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Sammanfattning 

 

I ett aktiebolag kan det finnas en verkställande direktör, vars uppgift är att sköta den löpande 

förvaltningen i bolaget, vilket stadgas i 8 kap. 29 § ABL. Det framgår inte av lag vad den löpande 

förvaltningen innefattar, vilket gör det svårt att veta var gränsen för den verkställande direktörens 

behörighet går. Svårigheten att avgränsa den löpande förvaltningen kan leda till konsekvenser i 

form av oenigheter mellan bolaget och tredje man, i det fall att den verkställande direktören vidtagit 

åtgärder som faller utanför dennes behörighet.  

 

Vidare kan det förekomma instruktioner, som avgränsar bolagsorganens arbetsuppgifter från 

varandra. Det är lagstadgat att publika aktiebolag, enligt 8 kap. 46 b § ABL, ska utforma VD-

instruktioner. För privata aktiebolag finns dock inget motsvarande krav. VD-instruktionerna kan i 

sig vara mer eller mindre detaljerade och skilja sig i utformningen från bransch till bransch. Frågan 

är huruvida styrelsens instruktioner till den verkställande direktören påverkar det juridiska 

begreppet löpande förvaltning och i så fall vilka eventuella konsekvenser detta kan få.  

 

Den verkställande direktören ska handla inom sin behörighet, vilken utgörs av den löpande 

förvaltningen, i enlighet med 8 kap. 42 § 1 st. samt 8 kap. 29 § ABL. Vidare ska den verkställande 

direktören inte företa rättshandlingar som faller utanför dennes befogenhet, vilken stadgas i 8 kap. 

42 § 2 st. ABL. Det framgår inte tydligt om de instruktioner som styrelsen delger den verkställande 

direktören, ska falla in under dennes behörighet eller dennes befogenhet. 

 

I uppsatsen beskrivs och analyseras innebörden av begreppet löpande förvaltning samt huruvida 

VD-instruktioner har inverkat på förståelsen för begreppet, och i så fall på vilket sätt. I vår slutsats 

har vi kommit fram till att löpande förvaltning är ett vagt begrepp som definieras olika mellan 

bolagen. VD-instruktioner inverkar på begreppet löpande förvaltning, i och med att de kan ses som 

tolkningsdata vid definiering av vad som är löpande förvaltning i det enskilda bolaget. I detta fall 

påverkar instruktionen den verkställande direktörens behörighet. Vidare har vi i vår uppsats kommit 

fram till att en VD-instruktion alltid är en instruktion från överordnat organ och blir därmed även 

befogenhetsinskränkande, utöver att vara tolkningsdata.  
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1.Inledning 

1.1 Problembakgrund 

 

I ett aktiebolags ledning kan ingå en verkställande direktör, 8 kap. 27 § Aktiebolagslagen (ABL). 

Den verkställande direktörens uppgifter definieras i 8 kap. 29 § ABL. Den verkställande direktören 

har ett förtroendeuppdrag och tillsätts av styrelsen,1 som i sin tur tillsats av bolagsstämman.2 

 

I 8 kap. 29 § ABL stadgas att den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen i 

bolaget. Det juridiska begreppet löpande förvaltning kan diskuteras eftersom det enligt vår mening 

inte framkommer tydligt i lag vad begreppet innefattar. Vi anser inte heller att domstolspraxis ger 

en tydlig ledning avseende vad som ingår i den löpande förvaltningen. Att så lite ledning återfinns 

avseende det juridiska begreppet torde leda till osäkerhet vad gäller den verkställande direktörens 

behörighet. 

 

Enligt 8 kap. 29 § ABL ska den verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt 

styrelsens anvisningar och riktlinjer, vilket i många fall torde handla om så kallade VD-

instruktioner. Instruktionerna är interna dokument som upprättas av styrelsen i det specifika bolaget. 

Frågan är huruvida sådana VD-instruktioner har  påverkat förståelsen av begreppet löpande 

förvaltning. Om VD-instruktionen de facto påverkar förståelsen av begreppet löpande förvaltning, 

torde det innebära att innehållet i instruktionen påverkar den verkställande direktörens behörighet. 

