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Not 6.   Löner och ersättningar

Löner och ersättningar – totalt

Koncernen 

MSEK 2018 2017

Styrelser, VD:ar och vVD:ar 260 255

 – varav rörliga lönedelar 49 46

Övriga 8 004 7 297

Summa löner och ersättningar 8 264 7 552

Sociala kostnader 1 366 1 272

Pensionskostnader, förmånsbestämda planer 143 142

Pensionskostnader, premiebestämda planer 593 577

Totala personalkostnader 10 366 9 543

Koncernens pensionskostnader och pensionsutfästelser avseende styrelser, 

VD:ar och vVD:ar uppgår till MSEK 32 (32) respektive MSEK 267 (290). 

MSEK 93 (110) av pensionsutfästelserna tryggas av Alfa Lavals Pensionsstiftelse.

Aktierelaterade ersättningar

Under perioden 2017 till 2018 existerade inga aktierelaterade ersättningar 

inom Alfa Laval.

Rörliga ersättningar

Alla anställda har antingen en fast lön eller en fast baslön. För vissa personal-

kategorier innehåller ersättningspaketet också en rörlig del. Detta avser 

personalkategorier där det är sedvanligt eller del av ett marknadsmässigt 

erbjudande att betala en rörlig del. Rörliga ersättningar är mest vanliga i 

försäljningsrelaterade jobb och för högre chefsbefattningar. Normalt utgör 

den rörliga delen en mindre del av det totala ersättningspaketet. 

 

Kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman 2018 beslutade att implementera ett modifierat kontantbaserat 

långsiktigt incitamentsprogram för maximalt 95 seniora chefer inom koncernen 

inklusive koncernchefen och de personer som definieras som ledande be-

fattningshavare. Utfallet i det modifierade programmet beror på hur EBITA 

och faktureringstillväxten har utvecklats över treårsperioden, med en viktning 

50/50 mellan målen. Detta innebär att ingen tilldelning kommer att ske de 

första två åren i och med att det är först år tre som det kan avgöras i vilken 

utsträckning målen har uppnåtts. Maximalt utfall utgår när målen överträffas. 

Ersättningen från det modifierade långsiktiga incitamentsprogrammet kan utgöra 

mellan maximalt 20 och 50 procent av den fasta ersättningen beroende på 

befattning. Utbetalning till deltagarna i programmet sker efter år tre och endast 

under förutsättning att de fortfarande är anställda vid utbetalningstidpunkten. 

Årsstämmorna 2015 till 2017 beslutade att implementera steg fem till sju 

av ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram för maximalt 85 seniora 

chefer inom koncernen inklusive koncernchefen och de personer som definieras 

som ledande befattningshavare. 

Varje steg löper över tre år och med en separat tilldelning för varje år, som 

fastställs oberoende av de övriga två åren. Eftersom varje steg löper över tre 

år kommer tre steg av programmet alltid att löpa parallellt. Under 2018 har 

steg sex, sju och åtta av programmet löpt parallellt.

Den slutgiltiga tilldelningen för varje steg beräknas på den anställdes baslön 

per år vid slutet av treårsperioden. Den maximala tilldelningen är länkad till 

den anställdes årliga maximala rörliga ersättning och sätts som en procent-

sats av baslönen enligt följande:

Maximalt långsiktigt incitament 

Maximalt långsiktigt incitament  

i procent av baslönen

Maximal rörlig 

ersättning per år i 

procent av baslönen Per år och steg

Totalt över  

treårsperioden  

per steg

60% 15% 45%

40% 10% 30%

30% 8,3% 25%

25% 6,7% 20%

15% 4% 12%

Kolumnen ”Per år och steg” visar maximal tilldelning per steg och år. I och med 

att tre steg löper parallellt under varje år så kan den maximala tilldelningen i 

procent under ett visst år bli lika stor som den maximala tilldelningen i procent 

för ett visst steg under hela treårsperioden.

Utfallet av programmet är kopplat till utvecklingen av resultatet per aktie (EPS) 

för Alfa Laval. EPS-målen för de enskilda åren inom varje steg fastställs av 

styrelsen vid inledningen av treårsperioden och framgår av nedanstående tabell 

för de steg som utbetalats under 2018 (fem) eller pågår (sex-sju). I tabellen 

visas också EPS-utfallet för respektive år.

Resultat per aktie

Koncernen 

Mål och utfall

SEK 2018 2017 2016 2015

EPS-mål för steg:  

Fem N/A 10,14 9,30 8,45

Sex 9,42 8,64 7,85 N/A

Sju 6,88 6,25 N/A N/A

EPS-utfall 10,77 7,09 8.43* 9,15

* Justerat för jämförelsestörande poster om MSEK -1 500.

