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Dansk Økonomi forår 1999

KAPITEL II

DANSKE VIRKSOMHEDER:
EJERE, STYRING OG EFFEKTIVITET

II.1 Indledning

Hvad kendetegner
en effektiv 
virksomhed?

Det er afgørende for den danske velstand, at virksomhederne
fungerer effektivt. Men hvad kendetegner en effektiv virksom-
hed? Som regel vil mange forskellige persongrupper have inter-
esse i virksomhedens drift. Det gælder dens ejere, ansatte, kun-
der, leverandører, kreditorer og samfundet som helhed. Disse
gruppers forskellige interesser har betydning for, hvilke kriterier
der skal lægges til grund, når virksomhedens effektivitet skal
bedømmes. Virksomhedens ejere vil typisk være interesseret i,
at virksomheden drives med henblik på at skaffe dem det størst
mulige afkast. Dette kan imidlertid føre til, at andre vigtige hen-
syn tilsidesættes. Virksomheden kan eksempelvis opnå et højt
ejerafkast ved at underbetale de ansatte. I så fald vil de ansatte
ikke dele ejernes begejstring. Et højt ejerafkast kan også være
opnået ved at ignorere miljøhensyn. I dette tilfælde vil virksom-
hedens drift ikke være i samfundets interesse. En tredje mulig-
hed er, at virksomheden kun er udsat for svag konkurrence, og
at den derfor kan opnå et højt ejerafkast på bekostning af for-
brugerne. Kort sagt er det ikke sikkert, at en virksomhed, der
giver ejerne et højt afkast, også er effektiv set fra andre syns-
punkter.

Ydre rammer 
vigtige

Hvis de ydre rammer omkring virksomhederne er “rigtige”, re-
duceres den modstrid, der kan være mellem at maksimere ejer-
afkastet og tage hensyn til de øvrige interesser. Eksempelvis
sætter miljølovgivningen grænser for, i hvor høj grad virksom-
hederne kan tillade sig at negligere miljøhensyn. På samme
måde er arbejdsmiljøloven og overenskomsterne med til at sikre,
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at der tages hensyn til de ansattes interesser. Konkurrence-
forholdene er en anden vigtig del af de ydre rammer. Hvis der er
stærk konkurrence på produktmarkederne, bliver det svært for
virksomhederne at forlange for høje priser på bekostning af
forbrugerne. 

Typisk i ejernes 
interesse at tage
hensyn til øvrige
interesser

Det er ikke kun de ydre rammer, der gør det nødvendigt for
virksomhederne at tage hensyn til andre interesser end blot
ejernes. En virksomhed, der negligerer de øvrige interesser, vil
let kunne få problemer med at overleve. Det skyldes, at driften
af en virksomhed almindeligvis kræver, at omverdenen er villig
til at “investere” i virksomheden. Eksempelvis skal ansatte for
at have værdi for virksomheden typisk være villige til at bruge
tid og kræfter på at lære ting, som de kun i begrænset omfang
kan bruge på andre arbejdspladser. På samme måde vil virksom-
hedens leverandører i mange tilfælde skulle foretage investerin-
ger, som ikke har megen værdi, hvis virksomheden opsiger
leverandøraftalen. Da investeringerne er virksomhedsspecifikke,
vil de, hvis de foretages, gøre de ansatte og leverandørerne
afhængige af virksomheden. Hvis de ansatte og leverandørerne
frygter, at virksomheden kan finde på at “udnytte” dem, vil de
ikke være villige til at foretage de virksomhedsspecifikke inve-
steringer, og i så fald vil det blive mere eller mindre umuligt at
drive virksomheden. Med andre ord vil det som regel være i
ejernes interesse, at virksomheden også tager hensyn til omver-
denens interesser. Et tegn herpå kan være, at mange virksom-
heder lægger vægt på at fremstå som “ansvarlige” over for
medarbejderne, miljøet osv. 

Maksimering af
ejerafkast kan 
være i samfundets 
interesse

Hvis en maksimering af ejerafkastet ikke fører til, at andre
væsentlige hensyn ignoreres – hvilket de ydre rammer altså kan
være med til at sikre – kan det være en fordel, også for samfun-
det, at virksomhederne drives med dette mål for øje. Virksomhe-
der, der sigter på at maksimere ejernes afkast, må hele tiden
bestræbe sig på at udnytte deres ressourcer så effektivt som
muligt. Det nyder hele samfundet godt af i form af højere pro-
duktivitet og levestandard. Dog er det også klart, at der findes
mange virksomheder, hvor det ikke giver mening at tale om et
ejerafkast. Det gælder f.eks. mange af de offentlige virksomhe-
der. Her giver det dog stadig mening at bestræbe sig på at pro-
ducere og levere ydelserne så effektivt som muligt. 
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Ejerforhold kan
være vigtige for
virksomhedernes
effektivitet

En virksomheds ejerforhold kan have stor betydning for dens
styring og effektivitet. Hvis virksomheden ejes og ledes af en og
samme person, vil den typisk blive drevet med henblik på at
maksimere ejerens økonomiske gevinst. I de fleste større virk-
somheder er der imidlertid ikke sammenfald mellem ledelse og
ejerkreds. Eksempelvis har mange aktionærer og andelshavere
intet at gøre med den daglige ledelse af den virksomhed, som de
er medejere af. Når ejerkredsen og ledelsen er adskilt, kan der
opstå problemer med virksomhedens styring. Spørgsmålet er,
hvordan ejerne kan sikre sig, at virksomheden drives med hen-
blik på at skaffe dem det størst mulige afkast. Denne problem-
stilling har som nævnt stor betydning for samfundet, idet virk-
somheder, der sigter på at maksimere ejerafkastet, i reglen vil
være samfundsmæssigt effektive, forudsat at de ydre rammer er
på plads. Samtidig vil virksomhederne, hvis de sigter på at
maksimere ejerafkastet, typisk have lettere ved at tiltrække
kapital. Deres kapitalomkostninger vil derfor være lavere. Det
betyder, at investeringsniveauet og dermed den fremtidige leve-
standard vil være højere. 

Kapitlets formål 
og opbygning

Formålet med dette kapitel er at se nærmere på, hvordan orga-
niseringen af de danske erhvervsvirksomheder, og specielt deres
ejerforhold, påvirker deres styring og effektivitet. I afsnit II.2
uddybes det, hvorfor ejerforholdene kan have betydning for
virksomhedernes drift. Diskussionen af de danske ejerforhold
indledes i afsnit II.3 med en beskrivelse af, hvorledes erhvervs-
virksomhederne fordeler sig på ejerform, dvs. enkeltpersons-
virksomheder, andelsselskaber, aktieselskaber osv. I de to føl-
gende afsnit gås der mere i dybden med ejerforholdenes betyd-
ning for de danske virksomheders styring og effektivitet. I afsnit
II.4 opdeles diskussionen efter virksomhedernes ejerform, idet
der lægges ud med en analyse af aktieselskaberne, hvorefter der
ses på anpartsselskaberne, andelsselskaberne, interessentskaber-
ne og til sidst de offenligt ejede virksomheder. I afsnit II.5 foku-
seres der på institutionelle investorer, fonde og udenlandske
ejere. Disse tre grupper ejer store andele af dansk erhvervsliv,
og deres forvaltning af ejerskabet er derfor vigtig. Betydningen
af ledelsens aflønningsform diskuteres i afsnit II.6. Afsnit II.7
indeholder sammenfatninger og anbefalinger. 
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II.2 Ejerkreds og ledelse 

Adskillelse mellem
ejerkreds og ledelse
naturlig

Driften af en større virksomhed vil i mange tilfælde kræve, at
der tilføres egenkapital fra flere personer, dvs. virksomheden vil
have flere ejere. Som oftest er det uundgåeligt, at der vil være en
vis adskillelse mellem virksomhedens ejerkreds og dens ledelse.
F.eks. ville et aktieselskab med mange aktionærer overhovedet
ikke være beslutningsdygtigt, hvis samtlige aktionærer skulle
inddrages i alle selskabets beslutninger. Ofte vil det også være
tilfældet, at ejerne ikke har interesse i eller viden om at drive
erhvervsvirksomhed. De ønsker kun at indskyde kapital og over-
lade den daglige drift til personer med erhvervsmæssig indsigt.

Adskillelse kan 
give problemer

Adskillelsen mellem ejerkreds og ledelse kan imidlertid give
anledning til problemer, hvis ledelsens interesser og målsætnin-
ger afviger betydeligt fra ejernes. Ledelsen kan f.eks. sigte på at
gøre virksomheden så stor og vidtfavnende som muligt, fordi
der typisk er højere prestige og løn forbundet med at drive en
større virksomhed. En anden mulighed er, at ledelsen er “for
flink” over for de øvrige medarbejdere og ikke tilskynder dem
til at yde deres bedste. Ledelsen kan også være fristet til at
bruge for mange penge på ting, der først og fremmest kommer
den selv til gode såsom flotte kontorer, dyre biler og rejser.

Asymmetrisk 
information er det
primære problem

Ledelsens muligheder for at forfølge egne målsætninger er
naturligvis ikke ubegrænsede. Det er i ejernes magt at fyre virk-
somhedens ledelse, hvis de måtte være utilfredse med den. Imid-
lertid vil det ofte være vanskeligt for ejerne at vurdere, i hvor
høj grad ledelsen kan lastes for et utilfredsstillende afkast. Pro-
blemet er, at ledelsen, fordi den varetager den daglige drift, ty-
pisk har bedre viden om virksomhedens forhold, end ejerne har.
Denne asymmetriske information er den primære grund til, at
adskillelsen mellem ejerkreds og ledelse kan give problemer. 

Koncentreret 
ejerskab kan 
mindske 
informations-
problemet

Nogle ejere ved meget om deres virksomheds forhold, andre ved
kun lidt. Typisk vil ejere, der er i besiddelse af store ejerandele,
vide mere end ejere med små ejerandele. Det er ikke underligt,
eftersom storejere både har en større økonomisk interesse i
virksomheden og større mulighed for at udøve indflydelse end



1) I en enkeltpersonsvirksomhed bærer ejeren således en stor risiko, men
til gengæld er der i sagens natur aldrig konflikt mellem ejer og ledelse.
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småejere. Storejere er derfor mere villige til at afholde de
omkostninger, der er forbundet med at overvåge og kontrollere
virksomhedens ledelse. Det betyder, at virksomheder med kon-
centreret ejerskab – få og store ejere – generelt vil have færre
problemer med adskillelse af ejerkreds og ledelse end virksom-
heder med spredt ejerskab. I en virksomhed med spredt ejerskab
– mange og små ejere – er den enkelte ejers tilskyndelse til og
mulighed for at overvåge og kontrollere ledelsen lille. 

Koncentreret 
ejerskab kan give 
ejerkonflikter og
lavere investeringer

Ledelsens mulighed for at forfølge egne interesser på bekost-
ning af ejerne reduceres altså, når ejerskabet koncentreres. Til
gengæld stiger risikoen for, at der opstår konflikter mellem
ejerne indbyrdes. Storejere kan forsøge at anvende deres ind-
flydelse til at skaffe sig fordele på bekostning af mindre ejere.
Eksempelvis kan majoritetsaktionærer få valgt deres egne folk
ind i ledelsen, give dem en meget fordelagtig aflønning og be-
grænse uddelingen af udbytte til et minimum. En anden ulempe
ved koncentreret ejerskab er, at det indebærer dårligere risiko-
spredning end spredt ejerskab. Når en investor har placeret en
stor del af sin formue i en enkelt virksomhed, bliver vedkom-
mende meget afhængig af denne ene virksomheds resultater.1

Hvis investoren i stedet har placeret sine midler i flere projekter,
f.eks. i virksomheder i forskellige brancher, vil tab på et projekt
kunne opvejes af gevinster på et andet, dvs. investorens risiko
bliver mindre. Den samfundsmæssige fordel består i, at virk-
somhedernes kapitalomkostninger bliver lavere, når investorer-
ne er udsat for mindre risiko. Lavere kapitalomkostninger giver
større investeringer og højere fremtidig levestandard. 

Ejernes type har
betydning

Ikke kun ejerskabets koncentration, men også ejernes type kan
have betydning for en virksomheds drift og effektivitet. F.eks.
vil et andelsselskab med ti ejere, andelshavere, normalt have en
forholdsvis “aktiv” ejerkreds. Andelshavernes økonomi vil ofte
være stærkt afhængig af andelsselskabets resultater, og der vil
derfor være et stærkt pres fra ejersiden, for at virksomheden
skal fungere effektivt. Derimod vil ledelsen i et aktieselskab, der
er ejet af ti forskellige institutionelle investorer, ikke være udsat



2) Naturligvis er stærk konkurrence ikke kun gavnlig, fordi den
reducerer den potentielle konflikt mellem ejerkreds og ledelse. I en
enkeltmandsvirksomhed er der i sagens natur ingen konflikt mellem
ejer og leder, men hvis virksomheden kun er udsat for lille konkurren-
ce, vil det normalt være i samfundets, men ikke i ejerens, interesse at
udsætte virksomheden for konkurrence. 
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for et tilsvarende stærkt ejerpres, idet de institutionelle inve-
storer typisk er forholdsvis passive ejere. Mange danske er-
hvervsvirksomheder ejes og kontrolleres af fonde. Disse fonde
har ingen ejerkreds, og de ledes af en bestyrelse, der tit ikke har
den store økonomiske interesse i, at fondens virksomheder
drives effektivt. Det kan betyde, at de fondsejede virksomheder
i mange tilfælde ikke oplever noget stærkt pres fra ejersiden. 

Konkurrence kan
“disciplinere” 
ledelsen

Koncentreret ejerskab er ikke den eneste måde at “disciplinere”
ledelsen på. Konkurrenceforholdene har også stor betydning. Jo
stærkere konkurrence virksomheden er udsat for, desto mindre
“plads” bliver der til, at ledelsen kan forfølge egne interesser.
Således kan stærk konkurrence tvinge ledelsen til at sørge for,
at virksomheden fungerer effektivt. Samtidig gør en stærkere
konkurrence det lettere for ejerne at afgøre, hvorvidt ledelsen
gør et godt stykke arbejde, idet sammenligningsgrundlaget
bliver bedre, når der er flere konkurrenter.  2

Resultatafhængig
aflønning ikke hele
løsningen

En måde at harmonisere ejernes og ledelsens interesser på er at
lade ledelsens aflønning afhænge af virksomhedens resultater.
Dette kan f.eks. ske ved at gøre ledelsen til medejer af virksom-
heden. I så fald får ledelsen en stærkere økonomisk tilskyndelse
til at maksimere virksomhedens værdi. Ledelsen kan dog stadig
være fristet til f.eks. at være “for flink” over for de øvrige med-
arbejdere, idet ledelsen bærer de fulde “omkostninger” ved at
skulle opildne de øvrige medarbejdere til at arbejde hårdt, men
kun høster en del af fordelene. Naturligvis findes der mere kom-
plicerede former for resultatafhængig aflønning, men som regel
vil det ikke være muligt at afstemme ejernes og ledelsens inter-
esser fuldstændigt ad denne vej. Samtidig kan resultatafhængig
aflønning betyde, at ledelsen bærer for høj en risiko, og at ind-
komstfordelingen skævvrides, jf. afsnit II.6. 



3) En lav soliditet disciplinerer ledelsen, da risikoen for, at virksomheden
går i betalingsstandsning øges, jf. Jensen (1986). 
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Koncentreret
ejerskab
tilsyneladende
gavnligt

Der er foretaget en række empiriske undersøgelser på især
amerikanske og britiske data for at belyse en eventuel sammen-
hæng mellem en virksomheds ejerspredning og dens resultater.
I hovedparten af undersøgelserne klarer virksomheder med kon-
centreret ejerskab sig bedre end virksomheder med spredt ejer-
skab, jf. Short (1994) og OECD (1998a). De konstaterede
sammenhænge er dog ofte statistisk insignifikante, og der findes
også undersøgelser, der giver det modsatte resultat. Derfor skal
resultaterne tolkes med stor forsigtighed. Et grundlæggende
metodeproblem ved de empiriske undersøgelser er spørgsmålet
om virkning og årsag: Klarer en virksomhed sig godt, fordi den
har koncentreret ejerskab, eller “tiltrækker” virksomheder med
gunstige resultater store investorer, hvilket resulterer i en kon-
centreret ejerkreds? 

Konkurrence kan
øge produktiviteten

Der findes undersøgelser, som i analysen af virksomhedernes
resultat, udover ejerspredning, også indrager ejernes type, gra-
den af konkurrence på varemarkedet og soliditet. En undersøgel-
se på britiske data viser, at konkurrence på varemarkedet og lav
soliditet er befordrende for en virksomheds produktivitet, jf.
Nickell mfl. (1997).  Ligeledes klarer virksomheder med en3

kontrollerende institutionel ejer (forsikringsselskab, pensions-
kasse eller bank) sig bedre end virksomheder ejet af andre
investorer, hvilket kan forekomme overraskende.

Kun få danske 
undersøgelser

Der findes to danske undersøgelser, som er relevante for den
diskuterede problemstilling. I Thomsen og Pedersen (1998),
som er baseret på data for godt 400 store virksomheder i 12
europæiske lande i perioden 1991-96, findes der en “klokkefor-
met” sammenhæng mellem ejerkoncentration og forholdet
mellem kursværdi og indre værdi: Stigende ejerkoncentration op
til et vist punkt fremmer kurs/indre værdi, hvorefter sammen-
hængen er modsat. Hvis en virksomheds største ejer er en bank,
har det positiv indflydelse på kurs/indre værdi. I Dilling-Hansen
mfl. (1999), som er baseret på data for ca. 2.800 danske
virksomheder dækkende perioden 1990-95, findes der, at
danske virksomheder med lav soliditet og udsat for høj grad af



4) Det er ikke et lovkrav, at der skal anvendes en allerede kendt ejer-
form. Der oprettes dog kun få usædvanlige selskabskonstruktioner i
Danmark, bl.a. fordi eksempelvis banker kan være tilbageholdende
med at yde kredit, hvis de er usikre på virksomhedens juridiske
karakter. 
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udenlandsk konkurrence har høj produktivitet. Resultaterne
vedrørende betydningen af indenlandsk konkurrence er dog ikke
entydige. Ejerkoncentration og ejertype synes ikke at have
indflydelse på virksomhedernes produktivitet.

II.3 Ejerformer i dansk erhvervsliv

Frit valg af ejerform
i Danmark

I Danmark står personer, der ønsker at drive erhvervsvirksom-
hed, som udgangspunkt frit i valget af ejerform.  Det er kun4

ganske få virksomhedstyper, der skal drives i en bestemt form,
f.eks. skal banker være aktieselskaber. Boks II.1 indeholder en
kort beskrivelse af de vigtigste ejerformer.

Mange små 
enkeltpersons-
virksomheder

Hovedparten af de danske virksomheder drives som enkelt-
personsvirksomheder. I 1997 var der godt 420.000 momsregi-
strerede virksomheder i Danmark, og knap 70 pct. af disse var
enkeltpersonsvirksomheder, jf. tabel II.1. Langt de fleste enkelt-
personsvirksomheder har ingen ansatte ud over ejeren, og kun
nogle få hundrede har over 20 ansatte. På trods af deres store
antal stod enkeltpersonsvirksomhederne derfor kun for godt 12
pct. af den afgiftsangivne omsætning i 1997. Interessentskaber
og kommanditselskaber udgjorde godt 7 pct. af de momsregi-
strerede virksomheder i 1997 og havde knap 5½ pct. af omsæt-
ningen.

Få, men forholdsvis
store 
andelsselskaber

Andelsselskaberne udgjorde kun knap 1 pct. af de momsregi-
strerede virksomheder i 1997, men havde næsten 10 pct. af
omsætningen. Det afspejler, at der efter en række fusioner, især
inden for mejeri- og slagteribranchen, findes enkelte, meget
store andelsselskaber i dag. 



105

Boks II.1   En kort beskrivelse af de forskellige ejerformer

Enkeltpersonsvirksomheden er karakteriseret ved, at den ejes og ledes af én person,
som hæfter for virksomhedens gæld, og som bærer gevinst og tab i forbindelse med
virksomhedens drift.

I interessentskabet hæfter alle ejerne, interessenterne, for virksomhedens gæld. Typisk
tager alle interessenterne del i virksomhedens daglige drift. Kommanditselskabet
anvendes typisk, når en eller flere ejere ikke skal deltage i selskabets daglige drift, men
alene skal indskyde kapital. I kommanditselskabet er det de såkaldte komplementarer,
der hæfter for virksomhedens gæld, mens de øvrige ejere, kommanditisterne, kun hæfter
for deres kapitalindskud. 