Ses VD-instruktionen istället endast som en föreskrift som meddelats från ett annat bolagsorgan, jfr 

8 kap. 42 § 2 st. 2 men., torde instruktionen istället påverka den verkställande direktörens 

befogenhet. Förståelsen för det juridiska begreppet löpande förvaltning är alltså relativt låg. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Vad innefattas i det juridiska begreppet löpande förvaltning? Påverkas innehållet i den löpande 

förvaltningen av hur VD-instruktioner utformas och i så fall på vilket sätt? 

 

 

 

                                                   
1 8 kap. 27 § ABL. 
2 8 kap. 8 § ABL. 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att genom studera olika rättskällor utreda det juridiska begreppet, löpande 

förvaltning, samt analysera huruvida VD-instruktioner inverkar på begreppet och i så fall på vilket 

sätt. Anledningen till varför vi utreder detta är för att klarlägga den verkställande direktörens 

behörighet och befogenhet, för att på så sätt kunna avgöra när en eventuell överträdelse av 

någondera av dessa har skett. Det är viktigt att försöka tydliggöra gränserna för den verkställande 

direktörens behörighet och befogenhet, eftersom det torde kunna minska framtida oklarheter och 

tvister. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Vi avgränsar oss i uppsatsen till aktiebolagsrätt och gör inga jämförelser med andra 

associationsformer. 

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metod 

 

I vår uppsats använder vi oss av den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatiken används ofta i 

samband med att man vill utreda vad som är gällande rätt, varpå man utgår från metoden när ett 

konkretiserat problem ska behandlas. Innebörden av metoden är dock omdiskuterad och flera olika 

synsätt medför en kluven uppfattning om hur metoden ska tillämpas.3 Det är vedertaget att lag ska 

rangordnas först, men det är omdiskuterat huruvida domstolspraxis eller förarbeten ska följa 

därefter. Längst ner i rangordningen hamnar doktrin och sedvänja (branschpraxis).4 Vi tolkar 

metoden som att källorna ska behandlas i hierarkisk ordning, varpå lag ska behandlas först och 

följas av förarbeten, domstolspraxis, doktrin etc.  

 

I uppsatsen använder vi oss av sexton VD-instruktioner, som utgör interna dokument för diverse 

bolag. För att få en så bred grund som möjligt för vår uppsats har vi sökt på Google efter VD-

instruktioner. Vi strävar efter att använda instruktioner från så många olika branscher som möjligt 

                                                   
3 Kellgren, Jan & Holm, Anders (2007). Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, s. 47. 
4 Lehrberg, Bert (2014). Praktisk juridisk metod. 7. [uppdaterade och omarb.] uppl. Uppsala: 

Iusté, s.101, s.106, s.109 jfr Bernitz, Ulf (red.) (2014). Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. 13., 

aktualiserade och kompletterade uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s.31-33. 
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eftersom instruktionerna skiljer sig från bransch till bransch och vi vill ge en så extensiv bild som 

möjligt. 

 

1.5.2 Material 

 

Vi grundar vår uppsats på svensk rätt, närmare bestämt lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Den 

lag som vi använder oss av mest är aktiebolagslagen (2005:551).  

 

För att skapa en djupare förståelse för begreppet löpande förvaltning, är det av intresse att 

undersöka den grund som begreppet vilar på. Begreppet återfinns i tidigare versioner av 

aktiebolagslagen och vi har därför valt att undersöka tidigare års författningar och förarbeten 

avseende aktiebolagslagen.  

 

För att få en bättre inblick i rättsläget använder vi oss av de tre rättsfall från HD som behandlar 

ämnet löpande förvaltning. På grund av att det finns så få rättsfall som beviljats prövningstillstånd i 

HD, så har vi valt att även använda oss av två domar från HovR. Vid avgörandet av ett rättsfalls 

tyngd har det stor betydelse om rättsfallet avgjorts i en underordnad domstol eller en överinstans. 

De högsta instanserna, till exempel HD, är prejudikatinstanser, vilket innebär att deras avgöranden 

blir ledande för framtida rättstillämpning.5 I vår uppsats lägger vi störst vikt vid HD:s avgöranden, 

men på grund av att så få rättsfall på området behandlats i HD har vi ändå valt att ha med några 

avgöranden från HovR, som komplement till HD:s avgöranden. Alla rättsfall vi behandlar i 

uppsatsen är från tiden innan den senaste upplagan av aktiebolagslagen från 2005, men på grund av 

att de paragrafer som behandlar den verkställande direktörens löpande förvaltning inte har ändrats i 

sak, så torde rättsfallen ändå vara relevanta för vår uppsats.  

