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En ny sEparat rapport om Ersättningar

introduktion

i år publicerades de första 
uppdaterade ersättningsrikt-
linjerna enligt Eus aktieägar-
rättsdirektiv. vid årsstämman 
2021 träder nu den andra 
delen i kraft, ersättningsrap-
porten. 

Aktieägarrättsdirektivet är inte 
längre något som kommer 
framöver. Den svenska tolknin-
gen av EU direktivet trädde i 
kraft i svensk aktiebolagslag 
under 2019, och bar med sig 
utökade krav på de publika 
bolagens ersättningsriktlinjer 
samt ett nytt krav om publi-
cering av årlig ersättningsrap-
port.

För första gången ska alltså de 
svenska bolagen publicera en 
ersättningsrapport, som ska 
vara separat från årsredovis-
ningen och tas upp på års-
stämman årligen.

Börja arBEta mEd 
rapportEn nu

Den första rapporten ska läg-
gas fram till årsstämman 2021, 
och behöver då innehålla infor-
mation som kräver noggrann 
kartläggning och diskussion 
internt. 

Erika Andersson, 
Vd och delägare 
Novare Pay Consulting 
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Bakgrund

EUs aktieägarrättsdirektiv 
lades fram för första gången 
i kölvattnet av finanskrisen 
2008. Syftet med direktivet är 
att främja mer aktivt ägande 
från både institutioner såväl 
som enskilda aktieägare. Man 
ansåg att genom transparens, 
har ägare möjlighet att ta ställ-
ning till hur bolagen styrs och 
på så sätt möjliggöra ett mer 
aktivt ägande.

Direktivet berör bland annat 
institutioners ägarpolicies, 
transparensregler för iden-
tifiering av aktieägare och 
liknande, men det finns också 
två centrala delar som berör 
ersättningsområdet. Dessa två 
delar, ersättningsriktlinjerna 
och ersättningsrapporten, träf-

far dels alla noterade bolag, 
men även de statligt ägda bo-
lagen och de bolag som följer 
Svensk Kod för Bolagsstyrning.

2020 lades de första ersätt-
ningsriktlinjerna fram för att 
godkännas av årsstämman, 
och dessa ska nu speglas i 
ersättningsrapporten. 

Det finns vissa friheter att 
tillämpa reglerna i direktivet 
i olika utsträckning för med-
lemsländerna, och det är där-
för viktigt att ha i åtanke att 
detta material berör den sven-
ska tillämpningen av direktivet 
i lagstiftning, men även i så 
kallad mjuk lagstiftning som i 
Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Evelina Gille, Konsult 
Novare Pay Consulting

aktiEägarrättsdirEktivEt
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innEhåll och omfattning

cEntrala krav

Kollegiet för svensk bolags-
styrning, som utvidgade den 
krets för vilket ersättning-
riktlinjerna skulle täcka till 
ledningsgruppen i sin helhet, 
har inte valt att göra detsam-
ma för ersättningsrapporten. 
Detta innebär i praktiken att 
endast Vd samt om det före-

kommer en vice Vd skall ingå 
i rapporten. För statliga bolag 
kan detta utvidgas på liknande 
sätt som i årsredovisningarna, 
vilket är upp till Näringsdepar-
tementet att ta ställning till. 
Nedan presenteras kraven på 
ersättningsrapporten.

ErsättningsrapportEn

omfattning 

Vd och Vice Vd (för statliga bolag eventuellt utvidgad krets)

stämmobeslut

Skall separat framläggas på bolagsstämman varje år. 
(8 kap. 53a § ABL)

innehåll

  Total ersättning till vd och gruppen ledande    
 befattningshavare uppdelad per ersättningsform. 

 Årlig förändring av ersättning, av bolagets resultat och   
 av den genomsnittliga för bolagets övriga anställda under  
 åtminstone de fem senaste räkenskapsåren.

