse, og hvor individet har de nødvendige evner og viden til at løse opgaven. 

- Påvirkning, hvordan et specifikt mål påvirker individet vides først, når målet er 

vurderet. Et mål kan vurderes positivt eller negativt, og påvirkningen afhænger af 

vurderingen.  

Personlighed blev i 1990 vurderet til at have en lille effekt på målsætning, idet en specifik 

og høj målsætning fører til en stærk situation, hvorved der findes tydelige tegn, der guider 

adfærd, og forskelle i personlig reduceres således. Senere er det fundet, at 

personlighedstræk som bevidsthed, selvevaluering og orientering mod målet har en 

betydning for effekten af målsætning (Locke & Latham, 2013). 

Der skelnes mellem forskellige måltyper, der hver især guider adfærd i den ønskede 

retning. Måltyperne er;  

Læringsmål – disse stilles til individer, der mangler viden eller evner til at løse en opgave. 

Ved at opstille læringsmål undgås tunnelsyn, og således er fokus på at tilegne sig viden og 

evner.  

Stretch goals – disse er meget svære og nærmest uopnåelige mål. I forsøget på at opnå 

et Stretched goal vil individet være mere tilbøjelig til at tænke sin opgaveløsning kreativt. 
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Proximale og Distale mål – De proximale mål faciliterer det distale mål. Således kan et 

hovedmål opdeles i delmål for at facilitere dette. Dette gør sig f.eks. gældende ved målet 

om at øge virksomhedens størrelse med 50 %. Da dette er et mål, der kræver en stor 

indsats, kan der med fordel sættes proximale mål om at øge størrelsen med 10 % årligt, 

indtil det distale mål er nået. Der mangler stadig forskning i optimale tidsintervaller mellem 

proximale og distale mål (Locke & Latham, 2013). 

Oprindeligt var antagelsen, at så længe sværhedsgraden i et mål holdes konstant, er der 

ikke forskel på, om målet er tildelt, sat i fællesskab eller selv-sat (Locke & Latham, 2013). 

Men i en opsummering af målsætningsteorien fremhæver Locke og Latham (2002), at det 

er essentielt for dedikation i forhold til et givent mål, at individet har indflydelse på at sætte 

målet. Desuden skal der være tale om et kompliceret, men stadig ikke for svært mål. Bliver 

målet uopnåeligt, vil den intrinsiske motivation for at nå målet forsvinde. Er målet derimod 

svært, men opnåeligt, vil dette øge den intrinsiske motivation for at nå målet. Målet i sig 

selv har ikke den store betydning, så længe kriterierne for et komplekst og opnåeligt mål er 

opfyldt. Drivkraften for at nå målet er sjældent det at få udbetalt en bonus, men selve 

oplevelsen af at nå målet, hvorved følelsen af selv-effektivitet og af at være kompetent 

bliver styrket. Resultatet af at opnå et komplekst mål er ofte, at individet i fremtiden sætter 

målet højere og derfor løbende øger performance og engagement (Locke & Latham, 

2002). 

Self-Determination Theory (SDT) 

Self-Determination Theory (SDT) er en psykologisk motivationsteori, der arbejder ud fra 

antagelsen om, at ethvert individ har tre basale psykologiske behov, der skal dækkes for 

at facilitere en intrinsisk motivation. Den intrinsiske motivation er grundlæggende for, om 

individer er opsøgende og nysgerrige og påtager sig opgaver eller deltager i aktiviteter, 

uden at der er en umiddelbar eksogen belønning eller ydre motivationsfaktor i sigte. 

Intrinsisk motiverede aktiviteter bliver udført med det ene formål at opnå glæden ved at 

løse opgaven eller gennemføre aktiviteten (Ryan & Deci, 2000).  

De tre basale psykologiske behov er;  

Behov for kompetence – Individet har en følelse af at være kompetent til at løse en 

opgave. 
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Behov for autonomi – Individet føler, der er et valg og en mulighed for at tilgå en opgave 

selvstændigt. Dette skal ikke forveksles med, at individet ikke ønsker at arbejde i teams 

eller at indgå i andre relationer. 

Behov for samhørighed – At indgå i en sammenhæng og have et tilhørsforhold. Valget af 

aktiviteter er afhængigt af, hvordan ens nærmeste eller dem, individet gerne vil relateres 

til, vurderer denne aktivitet (Ryan & Deci, 2000). 

De tre psykologiske behov anses for at være universelle, men de er tæt knyttet til den 

sociokulturelle kontekst. Således vil de variere i udtryksform i forhold til kultur og kontekst. 

Der argumenteres for, at den intrinsiske motivation er en medfødt egenskab, idet individer 

allerede tidligt i livet viser en interesse for at udføre en opgave uden nogen tilsyneladende 

gevinst andet end glæden ved at kunne fuldføre aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). 

Cognitive Evaluation Theory (CET) er en underteori til SDT, der er udviklet af Ryan og 

Deci (2000), som går i dybden med, hvilke sociale og kontekstuelle faktorer der forklarer 

variationer i den intrinsiske motivation ved at klarlægge, hvilke faktorer der faciliterer eller 

underminerer den intrinsiske motivation. 

Under udviklingen af CET fandt man, at udover oplevelsen af at være kompetent og have 

autonomi er kontekstuel støtte et vigtigt element for at facilitere den intrinsiske motivation. 

Denne støtte er afgørende for, om individet oplever sig selv som selvbestemmende (Ryan 

& Deci, 2000). 

Den intrinsiske motivation bliver mindre markant gennem livet, idet det bliver 

omgivelsernes forventninger og krav til individet, der definerer mange af de opgaver og 

aktiviteter, der deltages i. Udførelsen af og deltagelsen i disse aktiviteter og opgaver 

skyldes således ikke en intrinsisk motivation for at fuldføre opgaven, men en ekstrinsisk 

forventning eller et krav om, at disse opgaver og aktiviteter udføres. Herved udføres 

opgaven ud fra en forventning om at modtage en belønning eller for at undgå en straf. I 

disse tilfælde er det en ekstrinsisk motivation, der driver individet (Ryan & Deci, 2000). 
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Da motivation i mange tilfælde er styret af ekstrinsiske faktorer, har Ryan og Deci (2000) 

introduceret endnu en underteori til SDT, som skelner mellem forskellige former for 

ekstern motivation. 

Organismic Integration Theory (OIT) er en underteori til SDT, der har til formål at 

tydeliggøre forskellen på, hvordan ekstrinsiske faktorer opfattes af individet. 

Figur 1: 

 

Kilde: (Ryan & Deci, 2000, s. 72) 

Det ses af figur 1, hvordan motivation kan variere fra ikke-selvbestemt (nonself-

determined) til selvbestemt (self-determined). Alle former for motivation afhænger af, hvor 

kontrolleret, kompetent og relateret individet føler sig i forhold til en given opgave. 

Selvom de tre basale behov kan dækkes ved at yde optimal behovsstøtte, kan ekstrinsisk 

motivation aldrig blive det samme som intrinsisk motivation, idet opgaverne eller 

aktiviteten, der udføres, altid vil være fulgt at en ekstrinsisk belønning. Dette kan være i 

form af penge, status, anerkendelse etc. (Ryan & Deci, 2017).  
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Når adfærd forsøges præget via ekstrinsiske faktorer, kan motivationen hos individet, der 

præges, variere fra demotivation til en passiv overholdelse af regler (compliance) til aktivt 

at forpligte sig til opgaven (commitment) (Ryan & Deci, 2000). 

Demotivation opstår, når individet hverken føler sig kompetent eller ser nogen grund til at 

udføre en opgave i henhold til en samhørighedsfølelse. Opgaver udføres udelukkende for 

at opnå en belønning eller undgå en straf. Disse opgaver er præget af en høj grad af 

kontrol fra omgivelserne, og følelsen af autonomi er derfor ikke til stede hos individet. 

Ved relativt ekstrinsisk kontrollerede opgaver opleves introjiceret reguleret motivation, hvor 

individet ubevidst overtager omgivelsernes holdning til det at udføre opgaven, uden at 

denne holdning stammer fra en indre opfattelse af, hvad individet gerne vil. Her gør 

individet, hvad der bør gøres, primært for at bevise evner eller leve op til en ekstrinsisk 

forventning. 

Regulering via identifikation vækker en følelse af accept af opgaven og anerkendelse af 

målet som vigtigt. Under denne deltages der frivilligt i udførelsen af opgaven, og der findes 

en accept af den krævede adfærd som ens egen, hvorved der ikke opleves megen 

ekstrinsisk kontrol. 

Den optimale ekstrinsiske motivation, set i forhold til de tre psykologiske behov, er den 

integrerede regulerede motivation. Her er den stillede opgave i overensstemmelse med 

individets selvbillede, værdier og behov. Den integrerede motivation har mange 

lighedspunkter med den intrinsiske motivation. Den afgørende forskel er, at ved en 

integreret regulering vil der, udover glæden ved at udføre opgaven, også være en 

ekstrinsisk belønning (Ryan & Deci, 2000). 

Motivation Crowding Theory 

Motivation Crowding Theory (MCT) beskriver, hvordan ydre incitamenter i visse tilfælde 

kan kvæle den intrinsiske motivation. 

I modsætning til de klassiske økonomiske teorier, f.eks. Principal-Agent-teorien, ser MCT 

ikke den intrinsiske motivation som en eksogen konstant, der kan ses bort fra, når effekten 

af incitamenter på performance skal måles. Den intrinsiske motivation skal ses som et 

element, der kan påvirke den priseffekt, man i de klassiske teorier antager påvirker 
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performance. I de klassiske økonomiske teorier antages det, at jo højere belønningen er, 

jo bedre performance udviser agenten. Denne antagelse er i visse tilfælde direkte forkert 

ifølge Frey og Jergen (2001), der hævder, at de ekstrinsiske incitamenter i visse tilfælde 

kan kvæle den intrinsiske motivation, hvorved ekstrinsiske incitamenter vil føre til en 

forringet performance. 

Frey og Jergen (2001) opstiller således performance som en funktion af belønning ud fra 

priseffekt-princippet, se figur 2. Denne er dog med det forbehold, at en øget belønning fra 

punkt O til R i visse tilfælde kan svække performance fra punkt A til C og ikke til det 

tiltænkte punkt B. Denne svækkede performance skal ses som et resultat af, at den 

ekstrinsiske belønning svækker den intrinsiske motivation, hvorved performance bliver 

reduceret.  

Figur 2:  

 

Kilde: (Frey & Jegen, 2001, s. 594)  

For at undgå, at det ekstrinsiske incitament svækker den intrinsiske motivation, skal det 

sikres, at det ekstrinsiske incitament opfattes som støttende og ikke som kontrollerende 

(Frey, 1997). Opfattes et incitament som kontrollerende, vil dette svække den intrinsiske 
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motivation hos agenten, og det risikeres, at der opstår en spillover-effekt, hvor 

performance i opgaver, der ikke er direkte berørt af de ekstrinsiske incitamenter, vil blive 

svækket, da den intrinsiske motivation ikke kun skal ses som en indikator for performance 

vedr. en specifik opgave, men som en indikator for agentens overordnede performance i 

alle aspekter (Frey, 1997). 

I forlængelse af spillover-effekten er risikoen ved for stærke ekstrinsiske incitamenter, at 

agenten stopper, når et givent mål er nået, og kun yder det forventede og ikke det 

optimale. Et brugt eksempel på, hvordan ydre incitamenter kan kvæle den indre 

motivation, er situationen, hvor et barn slår græsset uden belønning. Forældrene indfører 

en belønning, der er direkte knyttet til opgaven. For hver gang, græsset bliver slået, 

modtager barnet 100 kr. Barnet vil efterfølgende udelukkende være villig til at slå græsset, 

såfremt dette udløser belønningen. Dette forhold overføres til øvrige pligter, der nu kun 

udføres, såfremt disse er forbundet med en belønning (Frey, 1997). 

Et eksempel, hvor belønningen opfattes som støttende og derved øger den intrinsiske 

motivation, er barnet, der frivilligt udfører huslige pligter. Forældrene giver barnet en cykel 

for at vise, at de værdsætter barnets indsats. Efterfølgende vil barnet være mere motiveret 

for at udfører pligter af enhver art i håb om, at dette vil udløse endnu en belønning (Frey, 

1997).  

Den afgørende forskel på de to former for belønning er, at den førstnævnte er direkte 

knyttet til performance, mens den sidste er tilfældig. Den tilfældige belønning bliver i 

højere grad opfattet som støttende, da denne opfattes som et tegn på anerkendelse frem 

for den performance-baserede belønning, der opfattes som et kontrolelement (Frey, 1997). 

Metode 

Metodeafsnittet indledes med et kort procesafsnit, der beskriver processen op til udledning 

af problemformulering og valg af metode. Processen i afhandlingen er tæt knyttet til den 

valgte metode, hvorfor søgeprocessen beskrives til slut i metodeafsnittet. 

Proces 

Den indledende proces i skabelsen af denne afhandling var valg af emne. Valget af emne 

blev truffet ud fra interesse og undren. Fra studiets start har fokus på incitament været 
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dominerende, når aflønning af medarbejdere blev diskuteret. Der har i høj grad været 

fokus på det økonomiske incitament, hvilket har vakt en undren, da populære KPI’er og 

andre performancemål ofte beskrives som usikre og utilstrækkelige. EVA, profit og 

omsætning beskrives som benchmarks, der kan manipuleres, men som stadig bruges som 

mål, når lederens præstation skal evalueres (Petersen et al., 2017).  

Specialekontrakten blev udfyldt og indleveret rettidigt med anmodning om, at CBS tildelte 

vejleder. Jeg fik tildelt Caspar Rose som vejleder, og efter første samtale stod det klart, at 

det interessante i emnet var ledernes motivation mere end valg af KPI’er. 

Spørgsmålet, hvad der andet end økonomisk incitament kan ligge til grund for 

performance og motivation, pressede sig på. 

Beslutningen om en rent teoretisk tilgang til afhandlingen blev truffet fra start og begrundes 

delvist med begrænsede og usikre muligheder for at planlægge og gennemføre interviews 

og observationer i forhold til den daværende meget usikre Covid-19-situation. En anden 

begrundelse er, at læring om incitament og motivation er bygget på teorier og litteratur, der 

bliver præsenteret for studerende. Disse er ofte typificeret kommunikation, der ifølge 

Dahler-Larsen (2008) fører til typificerede handlinger. Disse er enten deskriptive eller 

performative. Med fokus på at performative udsagn bliver udført, blot de bliver sagt, kan 

teorien lede til talehandlinger, hvorved teorien efterleves i kraft af, at den er kendt (Dahler-

Larsen, 2008). Da teorier er en afgørende del af pensum, kan disse således føre til, at 

nyuddannede efterlever dem som følge af, at de er blevet præsenteret. Derfor laves denne 

afhandling med udgangspunkt i kendte teorier.  

De økonomiske incitamentsteorier opfattes som valide og benyttes i stor stil, når 

incitamentsordninger skal skabes. Da rationalet i de økonomiske teorier ikke kan anfægtes 

i forhold til en almindelig arbejder, rettedes fokus mod den højtlønnede og velhavende 

topleder. 