I et aktieselskab hæfter ejerne, aktionærerne, kun for deres kapitalindskud. Blandt andet
derfor er der krav om, at aktieselskabet skal have en kapital på mindst 500.000 kr.
Selskabets øverste myndighed er dets ejerkreds, generalforsamlingen. Som udgangs-
punkt afhænger den enkelte aktionærs indflydelsesmuligheder af, hvor meget kapital
vedkommende har indskudt i selskabet, men eksempelvis en opdeling i stemmetunge
og stemmelette aktier kan betyde, at der ikke er proportionalitet mellem ejerandele og
indflydelsesmuligheder. Aktieselskabet ledes af en bestyrelse og en direktion. Flertallet
af bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen, og direktionen ansættes af
bestyrelsen. Direktionen varetager den daglige ledelse, mens bestyrelsen står for den
langsigtede ledelse og overvåger direktionens arbejde. Aktieselskaber kan som den
eneste ejerform noteres på børsen. 

Anpartsselskabet minder meget om aktieselskabet, men er “beregnet på” små virk-
somheder. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at kapitalkravet kun er på 125.000 kr., og
ved at regelsættet er mindre detaljeret end for aktieselskaber. Et anpartsselskab behøver
kun at have ét ledelsesorgan. 

I et andelsselskab er ejerne, andelshaverne, enten leverandører til selskabet eller
aftagere af dets produkter eller tjenesteydelser. Andelsselskaberne er ofte opbygget på
samme måde som aktieselskaber med en bestyrelse og direktion. I modsætning til aktie-
og anpartsselskaber afhænger den enkelte ejers indflydelse ikke af kapitalindskuddet –
hver andelshaver har én stemme. Ejernes hæftelse for selskabets gæld er ofte begrænset.

En fonds særpræg er, at den er selvejende, dvs. at den ikke som f.eks. aktieselskaber har
en ejergruppe. Fonden kan enten selv drive erhvervsvirksomhed eller besidde ejerandele
i andre virksomheder. Fonden ledes af en bestyrelse, som er udpeget i overensstemmelse
med fondens vedtægter, der også angiver fondens formål. Ofte vil formålet være at
videreføre en erhvervsvirksomhed. 
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Tabel II.1 Antal momsregistrerede virksomheder og omsætning fordelt efter ejerform,
1997

Ejerform Antal Andel Omsætning Andel
virksomheder (pct.) (mia. kr.) (pct.)

Enkeltpersonsvirksomhed 291.831 69,3 244 12,3

Interessentskab, 
kommanditselskab 30.338 7,2 107 5,4

Andelsselskab 3.736 0,9 193 9,8

Anpartsselskab 42.985 10,2 156 7,9

Aktieselskab 26.665 6,3 1.177 59,5

Anden ejerform 25.853 6,1 102 5,2

I alt 421.208 100,0 1.979 100,0

Anm.: Statistikken dækker momsregistrerede virksomheder. Ikke al økonomisk aktivitet er momspligtig. De
vigtigste undtagelser fra momsordningen er persontransport, bank-, finansierings- og forsikringsvirk-
somhed, undervisning, der har karakter af egentlig skolemæssig eller faglig uddannelse, og hovedparten
af de offentlige ydelser. “Anden ejerform” omfatter statslige, kommunale og selvejende institutioner,
herunder fonde, samt foreninger.

Kilde: Danmarks Statistik, Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 93, 1999.

Aktie- og 
anpartsselskaber
fylder meget i dansk 
økonomi

Kun godt 16 pct. af de momsregistrede virksomheder var orga-
niseret som aktie- eller anpartsselskaber i 1997. De fleste store
og mellemstore erhvervsvirksomheder drives imidlertid i aktie-
selskabsform, mens anpartsselskabsformen anvendes af mange
små virksomheder. Derfor var aktie- og anpartsselskabernes
andel af den samlede omsætning over b i 1997.

Betydeligt antal
fondsejede 
virksomheder

Et betydeligt antal danske virksomheder, herunder nogle af de
største, ejes af fonde. De fonde, der kun har til formål at besidde
aktier eller andre kapitalandele i erhvervsvirksomheder, de så-
kaldte holdingfonde, har kun en meget begrænset momsregi-
streret omsætning – den momsregistrede omsætning finder sted
i de virksomheder, som holdingfondene ejer. Det betyder, at fon-
denes betydning i dansk økonomi er langt større, end tallene i
tabel II.1, hvor fondene indgår under “anden ejerform”, giver
indtryk af. I afsnit II.5 belyses fondenes betydning mere ind-
gående. 



5) I dette tilfælde vil virksomhedens bankforbindelse og andre større
kreditgivere imidlertid ofte forlange personlig kaution fra ejerens side
for selskabets gæld. 
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Valg af ejerform
kompliceret opgave

Som nævnt i begyndelsen af dette afsnit kan ejerformen som
udgangspunkt vælges frit.Valget af ejerform er tit en kompli-
ceret opgave, og det er ikke muligt at opstille generelle anvisnin-
ger herpå. I det følgende omtales fire forhold, der i varierende
styrke typisk indgår i beslutningsgrundlaget. Det drejer sig om
risiko, generationsskifteproblemer, kapitalbehov og skatteregler.

Faktorer af 
betydning for 
valg af ejerform

Det kan være en risikabel affære at drive erhvervsmæssig virk-
somhed, og ønsket om at begrænse hæftelsen og dermed risiko-
en for tab har traditionelt været et dominerende motiv ved valg
af ejerform. Specielt ejere, der kun indskyder kapital og ikke ta-
ger del i virksomhedens daglige drift, vil have et naturligt ønske
om at begrænse deres risiko, hvilket f.eks. aktieselskabsformen
muliggør. Det er dog også sådan, at en del virksomheder, der i
realiteten er enkeltpersonsvirksomheder, drives i aktie- eller
anpartsselskabsform for at begrænse ejerens risiko for tab.5

Generationsskifteproblemer spiller også tit en betydelig rolle
ved valg af ejerform. Eksempelvis er det lettere at dele aktier
eller anparter mellem arvingerne, end det er at dele en enkelt-
personsvirksomhed. Ved at stifte en fond, der i princippet lever
evigt, kan ejeren helt undgå, at virksomheden skal udsættes for
tilbagevendende generationsskifteproblemer. Beslutningen om
ejerform afhænger også af, hvor megen kapital der skal frem-
skaffes for at drive virksomheden. Hvis den nødvendige kapital
kun kan fremskaffes via en større kreds af personer, vil det
næsten altid være nødvendigt at vælge aktieselskabsformen.
Endelig kan skattereglerne have betydning for, hvilken ejerform
der vælges. F.eks. kan den samlede beskatning af et aktieselskab
og dets aktionærer afvige fra beskatningen af enkeltpersons-
virksomheder.
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Aktie- og anparts-
selskaber har 
vundet stærkt frem

De forskellige ejerformers udbredelse i dansk erhvervsliv har
forandret sig meget de seneste årtier, både hvad angår antal og
omsætning, jf. figur II.1 og II.2. I 1970 var næsten 90 pct. af de
momsregistrede virksomheder – som der var godt 385.000 af –
enkeltpersonsvirksomheder, og de stod for knap 35 pct. af
omsætningen. Siden er enkeltpersonsvirksomhedernes relative
antal og omsætning faldet støt. Det er gået lige modsat med
aktie- og anpartsselskaberne, hvis relative antal og omsætning
er steget kraftigt siden 1970. I 1970 stod disse selskaber således
“kun” for ca. 43 pct. af omsætningen, mens de som nævnt står
for over b i dag. Andelsselskaberne er blevet næsten halveret
i antal siden 1970, men deres andel af den samlede omsætning
er kun faldet fra ca. 12½ pct. til ca. 10 pct., hvilket afspejler de
nævnte fusioner inden for bl.a. mejeri- og slagteribranchen. 

Figur II.1 Antal virksomheder fordelt efter ejerform,
1970-97

Anm.: Se anm. til tabel II.1.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk tiårsoversigt, diverse årgange samt Nyt
fra Danmarks Statistik, nr. 93, 1999.



  0

 20

 40

 60

 80

100
Pct.

1970 1975 1980 1985 1990 1995

Aktie- og anpartsselskaber
Øvrige ejerformer
Enkeltpersonsvirksomheder

109

Figur II.2 Omsætning fordelt efter ejerform, 1970-97

Anm.: Se anm. til tabel II.1.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk tiårsoversigt, diverse årgange samt Nyt
fra Danmarks Statistik, nr. 93, 1999.

Aktieselskaberne
dominerer i de fleste
brancher

Der er forskel på, hvilke ejerformer der anvendes mest i de
enkelte brancher, jf. tabel II.2. I fem ud af otte brancher finder
hovedparten af omsætningen sted i virksomheder, der er organi-
seret på aktieselskabsform. Specielt er det værd at bemærke, at
aktieselskabsformen er stærkt dominerende inden for industri.
I energi- og vandforsyningsbranchen dominerer interessentska-
berne og andelsselskaberne, mens hovedparten af aktiviteten
inden for landbrug, fiskeri og råstofudvinding sker i enkelt-
personsvirksomheder.  
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Tabel II.2. Momspligtig brancheomsætning fordelt på ejerform, 1996, pct.

Enkelt- Interessent- Anparts- Aktie- Andels- Anden I alt
mandsvirk- skab, selskab selskab selskab ejerform

somhed kommandit-
selskab

Landbrug, fiskeri
og råstofudv. 64,4 8,4 3,5 19,6 0,2 3,9 100,0

Industri 3,5 1,6 5,0 75,8 13,4 0,7 100,0

Energi- og 
vandforsyning 0,0 33,3 0,2 16,1 29,6 20,6 100,0

Bygge- og anlægs-
virksomhed 20,4 7,2 16,8 52,1 0,0 3,3 100,0

Handel, hotel- og
rest.virks. 13,3 3,6 9,2 59,5 12,1 2,3 100,0

Transport, post og
telekomm. 8,8 6,7 6,9 67,5 1,2 8,8 100,0

Finansieringsvirks,
forretningsservice 12,8 10,3 10,6 57,5 2,0 6,8 100,0

Off. og personlige
tjenesteydelser 9,9 8,7 4,8 20,0 1,5 55,1 100,0

Anm.: Forarbejdning af fødevarer, herunder mejerier og slagterier, er placeret i industribranchen.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistisk årbog 1998.
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II.4 Ejerforhold og styringsproblemer 

Som beskrevet i afsnit II.2 kan ejerforholdene, specielt adskil-
lelsen mellem ejerkreds og ledelse, have betydning for virksom-
hedernes styring og effektivitet. I dette afsnit analyseres de
danske ejerforhold og styringsproblemer. Analysen opdeles efter
virksomhedernes ejerform, idet der lægges størst vægt på de
ejerformer, der er mest udbredt. Der lægges ud med aktieselska-
berne, hvorefter der ses på anpartsselskaberne, andelsselskaber-
ne, interessentskaberne og til sidst de offentligt ejede virksom-
heder. Enkeltpersonsvirksomhederne omtales ikke, idet der i
sagens natur ikke kan være nogen konflikt mellem ejer og leder
i disse virksomheder. De fondskontrollerede virksomheder om-
tales i afsnit II.5.

Aktieselskaber

Mange store 
aktieselskaber inden
for fremstilling

Der er godt 28.500 aktieselskaber i Danmark. De er koncen-
treret inden for fremstilling, handel mv. og andre tjenester, jf.
tabel II.3. Især aktieselskaberne i fremstillingsbranchen er
meget store. 

Tostrenget ledelse Den grundlæggende ide i et aktieselskab er, at flere personers
kapital kan samles i ét selskab, og at den enkelte persons risiko
er begrænset til den kapital, vedkommende har indskudt i sel-
skabet. På grund af den begrænsede hæftelse er der krav om, at
et aktieselskab skal have en kapital på mindst 500.000 kr. Et
aktieselskabs øverste myndighed er dets ejerkreds, generalfor-
samlingen, som bl.a. har til opgave at vælge en bestyrelse. Be-
styrelsen ansætter herefter en direktion, og disse to enheder fo-
restår sammen ledelsen af selskabet. Bestyrelsen står for den
mere langsigtede ledelse. Store og vigtige enkeltsager kan også
behandles af bestyrelsen, f.eks. beslutninger i banker om meget
store udlån. Direktionen varetager den daglige ledelse af sel-
skabet og skal følge de retningslinier og anvisninger, bestyrel-
sen har givet. Bestyrelsen har til opgave at overvåge og kontrol-
lere direktionens varetagelse af den daglige ledelse. Således
beskrives arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen i
aktieselskabsloven. I  praksis  kan  der  naturligvis  ikke sondres



6) I eksempelvis banker skal der være udpeget en offentlig repræsentant.

7) Står stemmerne lige, er et forslag ikke vedtaget. Hvis det er bestemt
i vedtægterne, kan formandens stemme dog være udslagsgivende ved
stemmelighed. 
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skarpt mellem tilrettelæggelsen af generelle mål og strategier på
den ene side og den daglige ledelse på den anden side. Samtidig
vil arbejdsdelingen typisk afhænge af det enkelte selskabs for-
hold, eksempelvis traditioner og personsammensætning.

Bestyrelsen vælges
af ejerne

Lovgivningen indeholder regler om valg og sammensætning af
ledelsen. Bestyrelsen skal have mindst 3 medlemmer. I større
virksomheder har medarbejderne ret til at vælge et antal besty-
relsesmedlemmer, og i øvrigt kan selskabets vedtægter tillægge
bestemte personer, grupper eller myndigheder ret til at udpege
medlemmer til bestyrelsen.  Flertallet af bestyrelsens medlem-6

mer skal dog altid vælges af generalforsamlingen. De af general-
forsamlingen valgte medlemmer vælges ved almindeligt fler-
talsvalg. Da der ikke er forholdstalsvalg, kan selv en betydelig
ejerminoritet risikere ikke at blive repræsenteret i bestyrelsen.
Bestyrelsens formand, som typisk har en forholdsvis tæt kontakt
med direktionen og virksomheden, vælges af bestyrelsen selv,
medmindre vedtægterne bestemmer andet. Bestyrelsens beslut-
ninger træffes – om nødvendigt – ved afstemning, og hvis ikke
vedtægterne bestemmer andet, er simpelt flertal tilstrækkeligt.7

Bestyrelsen ansætter
direktionen

Selskabets direktion udnævnes – og afskediges – af bestyrelsen.
En direktør må gerne være medlem af bestyrelsen, men flertallet
af bestyrelsens medlemmer skal være personer, som ikke er
medlem af direktionen, og en direktør må ikke vælges til for-
mand for bestyrelsen.



8) “Gamle” stemmeløse aktier, dvs. aktier udstedt før den 1. januar
1974, er fortsat stemmeløse, og “gamle” gradueringer, der er
kraftigere end 1:10, står stadigvæk ved magt.
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Tabel II.3 Antal aktieselskaber fordelt efter branche og antal ansatte, 1998

Antal ansatte

Uoplyst    0    1 2-9 10-19 20-199 200- I alt

Landbrug mv. 116 36 40 190 47 76 1 506

Råstoffer 11 13 7 23 5 17 2 78

Fremstilling 193 123 108 1.116 1.142 2.395 316 5.393

Forsyning 21 16 2 8 0 3 3 53

Byggeri og anlæg 157 83 72 570 581 830 352.328

Andre tjenester 3.309 2.376 1.024 2.595 1.289 1.703 166 12.462

Handel mv. 395 288 264 2.488 1.216 1.549 107 6.307

Off. tjenester mv. 73 63 30 183 65 125 13 552

Uoplyst 567 221 57 64 27 22 3 961

I alt 4.842 3.219 1.604 7.237 4.372 6.720 646 28.640

Anm.: Nul ansatte dækker over et holdingselskab eller selskaber, der ikke har nogen beskæftigede ud over
ejerne. Uoplyst antal ansatte dækker i langt de fleste tilfælde over nul ansatte. Andre tjenester dækker
primært over transport og finansielle tjenester.

Kilde: Købmandstandens Oplysningsbureau.

Ejerkredsens 
indflydelse

Visse afgørende beslutninger i et aktieselskab skal træffes af
dets ejerkreds, generalforsamlingen. Det gælder bl.a. beslut-
ninger om kapital- og vedtægtsændringer, valg af bestyrelse,
godkendelse af regnskab og fastsættelse af udbytte. Generalfor-
samlingen kan i øvrigt tage ethvert emne i selskabet op til
behandling. På generalforsamlingen træffes afgørelser ved
afstemning – som regel med simpelt flertal. Som udgangspunkt
har alle aktier lige ret i selskabet, men vedtægterne kan bestem-
me, at der skal være forskellige aktieklasser. En opdeling i
aktieklasser har typisk til formål at graduere aktiernes stem-
meret. Enhver aktie skal give stemmeret, men det kan bestem-
mes, at visse aktiers stemmeværdi skal være op til ti gange
stemmeværdien af nogen anden aktie af samme pålydende.  De8



9) Fordele og ulemper forbundet hermed er omtalt i afsnit II.2.
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stemmetunge og stemmelette aktier benævnes ofte henholdvis
A-aktier og B-aktier. Vedtægterne kan også indeholde regler om
den stemmeret, der tilkommer aktionærer. Eksempelvis kan det
fastsættes, at ingen aktionær, uanset hvor mange aktier vedkom-
mende besidder, kan afgive mere end et vist antal stemmer, et
såkaldt stemmeloft.

Graduering af 
stemmeret kan 
have både fordele 
og ulemper

Stemmeretsbegrænsninger, i form af opdeling i A- og B-aktier
eller stemmeloft, kan have stor betydning for aktionærernes ind-
flydelsesmuligheder og tilskyndelse til at overvåge og kontrol-
lere ledelsen. Hvis alle aktier har lige stemmeret, bliver ejer-
kredsen og indflydelsesmulighederne ens fordelt – en spredt
ejerkreds medfører spredte indflydelsesmuligheder.  En opde-9

ling i A- og B-aktier gør det muligt at have en spredt ejerkreds,
men koncentrerede indflydelsesmuligheder. Denne kombination
indebærer både fordele og ulemper. A-aktionærerne har typisk
gode muligheder for at udskifte ledelsen, og de har derfor til-
skyndelse til at kontrollere, hvorvidt ledelsen gør et godt stykke
arbejde. Deres tilskyndelse svækkes dog af, at deres ejerandel i
selskabet ikke står mål med deres indflydelsesmuligheder. Det
er blevet fremført, at en opdeling i A- og B-aktier gør det van-
skeligere for udenforstående investorer at opnå kontrol med
selskabet, hvilket mindsker presset på den siddende ledelse. Det
er også blevet gjort gældende, at A-aktionærerne kan have
mulighed for at opnå fordele på bekostning af B-aktionærerne.
Hvis kursen på B-aktierne er lavere på grund af disse risici, er
det imidlertid ikke oplagt, at B-aktionærerne bliver “snydt”.
Uanset fordele og ulemper går udviklingen i retning af, at børs-
noterede selskaber ikke længere udsteder stemmesvage aktier,
bl.a. fordi de institutionelle investorer har udtrykt en stigende
uvilje mod at investere i dem.

Stemmelofter 
kan give 
styringsproblemer

Stemmelofter er overvejende problematiske set fra et selskabs-
styringssynspunkt. Med et stemmeloft bliver det svært for no-
gen enkelt aktionær eller aktionærgruppe at udøve bestemmende
indflydelse, dvs. indflydelsesmulighederne har tendens til at
blive spredt, også selv om ejerskabet er forholdsvis koncentre-



10) Foruden stemmeloft kan vedtægterne fastlægge, at ingen aktionær må
besidde aktier ud over en nærmere fastsat del af aktiekapitalen, et
såkaldt ejerloft. Ejerloftet sikrer i endnu højere grad end stemmeloftet
selskabets uafhængighed af enkeltaktionærer. Det skyldes, at ved-
tægtsændringer fordrer tiltrædelse af mindst b af såvel de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemme-
berettigede aktiekapital. Til det andet led af majoritetskravet medreg-
nes alle stemmeberettigede aktier, uanset om denne stemmeret i
øvrigt ikke kan udøves på grund af et stemmeloft. 

