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Ställningstagande av finanspolitiska ministerutskottet 7.6.2007

Konkurrenskraftig premiering som baserar sig på produktion av ägarvärde inom statsbolagen
och statens intressebolag

Det ligger i ägarnas gemensamma intresse att bolaget har en kunnig ledning, som är engagerad i
verksamheten och som agerar i enlighet med ägarnas intressen, och att bolaget både kan anställa och i
sin tjänst hålla kvar sådana personer som det behöver för en framgångsrik verksamhet. Till följd av
detta skall staten i egenskap av ägare för sin del säkerställa att bolaget har möjlighet att på
konkurrenskraftiga villkor tävla om professionella ledare och andra nyckelpersoner. Samtidigt skall man
se till att premieringen inte leder till sådana överdrifter att de mål som ägaren satt för
premieringssystemet äventyras.

En annan viktig omständighet för ägarna är styrelsens sammansättning samt styrelsemedlemmarnas
kunnande och säkerställandet av deras engagemang i verksamheten. Ägarna måste därför säkerställa
att styrelsernas arvoden motsvarar det engagemang och den tidsanvändning som krävs av
ordförandena och medlemmarna.

Vid ägarstyrningen skall dessutom beaktas att företagens framgång inte endast beror på eller är
ledningens och styrelsens förtjänst. En yrkeskunnig och motiverad personal är en central
framgångsfaktor för företagsverksamheten, vilket gör att hela personalen måste garanteras en rättvis
möjlighet att dra nytta av företagets goda resultat.

Staten har lika väl i egenskap av enda ägare, majoritetsägare som betydande minoritetsägare ett
särskilt intresse av att säkerställa att premieringen av såväl ledningen, nyckelpersonalen och
förvaltningsorganens medlemmar som hela personalen säkerställer och förbättrar bolagens
verksamhetsbetingelser och konkurrenskraft. Samtidigt är det för en stor ägare emellertid viktigt att
premieringen grundar sig på en resultatrik verksamhet, som också ägaren eller ägarna har blivit
delaktiga av. Därför fastställer finanspolitiska ministerutskottet följande riktlinjer som gäller statsägda
bolag

• avlöning och premiering av den operativa ledningen och andra nyckelpersoner,

• premiering av personalen samt

• premiering av medlemmarna i förvaltningsorganen.

Syftet med riktlinjerna är att de skall följas vid ägarstyrningen och vid definierandet av ägarens
ställningstaganden i fråga om alla bolag i vilka staten har majoritetsinnehav. Samma riktlinjer skall i
mån av möjlighet också tillämpas i statens intressebolag. I de bolag som sköter statliga specialuppgifter
bör kriterierna för premieringen planeras bolagsvis så att de beaktar ifrågavarande specialuppgift och
hur väl bolaget lyckas i fullföljandet av sin uppgift.

I detta ställningstagande förutsätter finanspolitiska ministerutskottet att premieringen är så transparent
som möjligt.

1. Premieringen av ledningen och nyckelpersonerna grundar sig på en framgångsrik verksamhet och en
ökning av ägarvärdet

Beslut om premier till ledningen fattas i regel av styrelsen. Ägarna förväntar sig att styrelserna följer
med den allmänna utvecklingen och ser till att det tillämpade premieringsförfarandet är
konkurrenskraftigt. Samtidigt skall styrelserna försäkra sig om att premieringsbesluten inte under några
som helst omständigheter leder till oskäliga fördelar. Utgångspunkten är att grundlönen är
konkurrenskraftig och att tilläggsarvodena grundar sig på ett mätbart resultat och på en god prestation
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av den som erhåller arvodet. När ett företags prestationsförmåga bedöms, skall sådana kriterier
användas som på ett rättvist sätt tar fram företagets framgång i relation till konkurrenternas och som
även beaktar det ägarvärde som företaget producerat.

För att dessa principer skall kunna förverkligas förutsätts följande:

1.1. Lönesättningen för företagsledningen och nyckelpersonerna granskas som en helhet, där de olika
elementen utgörs av grundlönen, naturaförmåner, resultatpremiesystem, aktiepremieringssystem samt
andra individuella villkor i arbets- eller befattningsavtalet, såsom pensionsålder och pensionens nivå.