De økonomiske incitamentsteorier forklarer ikke, hvorfor den velhavende agent fortsætter 

sit virke til trods for en anseelig formue, hvorfor det er relevant at undersøge, om og 

hvordan de psykologiske motivationsteorier kan bidrage med forklaring på netop dette og 

derved øge bevidstheden om inddragelse af ikke-monetære elementer i skabelsen af en 

incitamentsordning. Disse overvejelser førte til udvikling af problemformuleringen. 
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Den efterfølgende proces i afhandlingen er præget af en omfangsrig litteratursøgning i 

forhold til valgte teorier og gennemlæsning af litteratur for at udvælge relevante artikler til 

litteraturreview, der inddrages som supplement til analysen.  

Herefter påbegyndtes skriveprocessen, der afsluttes med korrektur og aflevering af 

afhandlingen i digital eksamen. 

Metodevalg 

Metodegrundlaget for afhandlingen er en metateoretisk analyse af valgte teorier med 

inddragelse af eksisterende empirisk litteratur (Ankersborg, 2020). 

Det teoretiske udgangspunkt for afhandlingen er tre klassiske økonomiske teorier om 

incitament samt tre psykologiske motivationsteorier, der hver især bidrager til forståelsen 

af motivation og incitament. De valgte teorier behandles ligeværdigt, således opdeles flere 

af afhandlingens dele i afsnit efter teori (Ankersborg, 2020). 

De valgte teorier har hver især et standpunkt i forhold til, hvad der tiltrækker, fastholder og 

motiverer. Visse af teorierne er ikke umiddelbart kompatible, og for at skabe en kobling 

mellem teori og empiri inddrages litteratur, der findes relevant for emnet (Ankersborg, 

2020).  

De valgte teorier samt udvalgt litteratur bruges til at belyse, hvilke elementer der kan 

inddrages i en incitamentsordning, for efterfølgende gennem en analyse at kunne besvare 

problemformuleringen. 

Da problemformuleringen tager udgangspunkt i en teoretisk undren, er afhandlingens 

metodemæssige udgangspunkt deduktivt. 

Formålet med afhandlingen er ikke at skabe ny teori eller konstruere en generaliserbar 

model, men derimod at skabe et supplement til den teoretiske forståelse af motivation af 

topledere ved at inddrage flere perspektiver (Ankersborg, 2020). 

Dette gøres med udgangspunkt i både økonomiske incitamentsteorier og psykologiske 

motivationsteorier, hvor der undersøges, hvilke mulige årsager der ligger til grund for, at 

velhavende topledere fortsætter deres virke fremfor at trække sig tilbage. Som praktisk 

implikation gives der forslag til, hvordan ikke-monetære elementer kan tilføjes til en 

kontrakt. 
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De psykologiske motivationsteorier inddrages som følge af en undren over den 

tilsyneladende store forskel, der er imellem rationalet i de økonomiske incitamentsteorier, 

og den måde, det ses, at toplederne agerer på. For bedre at kunne belyse den 

observerede adfærd inddrages de psykologiske motivationsteorier som supplement til de 

økonomiske incitamentsteorier for herved at belyse mulige årsager til adfærden fra en 

anden vinkel. 

Efter gennemgang af de valgte teorier blev der udarbejdet en gennemgang af 

eksisterende litteratur i henhold til emnet ikke-monetære motivationsfaktorer for topledere.  

For at finde denne blev der udarbejdet en søgning i relevante databaser, der var adgang til 

via CBS’ bibliotek. 

For at sikre akademisk validitet i litteraturen foregik søgningen i databaserne Business 

Source Complete og Scopus. Alle artikler er peer reviewed, og sprog er begrænset til 

engelsk. 

Af relevante søgeresultater fremhæves følgende;  

Søgeord: Incentives (60.919 artikler) + Executive* eller CEO eller Chief Executive (4.881 

artiker) + motivation (807 artikler) + non-financial incentives (2 artikler). 

Af ovenstående ses det, at ikke-monetære elementer ikke vægtes højt i litteraturen, der 

omhandler motivation af topledelsen. For flere eksempler på søgeresultater, se bilag 1.  

Denne betragtning betød, at inddragelse af ikke-monetære incitaments-elementer generelt 

eller rettede mod medarbejderne blev inddraget i litteratur-reviewet for at skabe et bedre 

refleksionsgrundlag. 

Der blev foretaget en række søgninger i begge de nævnte databaser, og slutteligt blev i alt 

16 artikler udvalgt som relevante for afhandlingen. De 16 artikler gennemgås, opdelt i 

medarbejdermotivation og topledermotivation, i afsnittet litteraturreview. 

Desuden suppleres med sekundær litteratur i form af hjemmesider, der benyttes til at 

understøtte påstande om høje lønninger og velhavende agenter. 
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Begrundelse for metodevalg 

Det er ofte antaget, at jo mere teori underbygges med empiri, jo mere overbevisende er 

den. Herved er den empiriske validitet den mest udbredte måde at forbedre og styrke en 

teoris omdømme (Van Maanen et al., 2007). 

Da afhandlingens formål ikke er enten at be- eller afkræfte eksisterende teori, men 

derimod at skabe en sammenhæng mellem teorier for derved at forbedre 

forklaringsgrundlaget, blev indsamling af data fravalgt. Dette begrundes yderligere med, at 

hvis linket mellem koncept og data er løst i organisatorisk forskning, bliver verden, der 

studeres, mere åben, idet værdien af teorien ikke kan reduceres til påstande om 

verifikation. Ved at eliminere empiri bliver teori en kognitiv proces frem for et produkt af 

metodisk kyndighed (Van Maanen et al., 2007). 

Netop i denne kognitive proces fjernes fokus fra at skabe valid viden og åbnes for 

muligheden for at foreslå mulige sammenhænge og relationer, der endnu ikke er set eller 

vægtet højt. I denne proces har grundlæggende epistemologiske og ontologiske 

antagelser betydning for fortolkning, hvorfor disse er beskrevet i afsnittet; 

Videnskabsteoretisk ståsted (Van Maanen et al., 2007). 

Kritik af metoden kan læses i afsnittet; Kritik af afhandling. 

Litteraturreview 

Medarbejdermotivation  

Litteraturen om, hvad der motiverer og øger performance hos medarbejderne, er 

mangfoldig. I det følgende gennemgås de artikler, der findes relevante i forhold til 

undersøgelser, der er knyttet til generel medarbejdermotivation. Det har været et kriterie, 

at disse undersøgelser ikke er udarbejdet i en specifik organisation, men giver et mere 

overordnet billede af, hvad der generelt motiverer medarbejderne, og hvordan det bedst 

sikres, at denne øgede motivation fører til en øget performance hos medarbejderne, 

hvilket i det lange løb fører til en bedre performance for hele organisationen. Det skal 

bemærkes, at langt de fleste undersøgelser af motivation er foretaget i Europa eller USA, 

hvorfor de er kulturelt begrænset hertil.  
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Historisk har der i management-regi været fokus på at motivere medarbejderne via 

incitamenter baseret på monetære og materielle belønninger. I løbet af de seneste årtier 

er der opstået en øget interesse for ikke-monetært baserede incitamenter, da det er blevet 

vist, at incitamenter, der udelukkende er baserede på monetære og materielle elementer, 

har en begrænset effekt på motivation (Ciorbagiu-Naon, 2010). 

Der hersker ikke tvivl om, at finansielle elementer, såsom løn, bonus og andre monetære 

og materielle belønninger, har betydning for, at mennesker vælger at arbejde. Men disse 

strukturer har ikke nogen nævneværdig effekt på valg af organisation, der søges 

ansættelse hos. Dette gælder især særligt dygtige medarbejdere, der er bevidste om egne 

evner og værdi. Når disse individer vælger at søge ansættelse hos bestemte 

organisationer, er der andre faktorer, der spiller en afgørende rolle (Panait & Panait, 

2019). 

For at en organisation kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere, skal 

der lægges vægt på andre faktorer end blot en attraktiv lønpakke. Disse faktorer kan 

samles under betegnelsen ikke-monetære motivationsfaktorer. Fællesnævneren for disse 

faktorer er, at de tager udgangspunkt i motivationsteorier, der ofte har en psykologisk og 

mere subjektiv tilgang til motivation fremfor den objektive tilgang, der findes i mange 

økonomiske teorier. Der findes talrige og forskellige motivationsteorier, hvor der endnu 

ikke er vedtaget én som endegyldig rigtig. De mange motivationsteorier bidrager hver især 

til en øget forståelse af adfærd og motivation (Panait, 2019). 

Der er gjort flere forsøg på at kategorisere og systematisere motivationsteorierne for at 

skabe overblik og en bedre mulighed for integration af ikke-monetære motivationsfaktorer i 

organisationsstrategier. Et fælles tema for de fleste motivationsteorier er, at der er fokus 

på at opnå en bedre forståelse af, hvad der motiverer og demotiverer medarbejderne samt 

af, hvilke mentale og kognitive processer der ligger til grund for motivation. Medarbejderne 

er for mange organisationer det vigtigste aktiv, men også det eneste aktiv, der aktivt kan 

modarbejde organisationen, hvis ikke organisationen er opmærksom på at sikre sig, at 

medarbejderne trives og er loyale mod organisationen (Panait & Panait, 2019). 

Overordnet kan motivationsteorierne inddeles i to typer med forskelligt fokus. 

Procesteorierne er de teorier, hvor der anlægges en traditionel tilgang til motivation, og der 

primært er fokus på de ekstrinsiske elementer som motivationsfaktorer. Indholdsteorierne 

har en mere dynamisk tilgang til motivation som en blanding af både intrinsiske og 
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ekstrinsiske faktorer, hvor den sociokulturelle kontekst spiller en rolle (Panait & Panait, 

2019). 

Langt de fleste motivationsteorier siger samstemmende, at det er afgørende for en 

organisations overlevelse og konkurrenceevne at sikre sig, at medarbejderne er 

motiverede, da en motiveret medarbejder yder mere og er mere loyal over for 

organisationen end en medarbejder, der ikke er motiveret. Motivation har ligeledes 

betydning for, hvor længe medarbejderne bliver i ansættelsesforholdet, og hvor meget 

ekstra de yder (Woodruffe, 2006). 

Da det i dag ikke forventes, at en medarbejder indgår i et livslangt ansættelsesforhold, har 

hver ansættelse betydning for individets CV og fremtidige muligheder. Derfor er tilbud om 

personlig udvikling og kompetenceudvikling et væsentligt element, når de bedst 

kvalificerede kandidater skal tiltrækkes. Hvis der ikke er mulighed for løbende udvikling i 

ansættelsesforholdet, vil organisationen blive valgt fra (Woodruffe, 2006). 

Da lønpakken anses for sjældent at være den primære motivation for at vælge at arbejde 

for en given organisation frem for en anden, er det vigtigt, at en organisation tilbyder de 

rigtige ikke-monetære motivations-incitamenter for at tiltrække og fastholde 

medarbejderne.  

Woodruffe (2006) har listet nogle af de vigtigste ikke-monetære motivations-incitamenter, 

der er medvirkende til, at medarbejderne søger ansættelse hos en specifik organisation og 

bliver i dette ansættelsesforhold længst muligt. Blandt de listede faktorer nævnes her; 

Mulighed for at avancere, autonomi, engageret og synlig ledelse/arbejdsgiver, behageligt 

arbejdsmiljø, ros, støtte, nødvendige ressourcer stilles til rådighed, mulighed for 

udfordringer, udvist tillid til medarbejderne, et positivt organisations ry, følelsen af at kunne 

bidrage med noget positivt og balancen mellem arbejds- og privatliv bliver respekteret. 

En organisation, der kan tilbyde ovenstående, vil ifølge Woodruffe (2006) være mere 

attraktiv at søge ansættelse hos end en organisation, der ikke tilbyder de samme 

incitamenter. Når organisationen har tiltrukket de rette kandidater, er det væsentligt at 

fastholde deres engagement for at sikre, at de præsterer optimalt. Igen er monetære 

belønninger af mindre afgørende betydning, mens ikke-monetære incitamentselementer er 

afgørende for medarbejderengagement. Disse elementer kan bestå i at sikre, at ledelsen 

har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at motivere medarbejderne, og i at være 
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opmærksom på at skabe et arbejdsmiljø, der er kompetenceudviklende og udfordrende 

(Woodruffe, 2006).  

Da de ikke-monetære motivationsfaktorer anses som afgørende for en organisations 

konkurrenceevne og performance, har det været nødvendigt i den senere tid at identificere 

og systematisere de primære ikke-monetære faktorer, der kan øge medarbejdernes 

loyalitet og performance. Ved ikke-monetære motivationsfaktorer forstås alle de måder, 

medarbejderne kan involveres og engageres på uden direkte tilknytning til en monetær 

belønning (Panait, 2018). 

Ikke-monetære motivationsfaktorer er knyttet til lavere medarbejderomkostninger for 

organisationen, men for at få fuldt udbytte af de omkostninger, der er knyttet til faktorerne, 

er det afgørende, at de medarbejdere, der tiltrækkes og ansættes, har gavn af, og 

værdsætter, ikke-monetære elementer højt. Lykkes det, kan de ressourcer, der før blev 

tildelt en medarbejder i form af en bonus eller lignende, bruges til at gavne en større 

gruppe i form af forbedringer af arbejdsmiljøet eller andre lignende tiltag. Dette lægger op 

til en mere stringent ansættelsesproces, hvor der skal være fokus på elementer, der øger 

og styrker den intrinsiske motivation fremfor den ekstrinsiske motivation (Ciorbagiu-Naon, 

2010). 

Elementer, der medvirker til at øge den intrinsiske motivation, er ifølge Ciorbagui-Naon 

(2010) work-shops, øget feedback og tydelig kommunikation, entusiasme fra ledelsen, klar 

målsætning, analyser af medarbejdernes styrker og svagheder, færdighedstræning og 

kompetenceudvikling. Alle disse elementer giver en øget følelse af samhørighed med 

gruppen og en følelse af at være et værdsat medlem af gruppen. Netop det at være en del 

af en gruppe og have et tilhørsforhold anses som vigtigt i mange motivationsteorier, 

hvorfor gruppetilhørsforholdet betragtes som en af de primære ikke-monetære 

motivationsfaktorer (Ciorbagiu-Naon, 2010).  

At samhørighedsforholdet til gruppen er en væsentlig faktor, ses også hos Wichardt 

(2008), der argumenter for, at der er status forbundet med at tilhøre en gruppe. Denne 

status er afgørende for den tilsyneladende uselviske adfærd, visse medarbejdere udviser, 

når de yder en ekstra indsats uden nogen umiddelbar monetær belønning. Denne 

uselviske adfærd er interessant for økonomer, da uselvisk adfærd giver organisationen 

eller andre en økonomisk fordel, idet medarbejderen yder mere end forventet uden at 

kræve tilsvarende økonomisk kompensation (Wichardt, 2008).  
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Der er forsket i årsagen til, hvorfor visse individer udviser uselvisk adfærd i højere grad 

end andre. Blandt andet har venlighed og social signalering af overskud været anerkendt 

som gode forklaringer. Herudover har glæden ved at give været diskuteret som årsag, 

men det er fortsat uklart, hvorfor individer gerne vil give til nogle, men ikke til andre. I 

forhold til glæden ved at give ses det ligeledes, at relationerne modtager og giver imellem 

spiller en afgørende rolle, da tilbøjeligheden til at give øges, når relationen er tæt 

(Wichardt, 2008). 

Uselvisk adfærd defineres som en adfærd, der er omkostningsfyldt for individet, men den 

er samtidig statusøgende. Denne adfærd giver ikke umiddelbart individet nogen form for 

økonomisk fordel.  