11) Reglerne er minimumskrav. Bestemmelser i et selskabs vedtægter
eller aftaler mellem dets aktionærer (aktionæroverenskomster) kan
indebære udvidet minoritetsbeskyttelse.
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ret. Det betyder, at ingen aktionær eller aktionærgruppe har en
stærk tilskyndelse til at overvåge og kontrollere ledelsens arbej-
de, og risikoen for styringsproblemer er derfor større.   10

Minoritets-
beskyttelsesregler

Aktieselskabsloven indeholder en række minoritetsbeskyttelses-
regler.  Ændringer af et aktieselskabs vedtægter kræver som re-11

gel 2/3 flertal, men visse, vidtgående ændringer – f.eks. ændrin-
ger i ret til udbytte samt stemme- og ejerlofter – kræver 9/10

flertal. Der er også en række regler, som giver en minoritet af en
vis størrelse ret til at kræve bestemte foranstaltninger gennem-
ført til værn for minoritetens interesse. Minoriteten er typisk
bestemt som en andel af aktiekapitalen, ikke af stemmerne
(hvorved stemmesvage aktier værnes), og størrelsen er oftest
1/10 af aktiekapitalen. Eksempelvis kan ejere af 1/10 af aktie-
kapitalen forlange, at der indkaldes til ekstraordinær generalfor-
samling. Hensynet til minoriteten sammenfattes i en general-
klausul, som siger, at generalforsamlingen ikke må træffe en
beslutning, “som åbenbart er egnet til at skaffe visse aktionærer
eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller sel-
skabets bekostning”. 

Virksomhedernes
kapitalomkostninger
kan afhænge af 
investorbeskyttelsen

Det har været diskuteret, om den danske aktieselskabslov yder
for dårlig beskyttelse af mindretalsaktionærer, jf. Bennedsen
(1999). Den lovgivningsmæssige beskyttelse kan tænkes at have
betydning for virksomhedernes muligheder for at rejse kapital
på aktiemarkedet. Hvis investorbeskyttelsen er for svag, kan po-



12) De seks forhold er: 1) Kan aktionærerne stemme ved fuldmagt pr.
brev? 2) Skal aktionærerne deponere deres aktier før en general-
forsamling? 3) Vælges bestyrelsen ved flertalsafstemning eller
forholdstalsafstemning? 4) Er der særlige mekanismer til beskyttelse
af mindretalsaktionærer? 5) Er den andel af aktiekapitalen, der er
påkrævet for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, over
eller under 10 pct.? 6) Har aktionærer ved nyudstedelse af aktier
fortegningsret, som kun generalforsamlingen kan fratage dem? Der
gives enten nul eller et point for hvert forhold.

13) Danmark får to point, idet aktier ikke skal deponeres før en general-
forsamling, og der kræves 10 pct. af aktiekapitalen for at indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling. 
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tentielle investorer vige tilbage for at købe aktier. Det betyder,
at størrelsen af og likviditeten i aktiemarkedet reduceres, og
virksomhedernes kapitalomkostninger bliver større, end de be-
høver at være. Det påvirker investeringerne og beskæftigelsen
negativt.

Er den danske 
investorbeskyttelse
tilstrækkelig?

Det er vanskeligt at vurdere, om de danske minoritetsbeskyt-
telsesregler er gode nok. Det faktum, at kun få danske hushold-
ninger investerer i aktier, kan ikke nødvendigvis tages som
udtryk for, at reglerne er for dårlige. En stor del af de danske
husholdningers opsparing er placeret hos – og i mange tilfælde
bundet til – institutionelle investorer, dvs. aktiebesiddelsen sker
indirekte. De danske regler kan bl.a. vurderes ved at sammenlig-
ne med reglerne i andre lande. Der findes så vidt vides kun en
international undersøgelse af investorbeskyttelse, jf. La Porta
mfl. (1998). Investorbeskyttelse er en yderst kompleks størrelse,
og der er mange måder at belyse den på. I den pågældende
undersøgelse sammenvejes seks forhold vedrørende investor-
beskyttelse i 49 lande.  Den danske aktieselselskabslov yder –12

målt med de seks kriterier – mindre investorbeskyttelse end
lovgivningen i de øvrige nordiske lande, USA og Storbritanni-
en.  Danmark ligger på niveau med lande som Tyrkiet, Indone-13

sien og Thailand, men også med lande som Holland, Frankrig og
Belgien. I undersøgelsen fremføres det også, at der er en tendens
til, at lande med svag investorbeskyttelse har koncentreret
ejerskab, dvs. aktieselskaberne har typisk få og store ejere.



14) Eneretten til at drive børsvirksomhed er ophævet, men Københavns
Fondsbørs er fortsat den eneste danske fondsbørs.

15) Dispensationer giver mulighed for også at optage mindre virksom-
heder.
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Reel beskyttelse 
kan være anderledes 
end formel

Det er vanskeligt at drage stærke konklusioner af den omtalte
internationale sammenligning. For det første kan man diskutere,
hvilke forhold der bør indgå i en sammenligning, og hvor stor
vægt der bør lægges på de enkelte forhold. For det andet kan de
reelle investorvilkår være anderledes end de lovgivningsmæs-
sige. En stærk formel investorbeskyttelse er ikke meget værd,
hvis den ikke bliver håndhævet. Omvendt kan et land leve med
en svag formel investorbeskyttelse, hvis der kun meget sjældent
opstår alvorlige problemer. I den nævnte undersøgelse slås det
fast, at der generelt set – dvs. set over alle 49 lande – ikke er
nogen tendens til, at en forholdsvis svag lovgivning opvejes af
en forholdsvis skrap håndhævelse. Danmark skiller sig imidler-
tid ud fra dette generelle mønster, idet den danske håndhævelse
vurderes meget positivt.  

Krav til 
børsnotering 

Knap halvdelen af de hundrede største danske aktieselskaber er
noteret på Fondsbørsen.  Optagelse til notering på Fondsbør-14

sen kræver bl.a., at selskabets samlede aktiekapital skal udgøre
mindst 15 mio. kr., og den forventede kursværdi af de aktier, der
søges optaget til notering, skal udgøre mindst 8,5 mio. kr. Hertil
kommer et krav om, at aktierne skal være spredt på minimum
200-300 aktionærer. Børsnotering er således primært aktuelt for
større virksomheder.   15

Oplysningskrav er
større i udlandet

Et børsnoteret selskab er underlagt visse oplysningskrav, der
skal hjælpe med til at gøre prisdannelsen på børsen så redelig og
gennemskuelig som muligt. Et børsnoteret selskab har således
pligt til straks at offentliggøre oplysninger, der vedrører virk-
somheden, og som kan antages at få betydning for kursdannel-
sen på aktierne. Hertil kommer en pligt til at offentliggøre visse
periodiske meddelelser, bl.a. en halvårsrapport vedrørende akti-



16) Også de unoterede selskaber skal udarbejde et årsregnskab.
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viteten og resultatet af de første seks måneder af hvert regn-
skabsår samt et årsregnskab.  De danske oplysningskrav til16

børsnoterede virksomheder er dog noget mindre end i mange
andre lande. Eksempelvis har flere lande krav om kvartals-
regnskaber, og regnskaberne indeholder generelt mere informa-
tion end de danske.

Godt 250 noterede
selskaber

Ved udgangen af 1998 var der på Fondsbørsen noteret 254
selskaber til en samlet kursværdi af 629 mia. kr. Antallet af
noterede selskaber har været ret konstant de seneste år, og
nytilgangen har været lille. Kursværdien af de noterede selska-
ber er til gengæld steget med over 300 mia. kr. siden 1995. I
forhold til økonomiens størrelse har Danmark ret mange
børsnoterede selskaber, men de er forholdsvis små set i interna-
tional sammenhæng. Det danske aktiemarked er derfor relativt
lille. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at der kun bliver tilført
erhvervslivet beskedne midler – nogle få milliarder om året – fra
emissioner.

Afspejler 
aktiekursen den
rigtige information?

Fokus på ejerafkast i børsnoterede selskaber kan være af tvivl-
som samfundsmæssig værdi, hvis aktiekurserne ikke afspejler
nok information, eller hvis informationen ikke er “rigtigt ind-
vejet” i kurserne. Man kan f.eks. forestille sig et aktieselskab,
der har mulighed for at investere i et projekt, som, forudsat
aktiekurserne afspejler information rigtigt, vil være fordelagtigt
både for selskabets ejere og for samfundet. Selskabets ledelse,
som fokuserer på ejerafkastet, er imidlertid bange for, at inve-
steringen ikke vil resultere i en højere kurs på virksomhedens
aktier. Ledelsen undlader derfor at foretage den ellers fornuftige
investering. Dette problem opstår kun, hvis der er tvivl om,
hvorvidt aktiekurserne afspejler information rigtigt. Selvfølgelig
vil aktiekurserne aldrig kunne afspejle al information rigtigt,
men de børsretlige regler – forbud mod insider trading, oplys-
ningspligt osv. – kan bidrage til at sikre, at prisdannelsen på
børsen bliver så “korrekt” som muligt. 
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Aktieselskaber kan
have problemer med
styringen

I et aktieselskab kan der være en betydelig adskillelse mellem
ejerkredsen og ledelsen. Det kan give anledning til styrings-
problemer, jf. afsnit II.2. Et koncentreret ejerskab kan reducere
styringsproblemerne, idet personer med store aktieposter både
har betydelige indflydelsesmuligheder og har en stærk økono-
misk tilskyndelse til at overvåge og kontrollere ledelsen. Det er
derfor af stor interesse at se på, om de danske aktieselskaber
typisk har spredt eller koncentreret ejerskab.

Koncentreret 
ejerskab er reglen 
i Danmark

I tabel II.4 er ejerkoncentrationen i de 400 største danske
aktieselskaber belyst ved hjælp af de ejerandele, der indehaves
af den største aktionær, de to største aktionærer og de tre største
aktionærer. I 260 af de 400 største aktieselskaber besidder den
største aktionær over 50 pct. af aktiekapitalen, og kun i 49
besidder den største aktionærer under 20 pct. De to største
aktionærer besidder tilsammen over 50 pct. af aktiekapitalen i
312 af selskaberne. Disse tal illustrerer tydeligt, at koncentreret
ejerskab er reglen i Danmark. Hertil kommer, at tallene under-
vurderer, hvor koncentreret ejerskabet er i alle de danske aktie-
selskaber. Det skyldes, at tabellen vedrører de største aktiesel-
skaber, og ejerkredsen er generelt mere spredt, jo større selska-
bet er. Samtidig har aktieselskaberne sammen med de forholds-
vis få, store andelsselskaber den største ejerspredning. Når
aktieselskaberne har koncentreret ejerskab, er hele den danske
økonomi således kendetegnet ved koncentreret ejerskab.

Tabel II.4 De 400 største danske aktieselskabers ejerkoncentration, 1998

Største ejer To største ejere Tre største ejere

-----------------------------  antal  ------------------------------

0-20     pct. andel 49 13 7

21-50   pct. andel 91 75 60

51-100 pct. andel 260 312 333

I alt 400 400 400

Anm.: Aktieselskaber i den samme koncern er regnet som ét selskab, og ejerandelene relaterer sig til
koncernens moderselskab. I de tilfælde, hvor stemmeandelene ikke er proportionale med ejerandelene,
er der så vidt muligt anvendt stemmeandele. 

Kilde: Finansministeriet (1999).
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Storbritannien og
USA har mere
spredt ejerskab end
Kontinentaleuropa

Koncentreret ejerskab er reglen i de kontinentaleuropæiske øko-
nomier, jf. tabel II.5. Storbritannien og USA er kendetegnet ved
at have et forholdsvis spredt ejerskab. Det har været meget dis-
kuteret og analyseret, hvorvidt det spredte ejerskab i disse to
økonomier giver alvorlige styringsproblemer. Man er ikke nået
frem til nogen håndfaste konklusioner, jf. OECD (1998a). Det
kan bl.a. skyldes, at der i USA og Storbritannien er andre me-
kanismer, der disciplinerer ledelserne, jf. Shleifer og Vishny
(1997). Eksempelvis er opkøb af virksomheder mod den sid-
dende ledelses vilje (såkaldt fjendtlige overtagelser) et udbredt
fænomen i disse to økonomier, mens det er mere eller mindre
ukendt i Kontinentaleuropa. 

Tabel II.5 Ejerkoncentration i udvalgte lande 

Største ejer Næststørste ejer Tredjestørste ejer Rest

------------------------- Pct. af aktiekapital ------------------------

Danmark (1998) 68,6 9,3 4,0 18,1

Østrig (1996) 82,2 9,5 1,9 6,5

Frankrig (1996) 66,2 17,8 4,8 12,2

Italien (1994) 61,1 22,5 9,2 7,2

Tyskland (1996) 55,9 17,6 11,1 15,4

Belgien (1992) 44,8 12,8 6,1 36,3

Spanien (1995) 38,2 11,5 7,7 42,6

Holland (1995) 27,6 8,2 3,5 60,7

Japan (1984) 33,1 - - -a

USA (1992-97) 22,8 11,3 8,0 57,9

Storbritannien (1996) 20,7 8,0 5,9 65,4

a) Fem største ejere.

Anm.: Ejerandelene er gennemsnitsværdier. Gennemsnitsværdierne afhænger af, hvor mange aktieselskaber,
der er medregnet i det enkelte land – jo flere selskaber, desto større bliver koncentrationen typisk. Det
betyder, at man skal være forsigtig med at sammenligne ejerandele på tværs af landene.  

Kilde: European Corporate Governance Network (1997), Finansministeriet (1999) og egne beregninger.
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Anpartsselskaber

ApS: Et lille 
aktieselskab

Anpartsselskabets opbygning minder meget om aktieselskabets,
men formen er primært “beregnet på” små virksomheder. Det
kommer bl.a. til udtryk ved, at kapitalkravet på 125.000 kr. er
mindre end i aktieselskaber, og ved at regelsættet er mindre
detaljeret end for aktieselskaber. Som udgangspunkt er der
valgfrihed mellem aktie- og anpartsselskabsformen. Eksempel-
vis banker skal dog være aktieselskaber. Der er godt 54.500
anpartsselskaber i Danmark, og de fleste af dem findes i
brancherne handel mv. og andre tjenester, jf. tabel II.6. Langt de
fleste anpartsselskaber har under ti ansatte.

Tabel II.6 Antal anpartsselskaber fordelt efter branche og antal ansatte, 1998

Antal ansatte

Uoplyst   0   1 2-9 10-19 20-199 200- I alt

Landbrug mv. 399 105 135 363 73 25 0 1.100

Råstoffer 19 7 8 23 5 2 0 64

Fremstilling 775 306 490 2.285 639 264 1 4.760

Forsyning 17 11 2 6 0 0 0 36

Byggeri og anlæg 974 294 5852.703 769 228 0 5.553

Andre tjenester 10.607 5.503 2.838 4.613 639 319 3 24.522

Handel mv. 2.161 942 1.473 5.001 722 261 2 10.562

Off. tjenester mv. 601 221 3901.637 135 36 0 3.020

Uoplyst 3.466 987 220 340 17 6 0 5.036

I alt 19.019 8.376 6.141 16.971 2.999 1.141 6 54.653

Anm.: Nul ansatte dækker over, at selskabet ikke har nogen beskæftigede ud over ejerne. Uoplyst antal ansatte
dækker i langt de fleste tilfælde over nul ansatte. Andre tjenester dækker primært over transport og
finansielle tjenester.

Kilde: Købmandstandens Oplysningsbureau.



17) Anpartshaverne kan ved enighed vælge at træffe beslutninger på
anden måde end ved afholdelse af generalforsamling.

18) Hvis selskabet i de sidste tre år har beskæftiget gennemsnitligt mindst
35 medarbejdere, har medarbejderne ret til at vælge bestyrelsesmed-
lemmer, og i så fald skal selskabet have en bestyrelse. 
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Ikke krav om 
tostrenget ledelse

Ejerne af et anpartsselskab, anpartshaverne, hæfter ligesom
aktionærer kun for den kapital, de har indskudt i selskabet. Li-
gesom i et aktieselskab er ejerkredsen, generalforsamlingen, sel-
skabets øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger ledel-
sen.  Et anpartsselskab behøver ikke som et aktieselskab at ha-17

ve både en bestyrelse og en direktion. Det skal blot have mindst
ét af de to ledelsesorganer.  I et anpartsselskab er der ingen18

særlige krav til ledelsens sammensætning. Eksempelvis kan
ejeren af et anpartsselskab gøre sig selv til enedirektør og eneste
bestyrelsesmedlem (eller helt undlade at have en bestyrelse).  

Anparter kan være
stemmeløse

Som beskrevet i afsnittet om aktieselskaber skal visse beslutnin-
ger træffes af aktionærerne. I et anpartsselskab skal de samme
beslutninger træffes af anpartshaverne. I modsætning til aktier
kan anparter imidlertid være stemmeløse, og stemmeretten kan
gradueres ubegrænset. Enhver anpartshaver kan forlange, at der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, men generelt er
minoritetsbeskyttelsesreglerne svagere i anpartsselskabsloven
end i aktieselskabsloven. 

Færre
styringsproblemer
end i aktieselskaber

Anpartsselskabsloven er langt mindre restriktiv end aktiesel-
skabsloven hvad angår ledelse og minoritetsbeskyttelse. Det
afspejler, at anpartsselskabsformen primært er den lille virk-
somheds ejerform. Langt størstedelen af anpartsselskaberne har
kun en enkelt eller nogle få ejere, og i mange tilfælde kunne de
også drives som enkeltpersonsvirksomheder eller interessent-
skaber. Formålet med at vælge anpartsselskabsformen kan bl.a.
være at begrænse risikoen. Det faktum, at der typisk kun er en
enkelt eller nogle få ejere, betyder, at der generelt ikke er næv-
neværdige styringsproblemer i anpartsselskaberne, om end nog-
le få anpartsselskaber naturligvis kan lide under de samme sty-
ringsproblemer som større aktieselskaber.



19) Undertiden tales der om andelsforeninger og medlemmer i stedet for
andelsselskaber og andelshavere.
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Andelsselskaber

Andelshavere 
deltager i driften

Det er et særpræg ved dansk økonomi, at andelsselskaberne
spiller en forholdsvis stor rolle. Et andelsselskab har først og
fremmest til formål at opfylde ejernes, andelshavernes, behov
for afsætning eller forsyning.  Andelshaverne deltager derfor i19

driften, enten som leverandører til selskabet eller som aftagere
af dets produkter eller tjenesteydelser. Selskabet kan dog også
handle med ikke-andelshavere.

Startes ofte lokalt Andelsselskaber startes typisk lokalt af en mindre gruppe
personer. Der var eksempelvis ca. 1.200 andelsmejerier i Dan-
mark omkring 1. verdenskrig. De dækkede hver et lille geogra-
fisk område. På tilsvarende måde er der etableret lokale brugser,
indkøbsforeninger, andelsvandværker, andelsvarmeværker og
andelsboligforeninger.

Typisk få ansatte Hovedparten af andelsselskaberne har få ansatte, jf. tabel II.7
Det gælder især for boligforeninger og forsyningsselskaber.
Derimod er mejerier og slagterier blevet ganske store, og FDB
er et af de danske selskaber med størst beskæftigelse. 

Tabel II.7 Antal andelsselskaber fordelt efter branche og antal ansatte, 1998

Antal ansatte
0 1 2-9 10-200 200- I alt

Landbrug mv. 332 7 10 13 1 363

Fremstilling 33 4 17 33 11  98

Forsyning 1.478 189 211 49 4 1.931

Engros- og detailhandel 372 57 319 226 6 980

Boligforeninger 1.443 289 88 54 0 1.874

Tjenester mv. 316 13 122 124 6 581

I alt 3.974 559 767 499 28 5.827
Anm.: Nul ansatte dækker over, at selskabet ikke har nogen beskæftigede ud over ejerne. Antallet af bolig-

foreninger organiseret som andelsselskaber er et underkantskøn. Det rigtige tal ligger formodentlig
mellem 5.000 og 10.000, hvor de ikke medtagne antagelig har få eller ingen ansatte.

Kilde: Købmandstandens Oplysningsbureau.



20) Der findes ingen samlet lovgivning om andelsselskaber.

21) Visse afgørende beslutninger, såsom hævelse af kapitalindskud,
kræver tilslutning fra samtlige andelshavere.
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Ofte opbygget som
et aktieselskab 
 

Andelsselskabers ledelsesstruktur ligner ofte aktieselskabers.20

Selskabets øverste myndighed er ejerkredsen, generalforsamlin-
gen. Ledelsen er normalt tostrenget med en bestyrelse, der væl-
ges af generalforsamlingen, og en direktion, der ansættes af
bestyrelsen. Disse to enheders opgaver er de samme som i et ak-
tieselskab. Ejernes, andelshavernes, indflydelse udøves på gene-
ralforsamlingen, ligesom i et aktieselskab. I modsætning til et
aktieselskab har hver andelshaver kun én stemme, uanset stør-
relsen af kapitalindskud (“der stemmes efter hoveder, ikke efter
høveder”). Som udgangspunkt træffes beslutninger med et sim-
pelt flertal af de afgivne stemmer.  I større andelsselskaber er21

der ofte lokale valg til et repræsentantskab eller af delegerede til
generalforsamlingen.