1.2. Premieringen skall grunda sig på ett rättvist och klart iakttagbart sätt på företagets framgång och på
produktion av ett ökat ägarvärde. Nivån på grundlönen måste vara skälig och alla tilläggsarvoden och
premieringssystem skall vara bundna vid resultatet.

1.3. Vid tillämpningen av resultatpremier skall användningen av aktiebundna premieringssystem
beaktas så att överlappande system inte medför oskäliga förmåner för samma personer. Kriterierna för
årlig bonus och premieringsprogram på längre sikt (i allmänhet på minst 3 år) skall formuleras så att två
olika tilläggsarvoden inte utbetalas på samma grund.

1.4. Ett penningarvode som grundar sig på resultatet bör i allmänhet dimensioneras så att det utgör
högst 40 % av grundlönen, om det inte finns särskilda orsaker till en högre dimensionering, t.ex. på
grund av bolagets strategi och mål eller konkurrensläget i branschen.

1.5. Aktiebunden premiering skall dimensioneras så att det årliga värdet på premier i form av aktier som
fås på basis av långsiktiga aktiepremieringssystem vid tidpunkten för utbetalning av arvodet inte
överstiger förmånstagarens grundlön på årsbasis, om inte särskild orsak till annat föreligger. En
värdestegring av aktier som redan har intjänats ligger i samtliga aktieägares intresse.

1.6. Vid tillämpningen av aktiebunden premiering är det väsentligt att premieringen leder till att
målpersonen engagerar sig långsiktigt i bolaget och har tillräcklig ekonomisk bindning till bolaget samt
att företagsledningens och nyckelpersonalens intressen därigenom likriktas med ägarnas intressen.
Aktiepremiernas andel av den sammanlagda kompensationen bör dimensioneras med beaktande av
företagets storlek, omständigheter som sammanhänger med branschen och risknivån samt ledningens
uppgifter, ansvar, specialkunnande och även gällande aktieinnehav sedan tidigare hos den grupp som
skall premieras.

1.7. Sådana villkor får inte godkännas i befattningsavtalen för verkställande direktörer och övrig högre
ledning, vilka ger upphov till överstora pensionsförmåner eller vilka skulle tillåta att personen i fråga går
i pension innan han eller hon fyllt 60 år. I linje med höjningen av den allmänna pensionsåldern bör
strävan vara att höja åldersgränserna i pensionsavtalen.

1.8. I fråga om lön under uppsägningstid och avgångsbidrag för verkställande direktörer och övrig högre
ledning skall sådana lösningar eftersträvas som följer allmän praxis eller kommer nära den (härvid kan
maximiersättningen utgöra lönen för 12 + 12 månader).

2. Ledningens och nyckelpersonernas engagemang i företaget stärks genom premier i form av
penninglön samt genom ekonomiskt bindande premieringssystem där premien utgörs av aktier

Som ägare godkänner staten inte användningen av premieringssystem i form av optioner.
Internationella exempel och en omfattande debatt visar att optioner inte alltid medför ett sådant
engagemang eller beteende hos företagsledningen som främjar ägarnas intresse och åstadkommer en
ökning av ägarvärdet på lång sikt. Premieringssystem där premien utgörs av aktier skall grunda sig på
motiveringar som hänger nära samman med bolaget och de förväntningar som gäller utvecklingen av
dess verksamhet.

Vid utvecklingen av premieringen och premieringssystemen är de centrala målen fortsättningsvis att de
utformas klarare, samt att målpersonernas bindning till bolaget utökas och engagemanget blir
långsiktigt. Varje premieringssystem som tas i bruk bör (i) stå i samklang med statens ägarroll, (ii) styra
till en ökning av ägarvärdet och engagera på lång sikt samt (iii) till sina villkor vara skäligt och så
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förutsägbart att oskäliga arvoden inte är möjliga. Staten förutsätter att styrelserna beaktar dessa
utgångspunkter samt att de fäster särskild uppmärksamhet vid den bindande effekten och vid
förebyggandet av överdrifter.

