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Løn-niveauet afhænger af:
1. Selskabets størrelse
2. Selskabets branche
3. Lønpakkens sammensætning

Interessant om løn-niveauet også afhænger af:
1. Om selskabet er dansk, norsk, svensk eller finsk? 
2. Måletidspunktet?
3. [De leverede resultater]?

Man kan ikke bare sammenligne æbler og pærer
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Det er der heldigvis et simpelt svar på:

Eller sagt med ord: 
Der korrigeres for forskelle i størrelser og brancher så 
niveauet i landene bliver sammenligneligt!

Hvordan undgår vi at blande æbler og pærer?
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Har foretaget analysen baseret på de omtalte data fra EY:

• 271 selskaber: 49 fra Danmark, 53 fra Norge, 72 fra Sverige og 97 
fra Finland. 

• 440 års-observationer: 209 i 2013 og 231 i 2016.

Data
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Sammenfatning heraf:
• Nødvendigt at justere for størrelse 

og brancheforskelle
Når dette er gjort ses at:
• Aflønning i Norge og Finland 

signifikant lavere end i Danmark, 
der er på niveau med Sverige.

• En (lidt svag) stigning i niveau fra 
2013 til 2016.

• Større andel variabel løn giver 
højere samlet aflønning.

• Ret høj forklaringsgrad (R2).

Hovedresultater
Konstant 11,9947 ***
ln(Omsætning) 0,2182 ***
Financials 0,1161 *
Health care 0,2042 **
Retail & consumer 0,0179
Energy, utilities & materials 0,1354 *
IT 0,1109 *
Norge ‐0,4657 ***
Sverige 0,1004
Finland ‐0,4926 ***
År 2016 0,0669 *
Andel variabel løn 1,7696 ***
R2 0,7522

OLS‐regression
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Respondenter i undersøgelsen om ledelsesaflønning svarer:
• Niveauet i Danmark er: 1% Alt for lavt, 19% For lavt.
• Niveauet i forhold til nabolande er: 1% Meget lavere, 31% Lavere.

• Resultaterne her synes ikke at understøtte disse vurderinger.

• Benchmarking presser lønnen op: 7% Meget enig, 45% Enig.

• Så vigtigt at der benchmarkes ”korrekt”.

Relevans for bestyrelserne – I
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Respondenter i undersøgelsen om ledelsesaflønning svarer:
• Der er tilstrækkelig information: 9% Meget uenig, 39% Uenig.

• Er uheldigt – også i forhold til nærværende undersøgelse.

• Der bør være max på mulig gevinst: 32% Meget enig, 47% Enig.
• Der bør være clawback-klausuler: 33% Meget enig, 44% Enig.
• Gevinst afh. af performance efter fratræd: 17% Meget enig, 58% Enig. 

• Så meget mere fokus på (hensigtsmæssig) variabel løn, hvilket 
også fordrer en forståelse for relevant lønniveau og 
betydningen af lønpakkens sammensætning! 

Relevans for bestyrelserne – II
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• Ledelsesaflønning – hvad siger bestyrelserne og direktørerne 
egentlig selv?, Finans/Invest, 2/18, s. 22-27, 35.

Kan blandt andet rekvireres ved mail til: kb.fi@cbs.dk

Litteratur (”Product placement”)



Det var alt i denne ”lektion”