 Antalet aktier/instrument som tilldelats eller erbjudits och  
 de huvudsakliga villkoren. 

 Om en möjlighet att enligt avtal kräva tillbaka rörlig 
 ersättning har använts.

 Eventuella avvikelser som har gjorts från riktlinjerna, med  
 förklaring och hänvisning till vilken del som avvikelsen avser.

 Hur synpunkter som har framförts i samband med en   
 stämmobehandling av en tidigare rapport om ersättningar  
 har beaktats. (8 kap. 53a § ABL)

1 

2 
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cEntrala krav

fokus på intErna diskus-
sionEr
Till skillnad från ersättnings-
riktlinjerna, som i en större 
utsträckning utgör legalistiska 
skrivningar och få interna an-
passningar, kräver ersättnings-
rapporten ett större iterativt 
arbete internt.

fEmårsövErsikt
Ett centralt exempel är kraven 

på en översikt av data för fem 
räkenskapsår, där Vd samt Vice 
Vds löneutveckling ska redo-
visas mot bolagets resultat 
och löneutveckling för hel-
tidsekvivalenter. I detta arbete 
finns därmed ett stort värde 

i att diskutera hur bolaget vill 
redovisa resultat, och i vilket 
eller vilka mått. Även gruppen 
heltidsekvivalenter behöver 
definieras och hur utvecklingen 
av ersättningen ska beräknas. 

uppföljning av Ersätt-
ningsriktlinjErna
De nya lagkraven uttrycker 

explicit att en motivering för 

hur ersättningen relaterar till 
de riktlinjer som antagits av 
stämman finns tillgänglig i 
rapporten. Även en motivering 
till hur kraven för de rörliga 
ersättningskriterierna tilläm-
pats och uppfyllts för året ska 
redovisas. 

Andreas Lauritzen, 
Konsult och delägare 
Novare Pay Consulting
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vår kunskap

hur vi kan Bistå i arBEtEt

Novare Pay Consulting är 

specialister på ersättningsom-

rådet. Eftersom vi arbetar med 
frågan från ett helhetsperspek-
tiv, har vi en unik förståelse för 
processer, kommunikation och 
specifika frågeställningar. 

Vi har även god insikt i hur 
marknaden utvecklas inom 

området och vad som är en 
marknadsmässig tillämpning 
av reglerna. Vi följer löpande 
de trender och nya lagkrav 
som uppkommer på området, 
och har kontakt med ett stort 
antal bolag och aktörer som 
driver dessa. 

projektledare och leda hela arbetet 
med rapporten från start till publi-
cering.

datapartner för simulering av olika 
scenarion för grafer och tabeller.

motpart för kontroll och diskussion 
av redan framtagen rapport.

diskussionspartner och bollplank 
i arbetet, för insikter i andra bolag 
och tolkningsfrågor.

vi kan agEra som
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kontakta 
oss

Erika andersson, Vd & delägare
Novare Pay Consulting 
+46 735 165 387
erika.andersson@novare.se

johanna sommarlund, Konsult & delägare, 
Novare Pay Consulting
+46 735 156 661
johanna.sommarlund@novare.se

novare pay consulting aB
Blasieholmsgatan 4B
111 48 StockholmSVERIGE
Copyright© 2020 Novare Pay Consulting
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Novare Pay Consulting är ett konsultföretag som är specialiserade på 
incitaments- och ersättningsfrågor. Vi är en del av Novaregruppen som 
är ledande inom chefs- och specialist-rekrytering samt ledarskapsut-
veckling och finanskoncernen Söderberg & Partners. Vi anser att män-
niskor utgör grunden för framgångsrika bolag varför rätt incitaments- 
och ersättningssystem är avgörande för företags långsiktiga prestation. 
Genom våra tjänster hjälper vi företag och organisationer att nå sina 
mål inom detta område.

Besök gärna www.novare.se/pay-consulting för mer information om oss 
och våra tjänster.