Tilldelningen beräknas på följande sätt. När EPS-utfallet är inom intervallet 

90 procent till 110 procent av EPS-målet får den anställde den andel av 

maximal tilldelning som framgår av nedanstående graf. EPS-utfall på 90 

procent eller lägre av EPS-målet ger ingen tilldelning och EPS-utfall på 110 

procent eller mer ger maximal tilldelning.

För att vara berättigade till utbetalning måste de anställda vara i tjänst på 

tilldelningsdatumet och utbetalningsdatumet (utom i fall av avslutad anställning 

beroende på pensionering, dödsfall eller sjukdom). Om den anställde säger 

upp sig eller blir uppsagd före slutet av treårsperioden förfaller tilldelningarna 

och den anställde blir inte berättigad till någon utbetalning. Om den anställde 

byter till en befattning som inte är berättigad att delta i detta program utbetalas 

de delar som redan har tjänats in i samband med befattningsbytet. Utbetalda 

ersättningar från det långsiktiga incitamentsprogrammet påverkar inte den 

pensionsgrundande lönen eller semesterlönen.
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Löner och ersättningar till Koncernledningen

Koncernen Koncernledning

Koncernchefen/Verkställande  

direktören
Andra ledande  

befattningshavare
Tom Erixon

kSEK 2018 2017 2018 2017

Löner och ersättningar    

  Baslön 10 500 9 250 28 884 27 068
   Rörlig lön 1) 5 522 3 003 8 737 6 849
   Kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram 1) 1 343 2 859 2 626 7 180

  Övriga förmåner 2) 310 249 3 234 2 738

Totala löner och ersättningar 17 675 15 361 43 481 43 835

Pensionskostnader   

  Ålders- och efterlevandepension 5 274 4 649 15 643 16 971

  Liv-, sjuk- och sjukvårdsförsäkring 72 69 331 287

Totala pensionskostnader 5 346 4 718 15 974 17 258

Summa inklusive pensioner 23 021 20 079 59 455 61 093

Antal andra ledande befattningshavare vid årets slut  8 8

Rörlig lön   

  Omfattas Ja Ja Ja Ja

  Icke garanterat mål av baslönen 30% 30% Icke satt Icke satt

  Maximum av baslönen 60% 60% 40% 40%

Kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram   

  Omfattas Ja Ja Ja Ja
    Årets tilldelning (kSEK) 3) 3 197 1 472 3 849 2 399

  Intjänade obetalda tilldelningar per 31 december (kSEK) 6 189 4 027 8 087 6 312

Utfästelse om förtida pension 4) Nej Nej Ja Ja

Utfästelse om avgångsvederlag Ja 5) Ja 5) Ja 6) Ja 6)

Utfästelse om ålders- och efterlevandepension 7) 8)

1) Avser vad som under året har utbetalats.
2)  Värdet av tjänstebil, skattepliktiga traktamenten, semesterersättning och kontant  

utbetald semester.
3) Baserat på bedömd baslön vid det framtida utbetalningstillfället.
4)  Från 62 års ålder. En premiebaserad förtida pensionslösning med en premie om  

15 procent av den pensionsgrundande lönen.
5)  Om Alfa Laval avbryter hans anställning före 61 års ålder erhåller han 24 månaders 

ersättning, mellan 61 och 62 erhåller han 12 månaders ersättning och efter 62 erhåller 

han 6 månaders ersättning.
6)  Maximum 2 årslöner. Utfästelserna definierar de förutsättningar som skall vara uppfyllda 

för att vederlag skall utgå.

Kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram 

Koncernen

MSEK, om inget annat anges Per år Ackumulerat

Steg

Beslutat  

av årsstämman

Avseende perioden

Betalas  

i april

Faktiskt utfall i % av maximalt utfall
Betalning i procent 

av baslönen baserat 

på 15% i rörlig 

ersättning

Tilldelningar

1 januari – 31 december 2018 2017 2016 2015 Hittills Betalda Bedömda

Fem 2015 2015 2017 2018 N/A 0,00% 3,23% 91,42% 31,55% 3,79% 9 N/A

Sex 2016 2016 2018 2019 100,00% 0,00% 86,94% N/A 62,31% 7,48% N/A 17

Sju 2017 2017  2019 2020 100,00% 100,00% N/A N/A 100,00% 8,00% N/A 20

Tilldelning per år 19 10 8 9 Totalt 9 37

Kostnaderna för tilldelningarna per steg och per år är baserat på bedömda baslöner vid det framtida utbetalningstillfället.

