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Ställningstagande av finanspolitiska ministerutskottet

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

Till de viktiga frågorna för ägarstyrningen hör att säkerställa att bolaget har en kunnig
ledning som är engagerad i verksamheten och 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 ägarna för sin del säkerställa att bolaget
har möjlighet att tävla om professionella ledare och andra nyckelpersoner på
konkurrenskraftiga villkor.

En annan viktig omständighet för ägaren är styrelsens sammansättning samt
styrelsemedlemmarnas kunnande och säkerställandet av att de är engagerade i
verksamheten. Till följd av detta måste ägarna säkerställa att styrelserna bildas på basis av
kunnande och sakkunskap och 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.

Både som enda ägare, som majoritetsägare och som en betydande minoritetsägare har staten
ett särskilt intresse av att säkerställa att premieringen av såväl ledningen, nyckelpersonalen
och förvaltningsorganens medlemmar som hela personalen för sin del säkerställer och
förbättrar bolagens verksamhetsbetingelser och konkurrenskraft. Samtidigt är det dock
viktigt för en stor ägare att premieringen grundar sig på en sådan resultatrik verksamhet som
också ägaren eller ägarna har blivit delaktiga av. Därför fastställer finanspolitiska
ministerutskottet följande riktlinjer som gäller

- avlöning och premiering av den operativa ledningen och övriga nyckelpersoner i
statsbolagen,

- premiering av statsbolagens personal samt
- premiering av medlemmarna i statsbolagens förvaltningsorgan.

Syftet med riktlinjerna är att de skall följas vid ägarstyrningen av och vid definierandet av
ägarens ställningstaganden i fråga om alla statsbolag som är verksamma på marknadsvillkor.
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 att
genomföra den.
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I detta ställningstagande förutsätter finanspolitiska ministerutskottet att premieringen är så
genomsynlig som möjligt.

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

Med tanke på statens intressen som ägare och trovärdigheten i statens ägarpolitik är det
ytterst viktigt att premieringen av den högsta ledningen och nyckelpersonerna i statsbolagen
och statens intressebolag i regel motsvarar praxis hos konkurrenterna. Detta är en
förutsättning för att bolagen skall kunna konkurrera vid rekryteringen av så kompetenta
företagslednings- och sakkunnigresurser som möjligt.

Ur ägarnas synvinkel är det väsentligt att det centrala kriteriet för premieringen är företagets
framgång och en ökning av ägarvärdet. Principen för premieringen av ledningen, styrelsen
och personalen är att endast framgång som är bättre än en normalprestation kan utgöra grund
för utbetalning av tilläggsarvoden och förtjänst av incitament. När ett företags
prestationsförmåga bedöms skall en sådan jämförelsegrupp användas som på ett rättvist sätt
tar fram företagets framgång i relation till konkurrenternas. När det bedöms om företagets
verksamhet är resultatrik bör vid sidan av resultatet, dividendbetalningen och de centrala
nyckeltalen också beaktas det ägarvärde som företaget producerar. Det kan bedömas t.ex.
med hjälp av EVA –kalkyler.

För att dessa principer skall kunna realiseras förutsätts att

1.1 avlöningen av företagsledningen och nyckelpersonerna granskas som en helhet där centrala
element är grundlönen, natura förmåner, resultatarvodessystem, aktieinnehavs- och
incitamentsystem samt andra individuella villkor i arbets- eller befattningsavtalet, såsom
pensionsålder och pensionens nivå.

1.2 premieringen på ett rättvist och klart iakttagbart sätt grundar sig 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 när resultatarvoden används, användningen av aktiebundna premieringssystem beaktas så att
överlappande system inte medför oskäliga förmåner för samma personer. Ett penningarvode
som grundar sig på resultatet bör i allmänhet dimensioneras så att det utgör högst 40 % av
årslönen, om det inte finns särskilda grunder för en högre dimensionering, t.ex. till följd av
bolagets strategi och mål eller konkurrensläget i branschen.

1.4 när en aktiebunden premiering används, denna premiering leder till att personen engagerar sig
tillräckligt i bolaget i och med innehavet samt att företagsledningens och nyckelpersonalens
intressen därigenom går i samma riktning som ägarnas. Incitamentens och arvodenas andel av
hela kompenseringen bör dimensioneras så att företagets storlek, omständigheter som
sammanhänger med branschen och risknivån samt ledningens uppgifter, ansvar,
specialkunnande och även aktieinnehavet hos den grupp som skall premieras vid tidpunkten i
fråga beaktas.
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1.5 sådana villkor inte godkänns i befattningsavtalen för verkställande direktörer och övrig högre
ledning, vilka skulle tillåta att personen i fråga går i pension innan han eller hon fyllt 60 år.
Strävan bör vara att åldersgränserna i pensionsavtalen höjs som en följd av att den allmänna
pensionsåldern höjs.