När premieringen utvecklas, bör särskild uppmärksamhet ägnas sambandet mellan målpersonens
insats och arvodet. De nyckelpersoner som omfattas av sådana premieringsprogram där premien
utgörs av aktier bör med sin egen insats kunna inverka på premien. Ofta är detta inte möjligt i fråga om
aktiebaserade premieringssystem, utom när det gäller den strategiska ledningen och en grupp av
centrala nyckelpersoner.  Dessutom bör uppmärksamhet fästas vid att aktiebaserade
premieringssystem också måste ha en bindande effekt, och att de inte bör användas enbart för
premieringsnivåns skull. Därför är det motiverat att sträva efter att målgruppen för dessa system
dimensioneras rätt.

I fråga om premieringen av ledningen och nyckelpersonerna förutsätter förverkligandet av dessa
principer följande:

2.1. Som instrument för aktiebaserad premiering används i första hand aktiepremieringssystem som
grundar sig på framgångsfaktorer och en ökning av ägarvärdet. Kostnaderna för premieringen bör i
första hand belasta bolaget och först i andra hand ägarna.

2.2. Till aktiepremieringssystemen fogas sådana begränsningar i överlåtelsen av aktier som säkerställer
att de som får aktier engagerar sig i bolaget och i en ökning av dess ägarvärde. Begränsningarna får
dock inte vara orimliga, varken i fråga om tid eller mängd. Som ett motiverat mål kan i allmänhet anses
ett aktieinnehav som motsvarar grundlönen för ca ett år, för vars överskridande del begränsningarna
inte gäller. Därtill borde en överlåtelse av aktierna vara möjlig först efter att de har ägts minst två år.

2.3. Ifall bolaget inte är börsnoterat, fogas till aktiepremieringssystemen dessutom sådana villkor för
inlösen och lösenbelopp som säkerställer att aktierna realiseras efter att arbets- eller
befattningsförhållandet har upphört eller sedan innehavet har överskridit målnivån. I statens helägda
bolag får ledningens och nyckelpersonernas innehav, som grundar sig på aktiepremier, inte leda till att
statens innehav och rösträtt sjunker under 90,1 %.

2.4. Samtliga system som används vid premiering bör vara långsiktiga, engagerande och klart bundna
till utvecklingen av ägarvärdet.

3. Medlemmarna i förvaltningsorganen premieras i första hand med penningarvoden

Handels- och industriministeriet har årligen beställt utredningar över premieringsnivån och
premieringspraxis i fråga om börsbolagens styrelsemedlemmar och styrelseordförande. I fråga om
förvaltningsråden finns ingen motsvarande jämförelsegrupp, och premieringsnivån bör dessutom
bedömas i förhållande till förvaltningsrådens uppgifter, vilka varierar från bolag till bolag. Utredningarna
ger vid handen att den genomsnittliga premieringsnivån i statsbolag och statens intressebolag har varit
på en konkurrenskraftig nivå, men arvodena skall utvärderas regelbundet i förhållande till den allmänna
premieringsnivån.

Flera börsbolag har i stället för det traditionella penningarvodet tagit i bruk procedurer, där
styrelsemedlemmarnas arvoden antingen betalas delvis med aktier i bolaget (aktiearvodesmodell) eller
med hjälp av optioner binds till utvecklingen av bolagets aktiekurs på liknande sätt som i fråga om
incitament. Staten godkänner inte heller optionssystem som ett medel att premiera förvaltningsorgan.
Däremot kan aktiearvodesmodellen, som rekommenderas av andra institutionella ägare, också vara
förenlig med statens intressen som ägare, när den för sin del betonar styrelsens uppgift som garant för
det långsiktiga utvecklandet av bolaget och ägarvärdet. Det finns ingen orsak för staten att vara
föregångare i denna sak, men när aktiearvodesmodellen fortsätter att bli allmännare bör den kunna
övervägas också i statsbolagen och statens intressebolag. Ibruktagandet av aktiearvodesmodellen bör
också i detta fall bedömas separat i varje bolag och alla bolagsvisa faktorer bör beaktas noga.