Baserat på utfallet av EPS under perioden 2015 till 2018 har de olika stegen resulterat i följande tilldelningar:

7)  Omfattas inte av ITP planen. Har en premiebestämd förmån omfattande 50 procent av 

baslönen. Därutöver har han möjlighet att avsätta lön och rörliga lönedelar för en temporär 

ålders- och familjepension.
8)  För löner över 30 basbelopp finns en premiebaserad lösning, med en premie om 30 procent 

av den pensionsgrundande lönen utöver 30 basbelopp. De ledande befattningshavarna 

hade också fram till den 1 maj 2012 en särskild familjepension som utgjorde en utfyllnad 

mellan ålderspensionen och familjepensionen enligt ITP. För de personer som var ledande 

befattningshavare den 1 maj 2012 har den särskilda familjepensionen omvandlats till en 

premiebaserad kompletterande ålderspension baserat på premienivån för december 

2011. Därutöver har de möjlighet att avsätta lön och rörliga lönedelar för en temporär 

ålders- och familjepension.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningarna till koncernchefen/verkställande direktören bestäms av styrelsen 

baserat på förslag från ersättningsutskottet enligt riktlinjerna som fastställts 

av årsstämman. Ersättningarna till övriga medlemmar i koncernledningen 

bestäms av ersättningsutskottet enligt samma riktlinjer. Den princip som 

tillämpas vid fastställande av ersättningen till ledande befattningshavare är 

att erbjuda en marknadsmässig ersättning där ersättningspaketet i huvudsak 

baseras på en fast månadslön, med möjlighet till tjänstebil och därutöver en 

rörlig ersättning på upp till 40 procent av lönen (verkställande direktören upp 

till 60 procent av lönen). Utfallet av den rörliga lönedelen beror på graden av 

uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning 

även kvalitativa mål. Riktlinjerna för pension, uppsägning och avgångsvederlag 

skiljer sig åt mellan koncernchefen/verkställande direktören och övriga ledande 

befattningshavare och framgår av nedanstående tabell. 

Årsstämmorna 2015 till 2017 beslutade att implementera steg fem till sju av 

ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram för maximalt 85 seniora chefer 

inom koncernen inklusive koncernchefen och de personer som definieras 

som ledande befattningshavare. 

Årsstämman 2018 beslutade att implementera ett modifierat kontantbaserat 

långsiktigt incitamentsprogram för maximalt 95 seniora chefer inom koncernen 

inklusive koncernchefen och de personer som definieras som ledande befattnings-

havare. Utfallet i det modifierade programmet beror på hur den justerade EBITA-

marginalen och faktureringstillväxten har utvecklats över treårsperioden, med 

en viktning 50/50 mellan målen. Detta innebär att ingen tilldelning kommer att 

ske de första två åren i och med att det är först år tre som det kan avgöras i vilken 

utsträckning målen har uppnåtts. Maximalt utfall utgår när målen överträffas. 

Ersättningen från det modifierade långsiktiga incitamentsprogrammet kan utgöra 

mellan maximalt 20 och 50 procent av den fasta ersättningen beroende på 

befattning. Utbetalning till deltagarna i programmet sker efter år tre och endast 

under förutsättning att de fortfarande är anställda vid utbetalningstidpunkten. 

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2019 att implementera steg två 

av det modifierade kontantbaserade långsiktiga incitamentsprogrammet för 

perioden 1 januari 2019 – 31 december 2021 för maximalt 95 seniora chefer 

inom koncernen inklusive koncernchefen och de personer som definieras 

som ledande befattningshavare. Inga övriga förändringar i dessa riktlinjer 

föreslås av styrelsen.
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Ersättningar till styrelseledamöter *

Koncernen  

kSEK  2018 2017

Arvode per uppdrag:  

  Styrelsens ordförande 1 675 1 575

  Övriga styrelseledamöter 560 525

Tillägg till:  

  Ordföranden i revisionsutskottet 175 175

  Övriga ledamöter i revisionsutskottet 125 125

  Ordföranden i ersättningsutskottet 50 50

  Övriga ledamöter i ersättningsutskottet 50 50

Arvode per namn:  

  Anders Narvinger Ordförande 1 725 1 625

  Arne Frank ** Ledamot  – 288

  Henrik Lange Ledamot 685  –

  Ulla Litzén Ledamot  – 650

  Anna Ohlsson-Leijon Ledamot 685 650

  Finn Rausing Ledamot 735 700

  Jörn Rausing Ledamot 610 575

  Ulf Wiinberg Ledamot 610 525

  Margareth Øvrum Ledamot 560 525

Totalt  5 610 5 538

* Valda vid årsstämman och inte anställda i bolaget. ** Avliden under 2017.