Det er vist, at øget status øger individets generelle velfærd og dermed også den 

overordnede tilfredshed. Hvis en medarbejder identificerer sig med organisationen, skal 

der færre udefrakommende incitamenter til for at få denne til at yde mere. Herved bliver 

det i PA-teorien omtalte agency-problem mindre. Medarbejderes identifikation med 

organisationen er til fordel for organisationen, idet identifikation kan mindske 

omkostninger, men der mangler en forklaring på, hvad fordelen ved identifikation med 

organisationen er for medarbejderen (Wichardt, 2008). 

Ifølge socialpsykologien er individets identitet stærkt knyttet til de sociale 

sammenligninger, der laves mellem individ og relevante referencegrupper. Antaget, at et 

individ betragter sig selv både som et individ og som en del af en gruppe, vil individet 

overveje sine handlinger både i forhold til sig selv og til gruppen. Individets samlede nytte 

er således et vægtet gennemsnit af nytten for individet og nytten for gruppen. Visse 

handlinger vil ikke påvirke individets status, men øge gruppens status. Udføres disse 

handlinger, vil de fremstå som uselviske, men da nytte er et vægtet gennemsnit, vil 

gruppens øgede status påvirke individets samlede status (Wichardt, 2008). 

Når et individ bidrager positivt til hele gruppens status, vil individets status i gruppen øges. 

Øget individstatus som følge af øget gruppestatus gælder primært i mindre grupper, da 

individet lettere forsvinder i større grupper, og et positivt bidrag ikke i samme grad 

bemærkes af alle medlemmer af gruppen. Individer er mere tilbøjelige til at yde en ekstra 

indsats, hvis de tror på, at det, de gør, gør en forskel. Dette ses som en forklarende faktor i 

forhold til, at intern rekruttering af ledere ses at have en positiv effekt på performance. Når 
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det er kendt, at en øget indsats kan føre til forfremmelse og derved til øget status, er flere 

villige til at yde ekstra (Wichardt, 2008). 

Som følge af dette skal ledelsen i en organisation være opmærksom på inter-

gruppeeffekten og sikre, at organisationen fremmer uselvisk adfærd. I de fleste grupper 

skabes et normsæt, som medlemmerne følger både i og udenfor gruppen. Hvis dette 

normsæt fordrer uselvisk adfærd, er det sandsynligt, at medlemmerne vil udøve denne 

form for adfærd og vice versa. Det skal i forlængelse heraf understreges, at da en uselvisk 

adfærd udøves for at øge gruppens status og herigennem egen nytte, er motivationen bag 

uselvisk adfærd selvisk (Wichardt, 2008). 

I kraft af at motivation er en væsentlig faktor for organisationens konkurrenceevne og 

performance, er forståelsen for de psykologiske mekanismer, der ligger til grund for 

motivation, afgørende. Landry og Whillans (2018) undersøger forbindelsen mellem graden 

af tilfredshed en belønning og dækning af de tre basale psykologiske behov, der tidligere 

er beskrevet i afsnittet om Self-Determination Theory (SDT). Immaterielle belønninger 

benyttes i et bredt omfang i organisatorisk kontekst, og det er vist, at mulighed for at 

modtage en belønning påvirker graden af arbejdsvilje og ønsket om at blive i en 

ansættelse. Landry og Whillans (2018) hævder, at det ikke er selve indholdet af 

belønningen, der har afgørende betydning for medarbejderen, men derimod er den følelse, 

belønningen vækker hos medarbejderen, afgørende. 

Organisationer bør fokusere på en belønningsstruktur, der fremmer den intrinsiske fremfor 

den ekstrinsiske motivation, hvis det optimale udbytte af en given belønning skal nås 

(Landry & Whillans, 2018). 

Mennesker betragtes som værende intrinsisk motiverede, når glæden ved at udføre en 

opgave er belønning nok. Dette opstår, når de tre basale psykologiske behov for 

kompetence, autonomi og samhørighed bliver dækket. Derfor skal en organisation, ifølge 

Landry og Whillans (2018), designe sin belønningsstruktur således, at dækning af de tre 

basale psykologiske behov er i fokus. Landry og Whillans (2018) argumenterer for, at hvis 

de tre basale behov bliver dækket, vil medarbejderne opleve større tilfredshed med 

belønningen, idet den styrker medarbejdernes intrinsiske motivation. Belønninger, der 

gives for at anerkende et godt stykke arbejde, øger kompetencefølelsen. Hvis 

medarbejderne opfatter en belønning som en udveksling mellem arbejdsgiver og 

arbejdstager, bidrager dette til samhørighedsfølelsen, og belønninger, der gives for at nå 
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et specifikt mål, bidrager til følelsen af autonomi. Det er således ikke selve belønningen, 

der har betydning for medarbejderen, men derimod måden, denne tildeles på. Som følge 

af dette anbefales det, at alle typer belønning, monetære som ikke-monetære, materielle 

som immaterielle, designes på en måde, så de dækker et eller flere af de tre basale 

psykologiske behov. Formår en organisation at skabe en belønningsstruktur med 

udgangspunkt i intrinsisk motivation, vil dette være en fordel i forhold til at fastholde og 

tiltrække medarbejdere (Landry & Whillans, 2018). 

Panait og Panait (2019) understreger også vigtigheden i den dybere forståelse af, hvad 

der motiverer. De hævder, at adfærd ikke kan opfattes, uden at det vides, hvad der ligger 

til grund for adfærden, og som udgangspunkt findes der et bagvedliggende motiv for en 

given adfærd. Hvis denne bagvedliggende grund kendes, bliver det lettere at forudse og 

guide adfærd i en ønsket retning. I organisationsregi vil denne retning være at øge 

motivationen for herigennem at øge performance (Panait & Panait, 2019). 

For at systematisere organisationens fokus på at motivere medarbejderne kan der 

investeres i et motivationsprogram. Motivationsprogrammer findes i forskellige kategorier, 

f.eks. Bemyndigelse af medarbejderne, Engagementsprogrammer, Management-

programmer, Incitamentsprogrammer, Belønningssystemer, Anerkendelsesprogrammer 

og Loyalitetsprogrammer. Alle programmer har det fælles formål at øge organisationens 

performance ved at øge medarbejdernes motivation. Brug af disse programmer styrker 

konkurrenceevnen ved at tiltrække og fastholde medarbejderne (Philips, Philips & Schell, 

2015). 

For at bekræfte værdien af et motivationsprogram fremlægger Philips et al. (2015) en 

metode til at beregne ROI på motivationsprogrammerne. Ved at følge fem beskrevne 

punkter kan effekten af motivationsprogrammerne isoleres, og ROI kan beregnes ud fra en 

benefit-cost-ratio. Når et motivationsprogram kan knyttes til ROI, kan det bevirke, at 

ledelsen får bekræftet, at øget medarbejdermotivation gør en forskel, og give belæg for 

investering i motivation af medarbejderne. 

At individets intrinsiske motivation spiller en afgørende rolle for performance uddybes af 

Radu Ciorbagiu-Naon (2010), som mener, at de ekstrinsiske motivationsfaktorer ikke skal 

elimineres helt, men bruges på en måde, så de forstærker de intrinsiske. Dette er i 

overensstemmelse med Landry og Whillans (2018), der understreger, at hvis belønninger 
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bruges rigtigt, kan de være medvirkende til at øge medarbejdernes psykiske velvære, øge 

deres indsats samt deres motivation og loyalitetsfølelse i forhold til organisationen. 

Det skal fremhæves, at det at være motiveret ikke skal forveksles med det at være tilfreds. 

I visse tilfælde kan utilfredshed med en aktuel situation virke som et motiverende element, 

der øger individets indsats for at opnå et givet mål, der er at fjerne følelsen af utilfredshed 

(Panait & Panait, 2019). Dette må ikke forveksles med generel jobutilfredshed, der fører til 

demotivation. Denne betragtning viser sig også hos Radu Ciorbagiu-Naon (2010), der 

fremhæver, at mange er motiveret af en følelse af utilstrækkelighed og derved motiveret af 

ønsket om at forbedre sig eller om at opnå mere magt i en given social sammenhæng. 

Har en organisation forståelse for disse mekanismer, vil ikke-monetære 

motivationsfaktorer, som klare og tydelige mål, regelmæssig og konstruktiv feedback, 

udvidelser af arbejdsopgaver, der udfordrer medarbejderne i tilpas grad, have en positiv 

indvirkning på motivationen og herigennem performance (Ciorbagiu-Naon, 2010). 

Generelt findes der i de valgte artikler en overordnet enighed om, at ikke-monetære 

motivationsfaktorer spiller en afgørende rolle for organisationers konkurrenceevne og 

samlede performance. Flere elementer er gennemgående i litteraturen, og som et 

afgørende element nævnes det i flere artikler, hvor vigtigt det er, at lederne er motiverende 

og har fokus på medarbejdernes trivsel.  

Dårlig ledelse fremhæves af Panait (2018) som værende den primære årsag til 

jobutilfredshed blandt medarbejderne og derved til demotivation. Derfor skal lederne være 

ekstra opmærksomme på at motivere medarbejderne og derved kunne høste positive 

resultater. 

Desuden er det væsentligt, at organisationen anerkender, at det er nødvendigt at have en 

dybere forståelse af, hvad motivation er, og hvilke processer der ligger bag motivation. 

Udover disse faktorer fremhæves, i flere artikler, ønsket om social samhørighed som et 

gennemgående tema i mange motivationsteorier. Mennesket betragtes som et socialt 

væsen, og gruppens velvære har om ikke større så lige så stor betydning for individet som 

eget velvære. 
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Motivation af topledelsen 

Da motiverende ledelse er et element, der går igen i litteraturen om arbejdsrelateret 

motivation, undersøges der i følgende afsnit, hvad litteraturen siger om motivation af 

ledelsen. I denne gennemgang er der kun fokus på topledelsen, da mellemlederne har 

nære ledere, som vil kunne motivere dem. I en søgning efter litteratur, der vedrører 

motivation af topledelsen, var resultaterne få. Der ses et billede af, at hovedantagelsen 

vedrørende topledelse er, at en passende lønpakke danner basis for en topleders 

performance og motivation. 

Da ovenstående litteraturreview er rettet mod medarbejdere og mennesker generelt, 

vækker det en vis forundring, at der som følge af konklusionen om at en god og 

motiverende leder har stor betydning for medarbejdernes motivation, ligger en implicit 

antagelse om, at toplederen ikke er underlagt de samme psykologiske og sociokulturelle 

mekanismer som andre. 

Den øverste topleders motivation afhænger umiddelbart ikke af dennes overordnedes 

adfærd, da der ikke umiddelbart er nogen overordnede. 

Samme betragtning gjorde sig gældende tilbage i 1980’erne, hvor Berman og Miner (1985) 

undersøgte, hvorfor der ikke var mere litteratur om motivation af topledelsen, og i 

forlængelse heraf hvad der motiverer topledelsen.  

De fandt, at den manglende litteratur ikke skyldtes mangel på vilje til at forske i emnet, 

men topledernes manglende vilje til at deltage i psykologiske undersøgelser (Berman & 

Miner, 1985). 

Derfor blev der igangsat en række undersøgelser af topledermotivation, der alle var 

baseret på en selv-rapportering af topledernes egen opfattelse af, hvad der motiverer dem. 

Alle undersøgelserne viste tegn på, at toplederne frygtede fiasko, negative resultater og 

sygdom, hvilket var medvirkende til, at de stræbte efter succes for at overbevise sig selv 

om, at frygten var ubegrundet. Et andet gennemgående mønster var, at toplederne 

stræbte efter magt og dominans. Ud fra disse mønstre anvendte Berman og Miner (1985) 

rolle-motivationsteorien som analyseværktøj. Ved at analysere de fundne resultater ud fra 

rolle-motivationsteorien, fandt Berman og Miner (1985), at de elementer, der særligt 

motiverer topledelsen, er, at toplederne generelt gennem deres arbejdsliv har haft et 

positivt syn på deres overordnede og derfor efterstræber at efterligne deres adfærd. Den 
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ideelle topleder har et ønske om at have magt, kombineret med viljen til at udøve magt 

over andre. Viljen til at udøve magt er ifølge Berman og Miner (1985) et afgørende 

element i ledelse, da det er nødvendigt at udøve magt for at sikre, at medarbejderne følger 

en given retning. 

Det skal her tilføjes, at ønsket om og viljen til at udøve magt står i modsætning til Porter og 

Lorsch (2004), der har undersøgt, hvilke elementer i en CEO-stilling der overrasker 

nyudnævnte CEO’er mest. De argumenterer for, at CEO-rollen er en markant anden rolle 

end alle andre toplederroller, og de fraråder direkte magtudøvelse, idet en sådan kan føre 

til demotivation blandt medarbejderne, og som værste konsekvens heraf vil magtudøvelse 

føre til medarbejderflugt. Derimod advokerer Peter og Lorsch (2004) for samarbejde og 

inddragelse af toplederteamet, når strategier skal ændres eller processer skal sættes i 

værk. 

Et andet afgørende element for en topleder er, at denne skal være villig til at skille sig ud 

fra mængden, have et ønske om at få ekstra opmærksomhed og trives ved at være i 

centrum. Toplederens adfærd skal ikke kunne forveksles med en faderfigur, men da en 

topleder skal kunne tage styringen og træffe beslutninger, populære som upopulære, og 

både disciplinere og beskytte medarbejderne, når dette er nødvendigt, skabes der 

associationer til faderfiguren. 

En topleder skal således være selvhævdende og aktiv. Passivitet virker ikke (Berman & 

Miner, 1985). 

At en topleder skal være aktiv og selvhævdende, underbygges delvist af Porter og Lorsch, 

der argumenterer for, at en CEO udsættes for en markant øget opmærksomhed både fra 

interne og eksterne interessenter, hvilket kan være overraskende for nogle nye CEO’er. I 

forlængelse af dette skal en CEO være særligt opmærksom på, at alle handlinger vil blive 

overvåget og bedømt. Dette gælder såvel i professionelt som i privat regi (Porter & Lorsch, 

2004). 

Som konklusion argumenterer Berman og Miner (1985) for, at der er en mulighed for, at 

arbejdsprocessen skaber motivation hos potentielle topledere, der som følge af denne 

stræber efter forfremmelser, men meget tyder på, at de, der forfremmes, har været 

motiveret fra start, og at deres stræben efter forfremmelse skyldes deres intrinsiske 

motivation og personlighed. Som en konsekvens af denne erkendelse anbefaler Berman 
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og Miner (1985), at organisationen skal være opmærksom på, at denne tiltrækker og 

udvikler de bedst egnede topledere ved at inddrage psykologiske processer i 

udvælgelsesprocessen (Berman & Miner, 1985). 

Shastri og Patel (2016) kritiserer Berman og Miner i deres argumentation, hvor toplederes 

motivation sættes i relief til rollemotivationsteorien, idet de fremhæver, at det gennemførte 

studie både indeholder køns- og alders-bias. Således var der i studiet fokus på den 

vestlige, midaldrende mand, der har arbejdet sig op gennem en organisation. Alene på 

baggrund af denne bias hævdes det, at studiet ikke er generaliserbart. Shastri og Patel 

(2016) undersøger, ikke hvad der generelt motiverer toplederne, men specifikt hvilken 

effekt ikke-monetære incitamenter har på lederes performance og motivation. Som resultat 

af denne undersøgelse fremhæver de jobsikkerhed, anerkendelse, forfremmelser, tildeling 

af ansvar og gode arbejdsforhold som de primære ikke-monetære incitamenter, der 

påvirker motivation og performance positivt. Deres konklusion er, at der skal udarbejdes et 

ideelt mix af monetære og ikke-monetære belønninger for at øge performance og 

motivation blandt topledere (Shastri & Patel, 2016). 