1.6 i fråga om lön och avskedsersättning under uppsägningstiden för verkställande direktörer och
övrig högre ledning eftersträvas sådana lösningar som följer allmän praxis eller kommer nära
den (härvid kan som maximiersättning anses lönen under 6 + 6 månader).

2. Ledningen och nyckelpersonerna sporras och deras engagemang i bolaget ökas i första
hand med innehav och endast i exceptionella fall med optioner

Principen för premieringen är att statsbolagens och statens intressebolags premieringsnivå
skall vara konkurrenskraftig och de skall kunna konkurrera med andra företag om kunniga
ledar- och sakkunnigresurser på jämförbara villkor.

Statens aktieinnehav är betydande och till sin art antingen långvariga eller bestående.
Ägarintresset inriktas inte i första hand på kursutvecklingen under en viss tid utan på ett
långsiktigt och kontinuerligt ökande av ägarvärdet. Därför är möjligheten att engagera
ledningen och nyckelpersonerna i bolaget genom innehav ytterst viktig.

För säkerställande av att premieringen är konkurrenskraftig måste incitament kunna
användas, men staten är som ägare beredd att godkänna endast sådana incitamentsystem,
vilkas motiveringar hänger nära samman med bolaget och de förväntningar som gäller
utvecklingen av dess verksamhet och vilka samtidigt leder till ett tillräckligt engagemang
utgående från ägande. Dessutom måste långsiktigheten i statens ägande beaktas när
incitamentsystemen konstrueras. Eftersträvandet av kursstegringar på kort sikt och
möjligheterna till oförutsägbara optionsintäkter, som är typiska för vissa incitamentsystem,
måste därför uteslutas. När systemen planeras måste också sådana alternativ bedömas som
inte alls späder ut de gamla ägarnas innehav i bolaget och vilkas kostnader entydigt betalas
av bolaget och inte av dess ägare. I vilket fall som helst måste systemens utspädande effekt
hållas skälig.

Som ägare godkänner staten inte användningen av traditionella schematiska optionsmodeller
till följd av deras slumpaktighet och kortsiktighet samt bristande engagemang i ägandet.
Även annars är principen den att incitamentsystemen inte är ett självändamål. Därför
förhåller sig staten som ägare återhållsamt till aktiebaserade incitament med vilka inte
sammanhänger direkt aktieinnehav. Internationella exempel och en omfattande debatt visar
att optionerna inte alltid medför ett sådant engagemang och att med dem inte säkerställs ett
sådant beteende hos företagsledningen som främjar ägarnas intresse och åstadkommer en
ökning av ägarvärdet på lång sikt.

När incitamentsystemen i statsbolagen och statens intressebolag utvecklas är centrala mål
fortsättningsvis att göra incitamenten klarare, göra att de medför större engagemang i
bolaget och göra dem långsiktigare. Varje incitamentsystem 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 förutsägbart att oskäliga arvoden inte är
möjliga.



4

När incitamenten utvecklas bör särskild uppmärksamhet ägnas sambandet mellan
målpersonens insats och arvodet. Den som får ett incitament bör med sin egen insats kunna
inverka på det arvode denne får, och detta är ofta inte möjligt i fråga om aktiebaserade
premieringssystem utom i fråga om den strategiska ledningen och den centrala gruppen
nyckelpersoner. Dessutom bör uppmärksamhet ägnas att aktiebaserade incitament också
måste ha en engagerande effekt, och de bör inte användas enbart till följd av
premieringsnivån. Därför är det motiverat att försöka ge målgruppen för aktiebaserade
incitament rätt storlek.

I fråga om sporrandet av ledningen och nyckelpersonerna förutsätter realiserandet av dessa
principer följande:

2.1 Incitamentsystem används endast om det finns skäl för användningen av dem, vilka
sammanhänger med bolaget och utvecklandet av dess verksamhet. Som instrument för
aktiebaserad premiering används i första hand aktiepremieringssystem som grundar sig på
resultatrik verksamhet och en ökning av ägarvärdet.

2.2 Kostnaderna för incitamenten bör i första hand betalas av bolaget och först i andra hand av
ägarna. Därför bör incitamentsystemens utspädande effekt minimeras.