Styring overskuelig i
små andelsselskaber

De små andelsselskaber har næppe alvorlige styringsproblemer,
da der typisk er en forholdsvis tæt kontakt mellem selskabets
ledelse og andelshaverne. I mange tilfælde er selskabets drift
afgørende for andelshavernes økonomi, og de har derfor en
stærk tilskyndelse til at følge udviklingen i selskabet. Det
betyder, at der hele tiden vil være et pres fra andelshaverne på
ledelsen for at opnå så gunstige priser som muligt. Det gælder
eksempelvis for små andelsboligforeninger, mejerier og slag-
terier. Andre selskaber, f.eks. brugser og vandværker, har min-
dre betydning for andelshavernes økonomi, og tilskyndelsen til
at overvåge og kontrollere ledelsen er derfor svagere.

Omsætningspligt
kan have betydning
for ejerpresset

Andelshaverne kan have pligt til at aftage ydelser fra eller levere
ydelser til selskabet, såkaldt omsætningspligt. Omsætningspligt
indebærer, at andelshaverne kun må levere de pågældende
ydelser til eller aftage dem fra andelsselskabet. Vedtægterne i
bl.a. landbrugets produktions- og salgsselskaber samt i forsy-
ningsselskaber, der leverer el, vand eller varme til andelshaver-
ne, vil normalt indeholde en bestemmelse om omsætningspligt,
jf. Kristensen mfl. (1997). Omsætningspligten kan tænkes at
lette presset på ledelsen, fordi selskabet er sikret en kundekreds
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eller tilgang af råvarer, selv om det ikke ledes og styres godt. Da
omsætningspligten ophører ved udtræden af selskabet, kan et
dårligt ledet selskab dog med tiden få afsætnings- eller forsy-
ningsproblemer. Samtidig forstærker omsætningspligten andels-
havernes tilskyndelse til at overvåge og kontrollere ledelsen.

Konkurrence 
mellem selskaber
gavnlig

Andelsselskaber i den samme branche konkurrerer om at give
andelshaverne de højeste priser for leverede ydelser eller tilbyde
de laveste salgspriser. Konkurrencen har især været synlig inden
for områder, hvor priser og kvalitet er lette at sammenligne.
Konkurrencen, som typisk udspiller sig inden for et forholdsvis
afgrænset geografisk område, har forøget presset på ledelserne,
og tvunget dem til at effektivisere produktionen.

Ineffektive selskaber
er fusioneret med
mere effektive

Dette har betydet, at mindre effektive selskaber er blevet udkon-
kurreret og fusioneret med mere effektive selskaber. Derved er
antallet af selskaber inden for slagtning af svin og mejeribrug
reduceret ganske betydeligt, så der i dag eksempelvis er færre
end 20 andelsmejerier. Det største mejeri, MD Foods, tegner sig
her for over 90 pct. af den indvejede mælk til andelsmejerierne.
Disse to sektorer er endvidere kendetegnet ved, at der ikke
findes mejerier og svineslagterier af større betydning uden for
andelssektoren. Inden for foderstofbranchen er DLG den store
andelsvirksomhed, men der er fortsat store privatejede konkur-
renter og mindre lokale andelsfoderstofforretninger, som kan
sikre konkurrencen.

Ulemper ved 
meget store 
andelsselskaber

Koncentrationen inden for mejerier og svineslagterier har bety-
det, at der i hver af sektorerne er ét selskab, henholdsvis MD
Foods og Danish Crown, som aftager en dominerende andel af
mælk og slagtesvin. Den indenlandske konkurrence mellem
selskaberne om landmændenes leverancer er derved reduceret
betydeligt. Samtidig er antallet af andelshavere i de to selskaber
blevet så stort – ca. 10.000 i MD Foods og ca. 25.000 i Danish
Crown – at forbindelsen til andelshaverne er reduceret væsent-
ligt sammenlignet med de oprindelige små selskaber. Endelig
har begge selskaber en kompliceret selskabsopbygning med
talrige datterselskaber og internationale forbindelser, som gør
det meget svært for de enkelte andelshavere at følge med i
selskabets udvikling og ledelse.
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Sammenligning med
andre selskaber 
vanskelig

Andelshavernes mulighed for at overvåge og kontrollere, hvor-
vidt de to selskaber drives effektivt, hindres yderligere af, at der
ikke er nogen indenlandske selskaber at sammenligne med. De
to selskaber eksporterer imidlertid en betydelig del af deres
produktion, og på eksportmarkederne er der en betydelig
konkurrence. Hvis selskaberne har problemer med den interna-
tionale afsætning, vil det slå ud i lavere afsætningspriser til
landmændene. De danske landmænd kunne i princippet sam-
menligne med afsætningspriserne til landmænd i f.eks. Sverige
og Tyskland, men en sådan sammenligning vil kun give et meget
uklart billede af, om det danske selskab fungerer effektivt. Det
skyldes, at eksempelvis valutakursbevægelser og ændringer i
nationale skatteforhold – faktorer som selskabet ingen indflydel-
se har på – kan have stor betydning for de internationale kon-
kurrencevilkår og dermed for afsætningspriserne. Den manglen-
de mulighed for at sammenligne med andre selskaber gør det
svært for andelshaverne at udøve kontrolfunktionen. Det er
derfor i høj grad op til den interne kontrol i selskaberne at sikre
effektiviteten.

Koncentrationen 
har svækket 
konkurrencen

De beskrevne styringsproblemer i de to store andelsselskaber
kan være alvorlige, men fra et samfundsøkonomisk synspunkt
er det mere bekymrende, at koncentrationen har reduceret kon-
kurrencen på selskabernes afsætningsmarkeder betydeligt. På
nogle produktområder er selskaberne udsat for international
konkurrence, så her opstår der næppe store problemer. På en del
produktområder er der imidlertid, bl.a. som følge af forholdsvis
høje transportomkostninger, langt mindre international konkur-
rence, og her er der en betydelig risiko for, at selskaberne vil
udnytte deres dominerende position til at skrue priserne i vejret
på bekostning af forbrugerne. Dette problem er dog mindre –
men langt fra uvæsentligt – i andelsselskaber, hvor det reelt er
de enkelte andelshavere, som fastlægger produktionen. Det kan
betyde, at andelsselskaber vil producere mere end et tilsvarende
aktieselskab i en situation med begrænset konkurrence, jf.
Albæk og Schultz (1998).

Beskedent ejerpres i 
realkreditinstitutter

Realkreditinstitutterne har i kraft af deres boliglån stor betyd-
ning for mange danskeres privatøkonomi, dels via omkostninger
ved långivningen som bidrag og andre gebyrer, dels via udvik-
ling af nye låneformer. De tre gamle realkreditinstitutter i Dan-
mark – Realkredit Danmark, Nykredit og BRF – er opbygget på



22) Tidligere afgjorde boligministeren ud fra et behovskriterium, om der
var grundlag for at tillade oprettelse af nye realkreditvirksomheder. I
perioden fra 1970 til 1989 blev der overhovedet ikke oprettet nye
realkreditinstitutter, men der fandt en række fusioner sted inden for
sektoren. 
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andelslignende måde. Selve realkreditinstitutterne er aktiesel-
skaber. De to førstnævnte er majoritetsejet af hver sin forening.
I de to foreninger vælger låntagerne i realkreditinstitutterne
flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Det betyder, at låntagerne
gennem foreningerne har den bestemmende indflydelse i real-
kreditinstitutterne. Ved valget af foreningernes bestyrelsesmed-
lemmer har hver låntager én stemme, uanset hvor meget ved-
kommende har lånt. På den måde svarer låntagernes indflydelse
i realkreditinstitutterne til andelshavernes indflydelse i et andels-
selskab. I BRF udøver låntagerne indflydelse gennem en fond,
men princippet er det samme. Det styringsmæssige problem i
institutterne består i, at der er et meget stort antal låntagere, som
hver har én stemme – BRF, det mindste af de tre, har ca.
160.000 låntagere. Ingen enkelt låntager eller låntagergruppe
har derfor tilstrækkelige indflydelsesmuligheder til at kunne
udøve kontrolfunktionen effektivt. Det betyder, at presset på
ledelsen fra ejersiden bliver meget beskedent i disse institutter.

Konkurrencen 
styrket i 
realkreditsektoren

I perioden 1985 til 1990 var de tre gamle realkreditinstitutter
ene om at yde realkreditlån til boligformål, jf. Konkurrencerådet
(1992). I slutningen af 1989 blev adgangen til at drive real-
kreditvirksomhed liberaliseret, og der er i dag seks realkreditin-
stitutter, der yder boliglån.  De tre nye institutter – Totalkredit,22

Danske Kredit og Unikredit – er ikke opbygget på andelslignen-
de vis. De to sidstnævnte er helejede datterselskaber af hen-
holdsvis Den Danske Bank og Unibank, og de styres direkte af
moderselskaberne. Totalkredit er en fond stiftet af en række
lokale pengeinstitutter. Fondens bestyrelse vælges på en gene-
ralforsamling, hvor alle 93 pengeinstitutter har én stemme.
Låntagerne har ingen indflydelse i fonden. De tre nye realkredi-
tinstitutter har været i stand til at opnå forholdsvis store mar-
kedsandele på bekostning af de tre gamle institutter. Dette kan



23) Personligt vil sige med hele den personlige formue. Solidarisk vil sige,
at en selskabskreditor kan rette sit fulde krav mod hver enkelt
interessent.
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ses som et tegn på, at de tre gamle institutter ikke blev drevet så
effektivt som muligt, hvilket bl.a. kan skyldes det manglende
pres fra den meget spredte “ejerkreds”. Den forstærkede kon-
kurrence kan, i hvert fald delvis, erstatte det manglende pres fra
ejersiden.

Interessentskaber

Typisk ganske
få ejere

Interessentskabsformen anvendes typisk, når nogle få personer
driver en erhvervsvirksomhed i fællesskab. I et interessentskab
hæfter alle ejerne, interessenterne, personligt og solidarisk for
selskabets gæld.  I almindelighed deltager alle interessenterne23

i den daglige drift af virksomheden, og som udgangspunkt skal
de være enige om alle væsentlige dispositioner i virksomheden.
Kommanditselskabet er en variation af interessentskabsformen,
og anvendes typisk, når en eller flere ejere, kommanditisterne,
kun skal indskyde kapital og ikke skal indgå i den daglige
ledelse. De øvrige ejere, komplementarerne, hæfter for selska-
bets gæld og står som regel for den daglige ledelse. Der er ca.
27.400 interessentskaber og ca. 1.800 kommanditselskaber i
Danmark. De er koncentreret inden for brancherne landbrug
mv., andre tjenester og handel mv., jf. tabel II.8. Knap 85 pct.
af virksomhederne har ingen eller kun én ansat ud over ejer-
kredsen, og kun ganske få har mange ansatte. 

Sjældent 
styringsproblemer

Da interessentskaber og kommanditselskaber typisk kun har få
ejere, og da i hvert fald nogle af dem som regel tager del i virk-
somhedernes ledelse, er det sjældent, at der opstår styringspro-
blemer i disse virksomheder. Interessenterne og komplemen-
tarerne hæfter som nævnt personligt og solidarisk for virksom-
hedernes gæld, og de har derfor en meget stærk økonomisk
interesse i, at virksomhederne bliver drevet effektivt. Der findes
interessentskaber og kommanditselskaber som har et forholds-



24) Blandt andet de store “skattebesparelsesselskaber” er organiseret som
interessentskaber eller kommanditselskaber for at sikre ejerne adgang
til at fradrage selskabets underskud i den personlige indkomst.
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vis stort antal ejere, og hvor mange af disse ikke deltager i
ledelsen.  Disse selskaber kan naturligvis lide under alvorlige24

styringsproblemer.

Ejerne kan være
selskaber

Ejerne af interessentskaber og kommanditselskaber behøver
ikke at være fysiske personer, der kan også være tale om
selskaber. Eksempelvis er en del interessentskaber inden for
forsyningsbranchen ejet af andelsselskaber, aktieselskaber og
offentlige virksomheder. Hvis der er problemer med disse
interessentskabers styring, skyldes det typisk, at der er styrings-
problemer hos interessenterne. Disse styringsproblemer er
omtalt i de afsnit, der vedrører aktieselskaber, andelsselskaber
og offentlige virksomheder. 

Tabel II.8 Antal interessentskaber og kommanditselskaber fordelt efter branche og 
antal ansatte, 1998

Antal ansatte

0 1 2-9 10-19 20-199 200- I alt

Landbrug mv. 5.656 632 410 24 13 0 6.735

Råstoffer 16 1 3 0 0 0 20

Fremstilling 872 119 277 72 53 8 1.401

Forsyning 1.919 13 9 2 15 9 1.967

Byggeri og anlæg 590 96 239 48 31 5 1.009

Andre tjenester 7.475 581 970 265 184 10 9.485

Handel mv. 3.671 726 826 108 80 5 5.416

Off. tjenester mv. 1.086 583 1.026 74 41 1 2.811

Uoplyst 330 7 13 3 5 1 359

I alt 21.615 2.758 3.773 596 422 39 29.203

Anm.: Nul ansatte dækker over, at selskabet ikke har nogen beskæftigede ud over ejerne. Andre tjenester
dækker primært over transport og finansielle tjenester.

Kilde: Købmandstandens Oplysningsbureau.
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Offentligt ejede virksomheder

Styring af offentligt
ejede virksomheder
vanskelig

Staten og kommunerne ejer eller kontrollerer virksomheder, der
producerer offentlige ydelser eller ydelser og varer med henblik
på salg. Styringen af de offentligt ejede eller kontrollerede
virksomheder afviger fra de privat ejede selskaber ved, at den
aktive ejerrolle udøves af personer, som normalt ikke vil have
nogen økonomisk gevinst ved driften af selskabet. Borgerne,
som kunne have en gevinst ved en mere effektiv drift, har oftest
ingen direkte indflydelse. Offentligt ejede virksomheder er kun
meget sjældent udsat for konkurrencepres og går kun sjældent
konkurs. Et andet væsentligt styringsproblem er, at det ofte er
meget vanskeligt at måle effektiviteten i virksomhederne, da
produktionens kvalitet og omfang kan være svær at opgøre, og
da det ofte er svært at sammenligne med andre virksomheder, jf.
OECD (1998b). Styringen vanskeliggøres også af, at offentlige
virksomheder kan have flere mål, som er indbyrdes modstriden-
de, hvorfor virksomhederne skal finde en balance imellem disse.
Eksempelvis ville offentlige trafikselskaber, hvis de skulle dri-
ves rent kommercielt og uden hensyn til politiske målsætninger
om udbud og kvalitet af kollektiv transport, næppe opretholde
bus- og togforbindelser i tyndt befolkede områder.

Ledelse har ringe
tilskyndelse til
effektivitet

Virksomhedernes styring varetages af politikere og embeds-
mænd. Politikerne skal vælges med nogle års mellemrum, men
det er sjældent, at styringen af offentlige virksomheder er et
tema i valgkampen. Embedsmændene er ofte ansat til en fast
aflønning, som kun indirekte og på længere sigt afhænger af
virksomhedernes resultater. Embedsmændenes gevinst ved en
dygtig ledelse består hovedsagelig i bedre karrieremuligheder.

Flere former for 
offentlige 
virksomheder

Offentlige virksomheder forstås i denne forbindelse bredt. De
inkluderer både institutioner, som er en del af den offentlige
forvaltning og service, og offentlige selskaber, der er privatret-
ligt organiseret på selskabsform eller lignende. I Nationalregn-
skabet anvendes en mere finmasket opdeling af de offentlige
virksomheder, jf. Danmarks Statistik (1998). Hovedkriteriet er
her, hvordan virksomhederne indgår i de offentlige regnskaber,
og hvilke aktiviteter de udfører. Nogle offentlige virksomheder
indgår direkte i regnskabet for den offentlige service og forvalt-
ning. En del af disse er hjælpe- eller bivirksomheder, som pro-
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ducerer markedsmæssige ydelser til det offentlige eller i mindre
omfang til private. De beskrives som departementale virksom-
heder, jf. tabel II.9. Nogle styrelser og institutioner er udskilt
som selskabslignende offentlige virksomheder med selvstændi-
ge regnskaber, hvor et over- eller underskud indgår i statistikken
for de offentlige finanser. Disse selskaber drives erhvervsmæs-
sigt og sælger hovedsagelig til den private sektor. Endelig er der
de egentlige offentlige selskaber, som har et betydeligt salg til
private, og som er organiseret som private virksomheder. Den
følgende diskussion vil fokusere på styring af selskabslignende
offentlige virksomheder og egentlige offentlige selskaber. 

Fordeling af 
opgaver er ændret

Opgavefordelingen mellem den offentlig administration, de
offentlige virksomheder og private virksomheder har ændret sig
de seneste 20 år i Danmark. I dag ligger flere opgaver i egentlige
virksomheder ejet af det offentlige eller i virksomhedslignende
konstruktioner, jf. Finansministeriet (1994). En lang række af
styrelser og institutioner er nu organiseret som offentlige virk-
somheder med selvstændige mål og bevillinger. Det gælder
f.eks. Statsskovvæsenet og Hovedstadens Sygehusfællesskab.
Nogle af de offentlige aktiviteter er også blevet omdannet til
egentlige privatretlige selskaber, uden at ejerskabet er ændret.
Holdningen til offentligt ejerskab og styring af virksomheder er
således revideret meget, siden økonomer for 50 år siden anbe-
falede offentligt ejerskab, så snart der ikke var fri konkurrence,
jf. Shleifer (1998). Samlet set har de offentligt kontrollerede
virksomheder dog fortsat en ganske omfattende beskæftigelse,
og styringen af selskaberne er vigtig for samfundet.

Problemer med
styring kendt

Problemerne med styring af offentlige selskaber er kendt, jf.
Finansministeriet (1997b). Der er også gennemført forskellige
tiltag for at afhjælpe nogle af problemerne, jf. Finansministeriet
(1993).
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Tabel II.9 Forskellige typer af virksomheder i offentlig regi

Virksomhedstype Ejer- Regnskab Salg til Eksempler
bestyrelse integreret private

Offentlig forvaltning ingen ja muligt Skoler, børnehaver

Departementale ingen ja lidt Kantiner, edb-afdelinger
virksomheder

Selskabslignende muligt ja ja Statsskovvæsenet
off. virksomheder Forsyningsvirksomheder

Offentlige selskaber ja nej ja DONG A/Sa)

a)  Privatretligt organiserede offentlige selskabers regnskaber indgår ikke i de offentlige finanser.

Kilde: Danmarks Statistik (1998).

Resultatkontrakter
kan øge 
effektiviteten

Staten har i 1990’erne søgt at forbedre styringen af offentlige
virksomheder uden at ændre på ejerforholdet ved at indføre de
såkaldte resultat- eller direktørkontrakter, jf. Finansministeriet
(1997a). I kontrakten kan indgå både faste budgetmæssige ram-
mer for virksomheden og mål for virksomheden. Kontrakten kan
indeholde en belønning til ledelsen af den offentlige virksomhed
for de opnåede resultater. En tidlig evaluering viser, at resul-
tatkontrakterne har skabt en fokusering på målene, og at effek-
tiviteten er steget. jf. Thaarup (1995). Selvom institutionerne
har fået en lidt større selvstændighed, så har det ikke forandret
på relationerne mellem de forskellige niveauer i den offentlige
ledelse og forbindelsen til det politiske system. Det offentlige er
fortsat eneejer, hvilket betyder, at institutionerne stadig skal
tage hensyn både til kommercielle og politiske interesser. 