De redovisade ersättningarna avser perioden mellan två årsstämmor.

Styrelsens ordförande har inget avtal om framtida pension eller avgångs-

vederlag med Alfa Laval.

Revisionsutskottet och ersättningsutskottet har haft följande ledamöter under 

de senaste två åren:

2018 2017

Revisionsutskottet:

   Ordförande Finn Rausing Finn Rausing

   Övrig ledamot Anna Ohlsson-Leijon Anna Ohlsson-Leijon

   Övrig ledamot Henrik Lange Ulla Litzén

Ersättningsutskottet:

   Ordförande Anders Narvinger Anders Narvinger

   Övrig ledamot Ulf Wiinberg Arne Frank

   Övrig ledamot Jörn Rausing Jörn Rausing

Ledamöterna i utskotten väljs vid konstituerande styrelsemöte direkt efter 

årsstämman.

Under 2018 och 2017 har tre av de andra ledande befattningshavarna i kon-

cernledningen gått i pension eller lämnat bolaget, Thomas Thuresson per 1 mars 

2018, Svante Karlsson per 1 april 2017 och Peter Balliere per 1 februari 2018. 

Deras kostnader under respektive år ingår i ovanstående tabell.

Styrelsen

För 2018 uppbär styrelsen ett fast arvode om totalt kSEK 5 610 (5 538), 

vilket fördelas mellan de ledamöter som utses av årsstämman och som inte 

är anställda i bolaget. Dessa ledamöter erhåller inga rörliga ersättningar.

Not 7.    Upplysning om revisorer  

och revisorers arvoden

Raden ”Koncernrevisorer” i nedanstående tabell avser de revisorer som väljs 

vid årsstämman för Alfa Laval AB (publ). Årsstämman 2018 beslutade att 

välja EY som koncernens revisorer för det kommande året. 2017 var KPMG 

koncernens revisorer. 

Arvoden och kostnadsersättning

Koncernen

MSEK 2018 2017

Revisionsuppdrag  

Koncernrevisorer 34 34

Övriga revisionsbyråer 1 0

Totalt 35 34

Andra revisionstjänster  

Koncernrevisorer 1 2

Övriga revisionsbyråer 1 1

Totalt 2 3

Skatterådgivning  

Koncernrevisorer 5 6

Övriga revisionsbyråer 7 7

Totalt 12 13

Övriga tjänster  

Koncernrevisorer 2 1

Övriga revisionsbyråer 5 8

Totalt 7 9

Omkostnader  

Koncernrevisorer 2 1

Övriga revisionsbyråer 0 0

Totalt 2 1

Totalt

Koncernrevisorer 44 44

Övriga revisionsbyråer 14 16

Totalt 58 60

Ett revisionsuppdrag innefattar att granska årsredovisningen, att värdera de 
använda redovisningsprinciperna och väsentliga bedömningar som gjorts av 
företagsledningen liksom att utvärdera den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. Det innefattar också en granskning för att kunna ge ett 
utlåtande om styrelsens ansvarsfrihet. Andra revisionstjänster är sådana 
som ligger utanför revisionsuppdraget. Skatterådgivning avser rådgivning 
med anknytning till diverse skattefrågor. Alla andra uppdrag definieras som 
övriga tjänster. Omkostnader avser ersättning för utlägg såsom resekostnader, 
sekreterartjänster etc.  

Not 8.    Jämförelsestörande poster

Övriga rörelseintäkter har påverkats av jämförelsestörande poster om 

MSEK 151 (-) under 2018. Den jämförelsestörande intäkten under 2018 

avser tre poster.

Försäljningen av den Alonte-baserade verksamheten för kommersiella 

tubvärmeväxlare och försäljningen av verksamheten för värmeväxlarsystem 

har resulterat i en total vinst om MSEK 26. 

Försäljningen av en fastighet i Lima i Peru har resulterat i en vinst om 

MSEK 70.

Baserat på ett domstolsbeslut i en tvist med de tidigare ägarna till Ash-

brook Simon-Hartley har Alfa Laval erhållit en köpeskillingsnedsättning med 

MSEK 55. Förvärvet av Ashbrook Simon-Hartley skedde under 2012. 