I fråga om premieringen av medlemmarna i förvaltningsorganen förutsätter genomförandet av dessa
principer följande:
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3.1. Arvodena till styrelseordförandena och styrelsemedlemmarna i statsbolagen och statens
intressebolag skall fortsättningsvis vara jämförbara med konkurrenternas. I regel betalas
styrelsemedlemmarnas arvoden i pengar.

3.2. I statsbolagen och statens intressebolag kan av särskilda skäl användas aktiearvoden för
styrelsemedlemmarna, ifall de blir allmänt rådande praxis i konkurrerande bolag.  Optionssystem som
riktas till styrelserna skall inte användas.

3.3. Arvodena för förvaltningsrådens ordförande och medlemmar skall i första hand bedömas utgående
från förvaltningsrådets uppgifter.

4. Hela personalen bör få möjlighet att dra nytta av framgången

Personalen bör ha en rättvis möjlighet att dra nytta av företagets framgång. De resultatpremie- och
bonussystem som används i bolagen bör garantera personalen en rättvis andel av bolagets goda
resultat. Centrala instrument vid premieringen av personalen är resultatlön och personalfonder.

För att dessa principer skall kunna genomföras förutsätts att

4.1. Premiering som grundar sig på framgångsrik verksamhet och den vinst som bolaget har genererat
utsträcks att omfatta hela personalen på ett sätt som övervägs bolagsvis. Instrument för en dylik
premiering är resultatpremier och personalfonder, där de vinstarvoden som har kanaliserats till dem
också kan användas för att köpa aktier i det egna bolaget på börsen.

5. Premieringen är transparent och centrala uppgifter offentliggörs

Premieringen är i första hand ett sätt att säkerställa rekryteringen av en bra och kunnig ledning och
personal och att engagera dem i bolaget. Samtidigt utgör premieringen också ett budskap till placerarna
om att bolagets nuvarande ägare har satsat på ledningen, styrelsen och personalen. Både för ägarna
och potentiella placerare är det viktigt att kunna bedöma om premieringen är korrekt och om den står i
rätt proportion till företagets framgång. Av statens medverkan som ägare följer att också premieringen
är förknippad med ett större krav på öppenhet än normalt, eftersom det måste säkerställas att ägarens
verksamhet kan kontrolleras.

Långsiktiga premieringssystem som grundar sig på aktievärdet är av särskild betydelse för aktieägarna.
Därför rekommenderas det att offentligt noterade bolag informerar om ibruktagande av sådana, även i
det fall att det inte föreligger någon lagstadgad informationsskyldighet.

För att den öppenhet som behövs skall kunna nås förutsätts det att företaget antingen i sin tryckta
årsberättelse, eller om sådan saknas, på ett annat ändamålsenligt sätt offentliggör den centrala
informationen i anslutning till premieringen. Därtill ser staten som ägare till att åtminstone informationen
om statsbolagen finns tillgänglig på en webbadress.

På ägarstyrningens webbsidor lägger man till länkar till börsbolagens webbplatser. Minst följande
uppgifter om icke börsnoterade bolag skall vara tillgängliga samtidigt och i en tillräckligt lättläst form:

5.1. Bolagets firma samt statens ägarandel och andel av rösträtten.

5.2. Bolagsordningens paragraf om bolagets bransch.

5.3. Föregående räkenskapsperiods resultaträkning eller sammandrag av resultaträkningen samt
balansräkningen.

5.4. Namnet på verkställande direktören jämte det sammanlagda beloppet av de löner och arvoden
som betalats till honom eller henne under föregående kalenderår samt en beskrivning av vilka element
denna lönesättning och premiering består av.
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5.5. En beskrivning av ledningsgruppens och den eventuella nyckelpersongruppens storlek samt de
premieringssystem som används för att premiera dem.

5.6. Namnet på styrelsens ordförande, vice ordförande och medlemmar, det sammanlagda beloppet av
deras löner och arvoden samt grunderna för hur de fastställs.

5.7. Uppgifter om premier som baserar sig på resultat och framgångsfaktorer, om personalfonder och
eventuella övriga premieringsmekanismer som gäller annan personal.