Målene er 
stationære

Fastlæggelsen af målene i resultat- og direktørkontrakterne vil
være centrale for virkningen på virksomhedernes effektivitet.
Det er bl.a. vigtigt, at målene er målbare og i indbyrdes overens-
stemmelse. Desuden er det vigtigt, at målene i kontrakterne er
tilstrækkeligt dynamiske, således at de ændres i takt med eksem-
pelvis den teknologiske og organisatoriske udvikling.
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Selvstændig
bestyrelse ingen 
sikker vej

Alle statslige aktieselskaber og nogle af de selskabslignende
virksomheder har en ejerbestyrelse. Hensigten er at give selska-
berne en større selvstændighed i forhold til ministerier og folke-
ting. Staten henter således ofte bestyrelsesformanden i statslige
aktieselskaber uden for centraladministrationen, jf. Finans-
ministeriet (1993). I sidste ende er det dog fortsat staten repræ-
senteret ved den ansvarlige minister, som træffer de strategiske
beslutninger og afgør eventuelle interessekonflikter mellem
statslige selskaber, eksempelvis mellem et statsligt færgeselskab
og et statsligt broselskab. Set ud fra et styringsmæssigt syns-
punkt er bestyrelsen derfor nærmest en mellemstation mellem
den daglige ledelse af virksomheden og ministeren, og den kan
let risikere at komme i et betydeligt dilemma mellem medarbej-
dernes, selskabets og ejerens interesser. Det er i høj grad op til
den siddende bestyrelse og den fungerende minister at udmønte
disse roller.

Offentlige 
aktieselskaber har
andre fordele

De offentligt ejede aktieselskaber har dog en række fordele i
sammenligning med andre offentlige virksomhedsformer. De
kan eksempelvis få tilført kapital på aktiemarkedet, akkumulere
overskud, og de kan føre en mere selvstændig personalepolitik,
herunder afvige fra de statslige overenskomster, jf. Finansmini-
steriet (1994).

Privatisering som
middel til bedre
styring

En anden vej til at forebygge styringsproblemer i offentligt ejede
virksomheder er at udsætte dem for konkurrence og derefter pri-
vatisere dem, når de har tilpasset sig markedsvilkår. Dette for-
udsætter dog velfungerende markeder inden for branchen.
Således ejede det offentlige for 15 år siden aktiemajoriteten i
selskaber, som siden er blevet solgt af især staten. Dette er ikke
et isoleret dansk fænomen, idet regeringer over hele Europa har
privatiseret især store virksomheder. I eksempelvis Storbritanni-
en er man gået noget længere end i Danmark. Privatiseringerne
er især sket i brancher som telekommunikation, energi, stål og
den finansielle sektor.

Fra monopoler til
konkurrence

Et dansk eksempel på privatisering er de regionale telefonsel-
skaber, KTAS, JTAS, FKT og Tele Sønderjylland, som tidligere
blev anset for naturlige monopoler. Selskaberne blev fusioneret
til Tele Danmark i 1991, og staten solgte den dominerende
aktiepost i 1997. Samtidig blev der i 1990’erne etableret
markeder for telefonydelser, hvor private selskaber konkurrerer
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med Tele Danmark på både priser, produktsortiment og kvalitet.
I denne sektor har selskaberne således haft en stærk tilskyndelse
til at reducere omkostningerne, udvikle nye produkter og sam-
tidig tilbyde kunderne en rimelig kvalitet. Netop de tre faktorer
kan være afgørende for at vælge privat ejerskab frem for
offentligt ejerskab. Derfor omfattede privatiseringerne i første
omgang typisk virksomheder eller aktiviteter, hvor der var salg
til private markeder, og hvor produkterne var under hastig
teknologisk udvikling. Privatiseringsbølgerne i udlandet har nu
nået de traditionelle offentlige områder som jernbanedrift og
postvæsenet. Hvis privatiseringen på disse områder skal med-
føre lavere priser, kræver det, at der er eller etableres reel kon-
kurrence. Inden for alle områder er der dog aktiviteter, der har
karakter af naturligt monopol. Her er der som minimum behov
for en offentlig regulering. Eksempler herpå er vejnet, el-trans-
missionsnet, telefonledninger og jernbaneskinner. 

Udlicitering kan
fremme effektivitet

Der kan indføres konkurrence på mange traditionelle offentlige
områder ved udlicitering. Hvis det offentlige kan specificere
kravene til ydelserne i et udbudsmateriale, kan det være en for-
del at udbyde dem i licitation. En vigtig ny rolle for det offentli-
ge er at kunne kontrollere, at pris og kvalitet svarer til kontrak-
ten. Det gælder, uanset om det offentlige selv vinder licitatio-
nen. Fordelen ved privat produktion kan ligge i konkurrencen
mellem virksomheder, som skaber et pres for at udvikle mere
effektive metoder til fremstilling og markedsføring af ydelserne.
Et eksempel herpå er udliciteringen af store dele af den kollekti-
ve bustrafik, hvor de tidligere dominerende offentlige selskaber
er blevet udsat for konkurrence. De offentlige udgifter pr. bus-
time er derved reduceret med ca. 20-25 pct. i faste priser siden
1994, jf. Transportrådet (1998) og Konkurrencestyrelsen
(1999a).

Offentligt monopol
mindsker økonomisk
sans

Det offentlige er også aktiv inden for eksempelvis renovation,
el-distribution og spildevandsrensning, hvor princippet er, at
virksomhederne har et reguleret monopol, og at brugerne dæk-
ker udgifterne. Dette princip tilskynder ikke ledelsen til at holde
omkostningerne nede. Da brugerne typisk er en meget stor og
spredt gruppe af personer, og variationer i priserne kun betyder
lidt i privatøkonomien, har brugerne kun en ringe tilskyndelse
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til at følge virksomhedernes effektivitet. For at kunne påvirke
selskabernes drift samt omfanget og kvaliteten af ydelserne vil
det endvidere kræve, at brugerne kan påvirke de lokale poli-
tikere. Prisen på eksempelvis renovation varierer således bety-
deligt mellem kommunerne i Nordjyllands amt og kommunerne
i Hovedstaden, jf. figur II.3. Der er forskel i det generelle pris-
niveau mellem de to områder, og spredningen i priserne er begge
steder betydelig. Dette til trods for, at en betydelig del af dag-
renovationen er eller har været udbudt i licitation. Der er selv-
følgelig lokale forskelle i kvaliteten og omfanget af ydelserne,
ligesom geografiske og andre forhold kan spille ind på omkost-
ningerne, men det er tvivlsomt, om disse forhold kan forklare
hele prisvariationen, jf. Konkurrencestyrelsen (1999b). En un-
dersøgelse af effektivitet i de danske selskaber, som distribuerer
el, konkluderer, at kommunale selskaber med rimelig sikkerhed
er mindre effektive end ikke-kommunale selskaber, jf. Hougaard
(1994).

Figur II.3 Prisspredning på renovation for parcelhuse i
kommunerne i Nordjyllands amt og Hovedsta-
den

Anm.: Hovedstaden dækker Københavns amt samt København og Frederiks-
berg kommune.

Kilde: Oplysninger fra Miljø- og Energiministeriet til folketingets kommunal-
udvalg.



25) I dette afsnit dækker aktier mv. over aktier, anparter og andre
kapitalandele.
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II.5 Virksomhedernes ejere

Det kan have betydning for en virksomheds styring og effektivi-
tet, om den har en spredt eller en koncentreret ejerkreds. Ejernes
identitet eller type kan imidlertid også have betydning. Denne
problemstilling blev berørt i afsnit II.4, hvor det blev nævnt, at
andelshavere i små selskaber typisk vil udøve et stærkt ejerpres,
fordi deres privatøkonomi ofte er stærkt afhængig af selskabets
drift. De beskrevne styringsproblemer i de offentlige virksomhe-
der bunder i høj grad i, at det netop er det offentlige, der ejer
dem. I omtalen af eksempelvis aktieselskaberne blev der
derimod ikke lagt vægt på ejernes identitet eller type. Det vil der
blive i dette afsnit. Der ses nærmere på tre ejergrupper – institu-
tionelle investorer, fonde og udlandet – som sidder på betydelige
ejerandele af de danske virksomheder, primært i form af aktier.
Disse tre ejergrupper forvalter deres ejerskab på vidt forskellig
måde, bl.a. fordi deres økonomiske interesser i de ejede virk-
somheder ikke er ens. 

Institutionelle investorer

Meget betydelig og
særegen ejergruppe

De institutionelle investorer – forsikringsselskaberne, pensions-
kasserne, pengeinstitutterne, investeringsforeningerne, ATP og
LD – forvalter meget store formuer. En betragtelig del af disse
formuer er investeret i danske erhvervsvirksomheder, specielt
i børsnoterede aktieselskaber. Det gør de institutionelle in-
vestorer til en meget betydelig ejergruppe. De institutionelle
investorer er imidlertid ikke kun en betydelig, men også en
særegen ejergruppe. Deres investeringer i erhvervslivet er,
ligesom deres investeringer i øvrigt, underlagt en række lovkrav,
bl.a. fordi det er andre folks penge, de forvalter. Disse lovkrav
har stor betydning for de institutionelle investorers ejerrolle. I
det følgende beskrives lovkravene, hvorefter der ses nærmere på
de institutionelle investorers beholdning af aktier mv. og deres
forvaltning af ejerskabet, som tilsyneladende er på vej til at
blive mere aktiv.  25



26) Der er enkelte undtagelser fra denne regel, f.eks. er det tilladt forsik-
ringsselskaber og pensionskasser at drive visse former for ejendoms-
virksomhed.

27) Forbudet gælder koordinerede investeringer. Der er intet til hinder for,
at f.eks. to pensionskasser tilsammen besidder ejerandele, der giver
dem mulighed for at udøve bestemmende indflydelse i en erhvervs-
virksomhed, blot besiddelsen alene beror på utilsigtede tilfældigheder.

137

Må ikke placere 
formuer frit 

De institutionelle investorer må ikke placere deres formuer frit.
Lovgivningen indeholder en række regler, der bl.a. har til formål
at sikre, at formuerne forvaltes på betryggende vis og ikke
udsættes for unødig risiko. Reglerne er ikke ens for de forskelli-
ge typer af institutionelle investorer, men der er en række fælles-
træk. 

Må ikke drive 
“anden virksomhed”

For alle institutionelle investorer gælder det som hovedregel, at
de ikke må drive “anden virksomhed”.  Det betyder bl.a., at en26

institutionel investor ikke må besidde så store ejerandele i en
anden virksomhed, at der bliver mulighed for at udøve bestem-
mende indflydelse. Det er ikke muligt at angive faste procent-
grænser for, hvor store ejerandelene må være. F.eks. kan en
mindre aktiepost godt give adgang til at udøve en bestemmende
indflydelse, hvis den øvrige aktiekapital er meget spredt. Om-
vendt vil stemmeretsbegrænsninger kunne betyde, at der ikke
opnås bestemmende indflydelse, selv om der ejes mere end halv-
delen af aktiekapitalen. Forbudet mod at drive anden virksom-
hed gælder også for de institutionelle investorer i fællesskab.
Således må ATP og LD ikke i fællesskab kunne udøve bestem-
mende indflydelse, og det samme gælder for forsikringsselska-
ber og pensionskasser.  27

Årsager til forbud
mod anden 
virksomhed

Forbudet mod at drive anden virksomhed har til hensigt at
undgå, at de institutionelle investorer påtager sig for store risici,
men er også udtryk for, at lovgiverne har ønsket en vis
“afstand” mellem de kapitalforsynende og kapitalforbrugende
virksomheder. Denne “afstand” skal bl.a. forhindre koncentra-
tion af indflydelse og forskelsbehandling med hensyn til
kapitalforsyning.



28) For livsforsikringsselskaber og pensionskasser relaterer investerings-
reglerne, både aktieloftet og begrænsningen af enkeltrisici, sig kun til
de aktiver, der dækker de forsikringsmæssige hensættelser. De
aktiver, der dækker egenkapital og øvrige passiver, er ikke underlagt
investeringsregler (ud over forbudet mod at drive anden virksomhed).
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En undtagelse fra
hovedreglen

Som en undtagelse fra hovedreglen om, at der ikke må drives
anden virksomhed, er det tilladt for flere forsikringsselskaber
eller pensionskasser i fællesskab at erhverve bestemmende
indflydelse i erhvervsvirksomheder, forudsat at investeringen
foretages gennem et såkaldt kapitalformidlingsaktieselskab.
Denne undtagelse kan ses som en mulighed for at anbringe
midler mere aktivt og direkte i erhvervslivet, men i praksis
bliver den ikke anvendt meget. 

Aktieloft på 50 pct. Lovgivningen indeholder også en række bestemmelser om, hvor
meget der må investeres i forskellige aktivtyper. Centralt i denne
forbindelse er det såkaldte aktieloft, der gælder for forsikrings-
selskaber, pensionskasser, ATP samt LD, og som angiver hvor
stor en del af deres formue, de må placere i aktier og andre min-
dre sikre aktiver. Aktieloftet blev senest hævet i 1998, hvor det
også blev harmoniseret, så det nu er 50 pct. for alle berørte
investorer. Desuden må højst 10 pct. af aktiverne placeres i uno-
terede aktier mv. For at sikre et vist minimum af risikospredning
er der, ud over forbudet mod at drive anden virksomhed, også
krav om, at der ikke må investeres for stor en del af formuen i
enkeltarrangementer, herunder enkeltvirksomheder. Således må
pensionsinstitutterne højst investere 2 pct. af deres aktiver i en
enkeltvirksomhed. Hvis virksomheden er børsnoteret og har en
egenkapital over 250 mio. kr., er grænsen dog 3 pct.  28

Beholdning af 
aktier vokset 
stærkt

De institutionelle investorers beholdning af aktier mv. er vokset
kraftigt igennem 1990’erne, jf. figur II.4. Aktiverne i figuren er
opgjort til markedsværdi, og en stor del af stigningen skyldes
derfor de seneste års stærke aktiekursstigninger. Væksten i de
institutionelle investorers formue og hævelse af aktieloftet
bidrager imidlertid også til at forklare den voksende beholdning
af aktier mv.
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29) Med undtagelse af investeringsforeningerne. Investeringsforeningerne
har dog hele tiden været den mest udlandsorienterede institutionelle
investor. Igennem 1990’erne har omkring 80 pct. af deres aktier mv.
således været udenlandske.  
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Figur II.4 De institutionelle investorers beholdning af
aktier mv., 1990-97

Anm.: Kapitalandele til markedsværdi ejet af forsikringsselskaber, pensions-
kasser, pengeinstitutter, investeringsforeninger, ATP og LD. Kapital-
andele i tilknyttede og associerede virksomheder samt dattervirksom-
heder indgår ikke.

Kilde: Finanstilsynets beretninger, diverse årgange.

Udenlandske 
aktiers betydning
vokset kraftigt

De institutionelle investorers beholdning af udenlandske aktier
er steget kraftigt igennem 1990’erne, både absolut og i forhold
til de danske aktier. I 1990 var kun knap 20 pct. af aktiverne
udenlandske, i 1997 var det godt 40 pct., jf. figur II.5. Den
kraftige stigning i de udenlandske aktivers betydning gør sig
gældende for alle typer af institutionelle investorer.  ATP og29

LD er stadigvæk de mest danskorienterede investorer. I 1997
var henholdsvis 23 pct. og 15 pct. af deres aktier udenlandske.
Men det skal sammenlignes med, at næsten alle ATP’s og LD’s
aktier var danske i 1990.
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30) Lovgivningen indeholder regler om, hvor kongruente investerings-
aktiverne skal være. At aktiverne skal være kongruente vil sige, at
aktiver i en valuta skal modsvares af passiver i samme valuta. Disse
regler kan have betydning for størrelsen af de udenlandske investerin-
ger, men i øjeblikket er kongruenskravene ikke snærende, dvs. de
begrænser ikke de institutionelle investorers udenlandske investerin-
ger. 
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Udenlandske 
aktier reducerer
risikoen

At de institutionelle investorers aktier mv. i stadigt stigende
grad er udenlandske skyldes først og fremmest et ønske om
forbedret risikospredning. Ved at investere i udlandet får
investorerne mulighed for at erhverve aktier, der udvikler sig
væsentlig anderledes end danske aktier, bl.a. fordi der findes
brancher i udlandet, som enten ikke findes eller er meget små i
Danmark.30

Figur II.5 De institutionelle investorers aktier mv. fordelt
på Danmark og udlandet, 1990-97 

Anm.: Kapitalandele til markedsværdi ejet af forsikringsselskaber, pensions-
kasser, pengeinstitutter, investeringsforeninger, ATP og LD fordelt på
Danmark og udlandet. Kapitalandele i tilknyttede og associerede
virksomheder samt dattervirksomheder indgår ikke. Investeringsfore-
ningsandele er regnet som udenlandske kapitalandele, idet de underlig-
gende aktiver typisk er udenlandske aktier.

Kilde: Finanstilsynets beretninger, diverse årgange.



31) Lovkravet om, at højst 10 pct. af aktiverne må investeres i unoterede
aktiver, er således ikke bindende.
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Investerer primært 
i børsnoterede 
virksomheder

Det er kendetegnende for de institutionelle investorer, at de først
og fremmest investerer i børsnoterede virksomheder. I den
første halvdel af 1990’erne var omkring 90 pct. af deres danske
aktier mv. børsnoteret, og i 1997 nåede denne andel op på 95
pct., primært fordi de børsnoterede aktier steg kraftigt i 1996 og
1997. Samtidig er næsten hele beholdningen af udenlandske
aktier børsnoteret.  Der kan være flere årsager til, at de institu-31

tionelle investorer foretrækker at erhverve noterede frem for
unoterede aktier. For det første er de fleste store virksomheder
børsnoterede. Ved at koncentrere sig om store, børsnoterede
virksomheder kan de institutionelle investorer undgå at få spredt
deres investeringer ud på et uoverskueligt stort antal virksom-
heder. For det andet er det typisk lettere og mindre omkost-
ningsfyldt at få adgang til oplysninger om de noterede virksom-
heders økonomiske forhold og derfor også mindre risikofyldt at
investere i dem. For det tredje er de noterede aktier mere likvide
end de unoterede og derfor lettere at slippe af med, hvis de ikke
giver et tilfredsstillende afkast.

Ejer stor del af
børsnoterede 
danske selskaber

I 1990 sad de danske institutionelle investorer på ca. 30 pct. af
de aktier og investeringsbeviser, der var noteret på Københavns
Fondsbørs. Denne andel er ikke steget igennem 1990’erne, jf.
figur II.6. Hovedforklaringen herpå er den stærke vækst i de
institutionelle investorers beholdning af udenlandske aktier, der
blev beskrevet ovenfor. På samme måde har de udenlandske
institutionelle investorer øget deres beholdning af danske aktier.
Med en ejerandel på over 25 pct. sidder de danske institutionelle
investorer dog stadig på en betydelig del af de noterede aktier.
I mange af de største danske virksomheder ejer de institutionelle
investorer en meget stor del af aktiekapitalen, jf. eksemplerne i
tabel II.10. Selv om ejerandele er store, giver de dog ikke nød-
vendigvis tilsvarende store indflydelsesmuligheder, bl.a. fordi
en del selskaber som nævnt i afsnit II.4 har stemmeretsbegræns-
ninger. 
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Figur II.6 De danske institutionelle investorers andel af
aktier og investeringsbeviser noteret på Fonds-
børsen, 1990-97

Anm.: Kapitalandele til markedsværdi ejet af livsforsikringsselskaber, pen-
sionskasser, pengeinstitutter, investeringsforeninger, ATP og LD sat
i forhold til markedsværdien af den samlede cirkulerende mængde
aktier og investeringsbeviser noteret på Københavns Fondsbørs. 

Kilde: Hovedtal fra Finanstilsynet, diverse årgange.

De institutionelle 
investorers 
betydning er stor og
voksende 

De store ejerandele, som de institutionelle investorer besidder,
gør det til et centralt spørgsmål, hvorledes de udfylder deres
ejerrolle. Dette spørgsmål bliver endnu mere aktuelt i fremtiden,
hvor de institutionelle investorers betydning vil vokse som følge
af opbygningen af pensionsformuerne i Danmark og udlandet,
jf. Det Økonomiske Råd (1998) og Finansrådet (1998). 
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Tabel II.10  Danske institutionelle investorers ejerandel af udvalgte selskaber, 1997

Forsikrings- Pensions- Pengeinstitutter ATP og I alt
selskaber kasser og investerings-  LD

foreninger

------------------------  Pct. af aktiekapital  -------------------------

Den Danske Bank 9,4 4,6 4,1 9,9 27,9

Tele Danmark 10,8 3,1 3,9 1,3 19,1

Carlsberg 7,7 4,6 2,7 16,4 31,2

Danisco 17,1 10,4 9,0 20,5 57,1

FLS Industries 9,6 4,0 5,1 12,2 31,0

Novo-Nordisk 9,3 5,0 5,1 13,8 33,2

NKT 6,3 9,1 5,0 20,8 41,2

Superfos 18,1 20,5 12,3 23,5 74,5

Sophus Berendsen 17,1 8,2 7,9 16,6 49,7

Aalborg Portland 6,5 4,6 27,4 15,5 53,9

Radiometer 6,8 5,3 4,8 25,2 42,0

Icopal 23,2 12,8 6,8 23,0 65,8

Kilde: Hovedtal fra Finanstilsynet, 1997.