2.3 Till incitamentsystemen bör alltid fogas ett engagemang i form av ägande så att, ifall
optionssystem av särskilda skäl används, en del av optionerna skall användas för teckning av
bolagets aktier och så att personen i fråga måste hålla de tecknade aktierna eller de som
erhållits som arvode antingen en tid som fastställs i programmet eller så länge
arbetsförhållandet till bolaget fortgår.

2.4 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 tidsmässigt eller vad gäller kvantiteterna.
Som ett motiverat mål kan i allmänhet anses ett aktieinnehav som motsvarar grundlönen för ca
ett år, för vars överskridande del begränsningarna inte gäller.

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

2.6 När beslut fattas om incitamentsystem för den högsta ledningen och nyckelpersonerna bör
traditionella schematiska optionsmodeller inte alls användas.

2.7  Incitamentsystemen bör vara långvariga, engagerande och klart bundna till utvecklingen i fråga
om ägarvärdet.

3. Medlemmarna i förvaltningsorganen premieras och engageras men sporras inte

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
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bör dessutom bedömas i förhållande till förvaltningsrådens uppgifter, vilka varierar från
bolag till bolag.

Den genomsnittliga premieringsnivån för styrelserna i statsbolagen och statens intressebolag
är klart lägre än genomsnittsnivån i börsbolagen och i synnerhet ordförandenas arvoden är
klart under nivån i övriga börsbolag.

Flera börsbolag har tagit i bruk alternativ till det traditionella arvodet i pengar, där
styrelsemedlemmarnas arvoden antingen betalas delvis med aktier i bolaget
(aktiearvodesmodell) eller med hjälp av optioner binds till utvecklingen i fråga om bolagets
aktiekurs på liknande sätt som i fråga om incitament. Styrelsens aktiebaserade incitament
har ansetts problematiska därför att en harmonisering av de intressen som övervakaren
(styrelsen) och de som övervakas (verkställande direktören och nyckelpersonerna) har inte
nödvändigtvis tjänar ägarens intressen. Ur statens synvinkel framhävs detta, eftersom
innehavet är långvarigt och ägaren sällan utnyttjar kortsiktiga stegringar i aktiekursen.
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 av det långsiktiga utvecklandet av bolaget och utvecklandet av
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 att

3.1. arvodena för styrelseordförandena och styrelsemedlemmarna i statsbolagen och statens
intressebolag hålls jämförbara med konkurrenternas. I regel betalas styrelsemedlemmarnas
arvoden i pengar.

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

3.3. arvodena för förvaltningsrådens ordförande och medlemmar i första hand bedöms
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
resultatarvodes- och bonussystem som används i bolagen bör garantera personalen en rättvis
andel av bolagets goda resultat. Centrala instrument vid permieringen av personalen är
resultatlön och personalfonder, vilka efter en lagändring år 2002 kan användas enhetligt för
hela företagets eller koncernens personal oberoende av vid vilken enhet eller i vilket land
var och en arbetar. För att dessa principer skall kunna genomföras förutsätts att

4.1 en premiering som grundar sig på resultatrik verksamhet och den vinst som bolaget har
genererat utsträcks till hela personalen på ett sätt som övervägs bolagsvis. Instrument för att
genomföra den är resultatarvoden samt personalfonder, där de vinstarvoden som har
kanaliserats till dem också kan användas för att köpa aktier i det egna bolaget på börsen.
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5. Premieringen är genomsynlig och centrala uppgifter offentliggörs

Premiering är i första hand ett sätt att säkerställa rekryteringen av en bra och kunnig ledning
och personal och att engagera dem i bolaget. Samtidigt är 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 med premieringen sammanhänger ett större krav på
öppenhet än normalt, eftersom det måste säkerställas att ägarens verksamhet kan
kontrolleras.

För att den öppenhet som behövs skall kunna nås förutsätts att företaget antingen i sin
tryckta årsberättelse eller om sådan saknas på ett annat ändamålsenligt sätt offentliggör
åtminstone följande information:

5.1. uppgifter om det beslutssystem som gäller ledningens och styrelsens förmåner samt
personalens resultatarvoden.

5.2. verkställande direktörens och hans eller hennes ställföreträdares fasta lön,
resultatarvodessystem, aktiearvodes- eller incitamentsystem samt totalbeloppen av de
arvoden som under en räkenskapsperiod har betalts utgående från dessa.

5.3. uppgifter om ledningsgruppens och den eventuella nyckelpersongruppens storlek samt
de premieringssystem som används för att premiera dem.

5.4. de totala beloppen av styrelseordförandens, vice ordförandens och medlemmarnas löner
och arvoden samt grunderna för hur de fastställs.

5.5 uppgifter om resultatarvodessystemet för hela personalen.