At der vides meget om ledelse, men ikke meget om motivation af toplederen, fremhæves 

af Larson, Latham, Appleby og Harshman (2012), der har undersøgt, på hvilken måde 

motivationen hos prisbelønnede CEO’er adskiller sig fra øvrige CEO’ers. Her fandt de, at 

de prisbelønnede CEO’er var motiverede af muligheden for at kunne udvikle og forbedre 

organisationen. Ansættelse i en organisation, der ikke præsterede tilfredsstillende, 

motiverede således disse CEO’er til at ville ændre status quo og forhindre inerti for at 

herved at undgå det ubehag, en utilfredsstillende situation bringer. Mulighed for 

uddelegering af ansvar og samarbejde på tværs af organisationen for herved bedre at 

kunne implementere og systematisere processer er ligeledes elementer, der kendetegner 

de undersøgte CEO’ers motivation (Larson et al., 2012). 

Conyon (2006) påpeger, at for at forstå incitament hos de højtlønnede topledere skal der 

rettes fokus mod den samlede incitamentspakke. Det monetære incitament er tydeligt at få 

øje på, men det fremhæves, at dette kun er en del af motivationen. Ikke-monetære 

faktorer som karriere, sociale normer og konkurrencer spiller en rolle, der synes at være 

overset. Incitamenter skal tilpasses samtiden og kontekst (Conyon, 2006).  
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For at give et bedre indblik i, hvordan effektiv performance sikres, har Pepper og Gore 

(2015) udviklet en udvidelse af agency-teorierne, som de kalder Behavioral Agency 

Theory (BAT). Ved at inddrage Motivation Crowding-teorien og målsætningsteorien 

argumenterer de for, at der gives et bedre udgangspunkt, når en topleders lønpakke skal 

designes. Her er særligt fokus på det trade-off, der sker mellem den intrinsiske og 

ekstrinsiske motivation, og der anbefales en mere pragmatisk tilgang til design af 

kontrakter (Pepper & Gore, 2015). Pepper og Gore fremhæver, at adfærdsforskning i 

forhold til topledere er et relativt nyt fænomen, men det er derimod ikke ny viden, at den 

traditionelle agency-teori har visse mangler. Behavioral Agency Theory anfægter de 

grundlæggende antagelser, der er i agency-teorien, om, at en organisation primært er 

profitsøgende, at agenten er rationel, indkomstfokuseret og risikoavers, og at indsats og 

motivation øges proportionelt i forhold til belønning. Disse antagelser kritiseres for at være 

for simple, og der argumenteres for, at der er behov for en ny model, hvor begrænset 

rationalitet og anerkendelse af menneskelig kapital tillader afvigelser fra det rationelle valg. 

Ifølge BAT er agenten ikke alene risikoavers, men også tabs- og ulighedsavers. Vurdering 

af udskudt belønning er ikke i overensstemmelse med økonomiske teorier, idet udskudte 

belønninger vurderes lavere end den faktiske værdi, og der sker et trade-off mellem den 

intrinsiske og ekstrinsiske motivation, når en agent indgår i et kontraktforhold med en 

principal (Pepper & Gore, 2015).   

Et gennemgående argument for, at de monetære incitamenter alene ikke har optimal 

effekt i forhold til motivation, er, at belønninger ofte vurderes subjektivt lavere af individet, 

end den reelle økonomiske værdi, belønningen har. Dette giver implikationer for beregning 

af incitamenter. Således anfægtes antagelsen i agency-teorien om, at der er et 

proportionelt forhold mellem løn og motivation. I BAT fremlægges en kompleks Indsats-

Løn-funktion, der påvirkes af både tabs-, risiko- og usikkerhedsaversion, og hvor der sker 

en temporal hyperbolsk diskontering af udskudt belønning, således at udskudte 

belønninger nedskrives kraftigere, end det antages i finansiel teori (Pepper & Gore, 2015). 

Mange mennesker sammenligner sig selv med ligestillede, hvorfor ulighedsaversion er et 

element, der skal vægtes højt. Føler agenten ikke, at dennes løn, goder etc. kan måle sig 

med andre ligestilledes, vil dette have en stærkt demotiverende effekt. Som resultat af 

disse betragtninger hævder BAT, at agency-teoriens fokus på at ensarte interesser er 

forkert. I stedet bør der være øget fokus på at optimere agentens performance ved at 
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skabe rammerne for, at den intrinsiske motivation styrkes, og der skal ske et optimalt 

trade-off mellem intrinsisk og ekstrinsisk motivation. Det hævdes desuden, at ifald agenten 

identificerer sig med organisationen, kan agency-omkostningerne mindskes, idet agenten 

naturligt vil have samme interesser som principalen (Pepper & Gore, 2015).  

Igen ses det, at der lægges vægt på den intrinsiske motivation som et afgørende element 

for performance. 

På trods af at der er bred enighed om, at lederen i en organisation har en stor effekt på 

medarbejdernes trivsel, fremhæver Roche og Haar (2019), at der findes meget lidt 

information om, hvad der gavner og motiverer lederne. 

Lederen står dagligt over for komplekse udfordringer. Disse udfordringer kan have en 

negativ effekt på selvfølelsen, velbefindendet og evnen til at påvirke andre positivt. Dette 

kan ifølge Roche og Haar afbødes, hvis lederen er i stand til at prioritere mål og aktiviteter, 

således at disse er i overensstemmelse med lederens personlige overbevisning, interesser 

og værdier. I forlængelse af dette argumenterer Roche og Haar for, at der mangler en 

grundlæggende forståelse af hele lederens liv og ikke bare arbejdslivet. I deres 

undersøgelse af 386 ledere og 205 CEO’ers motivation, med udgangspunkt i de seks 

typer motivation, der beskrives i SDT, inddrages Work-Family Enrichment-teorien (WFE) 

som medierende effekt for herigennem at undersøge, hvordan motivation, privatliv og 

professionelt liv påvirker hinanden (Roche & Haar, 2019). 

Postulatet om, at ledere med høj intrinsisk motivation og selvkongruens har det bedre, er 

ikke testet nok til, at det enten kan be- eller afkræftes. Roche og Haar (2019) har 

undersøgt, om de potentielle positive synergier mellem hjemme- og arbejdsliv, der ligger i 

WFE, kan give en bedre forståelse af ledernes motivation og velbefindende (Roche & 

Haar, 2019).  

Roche og Haar (2019) fandt, at CEO’ers selvdeterminerede intrinsiske motivation var 

højere end hos øvrige ledere. CEO’er adskiller sig fra de øvrige ledere ved deres 

demografi. Flertallet af CEO’er er mænd, der i gennemsnit er ældre end de øvrige ledere. 

De er ofte gift, har børn, arbejder flere timer og har længere ansættelsesforhold. Alle tre af 

de i SDT nævnte typer af selvbestemt motivation er positivt korrelerede med hinanden og 

arbejds- og familie-berigelse, som også er positivt korreleret med jobtilfredshed. Der viser 

sig et billede af, at CEO’er har en højere grad af selvbestemt motivation, hvilket fører til 

positive synergier mellem arbejds- og privatliv. Samlet set fører dette til en større 
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overordnet jobtilfredshed. Det er værd at nævne, at CEO’er scorede lavere på den 

selvbestemte motivationstype Integreret regulering end øvrige ledere. Dette kan skyldes, 

at en CEO i langt højere grad end øvrige ledere har mulighed for at inkorporere egne 

værdier i organisationen og derfor ikke har behov for at integrere organisationens værdier 

(Roche & Haar, 2019).  

Roche og Haar (2019) konkluderer, at tilfredse ledere sandsynligvis har en positiv effekt 

på organisationen og at fokus på jobtilfredshed blandt ledere er vigtigt. 

Spørges en CEO direkte, om flere penge er en afgørende faktor i forhold til valg af 

organisation, er svaret blankt nej. Det, der tiltrækker og motiverer CEO’er, er at kunne se 

en klar karrierevej, autonomi til at udvikle egne ideer, en klar vision samt en sofistikeret 

lønningsstruktur. Kan en organisation ikke dække alle fire kriterier, kan en eller to være 

nok. For at være sikker på, at en CEO har viljen og lysten til at arbejde for en bestemt 

organisation, er det bedste middel at spørge den pågældende kandidat direkte, hvilke 

elementer der vægtes højest (Fisher, 2004).  

Analyse 

For at kunne besvare problemformuleringens spørgsmål Hvilke former for incitamenter har 

betydning for at kunne tiltrække, fastholde og motivere topledere, der har en høj løn og 

stor formue? starter analysen med at klarlægge, hvilke elementer eller processer der ligger 

til grund for optimal performance, samt hvilke elementer der skal inddrages i en 

incitamentsordning, i forhold til de valgte teorier.  

Da formålet med afhandlingen er at skabe et supplement til forståelsen af, hvordan 

incitamenter påvirker motivation i henhold til de valgte teorier, er første del af analysen 

opdelt i økonomiske teorier og motivationsteorier. Dette gøres for eksplicit at udpensle 

standpunkterne i hver teori.  

Efterfølgende er analysen opdelt i afsnit i forhold til de underspørgsmål, der stilles til 

problemformuleringen. Først sammenholdes og analyseres de fundne elementer fra 

teorierne, ud fra et samlet perspektiv opdelt i tre afsnit; tiltrækning, fastholdelse og 

motivation. 

I denne del af analysen inddrages også elementer fra litteraturreviewene samt eksempler. 



Kandidatafhandling cand.merc.fir 
Lotte Munk 
Student ID: 101373 

53 
 

Det efterfølgende afsnit har fokus på trade-off mellem optimale incitamenter og 

risikoallokering. Næste afsnit har fokus på, hvilke elementer der skal inddrages i en 

incitamentsordning. Som afslutning på analysen gives forslag til, hvordan intrinsiske eller 

ikke-monetære elementer kan inkluderes i en kontrakt, da disse elementer bære præg af 

at være subjektive i modsætning til de mere objektive ekstrinsiske motivationselementer. 

Som udgangspunkt er antagelsen, at de økonomiske teoriers tilgang er dominerende i 

forhold til motivation og fastholdelse af topledere, samt at ikke-monetære elementer 

undervurderes i forhold til deres betydning. For at udfordre denne inddrages eksempler på 

topledere, der netop opfylder kriteriet om høj løn og formue. Disse eksempler bruges til at 

understøtte eller afkræfte antagelsen om det dominerende økonomiske perspektiv ud fra 

litteratur og teori samt til at synliggøre eller udfordre pointer fra både litteratur og teori.  

Analysen følges af en diskussion med praktiske implikationer og en konklusion, der 

opsummerer de fundne elementer samt besvarer problemformuleringen. 

Økonomiske teorier 

Nedenfor gennemgås først, hvordan effektiv performance bedst sikres i forhold til PA-

teorien, Tournament-teorien og Forventningsteorien. Efterfølgende fremhæves, hvilke 

elementer der skal indgå i en incitamentsordning, ligeledes i henhold til de tre teorier. 

Hvordan sikres effektiv performance og motivation 

PA-teorien 

I PA-teorien er det primære fokus at designe den optimale kontrakt, ud fra de antagelser 

der er beskrevet i teoriafsnittet. Det skal således sikres, at den ”dovne” agent har rette 

incitament for at udføre de opgaver, principalen ønsker. Dette gøres bedst ved at knytte 

agentens indkomst til organisationens performance, således at det er i agentens interesse 

at øge organisationens værdi. Herved minimeres agency-omkostningerne, da 

nødvendigheden af overvågning mindskes (Eisenhardt, 1989). 

Tournament-teorien 

I Tournament-teorien lægges der ikke vægt på den aktuelle performance, da denne ikke er 

relevant for agentens investering i at få mulighed for at konkurrere om en ønsket stilling. 
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En agents performance anskues som en akkumuleret sum beregnet over et helt arbejdsliv. 

Derfor er performance i den enkelte stilling ikke relevant. 

For at sikre optimal performance er det væsentligt, at alle deltagere i en turnering er 

homogene, således må en virksomhed på A-niveau ikke blive forurenet af B-deltagere. 

Skulle dette ske, ville det samlede output blive lavere. Det vigtigste er dog, at der findes 

det rette forhold mellem første- og sidste-præmien i en turnering, da dette forhold er 

afgørende for at skabe incitament (Connelly et al., 2014). 

Forventningsteorien (VIE-teorien) 

Ifølge VIE-teorien er det forventningen om en ekstrinsisk belønning, der motiverer. Der er 

udelukkende fokus på den ekstrinsiske motivation, hvorfor alle intrinsiske elementer som 

glæden ved og viljen til at arbejde udelukkes. 

Det er således individets forventning til egne evner og vurdering af den forventede og 

sekundære belønning, der afgør, hvilken indsats der findes passende for at opnå 

belønningen (Isaac et al., 2001). 

Elementer i en incitamentsordning 

PA-teorien 

Sammensætningen af en incitamentsordning er afhængig af flere variabler, som skal 

inddrages i overvejelserne, når en incitamentsordning designes. 

Der skal tages højde for usikkerheden i marked. Jo større usikkerhed, der er i marked for 

den pågældende industri, jo mindre risiko ønsker agenten at påtage sig. Derfor vil en 

resultatbaseret kontrakt være mindre effektiv end en adfærdsbaseret kontrakt, hvor bonus 

ikke er direkte knyttet til resultater. 

Desuden skal der tages højde for, hvor risikoavers agenten er. Den velhavende agent er 

mindre risikoavers og vil være villig til at påtage sig en større risiko, hvorfor en 

resultatbaseret kontrakt i dette tilfælde vil være mere effektiv end en adfærdsbaseret. I 

forlængelse af dette kan en del af godtgørelsen med fordel bestå af aktier eller optioner, 

der vil øge agentens incitament til at øge organisationens værdi. Derved knyttes agentens 

formue direkte til organisationen. 

En sidste ting, der nævnes, er opgavens målbarhed. Jo lettere det er at knytte resultater 

direkte til agents adfærd, jo mindre er behovet for overvågning, og jo mere effektiv vil en 
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resultatbaseret incitamentsordning være. En kompleks og ikke let målbar opgave bør i 

henhold hertil have en adfærdsbaseret og ikke en resultatbaseret kontrakt (Eisenhardt, 

1989). 

Tournament-teorien 

Det vigtigste element i en incitamentsordning er, at virksomheden sikrer sig, at der er den 

rette forskel mellem første- og sidstepræmien på et givent niveau, så alle deltagere har 

rette incitament til at yde en optimal indsats. 

Det kan desuden fastslås, om medarbejderen er risikoneutral eller risikoavers, da dette har 

betydning for den foretrukne aflønningsform. En risikoavers medarbejder vil foretrække at 

blive aflønnet på basis af output, medmindre forskellen mellem præmierne er meget stor, 

og der generelt er tale om en opgave, der indeholder en høj risiko. En risikoneutral 

medarbejder vil vurdere den samlede risiko ved opgaven og vælge den aflønningsform, 

der udløser den største nytte, baseret på den initiale investering. Ved 

konkurrencestrukturen er det afgørende at vælge de rette præmier, således at 

medarbejderne er villige til at investere i at tilegne sig evnerne til kunne vinde præmien. 