De institutionelle
investorers ejerrolle
er ændret

Tidligere var de danske institutionelle investorer typisk meget
tilbageholdende og forsigtige med at blande sig i erhvervsvirk-
somhedernes forhold. F.eks. mødte de sjældent op til generalfor-
samlinger, og hvis de mødte op, undlod de ofte at stemme. I de
senere år er de institutionelle investorer imidlertid begyndt at
anvende deres stemmeret og andre indflydelsesmuligheder i
større grad. Den mere aktive investeringspolitik skyldes for-
mentlig til dels påvirkning fra udlandet, hvor de institutionelle
investorer, særligt i USA, stiller store krav til virksomhedernes
ledelse og afkast. Nogle udenlandske institutionelle investorer
går så vidt, at de kun vil skyde penge i en virksomhed, hvis dens
ledelse, f.eks. fordi den aflønnes med aktieoptioner, er stærkt
fokuseret på at skaffe aktionærerne det størst mulige afkast,
såkaldt “shareholder value” baseret ledelse. Blandt de danske
institutionelle investorer er den mere aktive holdning hidtil
kommet til udtryk ved, at de i stigende grad anvender deres
stemmerettigheder, er i kontakt med virksomhedernes ledelser,
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udtaler sig imod B-aktier osv. Det skal dog bemærkes, at der er
stor forskel på, hvor aktive de forskellige institutionelle inve-
storer er. 

Betydelige
indflydelses-
muligheder uden 
bestemmende 
indflydelse

Som nævnt er det i lovgivningen forbudt de institutionelle
investorer at udøve bestemmende indflydelse i erhvervsvirksom-
heder, og det sætter i sagens natur grænser for, hvor aktiv en
ejerrolle de kan spille. Eksempelvis kan en institutionel investor
ikke egenhændigt afsætte en virksomheds ledelse, hvis den
måtte være utilfreds med den. Imidlertid er ikke-bestemmende
indflydelse ikke det samme som ingen indflydelse. Der er f.eks.
intet til hinder for, at en institutionel investor bliver enig med en
eller flere private aktionærer om at afsætte en virksomheds
ledelse. En institutionel investor kan også true en virksomheds
ledelse med at afhænde sine aktier i virksomheden. Hvis ak-
tieposten er stor, vil et salg kunne påvirke aktiekursen negativt
og herved skade virksomhedens ledelse. Der er således ikke
tvivl om, at de institutionelle investorer har betydelige indflydel-
sesmuligheder.

Naturligt at fokusere
på ejerafkast

I udlandet har de institutionelle investorer som nævnt brugt
deres indflydelsesmuligheder til at fremme “shareholder value”
baseret ledelse, og der er tegn på, at det samme er ved at ske i
Danmark. Det er en naturlig udvikling, eftersom de institutionel-
le investorers opgave er at forvalte “kundernes” penge og sikre
dem det størst mulige afkast (under hensyntagen til risiko).
Spørgsmålet er imidlertid, om udviklingen er ønskværdig for
samfundet som helhed.

Fokus på ejerafkast
har fordele for 
samfundet i form af
øget effektivitet

Der er ikke tvivl om, at en stærk fokusering på “shareholder
value”, dvs. maksimering af ejerafkast, kan have sine fordele.
Det lægger et vist pres på virksomhedernes ledelser, og tvinger
dem til at sørge for, at virksomhederne fungerer effektivt. Det
er ikke kun til fordel for ejerne, men også for samfundet som
helhed, hvis de ydre rammer som konkurrenceforhold, arbejds-
miljø og forbrugerbeskyttelse er hensigtsmæssigt udformet.
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Aktiemarkedets 
effektivitet 
afgørende

Den samfundsmæssige værdi af “shareholder value” baseret
ledelse afhænger dog af, om aktiemarkedet fungerer effektivt.
Hvis kursen på en virksomheds aktier ikke afspejler virksom-
hedens værdi forholdsvis korrekt, kan det have samfunds-
mæssigt uheldige effekter, hvis virksomheden sigter på at
maksimere aktiekursen. Eksempelvis kan det betyde, at virk-
somheden undlader at foretage fornuftige investeringer, fordi
den frygter, at investeringerne vil kunne påvirke aktiekursen
negativt på kort sigt. Hvis aktiemarkedet fungerer tilfredsstillen-
de, vil denne situation ikke kunne opstå. De fornuftige inve-
steringer vil, også selvom deres realøkonomiske udbytte måske
først viser sig på længere sigt, blive afspejlet i aktiekursen
allerede i dag. Et effektivt aktiemarked forudsætter således, at
der findes velinformerede aktiemarkedsdeltagere med en
forholdsvis lang tidshorisont, der er i stand til at “overdøve”
kortsigtede, spekulative kursudsving. 

Mange 
institutionelle 
investorer har en
lang tidshorisont

De institutionelle investorer må formodes at være blandt de
aktiemarkedsdeltagere, der kan anlægge en lang tidshorisont i
deres investeringspolitik. De kan derfor bidrage til at sikre
aktiemarkedets effektivitet. Blandt de institutionelle investorer
kan der dog være en tendens til at efterligne hinandens investe-
ringspolitik ud fra en devise om, at hvis man gør som de andre,
så risikerer man ikke at få et meget dårligere formueafkast end
de investorer, man normalt bliver sammenlignet med. En sådan
taktik kan måske være naturlig nok, men den fremmer ikke
aktiemarkedets effektivitet.

Andre fordele af
aktive danske 
institutionelle 
investorer

Danske institutionelle investorer, der udøver en aktiv ejerrolle
i forhold til danske virksomheder, kan give andre fordele end
veldrevne virksomheder. Det må formodes, at de udenlandske
institutionelle investorers størrelse og dermed betydning i
Danmark vil stige fremover. Hvis disse investorer stiller store
krav til virksomhedernes ledelse og afkast, så vil de danske
virksomheder sandsynligvis om få år blive mødt med anderledes
skrappe krav end i dag. Derfor kan det være en fordel for de
danske børsnoterede virksomheder, hvis de danske institutionel-
le investorer allerede i dag begynder at skærpe deres krav til
ledelse og afkast. Virksomhederne på den danske børs vil her-
med hurtigere blive mere attraktive for internationale investorer.



32) Et stort antal fonde har intet overhovedet at gøre med erhvervsvirk-
somhed. Disse fonde er ikke relevante for dette kapitels problemstil-
linger.
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Fonde

Mange danske 
virksomheder 
kontrolleres 
af fonde

Et betydeligt antal danske virksomheder, herunder nogle af de
største, kontrolleres af fonde. I lovgivningen skelnes der mellem
erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, jf. Andersen
(1998a). En fond er erhvervsdrivende, hvis den selv driver
erhvervsvirksomhed, eller hvis den gennem besiddelse af aktier
eller andre kapitalandele i en erhvervsvirksomhed har en be-
stemmende indflydelse over denne. De sidstnævnte fonde beteg-
nes holdingfonde. En holdingfond udgør sammen med de ejede
virksomheder en koncern. Næsten alle de store fonde i Danmark
er holdingfonde. De ikke-erhvervsdrivende fonde har ikke en
bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed. Det
betyder imidlertid ikke, at de er uden indflydelse. Der findes
store erhvervsvirksomheder i Danmark, som er kontrolleret af
to eller flere ikke-erhvervsdrivende fonde i fællesskab.32

Over 200.000 
ansatte

Der er ansat over 200.000 personer i de virksomheder, der kon-
trolleres af de 25 største fonde, svarende til over 10 pct. af
beskæftigelsen i den private sektor. Hertil kommer den afledte
beskæftigelse hos bl.a. underleverandører. Fondene har således
meget stor betydning i dansk erhvervsliv. Dette er et særtræk
ved dansk økonomi. I de fleste lande har fonde ingen nævnevær-
dig indflydelse.

Fonde er selvejende En fond kan ikke umiddelbart sammenlignes med de øvrige
organisationsformer. Det skyldes især, at en fond er selvejende,
dvs. den har ikke som f.eks. et aktieselskab en ejerkreds. Som
de væsentligste karakteristika ved en fond fremhæves som regel,
1) at fonden har en formue, som er udskilt uigenkaldeligt fra
stifterens formue, 2) at fonden har et formål, og 3) at der er
etableret en ledelse (bestyrelse), der er selvstændig i forhold til
stifteren, jf. Kristensen mfl. (1997). 



33) I fonde, der er stiftet efter den 1. januar 1985, kan familiens vedtægts-
mæssige fortrinsret til uddelinger fra fonden ikke strækkes videre end
til personer, der lever på stiftelsestidspunktet, og til én i forhold til
disse ufødt generation.

34) Fundatsen kan eventuelt fastsætte et større antal. I ikke-erhvervsdri-
vende fonde kan det være tilladt med mindre end tre medlemmer.
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Fondens formål
fremgår af 
vedtægterne

I de fonde, der er relevante for dette kapitel, inkluderer formuen
mindst en erhvervsvirksomhed eller betydelige ejerandele heri.
Formålet med fonden er beskrevet i dens vedtægter, fundatsen.
Ofte vil formålet være at videreføre den overdragne virksomhed.
I fundatsen skal det være angivet, hvorledes fondens overskud
skal anvendes. Tit er det bestemt, at en del af fondens overskud
skal udbetales til stifterens familie og efterfølgende slægtsled.
Herved kan stifteren, selv om vedkommende må give afkald på
fondskapitalen (virksomheden), sikre sig, at den kommer fami-
lien til gode.  Mange fonde deler desuden penge ud til almen-33

nyttige formål. Den centrale problemstilling i dette afsnit er
imidlertid ikke, hvad fondene bruger deres penge til, men der-
imod hvordan de fondskontrollerede virksomheder drives. 

Fonden ledes af en
bestyrelse

En fond er som sagt kendetegnet ved at være selvejende, dvs.
uden ejerkreds. Fondens øverste myndighed er dens bestyrelse.
Bestyrelsen skal have mindst tre medlemmer, og fundatsen skal
specificere, hvorledes de udpeges.  Typisk er det bestemt, at34

bestyrelsen supplerer sig selv, eller at nye bestyrelsesmedlem-
mer udpeges af tredjemand. Stifteren og dennes nærmeste
familie må ikke udgøre bestyrelsens flertal, medmindre fonds-
myndigheden – det vil i erhvervsdrivende fonde som udgangs-
punkt sige erhvervsministeren og i ikke-erhvervsdrivende fonde
justitsministeren – tillader det. Denne bestemmelse, som i øvrigt
kun gælder for fonde oprettet efter den 1. januar 1985, udeluk-
ker imidlertid ikke, at stifteren i praksis leder fonden indtil sin
død. Bestyrelsen må gerne ansætte en direktion. For erhvervs-
drivende fonde gælder der den regel, at flertallet af bestyrelsens
medlemmer ikke må være direktører, og at en direktør kun med
fondsmyndighedens samtykke må være bestyrelsesformand.
Bestyrelsens vederlag må ikke overstige, hvad der anses for
sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. 
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Fondsmyndigheden
udøver visse 
kontrolfunktioner

Da en fond er selvejende, er der ikke som i f.eks. aktieselskaber
en ejerkreds til at overvåge og kontrollere bestyrelsens arbejde.
Både hensynet til stifterens ønsker og hensynet til omverdenen,
bl.a. fondens kreditorer, kræver imidlertid, at der er nogen til at
udøve visse kontrolfunktioner. Denne opgave varetages af
fondsmyndigheden samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Såle-
des må en fonds bestyrelse kun med fondsmyndighedens sam-
tykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner,
som kan medføre risiko for, at fondens vedtægter ikke kan
overholdes. Endvidere medvirker fondsmyndigheden, hvis det
bliver aktuelt at ændre en fonds vedtægter, opløse fonden eller
sammenlægge den med andre fonde. 

Beskedent ejerpres 
i fondsejede
virksomheder

Set fra et styringsmæssigt synspunkt kan det være et problem,
at en fond ikke har nogen ejerkreds, der kan overvåge og
kontrollere ledelsen (bestyrelsen). Alle beslutninger – bortset fra
de få, hvor fondsmyndigheden spiller en rolle – træffes ene-
rådende af bestyrelsen, som ikke står til regnskab for nogen
ejere, og som ikke selv har en stor økonomisk interesse i, at den
kontrollerede virksomhed bliver drevet effektivt. Bestyrelsen
skal naturligvis overholde fondsvedtægterne, men de er typisk
formuleret i forholdsvis brede vendinger. Der er således mindre
pres på de fondskontrollerede virksomheder end på virksom-
heder med en ejerkreds. De virksomheder, som ejes af en
holdingfond (eller af flere ikke-erhvervsdrivende fonde i
fællesskab) har naturligvis en ejerkreds, nemlig holdingfonden.
Problemet er her, at holdingfondens bestyrelse ikke har nogen
stærk tilskyndelse til at udøve et aktivt ejerskab. Til trods for
det manglende ejerpres er den gennemsnitlige forrentning i store
fondskontrollerede aktieselskaber på niveau med tilsvarende
aktieselskaber med andre typer af ejere, jf. Thomsen (1996).

Børsnotering kan
hjælpe

En del aktieselskaber ejet af holdingfonde er børsnoteret. I disse
selskaber har holdingfondene den bestemmende indflydelse,
men der er også andre ejere, jf. bestemmelsen om, at børs-
noterede selskaber skal have minimum 200-300 aktionærer.
Børsnoteringen øger presset på aktieselskabet, både fordi der er
andre ejere end holdingfonden, og fordi en børsnotering – via
oplysningspligten og den løbende værdifastsættelse i aktie-
markedet – som regel øger presset på selskabets ledelse. Med
andre ord kan en børsnotering reducere de problemer, som
fondskontrol kan give anledning til.
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Større problemer i
gamle fonde

Problemet med den manglende ejerkreds må formodes at vokse
med fondens “alder”. Typisk vil fondens stifter selv være
medlem af bestyrelsen, og vedkommende må formodes at være
meget interesseret i, at virksomheden bliver drevet godt, også
selv om den nu tilhører fonden. En fond lever i princippet evigt,
så før eller siden vil stifteren og dennes nærmeste familie eller
betroede ikke længere sidde i bestyrelsen. Det betyder, at der
som tiden går er en risiko for, at bestyrelsen ikke længere føler
sig så tæt knyttet til eller ansvarlig for fondens virksomhed. Der
er også en risiko for, at bestyrelsesposterne bliver besat af
personer, som ikke har tilstrækkelig erhvervsmæssig indsigt.

Vedtægter kan 
“binde” for kraftigt

Et andet problem er, at vedtægternes beskrivelse af fondens
formål kan lægge nogle uheldige begrænsninger på en fonds-
kontrolleret virksomhed. Eksempelvis er det i mange vedtægter
mere eller mindre eksplicit bestemt, at fonden skal bevare kon-
trollen med virksomheden. Herved kan der blive lagt hindringer
i vejen for dispositioner, som ellers både ville være til fordel for
virksomheden og for samfundet som helhed. F.eks. kan en ellers
fornuftig fusion af virksomheden med andre virksomheder blive
umuliggjort. En anden risiko er, at et fondsejet aktieselskab kan
få problemer med at finansiere selskabets vækst, fordi en
forhøjelse af aktiekapitalen vil føre til en udvidelse af ejer-
kredsen. En del fonde har løst dette problem ved at udstede B-
aktier, som gør det muligt for fonden at bevare kontrollen med
selskabet, selv om dets ejerkreds udvides. Det er imidlertid me-
get tænkeligt, at denne “løsning” bliver mindre oplagt i fremti-
den, idet efterspørgslen efter B-aktier er faldet, jf. afsnit II.4.
Når en fondsbestyrelse er forpligtet til at sikre virksomhedens
overlevelse, er der også en risiko for, at virksomheden bliver for
forsigtig. Der er i fondslovgivningen åbnet mulighed for at
ændre en fonds vedtægter, herunder formålet, men typisk vil en
ændring af formålsbestemmelsen kræve, at formålet ikke læn-
gere eller kun meget vanskeligt kan opfyldes. Effektivitetsmæs-
sige overvejelser kan således tilsige en ændring af formålsbe-
stemmelsen længe før, fondsbestyrelsen anmoder herom, og
fondsmyndigheden tillader det. 
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Hvor langt frem i
tiden skal “den døde
hånds ledelse” 
række?

Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor langt frem i tiden “den
døde hånds ledelse”, dvs. stifterens ønsker, skal række. Det er
ganske naturligt, at en person, der har opbygget en succesrig
virksomhed, nærer et ønske om, at virksomheden vil fortsætte
med at eksistere og blive drevet i stifterens ånd, også når denne
er væk. Men virksomheden er også en del af samfundets
ressourcer, og det er uheldigt, hvis disse ressourcer ikke kan
udnyttes effektivt, fordi en måske forlængst afdød stifters
ønsker – måske endda utilsigtet – forhindrer det.

Også fordele ved
fondsejerskab

En mulig fordel ved fondsejerskab er, at fondene kan være mere
“tålmodige” ejere end institutionelle og private investorer,
forstået på den måde, at de i nogle tilfælde har en længere
tidshorisont og lægger forholdsvis lidt vægt på det kortsigtede
afkast af virksomhedernes realinvesteringer. Denne egenskab
kan være særlig vigtig i brancher, hvor forskning og udvikling
spiller en stor rolle, f.eks. medicinalindustrien.

Ofte stiftet ved 
generationsskifte

En af de hyppigste årsager til stiftelsen af en fond er gene-
rationsskifte fra grundlæggeren af virksomheden til næste gene-
ration, hvor der tidligere var store og fortsat er visse afgifts-
mæssige fordele ved at videreføre virksomheden i fondseje. Det
er fortsat muligt at indskyde gaver i almennyttige fonde skatte-
frit, mens der som udgangspunkt skal betales boafgift af fonde
ved arv. I praksis betaler almennyttige fonde dog ikke boafgift,
jf. Andersen (1998b). Derimod skal der betales gaveafgift ved
stiftelse af familiefonde, hvilket sammen med afskaffelsen af
formueskatten og begrænsninger i familiefondes uddelingsmu-
ligheder har mindsket tilskyndelsen til at stifte familiefonde.

Fonde beskattes 
som aktieselskaber

Princippet i beskatningen af fondes indkomster er, at fonde
beskattes efter samme regler som aktieselskaber. Denne beskat-
ning af fonde (og foreninger) blev dog først indført i 1987, hvor
den tidligere var meget lempelig, jf. Andersen (1998b) og
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (1978). Fondenes indtægter
opgøres nu efter samme regler som aktieselskaber, hvilket bl.a.
betyder, at renter og udbytter beskattes. Denne ændring har
gjort det mindre attraktivt at spare op i fonde. Udbyttet fra
aktieselskaber, hvor fonden ejer mindst 25 pct. af aktiekapita-
len, er dog skattefrie, idet fonde sidestilles med holdingselska-
ber. Endvidere kan der i fondens skattepligtige indkomst i et vist
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omfang foretages fradrag for uddelinger og hensættelser til
konsolidering af fonden.

Færre fonde
oprettes af 
skattemæssige 
hensyn

Ændringerne i beskatningen af fonde, selskaber og personer har
samlet set gjort det mindre fordelagtigt at overdrage en virksom-
hed eller en dominerende aktiepost til fonde, især familiefonde.
Det må siges at være en samfundsmæssig fordel. Det er uhel-
digt, når valget af en virksomheds organisationsform overvejen-
de skyldes skattemæssige overvejelser og i mindre grad hensyn
til virksomhedens styring og effektivitet.

Udenlandske investeringer i Danmark

Udlændinge køber
både aktieposter og
virksomheder

Udlændinge og udenlandske selskaber investerer i danske virk-
somheder enten ved at opkøbe mindre aktieposter eller ved at
købe hele selskaber. Det er typisk internationale institutionelle
investorer, som opkøber mindre aktieposter i form af såkaldte
porteføjleinvesteringer. Deres hensigt er at opnå en høj forrent-
ning uden at gå ind i ledelsen af virksomheden. De såkaldt
direkte investeringer er derimod udenlandske virksomheder eller
personers opkøb af væsentlige ejerandele, ofte en dominerende
position, i danske virksomheder.

