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Agendapunkt 14 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare  

Styrelsen föreslår riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och övriga medlemmar av 
koncernledningen. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver 
styrelsearvode. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter årsstämman 2020 samt på 
ändringar i redan avtalade ersättningar som görs därefter. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som 
beslutas av bolagsstämman. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än 
svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att 
följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så 
långt som möjligt ska tillgodoses. 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets 
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla 
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att SAS kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning, 
vilket dessa riktlinjer möjliggör. Totalersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig 
samt stå i relation till ansvar och befogenheter. 

För information om bolagets affärsstrategi, se SAS hemsida (https://www.sasgroup.net/en/strategic-
priorities/). 

Formerna av ersättning m.m. 
Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell 
rörlig lön enligt separat överenskommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan 
därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade 
ersättningar. 

Fast lön 
Den fasta lönen ska bestå av fast årlig kontant lön. Den fasta lönen ska återspegla de krav som ställs 
på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå 
affärsmålen. Den fasta lönen ska också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och 
således vara individuell och differentierad. 

Rörlig lön 
Utöver fast lön kan ledande befattningshavare rapporterande till VD, enligt separat överenskommelse, 
erhålla rörlig lön vid uppfyllande av beslutade kriterier och mot att befattningshavarens fasta lön 
fryses för revision under viss period efter det att rörlig lön har utgått. Eventuell rörlig lön ska bestå av 
årlig rörlig kontant lön och får som högst motsvara 20 procent av den fasta årliga lönen. Uppfyllelse 
av kriterier för utbetalning av rörlig lön ska kunna mätas under en period om ett år.  

Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara 
finansiella, såsom EBT, CASK och PASK, eller icke-finansiella, såsom CO2 utsläpp, flygsäkerhet, 
medarbetarengagemang och kundnöjdhet. Den rörliga ersättningen ska till mindre än 30 procent vara 
beroende av icke finansiella kriterier. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas 
ersättning till bolagets resultat och hållbarhet främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, 
långsiktiga intressen och konkurrenskraft. 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats ska bedömas i vilken 
utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av 
bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. 



Villkor för rörlig lön ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, 
har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som 
rimlig.  

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana 
extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att 
rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver 
personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 20 
procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om 
sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. 

Pension 
För VD ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda och premierna ska 
inte överstiga 40 procent av den fasta årliga lönen. För övriga medlemmar av koncernledningen ska 
pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda om inte befattningshavaren 
omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Premierna för 
avgiftsbestämd pension ska inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig lön ska vara 
pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga 
på befattningshavaren (gäller Sverige och avgiftsbestämd pension). I det fallet ska premierna för 
avgiftsbestämd pension inte överstiga 36 procent av den fasta årliga lönen som en följd av 
pensionsavsättningar för rörlig lön. 

Övriga förmåner 
Övriga förmåner, som bl.a. kan omfatta bilförmån, reseförmån och sjukvårdsförsäkring, ska vara 
marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den sammanlagda ersättningen. Premier 
och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av 
den fasta årliga lönen. 

Villkor vid uppsägning 
För VD och övriga medlemmar av koncernledningen ska uppsägningstiden vara 6 månader vid 
uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska en uppsägningstid 
om maximalt 12 månader gälla. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag kunna utgå 
med belopp motsvarande högst ett års fast lön med full avräkning om befattningshavaren erhåller 
ersättning från ny anställning eller uppdrag. 

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning 
ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare 
befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fasta lönen vid 
tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för 
uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid 
som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 18 månader efter 
anställningens upphörande. 

Arvode till styrelseledamöter 
SAS stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras 
respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa 
tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett 
marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av SAS 
affärsstrategi och tillvaratagandet av SAS långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant 
konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet. 

Lön och anställningsvillkor för anställda 
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för 
bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens 
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av 
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna 
och de begränsningar som följer av dessa.  

Berednings- och beslutsprocess 
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår bl.a. att bereda principer för 



ersättning till koncernledningen och styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga 
fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av 
bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till 
koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt 
gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättning till VD ska beslutas inom 
ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av 
ersättningsutskottet. Ersättning till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av VD inom ramen 
för fastställda principer och efter avstämning med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets 
ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Vid styrelsens behandling av 
och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i koncernledningen, i 
den mån de berörs av frågorna. 

Frångående av riktlinjerna 
Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess 
hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i 
ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut 
om avsteg från riktlinjerna. 

 