Agentens præferencer i forhold til risiko har således betydning for villigheden til at lægge 

en indsats (Connelly et al., 2014). 

Da muligheden for en højere løn er det primære incitament, skal information om de 

aktuelle lønpuljer være tilgængelig for de udvalgte medarbejdere. 

Forventnings-(VIE)-teorien 

I en incitamentsordning baseret på VIE-teorien skal der være fokus på belønningen og på, 

hvilken indsats der kan føre til en udløsning af denne. Da vurdering af belønning er 

individuel, skal design af belønning udarbejdes med udgangspunkt i individets 

præferencer. Udgangspunktet er, at jo højere belønningen vurderes, jo større indsats ydes 

der for at opnå denne. Desuden skal det sikres, at individet har de nødvendige evner, der 

kræves for at opnå belønningen. Er dette ikke tilfældet, vil individet ifølge VIE-teorien yde 

en minimal indsats (Paludan-Müller, 2016). 
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Motivationsteorier 

Nedenfor gennemgås, hvilke elementer der motiverer agenten og derved sikrer effektiv 

performance, samt hvilke elementer der skal indgå i en incitamentsordning i forhold til 

Målsætningsteorien, Self-Determination-Teorien og Motivation Crowding- teorien.  

Hvilke elementer motiverer  

Målsætningsteorien (MST) 

Ifølge MST er det følelsen ved at nå et mål, der motiverer. Sættes der høje specifikke mål, 

som individet har evnerne og den nødvendige viden til at opnå, vil opnåelse af målet være 

det primære motiverende element og det, der guider adfærd (Locke & Latham, 2002). 

Self-Determination-Teorien (SDT) 

I SDT er behovsstøtte et afgørende element. Adfærd og motivation afhænger af, om de 

nuværende og tidligere omgivelser er behovsstøttende eller kontrollerende. Hvis 

omgivelserne er behovsstøttende, bliver den intrinsiske motivation styrket, og individet 

oplever at have mere selvtillid og en følelse af at være kompetent og af at høre til. Hvis 

omgivelserne er meget kontrollerende, vil den intrinsiske motivation falde, og individet vil 

være styret af ekstrinsiske faktorer som straf og belønning (Ryan & Deci, 2017). 

Motivation Crowding-teorien (MCT) 

MCT underkender ikke den klassiske priseffekt, men hævder, at der er omstændigheder, 

hvor den intrinsiske motivation er afgørende for performance. Dette gælder særligt 

komplekse opgaver, der kræver mere engagement fra agentens side (Frey & Jegen, 

2001). Ved at bruge belønnings- og straf-systemer opnås den ønskede effekt ikke, idet de 

ændrer et delvist personligt forhold til et rent institutionelt forhold. I et rent institutionelt 

forhold vil agenten ikke have følelser som forpligtelse eller ansvar overfor principalen og 

herigennem overfor arbejdsopgaverne, hvorved agentens engagement og indsats 

forringes (Frey & Jegen, 2001).  

Hvad skal inddrages i en motivationsbaseret incitamentsordning 

Målsætningsteorien 

En incitamentsordning skal være designet ud fra mål. Som hovedregel advokerer MST 

ikke for monetære incitamenter eller belønninger, da glæden over at nå målet er det 
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primære incitament. Bliver målet for individet at opnå en bonus eller andre monetære 

belønninger, må disse skulle designes således, at opnåelse af målet gavner 

organisationsperformance. For at sikre motivation, der fører til en høj performance, skal 

fokus være på at opstille eller i fællesskab planlægge høje specifikke mål, der er 

opnåelige, men udfordrende for individet (Locke & Latham, 2013). 

Self-Determination Theory 

I en incitamentsordning, hvor SDT inddrages, bør der være fokus på, at de stillede 

opgaver eller mål kan udføres under tilfredsstillende vilkår. Opgaver og mål skal være i 

overensstemmelse med agentens oplevelse af kompetence, og de nødvendige ressourcer 

skal være til rådighed. Herved vil agenten opleve, at omgivelserne er støttende, og 

vilkårene for internalisering af opgaver og mål er til stede. Bonus kan være en del af 

incitamentsordningen, men i henhold til SDT vil denne være en mindre vigtig faktor, 

såfremt opgaven er internaliseret (Ryan & Deci, 2017). 

Motivation Crowding Theory 

Den optimale incitamentsordning ses i MCT som individuelt tilpasset agentens 

præferencer. Den skal konstrueres således, at de opstillede mål er opnåelige, men de skal 

ikke være endelige, da det ved endelige mål risikeres, at agenten ikke yder en indsats 

udover de opstillede mål. I visse tilfælde kan monetære incitamenter øge den intrinsiske 

motivation, og derfor bør de ikke fravælges, men rammerne for incitamenterne skal skabes 

med omhu (Frey, 1997). 

De personlige forhold, ansvarsfølelsen og engagement er i centrum i MCT. En 

incitamentsordning, der opfattes som støttende, vil øge den intrinsiske motivation. Dog vil 

tilfældig belønning, der ikke er knyttet direkte til performance, men i stedet gives som 

ekstra belønning for en ekstraordinær indsats, være mere effektiv end en fast 

bonusordning. En belønning af denne karakter vil ifølge MCT øge agentens selvværd og 

kompetence-følelse, og herved også den intrinsiske motivation, hvilket resulterer i en øget 

performance (Frey, 1997). 

Elementer der tiltrækker, fastholder og motiverer – et samlet perspektiv 

Af ovenstående ses det, at det i henhold til PA-, Tournament- og VIE-teorien udelukkende 

er ekstrinsiske elementer, der ligger til grund for motivation og performance. Det er 
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ligeledes udelukkende med ekstrinsiske elementer for øje, at en agent indgår i et 

ansættelsesforhold. 

Der kan argumenteres for, at præmissen for et ansættelsesforhold er, at der bliver udbetalt 

en gage som belønning af en indsats. Principalen betaler for at kunne gøre brug af 

agentens tid, evner og viden. Som følge af dette er gagen afgørende. Udbetales der ikke 

gage, vil der ikke være tale om et ansættelsesforhold.  

PA-teorien underbygger dette argument, da principalen ikke har nogen grund til at ville 

præge agenten i en given retning, såfremt principal-agent forholdet er omkostningsfrit for 

principalen. Hovedelementet i PA-teorien er at sikre fælles interesser mellem principal og 

agent for herved at minimere agency-costs (Eisenhardt, 1989). 

Ligeledes forudsætter Tournament Theory, at der skal være en monetær præmiepulje, 

som agenten ønsker at få del i. Ud fra denne forudsætning er agentens formue ikke af 

afgørende betydning, da det er konkurrencen og forskellen mellem første- og sidste-

præmie, der øger motivationen og ønsket om at vinde så mange turneringer som muligt. 

At toplederlønnen er høj, er et naturligt resultat af, at jo sværere konkurrencen bliver, jo 

større indsats skal der lægges, og jo større skal præmien være for at den øgede indsats 

kan betale sig (Lazear & Rosen, 1981). 

Ligesom forventningsteorien ser begge de ovennævnte teorier bort fra den intrinsiske 

motivation. PA- og Tournament-teorien antager, at der er et lineært forhold mellem 

belønning og motivation. Jo større belønning, der tilbydes, jo mere motiveret er agenten. I 

forhold til forventningsteorien vil et, for agenten uopnåeligt mål, minimere performance, 

hvorfor størrelsen af belønningen ikke sættes i et lineært forhold til motivation (Heneman & 

Schwab, 1972). 

Da det ifølge de økonomiske teorier udelukkende er monetære eller ekstrinsiske 

elementer, der motiverer, tiltrækker og fastholder medarbejderne, forklarer de ikke, hvorfor 

en organisation foretrækkes frem for en anden, og hvorfor individer forbliver i et 

ansættelsesforhold til trods for muligheden for at tjene mere i en anden organisation. 

Ligeledes gives der ingen forklaring på, hvorfor meget velhavende agenter fortsætter 

deres virke til trods for, at deres økonomiske incitament ikke er åbenlyst. 
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De intrinsiske elementer inddrages i analysen for bedre at kunne belyse disse mangler. 

Analysen opdeles i tiltrækning, fastholdelse og motivation, hvor begge perspektiver 

inddrages, da de ekstrinsiske og monetære incitamenter alene ikke giver en 

fyldestgørende forklaring. I henhold til motivationsteorierne, spiller intrinsiske elementer 

som vilje og lyst en markant rolle i forhold til individers valg af organisation og valg om at 

forblive i et ansættelsesforhold. 

Tiltrækning 

Ifølge de økonomiske teorier er det udelukkende et spørgsmål om at tilbyde de bedste 

monetære incitamenter, når de bedst kvalificerede ansøgere skal tiltrækkes. 

Der findes tegn på, at rationalet i de økonomiske teorier følges, når lønniveauet for 

topledere anskues. Conyon (2006) påpeger desuden, at lønniveauet for en CEO er positivt 

korreleret med organisationens størrelse. Dette kan underbygges ved, at lønningerne for 

CEO’er i de store multinationale organisationer er høje. Som eksempel inddrages CEO for 

Google og Alphabet, Sundar Pichai, der i 2019 modtog 281 millioner $ i samlet 

kompensation, der blev givet som en blanding af fastløn, bonus og aktier (Hartmans & 

Meisenzahl, 2020). Apples CEO, Tim Cook, modtog i 2019 en grundløn på 3 millioner $, 

bonus 7,7 millioner $ og blev tildelt aktier for en sum af 122,2 millioner $ (Potuck, 2020). 

Andre eksempler på CEO’er med meget høj løn er Microsofts CEO, Satya Nadella, der i 

2020 modtog en grundløn på 2,5 millioner $, bonus på 10,99 millioner $ og 30,72 millioner 

$ i aktier (Soper, 2020), Jamie Dimon, CEO for JP Morgan Chase, med en fast årsløn på 

1,5 millioner $, bonus på 5 millioner $ og aktier for 25 millioner $ (Rushe, 2021). Til 

sammenligning tjener en CEO for en mindre organisation i USA gennemsnitligt 131.729 $ 

årligt (Comparably, u. å.). Det ses, at størstedelen af de høje CEO-lønninger bliver 

udbetalt i form af aktier eller betingede aktier. Både lønniveau og sammensætning af 

elementer er i overensstemmelse med PA-teorien, der fremhæver, at aktier er et effektivt 

middel til at ensrette interesser og motivere agenten. At der er et forhold mellem en 

organisations størrelse og lønninger ses også i Danmark, hvor direktøren for Sydbank 

tjener ca. fire millioner kroner årligt, mens direktørlønnen hos Mærsk ligger på ca. 16 

millioner årligt (Berlinske Business, 2021). En dansk administrerende direktør tjener i 

gennemsnit DKK 1,7 millioner kroner årligt (Arre, 2019). De danske direktørlønninger er 
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ikke nær så høje som de højeste amerikanske CEO-lønninger, men set i forhold til en 

gennemsnitlig dansk funktionærløn er den administrerende direktørs løn markant højere. 

Set ud fra Tournament-teoriens perspektiv, har de ovenfor nævnte CEO’er vundet 

turneringer på højeste niveau, og de høje lønninger er et naturligt resultat af de mange 

turneringer, de respektive CEO’er har vundet i løbet af deres arbejdsliv. 

Tiltrækningskraften er således, ifølge TT, adgangen til de højeste lønpuljer. 

Berman og Miner (1985) har fundet tegn på, at de fleste topledere har en større intrinsisk 

motivation end øvrige medarbejdere, hvilket har betydning for udvælgelsen af en topleder. 

Mange topledere har et ønske om at få opmærksomhed og skille sig ud fra mængden, 

hvorfor synlighed og promovering af stillingen kan have en tiltrækkende effekt. Dette syn 

kan yderligere underbygges med Porter og Lorsch (2004), der fremhæver den øgede 

opmærksomhed, der tilfalder en CEO. Hertil kommer, at den mulighed for magt og status, 

der ligger i at besidde en toplederstilling, er et tiltrækkende element (Berman & Miner, 

1985). Pepper og Gore (2015) fremhæver, at ulighedsaversion er en faktor i forhold til 

jobtilfredshed. Derfor tiltrækkes topledere i ifølge Pepper og Gore i højere grad af stillinger, 

der synes at have fællestræk med lignende stillinger, således kan de spejle sig i, og føle 

sig ligeværdige i forhold til, den relevante referencegruppe. Dette argument styrkes af, at 

flere af de anvendte motivationsteorier og artikler har fokus på samhørighedsfølelsen som 

et vigtigt element. I STD er dette et af de tre basale behov, der skal dækkes. Ligeledes 

vægtes personlige forhold højt i MCT. Ciorbagiu-Naon (2010) og Wichardt (2008) 

fremhæver samhørighed som en vigtig faktor. Ud fra dette skal der være grobund for en 

samhørighedsfølelse og en mulighed for den kommende topleder for at kunne se sig selv 

som en del organisationen. Dette bekræftes af Woodruffe (2006), der fremhæver et 

positivt organisationsry som et vigtigt ikke-monetært incitamentselement. 

Et spørgsmål, der opstår som følge af de økonomiske teoriers antagelser og de meget 

høje lønninger, er, hvorfor nogle topledere fortsætter deres virke til trods for, at den 

ekstrinsiske belønning synes irrelevant i forhold til deres formue. Dette leder til en analyse 

af, hvilke incitamenter der benyttes til at fastholde toplederen, efter at denne er ansat. 

Fastholdelse 

Der findes eksempler på topledere, der har været i samme organisation i en årrække. Ud 

fra det økonomiske perspektiv burde de søge bedre tilbud eller stoppe deres virke, når 
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deres formue er stor nok. Trods dette rationelle argument ses det, at toplederen vælger at 

blive i en bestemt organisation, uanset formue og tilbud. 

Som eksempel på en leder, der ikke traf det rationelle valg, nævnes Alphabet og Googles 

nuværende CEO, Sundar Pichai, der har været ansat i Google siden 2004. Tidligt i sin 

karriere valgte Sundar Pichai ikke at forlade Google til trods for, at Twitter tilbød ham en 

stilling med en højere rang end den, han havde på daværende tidspunkt (Hartmans & 

Meisenzahl, 2020). Denne handling står i kontrast til rationalet i Tournament-teorien, hvor 

det blot handler om at vinde kampen om den højeste rang og derved adgang til den 

største lønpulje. Antaget, at Sundar Pichais mål var at stige i graderne, er 

målsætningsteorien ikke dækkende, men antaget, at målet for Sundar Pichai er at stige i 

graderne hos Google specifikt, kan målsætningsteorien give en mulig forklaring, idet 

Sundar Pichais specifikke og høje mål var at avancere hos Google (Locke & Latham, 

2013). Det specifikke mål fjerner fokus fra aktiviteter, der ikke bidrager til at opnå dette 

mål. 

En anden mulig årsag til fravalget af Twitter er, at Sundar Pichai føler en stærk tilknytning 

til Google. Et skift af organisation ville være i uoverensstemmelse med det psykologiske 

behov for samhørighed (Ryan & Deci, 2017) i tilfælde af, at Sundar Pichai vægtede sin 

daværende chefs og kollegaers mening højt. 