Flere aktier er nu
ejet af udlandet

Udlændinges opkøb af danske aktier er steget betydeligt de
seneste fem år, jf. figur II.7. Udenlandske investorer ejede så-
ledes ca. 17 pct. af de børsnoterede aktier ved udgangen af
1997. En væsentlig årsag hertil er formodentlig, at såvel euro-
pæiske som amerikanske investorer nu også investerer i de små
EU-lande. Det har bl.a. ført til en større interesse for danske
aktier. Investorerne koncentrerer sig om de store selskaber eller
selskaber med et specielt vækstpotentiale, mens små og mellem-
store virksomheder er mindre attraktive. Det betyder, at store
virksomheders aktier er dyrere (målt ved pris-indtjeningsforhol-
det) end små og mellemstore virksomheders aktier. 
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Figur II.7 Udenlandske porteføljeinvestorers køb og  
beholdning af danske aktier

Kilde: Danmarks Nationalbank (1998). 

Udenlandske 
porteføljeinvestorer 
påvirker 
selskabsstyring

Hovedparten af opkøbene foretages af udenlandske institutio-
nelle investorer, der har aktieposter i mange lande. Disse inve-
storer kan have større krav til eksempelvis informationsniveauet
end danske investorer. Endvidere kan de have større forventnin-
ger til udbetalinger af dividende end danske investorer har.
Denne “internationalisering” af ejerkredsen for de børsnoterede
selskaber har nok indtil videre kun haft nævneværdige konse-
kvenser for nogle få danske selskaber.

Direkte 
investeringer 
domineret af køb af
etablerede firmaer

De udenlandske direkte investeringer i danske virksomheder er
domineret af opkøb af eksisterende virksomheder, jf. Pedersen
mfl. (1994). Kun en lille del af investeringerne går til opbygnin-
gen af nye virksomheder fra grunden, de såkaldte “greenfield”
investeringer. 
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Marked, viden eller
produktion er årsag
til opkøb

Motivationen til at opkøbe en dansk virksomhed kan være et
ønske om at etablere sig på det danske marked med henblik på
lokal afsætning, jf. Pedersen og Valentin (1993). Dette kan i
nogle tilfælde medføre, at konkurrencen fra det danske selskab
neutraliseres. Et andet motiv kan være, at den opkøbte virksom-
hed besidder et forsknings- og udviklingsmæssigt potentiale,
som opkøberen er interesseret i. Et tredje motiv kan være, at den
opkøbte virksomhed både har en videns- og produktionsmæssig
kompetence, som er værdifuld for køberen. De styringsmæssige
konsekvenser for det opkøbte selskab vil i nogen grad afhænge
af formålet med opkøbet. En dansk virksomhed, der er opkøbt
ud fra rene markedsorienterede hensyn, vil typisk have en
mindre selvstændig profil i den udenlandske koncern end en
dansk virksomhed, der er opkøbt af forskningsmæssige eller
produktionsmæssige årsager. 

Fortsat opkøb af
danske firmaer

Udenlandske virksomheder køber hvert år mellem 50 og 100
virksomheder i Danmark, jf. tabel II.11. Virksomhedernes be-
tydning for samfundsøkonomien kan illustreres ved omsætnin-
gen eller beskæftigelsen, hvor de opkøbte virksomheders vægt
synes at være steget siden 1993. Værdien af de udenlandske
investeringer i Danmark er steget siden 1991, men ikke svaren-
de til antallet af virksomhedsovertagelser. Forklaringen er, at
nogle af de opkøbte danske virksomheder i forvejen har
udenlandske ejere. En anden årsag er, at nogle udenlandsk ejede
virksomheder i Danmark opkøbes af danske virksomheder.

Er udenlandsk 
ejerskab en fordel?

Hvis det udenlandske ejerskab betyder, at virksomhedens udvik-
lingsmuligheder forbedres, eksempelvis i kraft af bedre afsæt-
ningskanaler eller teknologioverførsel, vil ejerskiftet være en
fordel for samfundet. Et eksempel herpå er Bosch-koncernens
overtagelse af Dancall Telecom, som har forbedret den danske
virksomheds salgskanaler. Omvendt kan en fusion begrænse en
virksomheds udviklingsmuligheder og være en hæmsko set fra
en samfundsmæssig vinkel, jf. Pedersen og Valentin (1993). Et
eksempel herpå kunne være en dansk eksportvirksomhed, der
opkøbes af en international konkurrent, som ønsker at begrænse
eksporten til moderlandet eller andre fælles markeder. Den op-
købte danske virksomheds udviklingsmuligheder afhænger bl.a.
af virksomhedens position og rolle i den udenlandske koncern.



154

Tabel II.11 Udenlandske overtagelser af danske virksom-
heder

År Antal Omsætning Antal 
virksomheder mia. kr ansatte

1991 60 6,4 5.100

1992 62 5,7 7.600

1993 90 15,1 12.500

1994 70 12,4 13.600

1995 71 15,3 9.300

1996 58 15,2 11.400

1997 76 38,0 29.3001

1998 1-3k 47 20,4 11.500

1) Årsagen til det høje tal for 1997 er statens salg af den dominerende
aktiepost i Tele Danmark til udlandet.

Kilde: Konkurrencestyrelsen: Fusioner og virksomhedsovertagelser, diverse
årgange.

Højt afkast i danske
datterselskaber

Afkastet af de udenlandske direkte investeringer i Danmark målt
i forhold til egenkapitalen lå i 1997 på over 20 pct. i de godt
300 største udenlandsk ejede selskaber, hvilket er højere end i
tilsvarende dansk ejede selskaber. En undersøgelse af egenkapi-
talforrentningen i udenlandsk ejede selskaber i Danmark og
dansk ejede selskaber i udlandet viser, at de udenlandsk ejede
selskaber har en ekstra forrentning i forhold til de dansk
kontrollerede på 1-2 pct. for 1996, 1994 og 1991, jf. Danmarks
Nationalbank (1998). Udenlandske selskaber synes således at
have et højere krav til afkastet af investeringer i virksomheder-
ne. Det kan betyde, at udenlandske selskaber investerer mindre
end tilsvarende danske selskaber, eller at de får et højere afkast
af deres investeringer end danske virksomheder.

Produktivitet højere
i udlandet tyder på
højere effektivitet

Undersøgelser af produktiviteten i virksomheder i fremstillings-
industrien viser tegn på, at produktiviteten i udenlandsk ejede
selskaber er højere end i tilsvarende dansk ejede, jf. Dilling-
Hansen mfl. (1998). Sammenligninger af timeproduktiviteten i
EU-landene viser samtidig, at den gennemsnitlige timeprodukti-
vitet i danske virksomheder har været under gennemsnittet for



35) Andre kilder oplyser, at ca. halvdelen af de administrerende direktører
har bonus som en del af deres lønaftale, jf. Ledernes Hovedorganisa-
tion (1997). Forskellen kan bl.a. skyldes forskellig dækningsgrad af
det statistiske materiale.
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EU-15 landene igennem lang tid, jf. Det Økonomiske Råd
(1997). Det kunne tyde på, at de udenlandske moderselskaber
har været i stand til at overføre en højere produktivitet og der-
med et højere egenkapitalafkast til deres danske datterselskaber.

II.6 Ledernes aflønning og jobrotation

Virker 
resultataflønning? 

Aflønning af ledelsen i en virksomhed må formodes at påvirke
den daglige ledelses engagement og arbejdsindsats, og det har
været diskuteret, om resultatløn påvirker virksomhedens effekti-
vitet. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er mange
andre faktorer end løn, der har betydning for det arbejde, som en
ledelse præsterer. Diskussionen om resultataflønning kan
selvfølgelig også udbredes til alle medarbejdergrupper i en
virksomhed, jf. diskussionen om overskudsdeling.

Bonus ikke udbredt i
Damark, men 
basisløn varierer
meget fra år til år

I det danske system er det kun en tredjedel af de administrerende
direktører, der har bonus som en formel del af deres lønaftale,
jf. Eriksson og Lausten (1997).  Bonus udgør godt 10 pct. af35

den samlede aflønning. Det er dog vigtigt at være opmærksom
på, at en formel aftale om eksempelvis et bonussystem ikke er
påkrævet for, at ledelsens aflønning kan siges at være præsta-
tionsbaseret. Der er intet i vejen for, at bestyrelsen og den
administrerende direktør ved årlige lønforhandlinger lægger de
præsterede resultater til grund for regulering af basislønnen.
Faktisk er der en betydelig variation i topledelsens basisafløn-
ning fra år til år. 

I USA er
præstations-
afhængige 
lønformer udbredt

I USA er præstationsafhængige lønformer meget udbredt som
en formel del af aflønningen af topchefer. I de børsnoterede
selskaber er en væsentlig del af ledelsens aflønning typisk
knyttet til kursudviklingen på selskabets aktier. Dette sker ved
at ledelsen modtager aktieoptioner, som er en ret til på et frem-
tidigt tidspunkt at købe aktier i virksomheden til en i dag fast-
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sat pris, jf. boks II.2. Knap 90 pct. af de administrerende
direktører for de største virksomheder i USA havde aktieoptio-
ner i 1994, jf. Hall og Liebman (1998). 

Hensigtsmæssig 
aflønning afspejler
afvejning mellem
incitamenter og 
risiko

Den mest direkte metode til at opnå samklang mellem ledelsens
incitamenter og ejernes interesser er at udforme en kontrakt, der
sikrer en stor samvariation mellem virksomhedens resultat og
ledelsens aflønning. Den maksimale samvariation sker i de til-
fælde, hvor ledelse og ejere er identiske. Bortset fra enkelt-
personsejede virksomheder og små interessentskaber, er dette
hovedsagelig tilfældet i situationer, hvor ledelsen køber virk-
somheden. Det er især et amerikansk fænomen, og kan i sagens
natur kun lade sig gøre for virksomheder af en begrænset
størrelse. Et andet problem er, at en høj overensstemmelse
mellem virksomhedens resultater og aflønning påfører ledelsen
velfærdsforringende risici. Som kompensation for sådanne risici
kan ledelsen kræve en højere løn end i situationen med fast
basisløn. Derfor er det heller ikke nødvendigvis i ejernes
interesse at maksimere samvariationen mellem lederaflønning
og virksomhedens resultat. Den hensigtsmæssige aflønnings-
kontrakt afspejler således en afvejning mellem incitamenter og
risiko.

Svag sammenhæng
mellem lederløn og
virksomhedsresultat
i Danmark

Et dansk studium har undersøgt sammenhængen mellem leder-
aflønning og virksomhedens resultater, jf. Eriksson og Lausten
(1997). Studiet baserer sig på oplysninger om administrerende
direktører og andre topchefer i 315 danske virksomheder i løbet
af den fireårige periode 1992-95. Datasættet er repræsentativt
for store og mellemstore virksomheder. Aflønningen omfatter
basisløn og bonus, men ikke aktieoptioner, som stort set ikke
anvendes til danske ledere. Som tidligere nævnt udgør bonus
godt 10 pct. af de administrerende direktørers samlede afløn-
ning. Virksomhedernes resultat måles enten som afkast af
egenkapital eller overskud efter skat. Det har ikke været muligt
at bruge aktiekurser eller udbytte som resultatmål, da kun ca. 20
pct. af virksomhederne i stikprøven er noteret på børsen.
Undersøgelsen viser, at kun en lille del af variationen i ledernes
aflønning kan forklares ved ændringer i virksomhedernes
resultat. De administrerende direktørers aflønning er mere
resultatafhængig end andre topchefers aflønning. Det viser sig,
at afkastet af egenkapitalen bedre forklarer variationer i
aflønning end det regnskabsmæssige overskud.  
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Boks II.2 Aktier og aktieoptioner som aflønningsformer

Aktier  som aflønningsform indebærer, at ledelsen bliver medejer af virksomheden og
dermed får privatøkonomisk interesse i en gunstig kursudvikling på linje med
aktionærerne. Medejerskabet kan ske ved, at ledelsen enten modtager aktier som led i
aflønningen, hvilket er det normale, eller køber aktier for egne midler. For at
tilvejebringe tilstrækkelige incitamenter kræves der, at ledelsen har en aktieportefølje
af betydning for deres privatøkonomi. Dette udsætter ledelsen for betydelige
privatøkonomiske risici, som kan gøre ledelsen mindre risikovillig, end ejerne finder
hensigtsmæssig. Dertil kommer, at ledelsen som følge af især insiderregler kan være
stærkt begrænset i sine aktiedispositionsmuligheder. Der er således problemer for både
ejere og ledelse ved at benytte aktier som aflønningsform. 

En aktieoption er en ret til at købe virksomhedens aktier i fremtiden til en på forhånd
fastsat kurs. Aktieoptioner kan udformes på mange forskellige måder. Den simpleste
måde at yde optioner på er at give medarbejderne en engangsoption i form af tilbud om
medarbejderaktier til favørkurs. Da aktieoptioner typisk er væsentligt billigere end
aktier, indebærer optioner som aflønningsform, at ledelsens aflønning varierer med
aktiekursen, selvom ledelsen kun har begrænset risiko for tab. Optioner virker imidlertid
incitamentsmæssigt på en anden måde end aktier. Optioner giver adgang til fuld gevinst,
hvis aktiekursen stiger, mens risikoen er begrænset til optionens værdi. Ledelsen er
derfor udsat for en anden risikoprofil end aktionærerne. 

Det grundlæggende problem for en bestyrelse eller ejerkreds, der vil tilbyde en ledelse
af en virksomhed aktieoptioner, er, at det ikke er muligt at styre en options fremtidige
risikotilskyndelse, da den ændrer sig i løbetiden i takt med den underliggende akties
kursudvikling. Aktieoptionens risikotilskyndelse kendes kun på det tidspunkt, hvor
optionsaftalen udformes. Dette kan illustreres med et eksempel. Antag, at den aktuelle
kurs på en virksomheds aktier er 500, og at ledelsen får option til at købe aktier om 3
år til kurs 600. Det vil give ledelsen helt forskellig risikotilskyndelse afhængig af, om
aktiekursen i løbet af kort tid blev fordoblet (reduceret villighed til at løbe risiko) eller
halveret (øget villighed til at løbe risiko). 
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Relativt resultat har
svag betydning 

Undersøgelsen indikerer, at virksomhedens relative resultat,
dvs. resultatet i forhold til sammenlignelige virksomheder i
branchen, forklarer variationerne i ledelsens aflønning lidt bedre
end det absolutte resultat i virksomheden. Det er dog kun en
svag statistisk sammenhæng behæftet med stor usikkerhed. Igen
er de administrerende direktørers lønfølsomhed lidt større end
de øvrige direktørers. 

Svag lønfølsomhed 
genfindes i 
andre lande 

Tilsvarende undersøgelser for andre lande viser også, at der er
en yderst svag sammenhæng mellem ledelsens aflønning –
opgjort som basisløn plus bonus men eksklusive aktieoptioner
– og virksomhedens resultater målt ved både afkast af egenkapi-
tal, regnskabsmæssigt overskud og aktiemarkedsbaserede mål,
jf. Eriksson og Lausten (1997) og Murphy (1998). Det er derfor
blevet fremhævet, at private topledere aflønnes som offentligt
ansatte embedsmænd, dvs. stort set uden sammenhæng mellem
løn og resultater, jf. Jensen og Murphy (1990). 

Præstationsløn kan
øge ledelsens 
produktivitet 

Den svage sammenhæng mellem variation i lederaflønning og
virksomhedens resultat er dog ikke ensbetydende med, at
præstationsløn er uden betydning. En dansk undersøgelse
baseret på samme datamateriale som i Eriksson og Lausten
(1997) viser, at ledere, der er præstationsaflønnede, har en
aflønning, der er 8-12 pct. større end sammenlignelige ledere på
fast løn, jf. Eriksson (1999). Ved sammenligningen af de to
aflønningsformer er der taget højde for personspecifikke forhold
(alder, køn, uddannelse og anciennitet i nuværende stilling),
virksomhedsspecifikke forhold (branche, lokalisering, omsæt-
ning, beskæftigelse og ejerforhold) og jobkarakteristika som
titel og funktion. I det omfang højere løn er udtryk for højere
produktivitet, kan undersøgelsen opfattes som et tegn på, at
præstationsafhængig aflønning øger ledelsens effektivitet.

Aktieoptioner 
giver betydelig 
lønfølsomhed i USA

På amerikanske data er det imidlertid muligt at påvise en bety-
delig sammenhæng mellem lederaflønning og virksomhedens
resultat, hvis aktieoptioner medtages i opgørelsen af ledelsens
aflønning, jf. Hall og Liebman (1998) og Murphy (1998). Af-
lønningen inklusive aktieoptioner viser sig i højere grad at
variere med virksomhedens præsterede resultater end aflønning
eksklusive aktieoptioner. Stort set hele samvariationen forklares
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derfor af aktieoptioner. Der kan argumenteres for, at amerikan-
ske lønkontrakter med aktieoptioner i høj grad skaber overens-
stemmelse mellem aktionærernes interesser og ledelsens inci-
tamenter, jf. Hall og Liebman (1998). Der findes imidlertid kun
få undersøgelser af, om virksomheder med præstationsaflønnet
ledelse faktisk klarer sig bedre end sammenlignelige virksomhe-
der med ledere på basisløn. Tolkningen af sådanne undersøgel-
ser vil under alle omstændigheder blive vanskeliggjort af, at det
er usikkert, hvad der er virkning og årsag: Har ledelsen i en
virksomhed presset på for at blive præstationsaflønnet, fordi
virksomheden forventes at klare sig godt? Eller er præstationsa-
flønningen årsagen til de gode resultater? 

Amerikanske 
erfaringer med 
aktieoptioner 
dårlige 

Det amerikanske aflønningssystem med aktieoptioner er ikke
nødvendigvis hensigtsmæssigt udformet. Stort set alle kontrak-
ter er formuleret med udgangspunkt i virksomhedens absolutte
resultater, som påvirkes af den generelle økonomiske udvikling
og andre forhold, som ledelsen ikke har indflydelse på. Det
relevante sammenligningsgrundlag, som kun spiller en lille rolle
i praksis, er virksomhedens resultat i forhold til branchen som
helhed. Aktieoptioner som aflønningsform har endvidere
bidraget til en skævvridning af den amerikanske indkomstforde-
ling. Siden 1980 er den udbetalte løn for administrerende
direktører vokset med knap 10 pct. årligt, hvor det tilsvarende
tal for en faglært beskæftiget i fremstillingsvirksomhed er knap
1 pct. 

Mere og bedre 
resultatløn uden 
aktieoptioner 

Der er inden for de eksisterende danske rammer enkle mulig-
heder for at øge betydningen af resultatløn ved at øge størrelsen
af bonus i forhold til basisløn. Der er endvidere mulighed for at
gøre udformningen af resultatløn mere hensigtsmæssig ved i
højere grad at knytte den til virksomhedens relative resultat,
dvs. resultatet i forhold til sammenlignelige virksomheder i
branchen. Aktier eller aktieoptioner er således ikke en forudsæt-
ning for at nå frem til mere incitamentskorrekte lønkontrakter.
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Præstationsbaseret
løn ikke eneste
styringsinstrument

Det er muligvis et problem i forhold til virksomhedernes styring,
at resultatløn kun spiller en lille rolle i Danmark. Det er dog
værd at være opmærksom på, at præstationsbaseret løn ikke står
alene som styringsinstrument for en virksomheds ejere i forhold
til ledelsen, jf. Møller og Nielsen (1988). Derfor kan den svage
sammenhæng mellem lederløn og virksomhedsresultat ikke
nødvendigvis tages som udtryk for, at ejerinteresser ikke præger
ledelsens dispositioner i Danmark, eller at ejerinteresserne har
mindre vægt i Danmark end i eksempelvis USA og Storbritanni-
en, hvor aktieoptioner er udbredt. 

Anderledes struktur
af ledelse i Danmark
end i USA

Ledelsesstrukturen i virksomhederne er anderledes i den
angelsaksiske verden end i Kontinentaleuropa. I Danmark har vi
en tostrenget ledelse med en bestyrelse, der er valgt af aktio-
nærerne, og som ansætter og kontrollerer den daglige ledelse. I
USA har man et enstrenget system, hvor både den daglige
ledelse og eventuelle bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltager
i den daglige ledelse, vælges af generalforsamlingen. Personer,
der ikke deltager i den daglige ledelse, udgør et mindretal i
bestyrelsen, hvorfor amerikanske virksomheder har en tendens
til at blive direktionsstyrede og forholdsvis uafhængige i forhold
til generalforsamlingen. Generalforsamlingsvalgte bestyrelser,
der ikke sidder i den daglige ledelse, er en tættere kontrolin-
stans. Derfor kan der argumenteres for, at behovet for præsta-
tionsmæssig aflønning er mindre i Danmark end i USA. 

 
Trussel om fyring af
ledere disciplinerer

En supplerende disciplinering af ledelsen er truslen om fyring af
ledere, der præsterer dårlige resultater. En undersøgelse af
jobomsætningen for administrerende direktører i danske
fremstillingserhverv viser, at direktører i virksomheder, der har
haft underskud i de to foregående regnskabsår, har dobbelt så
stor sandsynlighed for jobskifte som direktører i gennemsnits-
virksomheder, jf. Lausten (1998).
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II.7 Sammenfatning og anbefalinger

Ejerforhold har 
betydning for 
samfundsøkonomien

Ejerforholdene i dansk erhvervsliv har betydning for de danske
virksomheders styring og effektivitet og dermed for samfunds-
økonomien som helhed. Det er en meget vanskelig empirisk
opgave at udskille ejerforholdenes betydning fra de mange andre
faktorer, der påvirker virksomhedernes styring og effektivitet.
En vurdering af ejerforholdenes betydning må derfor også i høj
grad bero på mere principielle overvejelser. 

Fokus på ejerafkast
kan være til gavn 
for samfundet

Ejerne af en virksomhed vil som regel være interesseret i, at
deres virksomhed bliver drevet med henblik på at skaffe dem det
størst mulige økonomiske udbytte. Denne målsætning kan være
i samfundets interesse, hvis den ikke fører til, at andre vigtige
hensyn tilsidesættes. Virksomheder, der sigter på at maksimere
ejerafkastet, må hele tiden bestræbe sig på at udnytte deres
ressourcer så effektivt som muligt, og det nyder hele samfundet
godt af i form af højere produktivitet og levestandard. Samtidig
får virksomhederne lettere ved at tiltrække kapital, så også
investeringerne og dermed den fremtidige velstand bliver højere.

Vigtigt med 
rigtige ydre 
rammer

Den samfundsmæssige værdi af at fokusere på ejerafkastet
afhænger som nævnt helt af, at andre væsentlige hensyn ikke
negligeres. Det kan de ydre rammer, herunder de lovgivnings-
mæssige rammer, være med til at sikre. Eksempelvis er det vig-
tigt, at miljølovgivningen er så stram, at miljøhensyn ikke over-
ses i forsøget på at maksimere ejerafkastet. Aftalerne på ar-
bejdsmarkedet og arbejdsmiljøloven kan bidrage til at sikre, at
de ansattes interesser ikke ignoreres. En anden meget vigtig del
af de ydre rammer er konkurrenceforholdene på produktmarke-
derne. I en del brancher i dansk økonomi er konkurrencen for
svag, jf. Det Økonomiske Råd (1995), Finansministeriet (1995)
og Konkurrencestyrelsen (1999a). De virksomheder, der kun er
udsat for svag konkurrence, har forholdsvis let ved at opnå et
højt ejerafkast, men det sker på bekostning af forbrugerne i
form af for høje priser. Samtidig betyder svag konkurrence, at
der er mindre pres på virksomhederne for at udnytte deres
ressourcer effektivt. Der er således al mulig grund til at få
styrket konkurrencen i de brancher, hvor der er problemer.
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Sjældent konflikter
mellem ejere og 
ledelse i små 
virksomheder

Forudsat at de ydre rammer er tilfredsstillende, bliver det et
vigtigt samfundsøkonomisk spørgsmål, hvorledes ejerne kan
sikre sig, at virksomhederne sigter på at maksimere ejerafkastet.
I de små virksomheder, som der er forholdsvis mange af i
Danmark, er dette problem sjældent stort. Ejerne deltager enten
selv i den daglige drift, eller også har de en nær kontakt til
virksomhedens ledelse.

Der kan være
problemer i større
virksomheder

I mange større virksomheder er der imidlertid en betydelig
adskillelse mellem ledelse og ejerkreds. Dette er ganske natur-
ligt, eftersom en stor virksomhed med mange ejere overhovedet
ikke ville være beslutningsdygtig, hvis alle ejerne skulle være
med til at træffe samtlige beslutninger. Samtidig er mange ejere
kun interesseret i at indskyde kapital og ønsker ikke at tage del
i virksomhedsdriften. Men adskillelsen mellem ledelse og ejer-
kreds kan medføre, at ejernes indflydelse på virksomhedens drift
bliver svækket. Det kan reducere virksomhedernes effektivitet
til ulempe for både ejere og samfund.

Tostrenget ledelse
en fordel

Ledelsen i samtlige aktieselskaber og i de fleste store danske
virksomheder, der er organiseret på anden vis, er tostrenget og
består af en bestyrelse og en direktion. Direktionen, som ansæt-
tes af bestyrelsen, varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen,
som vælges af ejerne, koncentrerer sig primært om den mere
langsigtede ledelse. Samtidig har bestyrelsen på vegne af ejerne
til opgave at overvåge og kontrollere direktionens arbejde. Der
er næppe tvivl om, at den tostrengede ledelse er med til at
reducere styringsproblemerne i de større danske virksomheder.
I flere af de lande, hvor ledelsen traditionelt har været enstren-
get, f.eks. Storbritannien, går udviklingen i retning af en to-
strenget struktur. Men selv om den tostrengede struktur er vær-
difuld, sikrer den langt fra automatisk en løsning af styrings-
problemerne. 

Koncentreret 
ejerskab i Danmark

De fleste større virksomheder i Danmark er organiseret på
aktieselskabsform. De store danske aktieselskaber er karakteri-
seret ved koncentreret ejerskab, dvs. de har forholdsvis få og
store aktionærer. Ud af de 400 største koncerner har hele 260 én
dominerende ejer, dvs. den største aktionær har over halvdelen
af stemmerne. I 312 af de 400 koncerner har de to største ejere
tilsammen over halvdelen af stemmerne. De store aktieselskaber
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har sammen med de forholdsvis få store andelsselskaber den
største ejerspredning. Når de store aktieselskaber har koncen-
treret ejerskab, kan man således slutte, at dansk erhvervsliv
generelt er karakteriseret ved koncentreret ejerskab. 

Fordele og ulemper
ved koncentreret
ejerskab

Set fra en styringsmæssig synsvinkel er dette en fordel, idet
virksomheder med koncentreret ejerskab generelt har færre
problemer med adskillelse af ejerkreds og ledelse end virksom-
heder med spredt ejerskab. Store ejere har både en større økono-
misk interesse i deres virksomhed og større mulighed for at
udøve indflydelse end små ejere. Det koncentrerede ejerskab har
imidlertid også omkostninger. For det første kan det give større
konflikter mellem ejerne indbyrdes. For det andet, og vigtigere
set fra en samfundsøkonomisk synsvinkel, er koncentreret ejer-
skab forbundet med dårligere risikospredning. Dårligere risiko-
spredning trækker i retning af højere kapitalomkostninger for
virksomhederne, idet risikopræmien stiger. 

Investorbeskyttelse
kan forbedres

De danske virksomheders kapitalomkostninger afhænger også
af investorbeskyttelsen og oplysningsforpligtelserne. Hvis inve-
storerne ikke er tilstrækkelig beskyttet, eller hvis de ikke har
adgang til nok information, stiger virksomhedernes kapitalom-
kostninger til skade for investeringsniveauet. Med hensyn til
investorbeskyttelsen er der flere muligheder for at skærpe mini-
mumskravene til beskyttelse af minoritetsaktionærer. Eksempel-
vis kan det overvejes at tillade aktionærer at stemme ved
fuldmagt pr. brev. En anden mulighed er at styrke minoritetsak-
tionærers mulighed for at blive repræsenteret i bestyrelsen. Det
vil imidlertid kræve, at man er villig til at forringe medarbejder-
nes eller de store aktionærers indflydelsesmuligheder.

Informationskrav
bør skærpes

Angående informationsniveauet påkalder specielt de børs-
noterede aktieselskabers oplysningsforpligtelser sig interesse.
De danske oplysningsforpligtelser er ikke så omfattende som i
f.eks. Sverige, Norge, USA, og Storbritannien, hvilket gør det
mindre attraktivt at investere i danske aktier. Der kunne indføres
krav om kvartalsregnskaber, ligesom regnskaberne kunne gøres
mere informative eksempelvis via bedre oplysninger om ledel-
sens aflønning. Endvidere kunne håndhævelsen af oplysnings-
kravene skærpes ved oftere at uddele bøder til virksomheder,
der ikke rettidigt og fyldestgørende offentliggør oplysninger, der
har betydning for kursdannelsen. Det er også tankevækkende, at
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ledelsen i et aktieselskab, uanset om det er børsnoteret eller ej,
ved mere om selskabets ejerkreds, end ejerne gør. Den enkelte
ejer kan kun – ligesom enhver anden person – få oplysninger om
de ejere, der besidder 5 pct. eller mere af aktiekapitalen eller
stemmerne, mens ledelsen også har kendskab til de små aktio-
nærer.  

Koncentreret 
ejerskab giver 
ikke automatisk 
aktivt ejerskab

Det koncentrerede ejerskab, der kendetegner dansk erhvervsliv,
giver ikke automatisk et aktivt ejerskab, dvs. ejere der presser
på for at få maksimeret ejerafkastet. Der findes betydelige
ejergrupper i Danmark, som enten ikke er stærkt tilskyndet til at
udøve et aktivt ejerskab eller kun har begrænsede muligheder
for det.

Vigtigt med aktive
institutionelle 
investorer

De institutionelle investorer besidder meget betydelige ejerande-
le, primært i form af aktier i børsnoterede selskaber. Traditio-
nelt har de institutionelle investorer været meget passive
aktionærer, men udviklingen er gået i retning af mere aktivt
ejerskab. Det er vigtigt at diskutere, hvordan disse investorer
skal definere og udfylde deres ejerrolle, idet de vil komme til at
eje endnu større aktieposter i fremtiden som følge af opbygnin-
gen af pensionsformuen og det forhøjede aktieloft. Hvis de
institutionelle investorer ikke bliver mere aktive, bliver det
meget afgørende, at de øvrige aktionærer er i stand til at udfylde
den aktive ejerrolle.

Øget pres på 
pensionskasser 
hvis konkurrencen
om kunder skærpes 

De institutionelle investorers tilskyndelse til at udøve aktivt
ejerskab afhænger blandt andet af konkurrenceforholdene.
Mange livsforsikringsselskaber er i hård indbyrdes konkurrence
om at forvalte kundernes penge, og det gælder derfor om at
kunne fremvise det størst mulige formueafkast. Dette tilskynder
til aktivt ejerskab. Pensionskasserne derimod er under mindre
pres, idet kunderne typisk er bundet til bestemte kasser i kraft
af deres overenskomster. Hvis konkurrencen på pensions-
området blev styrket ved at give den enkelte pensionsopsparer
større frihed til at vælge pensionskasse, ville pensionskasserne
blive sat under stærkere pres for at udøve aktivt ejerskab med
henblik på at opnå den bedst mulige forrentning af pensions-
formuerne. 
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Institutionelle
investorer må ikke
have bestemmende 
indflydelse

I lovgivningen er det som hovedregel forbudt de institutionelle
investorer at udøve bestemmende indflydelse i de virksomheder,
som de investerer i. Forbudet er begrundet i en frygt for, at de
institutionelle investorer påtager sig for store risici, men er også
udtryk for, at lovgiverne har ønsket en vis “afstand” mellem de
kapitalforsynende og kapitalforbrugende virksomheder. Denne
“afstand” skal blandt andet forhindre koncentration af indflydel-
se og forskelsbehandling mellem virksomhederne med hensyn
til kapitalforsyning. 

Behovet for aktivt
ejerskab må afvejes
med risikoen for
koncentration af
indflydelse

De nævnte årsager til forbud mod bestemmende indflydelse er
væsentlige, men samtidig er det set fra et styringsmæssigt syns-
punkt uheldigt, at de institutionelle investorer med deres meget
store aktiebeholdninger er afskåret fra at udøve et stærkt ejer-
pres. De uheldige virkninger vil vokse i takt med, at de institu-
tionelle investorer kommer til at eje endnu flere aktier i fremti-
den. Overvejelser om at give de institutionelle investorer mulig-
hed for at udøve bestemmende indflydelse må især ske på
baggrund af en afvejning mellem hensynet til aktivt ejerskab på
den ene side og hensynet til at begrænse risici og koncentration
af indflydelse på den anden side. De institutionelle investorer
forvalter meget store formuer, og de kunne derfor udøve be-
stemmende indflydelse samtidig med, at de har spredt deres
investeringer og begrænset deres risiko. Det er derfor frygten for
koncentration af indflydelse, der er det mest relevante argument
imod at give de institutionelle investorer mulighed for at udøve
bestemmende indflydelse. Det er dog også værd at bemærke, at
de institutionelle investorer faktisk har mulighed for at udøve
bestemmende indflydelse i dag, forudsat at de gør det i fælles-
skab og gennem et såkaldt kapitalformidlingsselskab. Denne
mulighed anvendes kun i beskedent omfang, og det kan måske
være et tegn på, at de institutionelle investorer ikke er stærkt
interesseret i at udøve bestemmende indflydelse. 

Fonde meget 
betydningsfulde i
dansk erhvervsliv

En anden stor ejergruppe i dansk erhvervsliv er fondene. De
fondskontrollerede virksomheder i Danmark repræsenterer en
beskæftigelse på over 200.000 personer. Fondenes store betyd-
ning er et særtræk ved dansk økonomi og skyldes i høj grad, at
der tidligere var meget store skatte- og afgiftsmæssige fordele
forbundet med at oprette fonde. De største fonde er såkaldte
holdingfonde, der besidder aktier eller andre kapitalandele i er-
hvervsvirksomheder. 



166

Intet ejerpres 
i fonde

En fond er kendetegnet ved ikke at have nogen ejerkreds. Den
ledes af en bestyrelse, som udpeges i overensstemmelse med
fondens vedtægter. Vedtægterne beskriver også fondens formål,
der kan være at videreføre en virksomhed. Da fonden er
selvejende, er der ikke som i f.eks. aktieselskaber en ejerkreds
til at overvåge og kontrollere bestyrelsens arbejde. Det betyder,
at der er mindre pres på ledelsen i de fondskontrollerede
virksomheder, specielt når fondens stifter og dennes nærmeste
familie ikke længere sidder i bestyrelsen. På trods af det
manglende ejerpres giver de fondskontrollerede virksomheder
i gennemsnit en ligeså høj forrentning af egenkapitalen som
andre virksomheder, hvilket er bemærkelsesværdigt.  

Børsnotering giver
pres på ledelsen

En del af de store fondskontrollerede selskaber er børsnoteret.
I disse selskaber har fondene den bestemmende indflydelse, men
der er også andre ejere. Børsnoteringen øger presset på aktiesel-
skabets ledelse, fordi der er andre ejere end fonden, fordi
informationskravene til noterede selskaber er større end for
unoterede, og fordi selskabet løbende værdifastsættes på aktie-
markedet. Nogle af de mest veldrevne danske virksomheder er
faktisk fondsejede og noteret på børsen. Der kan således være
god grund til at anbefale en mere omfattende børsnotering af de
fondskontrollerede virksomheder. Da mange af virksomhederne
er store, vil en børsnotering samtidig gøre det danske aktie-
marked bredere og mere attraktivt for danske og udenlandske
investorer, hvilket kan bidrage til at sænke de danske selskabers
kapitalomkostninger. 

Krav til fonde 
bør være ens

Oplysningskravene til fondene afhænger af, om de er erhvervs-
drivende eller ej. De erhvervsdrivende fonde, dvs. de fonde som
udøver bestemmende indflydelse over en eller flere virksom-
heder, skal udarbejde en årsberetning og et detaljeret årsregn-
skab stort set svarende til et aktieselskab. Kravene til de ikke-
erhvervsdrivende fonde er lempeligere til trods for, at der findes
store erhvervsvirksomheder i Danmark, som er kontrolleret af
to eller flere ikke-erhvervsdrivende fonde i fællesskab. Det er
svært at se argumenter for, at disse store fonde ikke bør være
underlagt ligeså skrappe oplysningskrav som de erhvervsdriven-
de fonde, der i nogle tilfælde blot kontrollerer meget små virk-
somheder. 
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Lettere adgang 
til at ændre 
fondsformål 
bør overvejes

Som nævnt er fondens formål nedfældet af stifteren i vedtægter-
ne. I mange vedtægter er det mere eller mindre eksplicit bestemt,
at fonden skal bevare kontrollen med virksomheden. Det kan
blokere for dispositioner, som ellers både ville være i virksom-
hedens og samfundets interesse. Eksempelvis kan en kapital-
udvidelse eller en fusion af virksomheden med andre virksomhe-
der blive forhindret. Der er i fondslovgivningen åbnet mulighed
for at ændre en fonds vedtægter, men almindeligvis vil en æn-
dring af formålsbestemmelsen kun blive godkendt, hvis det er
umuligt at opfylde det oprindelige formål. Det bør overvejes at
gøre det lettere at ændre formålsbestemmelsen i en fond, hvis
effektivitetsmæssige overvejelser tilsiger det. En fondskontrol-
leret virksomhed er en del af samfundets ressourcer, og det er
uheldigt, hvis en måske forlængst afdød stifters ønsker – måske
endda utilsigtet – forhindrer en effektiv udnyttelse heraf.  

Mulige 
problemer i store 
andelsselskaber

Andelseje har inden for nogle brancher klaret sig fint i konkur-
rencen med andre ejerformer. Nogle andelsselskaber har nu op-
nået en så dominerende markedsandel og har en så stor gruppe
af andelshavere, at der kan opstå styringsproblemer. Da andels-
haverne kun har én stemme hver, uanset kapitalindskud i og
omsætning med selskabet, har de store selskaber en yderst
spredt ejerkreds. I enkelte brancher er der kun ét betydeligt
selskab, og den enkelte andelshavers mulighed for at følge
selskabets udvikling er stærkt begrænset. I den situation stiller
det store krav til konkurrencemyndighedernes regulering og den
interne kontrol i selskabet at sikre en effektiv drift, idet andels-
havernes pres på selskabet må formodes at være betydeligt
mindre end i de små andelsselskaber.

Offentligt ejerskab
har stor betydning

Staten og kommunerne ejer eller kontrollerer en lang række
virksomheder, der producerer offentlige ydelser eller varer og
ydelser med henblik på salg. Styringen af de offentlige selskaber
afviger fra de privat ejede selskaber ved, at den aktive ejerrolle
udøves af personer, som normalt ikke vil have nogen økonomisk
gevinst ved driften af selskabet. Konsekvensen kan være
manglende omkostningsstyring og ringe udvikling af nye pro-
dukter og ydelser. I de sidste 15-20 år er en række offentlige
institutioner og virksomheder blevet mere selvstændige og
markedsorienterede. Hvis der er tilstrækkelig mange aktører på
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markedet, kan de offentlige virksomheder privatiseres, eller
aktiviteterne kan udliciteres. Udliciteringer har på nogle områ-
der, eksempelvis kommunal busdrift, givet væsentlige effektivi-
seringer og prisfald. Hvis det ikke er muligt at etablere konkur-
rence, er der behov for en offentlig regulering, som animerer
både offentlige og private virksomheder til at producere ydel-
serne bedst og billigst.

Resultatløn kan
motivere ledelsen,
men spiller kun lille
rolle i dag

Det grundlæggende problem for ejerne af en virksomhed, uanset
om de er offentlige eller private, er, om virksomheden ledes i
overensstemmelse med ejernes intentioner. Præstationsafhængig
aflønning er en af de muligheder, som ejerne har for at discipli-
nere ledelsen og skabe bedre samklang mellem de to gruppers
interesser. Under halvdelen af de danske ledere har bonus som
en formel del af deres lønaftale. Bonus udgør godt 10 pct. af den
samlede aflønning til ledelsen. Den ringe størrelse gør, at kun en
lille del af variationen i ledernes aflønning kan forklares af
ændringer i virksomhedernes resultat.

Bonusløn bør 
baseres på 
relative resultat

Som hovedprincip bør bonus knyttes til virksomhedens relative
resultat, dvs. resultatet i forhold til sammenlignelige virksom-
heder i branchen. Herved aflønnes ledelsen for forhold, den har
mulighed for at påvirke, og ikke eksempelvis den generelle
økonomiske udvikling. Aktier og aktieoptioner har uheldige
egenskaber som aflønningsformer, da de kan give uhensigts-
mæssige incitamenter. Endvidere kan aktieoptioner, som det har
været tilfældet i USA, være med til at skævvride indkomst-
fordelingen. Der bør under alle omstændigheder være fuld
åbenhed om ledelsens aflønningsforhold for at skabe klarhed om
dens incitamenter.
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