Umiddelbart fremstår beslutningen om ikke at skifte til Twitter som en irrationel beslutning 

set i lyset af PA-teorien, hvor en agent vil have mest muligt, men yde mindst muligt 

(Jensen & Meckling, 1976). Et skift til Twitter ville øge Sundar Pichais status qua en bedre 

titel, uden han skulle yde lige så meget for at opnå dette, som ved at forblive ansat hos 

Google og arbejde sig videre op. 

Inddrages forventningsteorien, kan der stilles spørgsmålstegn ved Sundar Paichais 

forventning til at kunne udføre opgaven og forventningen til den sekundære gevinst. Hvis 

denne ikke anses som havende valens, eller hvis det vurderedes, at Sundar Paichai ikke 

besidder de nødvendige evner, vil Sundar Pichai ikke have rette incitament til at vælge 

Twitter frem for Google (Paludan-Müller, 2016). 

Valget om at blive hos Google kan ikke umiddelbart forklares ud fra en økonomisk rationel 

teori, hvorfor der kan argumenteres for, at årsagen til dette valg må være baseret på en 
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intrinsisk motivation frem for en ekstrinsisk motivation. Google blev i 2016 kåret som 

verdens bedste arbejdsplads og blev beskrevet som en organisation, hvor motivation og 

empowerment er i centrum (Kruse, 2016). Denne titel kan både styrke argumentet om 

samhørighed og en karriere hos Google som et specifikt mål i kraft af det positive 

organisations ry. Derudover kan muligheden for autonomi i forhold til at kunne udvikle 

egen ideer (Fisher, 2004) være en faktor. 

Et eksempel på en fungerende CEO, der tilsyneladende ikke har nogen form for 

ekstrinsisk incitament til at fortsætte sit virke, er den 90-årige CEO for Berkshire, Warren 

Buffett, hvis samlede formue er omkring 100 milliarder $ (Li, 2021). I lyset af Warren 

Buffetts formue og alder kan der argumenteres for, at en ekstrinsisk belønning ikke har 

nogen afgørende effekt på motivationen, da denne ikke vil påvirke Warren Buffetts 

situation særligt. Derudover har Warren Buffett bekendtgjort, at han har testamenteret 99 

% af sin formue til velgørenhed (Forbes, u. å.), hvilket tyder på, at han ikke selv får udbytte 

af monetære elementer. Ud fra denne betragtning kan der argumenteres for, at Warren 

Buffett udelukkende er intrinsisk motiveret til trods for den ekstrinsiske belønning.  

Status og samhørighedsfølelsen kan være afgørende faktorer for, hvorfor Warren Buffett 

forbliver aktiv CEO. 

I en arbejdsrelateret gruppe er CEO en af de højeste positioner, der kan opnås, da det er 

CEO, der sætter retningen, vælger strategien og har det afgørende ord (Porter & Lorsch, 

2004). Jagten på status leder tankerne i retning af den introjicerede motivation, der er 

beskrevet i SDT, hvor det er ekstrinsisk anerkendelse, der motiverer. Et individs status 

skal ses i forhold til den gruppe, individet tilhører. Warren Buffett antages at tilhøre en 

eksklusiv elite af meget velhavende CEO’er, og ved at vedblive aktiv CEO styrker dette det 

basale psykologiske behov for samhørighed med gruppen (Ciorbagiu-Naon, 2010). 

Den tilsyneladende uselviske handling, der ligger i at donere størstedelen af sin formue til 

velgørenhed, kan i henhold til Wichardt (2008) tolkes som en statussøgende adfærd. 

Antaget, at Warren Buffett sammenligner sig med ligestillede, kan evnen til at donere 

milliarder være en måde at vise sin overlegenhed på og derved øge sin status i gruppen.  

Behovet for status og samhørighed anses således også for at være en afgørende faktor i 

forhold til fastholdelse. 



Kandidatafhandling cand.merc.fir 
Lotte Munk 
Student ID: 101373 

63 
 

En bedre forståelse af motivation i forhold til den sociokulturelle kontekst vil kunne bidrage 

til en øget loyalitet hos agenten, og loyale medarbejdere vil med større sandsynlighed 

forblive i et ansættelsesforhold end medarbejdere, der ikke føler loyalitet i forhold til en 

organisation. En agent, der kan identificere sig med organisationen, vil være mere loyal, 

end hvis identifikation ikke sker (Panait, 2018). Dette synspunkt forstærkes af Pepper og 

Gore (2015), der fremhæver, at øget identifikation mindsker agency-omkostninger. Shastri 

og Patel (2016) konkluderer, at det rette mix af intrinsiske og ekstrinsiske elementer vil 

øge jobsikkerheden og derved give incitament til at forblive i organisationen. Dette 

synspunkt deles af Panait (2018), der påpeger, at medarbejdere der udelukkende er 

motiveret af monetære elementer vil forlade organisationen ved førstkommende lejlighed, 

hvorfor ikke-monetær incitamentselementer er afgørende for fastholdelse. 

For at undersøge, hvad det rette mix af intrinsiske og ekstrinsiske incitamentselementer er, 

har næste del af analysen fokus på, hvilke incitamenter der fremmer motivation. 

Motivation 

PA- og Tournament-teorien ser helt bort fra den intrinsiske motivation, der klassificeres 

som variable, der ikke kan beregnes (Connelly et al., 2014; Eisenhardt, 1989). VIE-teorien 

hævder, at det er individets forventning til at modtage en belønning ved at nå et givent 

mål, der afgør, hvor motiveret individet er, og dermed, hvor stor en indsats der skal 

lægges for at nå et givent mål. Således ses bort fra intrinsiske elementer som lyst og vilje 

(Isaac et al., 2001). 

I de fleste motivationsteorier er det modsat den intrinsiske motivation, der er afgørende for 

både at tiltrække og fastholde medarbejdere. Hvad der motiverer, er individuelt, men visse 

faktorer synes at være gennemgående (Panait, 2019). 

I Motivation Crowding-teorien skal der skabes en balance mellem den intrinsiske og 

ekstrinsiske motivation for at sikre, at de ekstrinsiske elementer styrker den intrinsiske 

motivation og ikke undergraver den.  

Målsætningsteorien hævder, at det er glæden ved at nå et specifikt mål, der er afgørende 

for motivationen, mens SDT hævder, at motivation og engagement er afhængig af, i hvor 

vid udstrækning de tre basale psykologiske behov dækkes. Ifølge SDT vil en topleder dog 

aldrig være ægte intrinsisk motiveret, idet der altid vil være en ekstrinsisk belønning 

forbundet med udførelsen af opgaverne, hvorfor den integrerede motivation er den 
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optimale motivation, et individ kan opnå i arbejdssammenhænge. Ifølge CET er 

kontekstuel støtte et afgørende element for motivationen (Ryan & Deci, 2000). 

Målsætningsteorien har udelukkende fokus på følelsen, der opstår, når et mål nås. Når et 

højt mål er nået, vil det føre til, at et endnu højere mål sættes, hvorved motivationen 

vedligeholdes trods opnåede mål. 

Der findes ikke én universel løsning i forhold til, hvad der motiverer hvilke individer, men 

de forskellige forklaringer giver tilsammen en øget indsigt i de grundlæggende 

psykologiske processer, der er bestemmende for motivation og derigennem for adfærd 

(Panait & Panait, 2019). 

Ledelse kan anskues som en livsstil, og et lederjob på topniveau kan sjældent klares på 

37 timer om ugen, der er den danske standard. Mange danske ledere arbejder mellem 50 

og 60 timer ugentligt, men de har en større fleksibilitet i deres arbejdsliv end standarden, 

hvor en arbejdsdag klassificeres som værende 8-16 (Skytte, 2021). Da Danmark ikke 

adskiller sig markant fra resten af Europa i forhold til arbejdstid, antages tendensen at 

være den samme i Europa som i Danmark (Eurostat, 2020). Det ses i en undersøgelse af, 

hvordan CEO’er bruger deres tid, at den gennemsnitlige arbejdsuge er ca. 62,5 time i USA 

(Porter & Nohria, 2018). 

Trods en højere grad af fleksibilitet kan der argumenteres for, at en arbejdsuge, der 

timemæssigt ligger over normalen, kræver ekstra incitament. 

PA-teorien anser agenten for doven (Eisenhardt, 1989), og grundantagelsen er, at 

agenten vil yde mindst muligt og modtage mest muligt. Derfor er det i henhold til de 

økonomiske teorier nødvendigt at skabe et monetært incitamentsgrundlag, der giver 

agenten rette incitament til at yde den krævede indsats. En høj løn er i sig selv ikke nok, 

og var aktier eller optioner ikke en del af lønpakken, ville agenten ifølge PA-teorien blot 

læne sig tilbage og hæve en høj grundløn uden at yde noget. 

Denne antagelse deles ikke af Tournament-teorien. I forhold til denne vil agenten præstere 

optimalt, så længe forskellen mellem præmierne i nuværende og næste lønpulje, og det 

samlede udbytte for agenten, giver incitament nok (Connelly et al., 2014). I forhold til 

Tournament-teorien, er det ikke sammensætningen af løn, bonus og aktier, der motiverer, 

men forskellen mellem første- og sidste-præmien i de præmiepuljer, agenten ønsker at få 
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del i. Incitamentet for at præstere optimalt er således at tilegne sig kompetencer og yde 

optimalt for herved at få mulighed for at deltage i og kunne vinde turneringer på næste 

niveau. Dette skal ses ud fra, at den indsats, agenten lægger i nuværende stilling, 

sammenlagt med tidligere indsats, er agentens samlede output, der er adgangsgivende til 

næste niveau. Hvilket forklarer villigheden til at arbejde flere timer. Men det er stadig den 

mulige adgang til en større præmiepulje, der er den primære motivationsfaktor. Når 

agenten har nået målet og har vundet turneringen på højeste niveau, kunne det tænkes, at 

incitamentet var væk. Men i dette tilfælde er det i henhold til Tournament-teorien den høje 

løn i sig selv, der giver incitament til at præstere. Derfor konkurrerer toplederen videre, 

som var denne deltager i en uendelig konkurrence (Connelly et al., 2014). 

I henhold til MCT kræver komplekse opgaver større engagement fra agentens side (Frey & 

Jegen, 2001). Ifølge Roche og Haar (2019) er rollen som topleder en kompleks opgave, 

der kræver meget af agenten. Dette større engagement kan være en forklarende faktor i 

forhold til, hvorfor toplederne er villige til at lægge det krævede antal timer. 

Da Sundar Pichai tilsyneladende ingen intentioner har om at træde af som CEO, giver det 

anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er hans primære mål, idet penge 

alene ikke synes at være drivkraften. I forhold til Tournament-teorien har Sundar Pichai 

vundet turneringen på højeste niveau, så hans incitament til at fortsætte er mindre. Dog 

fremhæver Tournament-teorien den høje løn som en drivkraft, der giver incitament til 

fortsat at arbejde, men da lønnen, og en samlet formue på 933 millioner $(O’Connell, 

2020), vil kunne dække Sundar Pichais behov resten af livet, bliver dette argument vagt. 

Dette giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, om motivationen for at forblive i 

stillingen som CEO for Google og Alphabet bunder i mere end blot penge.  

I 2015 udtaler Sundar Pichai, at han trives med at arbejde med mennesker, der får ham til 

at føle sig usikker. Denne usikkerhed er et drive, der får ham til at ville yde mere og gøre 

sit absolut bedste (Hartmans & Meisenzahl, 2020). Denne udtalelse, der skal læses med 

en vis skepsis, idet den er fundet på en hjemmeside, hvor kontekst ikke er beskrevet, er 

alligevel interessant, idet den underbygger Radu Ciorbagiu-Naons (2010) betragtning om, 

at en følelse af utilstrækkelighed kan være et motiverende element. Ud fra denne 

betragtning kan Sundar Pichais stræben efter succes tolkes som en måde at få reduceret 

sin egen usikkerhed. Anvendes OIT, vil denne udtalelse være baseret på en introjiceret 

motivation, hvor formålet er at leve op til en ekstrinsisk forventning og herigennem bevise 
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egne evner (Ryan & Deci, 2000). MST ville dog ikke anerkende dette som argument, idet 

reduktion af usikkerhed ikke ses som et motiverende element, eftersom reduktion af 

usikkerhed let kan skabes ved blot at sætte et lavere mål. Derfor må Sundar Pichar i 

henhold til MST have et højere og mere specifikt mål, der arbejdes hen imod. Reduktionen 

af usikkerhed er således en følgevirkning af at nå målet, men ikke motiverende i sig selv. 

CEO for Apple, Tim Cook, har udtalt, at det, der motiverer ham, er at være med til at skabe 

produkter, der ikke kun gavner Apple, men hele menneskeheden. Den primære motivation 

er at gøre verden til et bedre sted for flertallet (Royse, 2019). Denne udtalelse kan tolkes 

som et oprigtigt ønske fra Tim Cooks side om at ville gavne menneskeheden, og at hans 

indsats og motivation primært er baseret på et ønske om magt og status ved at skille sig 

ud fra mængden og modtage den opmærksomhed, der følger med den prominente stilling 

(Berman & Miner, 1985). En anden tilgang er, at Tim Cook har en klar og tydelig vision, 

som der er mulighed for at gøre til virkelighed (Fisher, 2004). I henhold til VIE-teorien kan 

dette være et udtryk for Tim Cooks opfattelse af sin rolle, og af hvad der forventes af ham i 

forhold til stillingen som CEO for en organisation som Appel. Appel slår sig netop op på, at 

deres produkter skal være så brugervenlige og intuitive som muligt og være en hjælp for 

alle brugerne i hverdagen (Apple, u. å.). 

Det bemærkes, at alt, der kan tolkes som en intrinsisk motivation, også kan forklares ud 

fra en ekstrinsisk motivation eller forventning.  

Trade-off mellem optimale incitamenter og risikoallokering  

Når en økonomisk incitamentsordning designes, laver principalen ifølge de økonomiske 

teorier et trade-off mellem incitamenter og risikoallokering. Ses en incitamentsordning ud 

fra et psykologisk motivationsperspektiv, tilsidesættes den intrinsiske motivation af 

agenten for at opnå en ekstrinsisk belønning. Det er således anerkendt, at de færreste 

arbejder udelukkende drevet af lyst. For principalen vil det være optimalt udelukkende at 

aflønne agenten på baggrund af resultater, hvorved hele risikoen kunne allokeres til 

agenten. Det er imidlertid sjældent, at en agent er villig til at påtage sig hele risikoen, da 

uforudsete hændelser og udefrakommende faktorer, agenten ikke har kontrol over, kan 

blive meget omkostningsfyldte for agenten. Agenten har ikke fuld kontrol over situationen 

og vil ifølge PA-teorien skærme sig selv bedst muligt. Dette gøres ved kun at påtage sig 

risiko i det omfang, der vurderes acceptabelt. 
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Principalen antages at være risikoneutral, da denne har viden om og kontrol over, hvilke 

investeringer der er foretaget, og hvilke der skal gøres i fremtiden (Laffont & Martimort, 

2002). 

For at designe den optimale incitamentsordning har principalen i henhold til PA-teorien en 

interesse i at identificere agentens risikopræferencer for herved at kunne allokere den 

optimale mængde af risiko til agenten.  

En grundantagelse i PA-teorien er, at agenten er risikoavers. Anbefalingen er ifølge PA-

teorien at pålægge agenten mindst mulig risiko, uden at dette sætter principalen i en 

usikker situation. Usikkerheden for principalen kan opstå, når der er begrænset mulighed 

for at overvåge agenten. I tilfælde med høj usikkerhed skal den resultatbaserede del af 

kompensationen øges. I denne forbindelse er asymmetrisk information et vigtigt element. 

Jo mindre principalen ved om agenten og dennes evner og intentioner, jo større behov er 

der for at skabe incitament og kontrollere adfærd (Laffont & Martimort, 2002). 

Grundantagelsen om agenten som risikoavers gør sig ikke gældende, når agenten er 

velhavende (Eisenhardt, 1989). Derfor kan denne ikke bruges i forhold til de højest betalte 

topledere. Tidligere nævnte CEO’er har alle formuer, der er betragtelige. Sundar Pichai 

har en formue på ca. 933millioner $ (O’Connell, 2020), Jamie Dimon har en formue på ca. 

1,7 milliarder $. (Rushe, 2021), og Tim Cook har en formue på 1 milliard $ (YahooFinance, 

u. å.). 

Disse agenter er ifølge Eisenhardt (1989) risikoneutrale, hvilket bør påvirke 

incitamentsstrukturen i en retning, hvor de kan pålægges en større risiko i form af, at en 

større del af lønpakken består af resultatbaserede elementer som aktier eller optioner, 

mens grundlønnen er lav. Denne anbefaling ses at blive fulgt i udbredt grad, og 

størstedelen af alle de nævnte CEO’ers lønninger er knyttet til aktier eller betingede aktier. 

I 2019 modtog Sundar Pichai samlet 281 millioner $. Selvom det påpeges i PA-teorien, at 

den velhavende agent er risikoneutral, burde en agent med en formue i den 

størrelsesorden trække sig tilbage og helt undgå at arbejde, da dette er den dovne agents 

primære mål (Eisenhardt, 1989).  

Et gennemsnit af CEO-løn, beregnet i USA, viser, at den faste grundløn er ca. 770.000 $, 

mens løn plus bonus er ca. 1,25 millioner $. (Salary/CEO, u. å.). Bonus udgør således 
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næsten halvdelen af den samlede løn, hvilket tyder på, at CEO’er generelt er villige til at 

påtage sig en større risiko. 

For at sikre sig, at den velhavende agent ikke bliver risikosøgende, kan der i henhold til 

PA-teorien indføres langsigtede incitamentsordninger. Disse består ofte af betingede 

aktier, der gives på betingelse af, at et langsigtet mål nås. I henhold til dette, og i 

overensstemmelse med PA-teorien, sikres agentens langsigtede interesser herved at 

være i overensstemmelse med principalens. Som nævnt ovenfor, har Jamie Dimon, CEO 

for JP Morgan Chase, en årsløn på 1,5 millioner $. Udover denne modtog han i 2020 en 

bonus på 5 millioner $ samt betingede aktier til en værdi af 25 millioner $. Igen ses de 

betingede aktier som værende i overensstemmelse med PA-teorien, men de står i kontrast 

til MCT, der hævder, at et system, der er baseret på belønning eller straf, fordrer et 

institutionelt forhold frem for et personligt, hvilket taler imod aktier som kompensation.  

En agent, der ikke er velhavende, vil modsat foretrække en højere grundløn og mindre 

resultatbaseret løn, da en sådan giver større sikkerhed for gevinst. 

Grundet det, PA-teorien betegner som Adverse Selection, kan principalen ikke på forhånd 

vide, hvilke præferencer agenten har i forhold til risiko. Derfor må principalen i henhold til 

PA-teorien konstruere den kontrakt, hvor forholdet mellem fastløn, bonus og 

aktier/optioner er passende i forhold til hvilken agenttype, han ønsker at tiltrække. Her kan 

det bemærkes, at de velhavende agenter anses for at være risikoneutrale, hvorfor en 

større del af lønpakken bør bestå af bonus og aktier/optioner, såfremt principalen ønsker 

at tiltrække disse. Ofte har toplederne mange års erfaring fra arbejdsmarkedet, hvorfor de 

har haft mulighed for at oparbejde en formue, hvilket giver belæg for en antagelse om, at 

de generelt er mere risikoneutrale end øvrige medarbejdere. 

Tournament-teorien adskiller sig fra PA-teorien ved ikke at lægge vægt på risikoallokering. 

Ifølge Tournament-teorien er den store udfordring for principalen at skabe det rette spring 

mellem første- og sidste-præmien, således at der er incitament for at præstere optimalt, så 

længe forholdet mellem forventet udbytte og indsats er acceptabelt. Den risikoaverse 

agent vil være mere tilbageholdende med at lægge en indsats, der har en høj omkostning, 

såfremt andenpræmien ikke som minimum dækker denne omkostning. Tournament-

teorien påpeger, at agenter kan have forskellige risikopræferencer, men antager som 

udgangspunkt, at alle agenter er identisk risikoneutrale, hvorfor risiko og allokering af 
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risiko ikke er en afgørende faktor. Dog nævnes det, at når der er tale om en organisation i 

en usikker kontekst, skal forskellen mellem første- og andenpræmien øges for herved at 

reducere usikkerheden (Connelly et al., 2014). 

Forskellen mellem første- og andenpræmien er et middel til at sikre optimal performance 

fra samtlige agenter, idet det antages, at alle gerne vil vinde, og herved optimeres det 

samlede resultat for organisationen (Connelly et al., 2014). 

Sammenlignes den gennemsnitlige CEO-løn med COO, ses det, at grundlønnen for en 

COO er ca. 450.000 $, mens grundløn og bonus tilsammen er ca. 617.000 $ (Salary/COO, 

2021). En større del af COO’s løn er fast, hvilket ud fra et økonomisk teoretisk perspektiv 

kan tolkes som, at COO er mere risikoavers end CEO. Derudover er CEO-løn med bonus 

dobbelt så høj som COO. Dette kan tolkes som, at Tournament-teoriens anbefaling om 

større forskel, jo højere rang, bliver fulgt. 

Selvom anbefalingerne i de økonomiske teorier i synlig grad bliver fulgt i forhold til at 

tiltrække og fastholde toplederne, er det tvivlsomt om, der ikke er andre end monetære 

årsager til, at de topledere, der har opnået en høj status, og som har oparbejdet en anselig 

formue, fortsætter deres virker. Toplederne har utvivlsomt et finansielt incitament til at ville 

øge virksomhedens værdi qua aktier og optioner som en del af lønpakken, men det må 

ifølge Conyon (2006) ikke underkendes, at finansielle incitamenter kun udgør en del af 

motivationen. Intrinsiske faktorer som at have en strålende karriere og succes og sociale 

normer spiller en vigtig rolle. Faren ved at lægge for stor vægt på de finansielle 

incitamenter er, at fokus bliver for ensporet, hvor det er hurtigt øget værdi frem for 

langsigtede investeringer, der foretrækkes. Dette kan føre til det, PA-teorien betegner som 

Moral Hazard, en uønsket og skjult adfærd hos agenten, som i værste fald fører til 

opportunistisk adfærd og bedrag fra agentens side. Anklager om snyd er positivt korreleret 

med størrelsen af finansielle incitamenter (Conyon, 2006), hvilket styrker Motivation 

Crowding-teoriens påstand om, at for høj grad af ekstrinsiske motivationsfaktorer kvæler 

den intrinsiske motivation, hvilket fører til, at agenten ikke yder optimalt (Frey, 1997). 

Lønkomiteer er derfor ikke altid effektive, idet de vægter de finansielle incitamenter for højt 

i forhold til de intrinsiske motiverende incitamenter (Conyon, 2006). 

I de psykologiske motivationsteorier bliver risiko og allokering af risiko ikke nævnt. Dette er 

ikke ensbetydende med, at risiko ikke har en indflydelse på handlinger og adfærd, men 
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dette er ikke et afgørende element. Woodruffe (2006) anser hver ansættelse som et 

supplement til agentens CV, hvorfor denne har en interesse i, at ansættelsen skal bidrage 

positivt. Med den intention som udgangspunkt har principalen ingen grund til mistænke 

agenten for at ville skade organisationen via selvisk adfærd. 

I henhold til SDT er det risikabelt for en principal ikke at styrke den intrinsiske motivation, 

idet agenten vil handle for at styrke sit eget ego. Disse handlinger vil ikke altid være i 

overensstemmelse med organisationens interesse, men hvis ros og anerkendelse er 

målet, vil agentens adfærd være styret i en retning, der kan udløse dette. Forudsat at 

principalen kun roser og anerkender, når dette er berettiget, vil adfærden i en vis grad 

være styret af organisatoriske mål (Ryan & Deci, 2017). 

Hvilke faktorer skal inddrages, når en incitamentsordning skal skabes?  

Når en økonomisk baseret incitamentsordning skal skabes, skal niveauet for den faste løn, 

bonusstrukturen, forholdet mellem fast løn og bonus, KPI’er og brug af aktier og optioner 

samt forskelle i lønpuljer inddrages. 

PA-teorien advokerer i høj grad for brugen af aktier og optioner, da disse knytter agentens 

indkomst til organisationens værdi. Jo højere værdi organisationen har, jo højere indkomst 

får agenten, og jo mere motiveret vil denne være, men stadig med den rette allokering af 

risiko for øje. Dette er særligt gældende for den velhavende risikoneutrale agent, da denne 

er villig til at påtage sig større risiko og derigennem også få mulighed for et større udbytte 

(Eisenhardt, 1989). 

Det ses, at både Tim Cooks og Satya Nadellas grundløn og bonus udgør en lille del af 

deres kompensation i forhold til værdien af tildelte aktieandele. Det antages derfor, at 

deres incitamentsordning i høj grad er opbygget efter principperne i PA-teorien. 

Tournament-teorien advokerer for store forskelle mellem præmierne. Derfor skal en CEO-

løn være markant højere end den øvrige topledelses. 

Sammenlignes Appels COO, Jeff Williams, med Apples CEO, Tim Cook, ses det, at COO 

Jeff Williams i 2019 modtog samlet 25,2 millioner $ (Salary/Jeff Williams, u. å.), mens CEO 

Tim Cook modtog samlet 122,2 millioner $. For begge var hovedparten aktier, men det 

slående i forhold til Tournament-teorien er den meget store forskel, der er mellem de to 
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lønninger. Der ses tegn på, at Appel benytter principperne fra både PA-teorien og 

Tournament-teorien, når incitament skal skabes. 

I henhold til Tournament-teorien er transparens i forhold til lønninger vigtig. Det er en 

forudsætning for motivationen, at agenten ved, hvad næste lønpulje består af, da 

forskellen er den primære motivationsfaktor. Derfor bør en incitamentsordning indeholde 

en oversigt over de tilgængelige lønpuljer, således at agenten kan have disse som 

målsætning (Connelly et al.,2014). 

I henhold til de psykologiske motivationsteorier skal elementer, der styrker den intrinsiske 

motivation vægtes højt, når en incitamentsordning skabes. Hvad der motiverer, er 

individuelt, derfor skal der tages en aktiv beslutning om, hvilken agenttype organisationen 

ønsker at tiltrække, når en incitamentsordning skabes. 

Fra et psykologisk motivationsteoretisk perspektiv bør elementer, der styrker 

samhørighedsfølelsen og identifikation med organisationen vægtes højt, såfremt det 

ønskes at tiltrække og fastholde en agent, der er villig til at præstere optimalt. Disse 

elementer kan være fokus på teamarbejde, tilbud om udvikling af lederevner og at der 

lægges vægt på samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne for herved bedst at 

kunne implementere nye strategier (Larson et al., 2012). Desuden er kontekstuel støtte og 

en følelse af kompetence og autonomi vigtige elementer, når den intrinsiske motivation 

skal faciliteres i professionelle sammenhænge (Ryan & Deci, 2000).  

Monetære incitamenter kan og skal ikke udelades i en incitamentsordning, men 

sammenhængen mellem opstillede mål og belønning skal være tydelig. For at skabe den 

optimale incitamentsordning, skal der inddrages det perfekte mix af monetære og ikke-

monetære incitamenter (Shastri & Patel, 2016). Blandt ikke-monetære incitamenter kan 

jobsikkerhed være med til at øge moral og engagement (Shastri & Patel, 2016). Denne 

antagelse er i overensstemmelse med Pepper og Gore (2015), der hævder, at der i højere 

grad bør inddrages tabsaversion end risikoallokering i en incitamentsordning. Frygten for 

at miste og smerten som følge af et tab påvirker performance og beslutninger mere 

negativt end risikoaversion (Pepper & Gore, 2015).  

Målsætningsteorien hævder, at mål skal være høje og specifikke, mens Motivation 

Crowding-teorien anbefaler mindre specifikke mål for herved at undgå, at agenten stopper, 
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når målet er nået. Dette vil imidlertid ikke ske ifølge målsætningsteorien, da en motiveret 

agent vil sætte nye og endnu højere mål, når et specifikt mål er nået. Uanset hvilken 

målsætningstilgang der anvendes, bør målet i henhold til de to nævnte teorier sættes i 

overensstemmelse med agentens værdier og overbevisning. 

Fælles mål, værdier og identifikation er gennemgående temaer i forhold til motivation. Jo 

bedre agenten kan identificere sig med organisationens mål og værdier, jo højere intrinsisk 

motivation. Derfor bør organisationens målsætninger og værdisæt være tydeligt artikuleret 

og bevisligt efterlevet. Bruges der mere tid på at tydeliggøre mål- og værdisæt end på at 

klarlægge monetære incitamenter, vil agenten være tilbøjelig til at være mere intrinsisk 

motiveret og derved præstere bedre og i overensstemmelse med principalens ønsker 

(Landry & Whillans, 2018). 

Da Sundar Pichai har været ansat hos Google siden 2004 (Hartmans & Meisenzahl, 2020) 

og har arbejdet sig op gennem rækkerne, kan det være fristende at hævde, at Sundar har 

internaliseret Googles værdier og mål som sine egne, hvilket kan underbygges med 

tidligere CEO og grundlægger af Google og Alphabet, Larry Pages, udtalelse om, at der er 

stor enighed mellem hans og Sundar Pichais visioner og mål, hvorfor Sundar Pichai var 

det oplagte valg som CEO (Hartmans & Meisenzahl, 2020). Wichardt (2008) hævder, at 

intern rekruttering af ledere øger performance, idet denne giver medarbejderne incitament 

til at yde mere for at opnå en øget status i organisationen. Fremhævelsen af at intern 

rekruttering er en fordel, er i overensstemmelse med TT, dog med øget status frem for 

adgang til en bedre lønpulje som den primære motivationsfaktor. 

Det er vist, at den i SDT beskrevne motivationsform, integreret regulering, er vigtig i 

forhold til lederes jobtilfredshed. Men da toplederne og særligt CEO’er har bedre mulighed 

for at inkorporere egne værdier i organisationen ved at vælge en strategi, er det for dem 

ikke nødvendigt at integrere organisationens værdier i lige så høj grad som for øvrige 

medarbejdere (Roche & Haar, 2019). Dette har betydning for det ikke-monetære indhold i 

en incitamentsordning, idet autonomi i forhold til valg af strategi og retning bliver vigtig. I 

forlængelse af autonomi kan tildeling af ansvar inkorporeres som en ikke-monetær 

incitamentsfaktor. PA-teorien udsprang af en usikkerhed hos principalen, der opstod som 

følge af, at ved at tildele agenten et større ansvar ville denne have en større mulighed for 

at forfølge egne interesser, og incitamenter skulle indføres for at sikre principalen imod 
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dette. Denne usikkerhed vil ifølge SDT ikke opstå, i det omfang det er sikret, at agenten er 

styret af en intrinsisk motivation frem for en ekstrinsisk, idet identifikation med 

organisationen mindsker agency-omkostningen (Ryan & Deci, 2017). PA-teorien og SDT 

står således i stor kontrast til hinanden.  

Det kan ikke anfægtes, at de økonomiske teorier har berettigelse i forhold til agent-

principalforhold i industrier, hvor output er det primære. Således vil en 

produktionsmedarbejder i højere grad være drevet af de mekanismer, der er beskrevet i 

de omtalte økonomiske teorier, end en topleder, da kompleksiteten i arbejdet er større for 

en topleder. Samtidig følger der mere ansvar og en forventning om kompetent 

beslutningstagen med en toplederstilling, end der gør med mange andre stillinger (Roche 

& Haar, 2019). Derfor kan det vække en vis undren, at der findes tegn på, at principperne i 

tiltrækning, fastholdelse og motivation af toplederne ses at være meget lig de almene 

principper. Resultatet af denne tilgang er, at lønningerne stiger, hvorved agency-

omkostningen bliver større. 

Hvis de ikke-monetære motivationsfaktorer i højere grad blev inddraget i 

toplederkontrakten, ville dette potentielt kunne kompensere for monetære elementer, idet 

toplederne ville blive beriget som følge af en øget intrinsisk motivation frem for en større 

formue. 

Ikke-monetære motivations-elementer i kontrakt 

I ovenstående er der argumenteret for, at inddragelse af ikke-monetære elementer vil 

kunne gavne agenten såvel som principalen. Inddragelse af monetære elementer i form af 

løn, bonus, aktier og optioner er mere objektivt og lettere at præcisere end de ikke-

monetære elementer. 

Derfor gives der i det følgende forskellige bud på, hvordan ikke-monetære elementer kan 

implementeres i en direktørkontrakt. 

Dog skal det understreges, at skabelsen af en direktørkontrakt er en kompleks proces, 

hvorfor en minutiøs gennemgang af denne er udenfor omfanget af denne afhandling. I det 

følgende vægtes således udelukkende, hvordan ikke-monetære incitamentselementer kan 

beskrives i en kontrakt, uden hensyntagen til juridiske elementer. 
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Af de væsentligste ikke-monetære motivationselementer fremhæves både i litteraturen og 

motivationsteorierne samhørighedsfølelse, autonomi i arbejdet, identifikation med værdier, 

arbejdsmiljø, mulighed for udvikling og anerkendelse. Af ikke-monetære 

motivationselementer, der ikke er knyttet direkte til den intrinsiske motivation, men er 

knyttet til ikke-monetære eksogent styrede faktorer, skal prestige, status og titel inddrages. 

Ved at implementere disse elementer i en kontrakt kan der ifølge motivationsteorierne 

skabes et bedre grundlag for samarbejdet mellem agenten og principalen, hvorved 

agency-omkostninger kan minimeres, og agentens performance og motivation optimeres. 

Da disse ikke-monetære elementer er subjektive og varierer i værdi i forhold til individer, 

kan det være en udfordring at udforme en standardmodel, der er dækkende. Derfor er 

første anbefaling, at der i skabelsen af en kontrakt tages udgangspunkt i det enkelte 

individ. Organisationen har kendskab til, hvilke ressourcer der er til rådighed, hvorfor 

denne kan sætte rammerne for, hvad der er en reel mulighed. Agenten har ikke altid viden 

om dette, hvorfor denne kan møde organisationens løfter om ikke-monetære incitamenter 

med en vis skepsis. For at minimere denne skepsis kan de ikke-monetære incitamenter 

indskrives i kontrakten på lige fod med monetære elementer. Dette kan f.eks. gøres ved 

eksplicit at beskrive, hvilke motivationsprogrammer organisationen har eller vil investere i 

(Philips et al., 2015). Hvilke motivationsprogrammer, der er aktuelle for en organisation, 

skal ses ud fra den aktuelle sociokulturelle kontekst. Managementprogrammer vil have 

størst betydning for en topleder, idet disse er et værktøj, ledelsen kan bruge til at skabe et 

miljø, der motivere medarbejderne, og til at øge performance overordnet i organisationen 

(Philips et al., 2015). 

For at sikre autonomi i arbejdet skal arbejdsopgaver og ansvarsområder beskrives så 

fyldestgørende i kontrakten som muligt. Herved sikres agenten, at denne har fuld klarhed 

over, hvilke forventninger der er til denne, og principalen kan allokere ansvar for de 

nævnte områder til agenten. Tildeling af ansvar og den heraf udviste tillid til agenten er 

afgørende i denne sammenhæng. Transparens og forventningsafstemning forud for 

indgåelse af kontrakt kan ligeledes gøre det tydeligt for agenten, hvordan de opstillede mål 

skal nås. Herved udtrykker principalen også støtte til agenten. Desuden bør adgang til 

ressourcer ligeledes beskrives eksplicit, således at agenten får et retvisende billede af 
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arbejdsopgaver og ansvarsområder og herved kan skabe et realistisk billede af, hvordan 

de opstillede mål kan nås. 

Ved at indskrive elementer, der styrker den intrinsiske motivation, vil agenten såvel som 

principalen have en bedre sikkerhed for, at begge parter har samme udgangspunkt. Det er 

dog i tilfælde af en uoverensstemmelse unægtelig sværere at bevise, at ikke-monetære 

elementer i en kontrakt ikke er overholdt. 

Diskussion og Praktiske Implikationer 

Analysen er skrevet med udgangspunkt i en hermeneutisk fortolkende tilgang. Således er 

de fremanalyserede elementer grundet i en subjektiv fortolkning. Det har ikke været muligt 

at få be- eller afkræftet fortolkning af udsagn, der alle stammer fra internet-hjemmesider, 

hvor det må antages, at alle udsagn er givet i forhold til et ønske om at skabe et på 

forhånd defineret billede af såvel organisation som agent. Samtidens fokus på trivsel og 

motivation skal ligeledes inddrages i fortolkningen. Der findes overordnet tegn på en mere 

og mere humanitær tilgang til ledelse (Dalgaard & Mossbeck, 2019), og set i lyset af 

COVID-19-pandemien og de deraf følgende økonomiske udfordringer, er det økonomisk 

rationelt at fremhæve ikke-monetære elementer som de vigtigste for herved at kunne 

reducere omkostninger. I fremhævelsen af ikke-monetære elementer kan der ligge en 

skjult dagsorden hos organisationer, der i forhold til PA-teorien styrker synet på principalen 

som en, der ønsker at give mindst muligt for den nødvendige arbejdskraft. 

Formålet med denne afhandling og besvarelsen af problemformuleringen er at skabe et 

supplement til den eksisterende antagelse om, at topledere primært er motiveret af 

lønnen. Det kan ikke afvises, at lønnen er en del af motivationen, idet penge bidrager til 

muligheden for at vise sin status. I forlængelse af dette er det fremanalyseret, at penge og 

løn ikke kan står alene som tiltræknings-, fastholdes- og motivationselementer. 

I praksis har dette implikationer for, hvordan en bonusstruktur skal designes for at sikre det 

størst mulige samlede udbytte for både principal og agent. I afsnittet ikke-monetære 

motivationselementer i en direktørkontrakt gives der forslag til, hvordan disse kan 

indskrives i en kontrakt. Udgangspunktet er ikke funderet i juridiske regler eller love, 

hvorfor dette skal læses som en subjektiv tilgang og bruges som inspiration frem for som 

retningslinjer. 
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Aktier og optioner er i PA-teorien anset som de elementer, der bedst knytter toplederens 

formue til organisatoriske præstationer, hvilket ses benyttet i aflønning af de højt betalte 

CEO’er, der er fremhævet i analysen. Ved at inddrage elementer, der styrker den 

intrinsiske motivation hos agenten, vil principalen kunne opnå loyalitet og dedikation fra 

agenten, uden at dette skulle funderes i monetære ordninger. Agency-omkostningerne vil 

derved kunne reduceres. 

Konklusion 

Topledere er, i lighed med alle andre mennesker, mennesker med forskellig baggrund og 

individualitet, hvorfor det også er forskelligt, “Hvilke former for incitamenter, der har 

betydning for at kunne tiltrække, fastholde og motivere topledere, der har en høj løn og 

stor formue “. 

Alligevel ses der blandt topledere nogle generelle fællestræk, der som gennemgående 

elementer præger den enkelte topleder i højere eller mindre grad.  

Dette har med baggrund i teorier og litteratur givet anledning til udarbejdelse af følgende 

overordnede, kategoriserende konklusion med hensyn til, hvad der tiltrækker, fastholder 

og motiverer. 

Tiltrækning; 

I forhold til at tiltrække toplederne, der har en betragtelig formue, er økonomiske 

incitamentsordninger relevante, men ikke afgørende. Ordningerne har særligt relevans i 

forhold til ulighedsaversion og sammenligningen med ligestillede. Føler agenten ikke, at 

dennes lønpakke er på niveau med ligestilledes, vil det føre til demotivation (Pepper og 

Gore, 2015). Med dette som argument kan en passende økonomisk bonusordning ikke 

negligeres, når de bedst kvalificerede skal tiltrækkes. 

Af ikke-monetære incitamenter ses det af analysen, at magt og status har en relevant 

betydning, idet en topleder skal have ønsket om at imødekomme den øgede 

opmærksomhed, der følger med den pågældende stilling (Berman & Miner, 1985). En 

nyudnævnt direktør eller CEO får ofte stor opmærksomhed både fra organisationens 

interessenter og offentligheden (Porter & Lorche, 2004). Derfor har organisationens ry en 

betydning for at tiltrække de bedst kvalificerede (Woodruffe, 2006). 
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De psykologiske motivationsteorier fremhæver, at identifikation med organisationen er 

afgørende. Derfor kan der ud fra dette konkluderes, at organisationens værdier og 

agentens ønske om at skabe et tilhørsforhold til den pågældende organisation har stor 

betydning i forhold til at tiltrække, da det er i forhold til identifikation, at den intrinsiske 

motivation antages at være stærkest. Dette ses både i SDT, MCT og MST. 

Fastholdelse; 

I forhold til fastholdelse har de økonomiske incitamentsordninger ligeledes en relevant 

betydning, idet der kan argumenters for, at niveauet af en økonomisk bonusordning skal 

justeres og holdes på niveau med marked. Sker dette ikke, kan det føre til demotivation, 

da agenten vil opleve en ulighed i forhold til referencegruppen (Pepper & Gore, 2015). 

Selvom rationalet i en økonomisk bonusordning ikke kan anfægtes, forklarer den ikke, 

hvorfor den meget velhavende agent vælger at fortsætte sit virke. I disse tilfælde er det i 

analysen fremhævet, at det er de ikke-monetære faktorer, der spiller en afgørende rolle.  

Her ses samhørighedsfølelsen som værende et af de mest afgørende elementer. At tilhøre 

en gruppe af fremtrædende CEO’er eller direktører, der repræsenterer respekterede 

organisationer, dækker det basale psykologiske behov for samhørighed (Ryan & Deci, 

2017). Ligeledes kan opretholdelse af status føre til, at agenten fortsætter sit virke i en 

organisation til trods for, at den umiddelbare økonomiske gevinst synes at være lille i 

forhold til dennes formue (Wichardt, 2008). 

Motivation; 

I forhold til motivationen kan det konkluderes, at hvis agenten er intrinsisk motiveret, bliver 

de monetære belønninger sekundære. Således kan der også argumenteres for, at et 

element i at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede og mest motiverede agenter er, 

udover en kompensation i overensstemmelse med marked, at vise, at der er basis for 

intrinsisk motivation ved at give agenten mulighed for at have indflydelse på 

ansættelsesforholdet fra starten.  

I henhold til de økonomiske teorier og det beskrevne menneskesyn skal 

incitamentsordninger appellere til agentens fornuft. Fornuft er ifølge disse teorier at tage 

det job, der giver størst muligt afkast (Knudsen, 2011). Alt andet kan der ses bort fra, da 

dette er irrationelt og tilfældigt og derfor ikke kan tages med i beregningerne. 
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Sammenholdes argumenterne i motivationsteorierne og de økonomiske teorier, findes det, 

at det er nødvendigt at tage højde for både den intrinsiske og ekstrinsiske motivation. En 

rent intrinsisk drevet topleder kan være motiveret af faktorer, som principalen ikke har 

mulighed for at få kendskab til, hvilket øger usikkerheden for principalen. 

Det kan således konkluderes ud fra analysen, at de incitamenter, der er afgørende for at 

tiltrække, fastholde og motivere de velhavende topledere, er en blanding af monetære og 

ikke-monetære elementer. De økonomiske bonusordninger har relevans i kraft af, at disse 

er let sammenlignelige, og de kan, hvis de ikke er i overensstemmelse med marked, have 

en demotiverende effekt. Den intrinsiske motivation er særligt betydningsfuld i forhold til at 

fastholde og motivere toplederne. Er toplederne intrinsisk motiverede, kan dette have en 

positiv effekt på organisationens renommé og herved have en tiltrækkende effekt for andre 

kvalificerede agenter. 

Kritik af afhandling 

Afhandlingen er skrevet ud fra et hermeneutisk fortolkende perspektiv. En 

fænomenologisk og mere beskrivende tilgang kunne have belyst andre afgørende 

aspekter af incitamenter. Desuden fravælges i valget af hermeneutikken den positivistiske 

tilgang. Et mere positivistisk perspektiv i analysen kunne ligeledes have haft indflydelse på 

konklusionen, da denne kræver verifikation ved test. Herunder skulle empiriske 

undersøgelser inddrages. 

Analysen og antagelser er baseret på en subjektiv tilgang til, hvordan den eksisterende 

tilstand er. En mere objektiv tilgang til incitamenter og motivation kunne have haft 

indflydelse på konklusionen. 

Den rent litterære tilgang har begrænsninger i forhold til at skabe et link mellem teori og 

empiri. 

Således er udgangspunktet for analysen og gennemgangen af den udvalgte litteratur en 

hermeneutisk fortolkning af tidligere teoretiseringer af motivation og incitamenter. Dette 

bevirker, at forståelsen af teorier og litteratur er baseret på en subjektiv tilgang fremfor at 

være baseret på empirisk validitet. 
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Den sekundære litteratur, der er valgt i form af hjemmesider, der benyttes til at belyse de 

valgte eksempler, skal læses kildekritisk. Det har ikke været muligt at verificere, at de 

fremlagte oplysninger er korrekte. De valgte eksempler begrænser analysens perspektiv, 

da disse er valgt for at be- eller afkræfte antagelser. Således kunne valget af andre eller 

flere eksempler have haft indflydelse på konklusionen. 

Valget af litteratur og teorier begrænser analysen og konklusionens perspektiv. Var anden 

litteratur eller andre teorier inddraget, kunne resultatet have været et andet. Dog forsvares 

valg af litteratur og teori med den tilsyneladende generaliserbarhed, der er i de valgte 

artikler og teorier. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at denne opfattelse af artiklers 

og teoriers validitet beror på en subjektiv tilgang til teksterne. 

Formålet med afhandlingen er ikke at levere en endegyldig opskrift på, hvordan 

bonusordninger bedst motiverer, tiltrækker og fastholder, men derimod at foreslå et 

supplement til den eksisterende tilgang. Opfattelsen af den eksisterende tilstand er 

ligeledes baseret på en subjektiv fortolkning af de tendenser, der ses og opfattes. 
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