 

Vi har även använt oss av en större mängd doktrin vid insamlandet av material till uppsatsen, vi har 

främst använt oss av svensk doktrin. Vi har dock utöver svensk doktrin använt oss av en bok av 

Taxell6 som behandlar den finska aktiebolagsrätten och vår bedömning är att Taxells åsikter är 

aktuella för vår uppsats. Anledningen till detta är att den svenska och finska aktiebolagslagen 

genom 1975 års aktiebolagslag harmoniserades med varandra,7 samt att Taxell enligt vår åsikt torde 

vara en etablerad doktrinförfattare även i Sverige. 

                                                   
5 Bernitz, Ulf (2012). Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. 12., [aktualiserade och kompletterade] uppl. 

Stockholm: Norstedts juridik, s. 133. 
6 Taxell, Lars Erik (1983). Aktiebolagets organisation. Åbo: Stift:s för Åbo akad. forskningsinst. 
7 Svernlöv, Carl (2012). Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion. 2. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 

s. 21 f. 



8 

 

Vissa böcker vi använt oss av klassas inte som doktrin utan snarare handböcker eller liknande. 

Dessa böcker har vi inte lagt lika stor vikt vid i uppsatsen men vi anser ändå att de behövs för att 

belysa hur VD-instruktioner brukas i praktiken. 

 

Vidare har vi tagit hjälp av sexton VD-instruktioner8 för att få en bättre förståelse för hur de 

utformas i verkligheten. Vi har använt oss av tre VD-instruktions mallar, en från fackförbundet 

Jusek, en från rådgivningsbolaget Almi och en från boken ”VD-boken: handbok för styrelse och 

VD”.9 Utöver dessa mallar har vi använt ett större antal VD-instruktioner från bolag i olika 

branscher, närmare bestämt fastighets-, teknik-, renhållnings-, hamn- och energibolag. 

 

1.6 Disposition  

 

I kapitel 2 beskrivs begreppet löpande förvaltning samt vilka faktorer som kan påverka vad löpande 

förvaltning är i ett specifikt bolag. För att kunna göra detta beskriver vi hur begreppet framställs i 

lag och förarbeten, redogör för ett antal rättsfall samt behandlar hur begreppet framställs i relevant 

doktrin. 

 

I kapitel 3 behandlas vad en VD-instruktion är. Vi utreder även vem som kan utfärda en VD-

instruktion och  beskriver, utifrån ett större antal riktiga VD-instruktioner från en rad olika bolag, 

vad en VD-instruktion vanligtvis innehåller och reglerar. 

 

I kapitel 4 utreds den verkställande direktörens behörighet och befogenhet med hjälp av lag, 

förarbeten samt doktrin. Vi belyser även vilka konsekvenser den verkställande direktörens 

överskridande av sin behörighet samt befogenhet leder till. Vi börjar även reda ut om VD-

instruktionen faller under den verkställande direktörens behörighet eller befogenhet samt vilka 

konsekvenser detta får.  

 

I kapitel 5 gör vi en sammanvägd analys över begreppet löpande förvaltning. Vi analyserar 

huruvida VD-instruktionen hamnar under den verkställande direktörens behörighet eller befogenhet 

samt vilka konsekvenser detta leder till. Avslutningsvis besvarar vi vår problemformulering genom 

att analysera om VD-instruktioner påverkar innebörden av begreppet löpande förvaltning samt hur 

denna påverkning tar sig i uttryck.  

                                                   
8 Läs om urvalsmetoden under avsnitt 1.5.1. 
9 Gustafsson, David (2010). VD-boken: handbok för styrelse och VD. 1. uppl. Näsviken: Björn Lundén information. 
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2. Det juridiska begreppet löpande förvaltning 

2.1 Relevanta lagrum 

 

Här nedan görs en genomgång av de för uppsatsen viktigaste lagrummen samt vilka frågor dessa 

kan tänkas ge upphov till. 

 

8 kap. 27 § ABL stadgar att det är styrelsen som får utse en verkställande direktör och paragrafen 

hänvisar till den verkställande direktörens uppgifter, vilka anges i 8 kap. 29 § ABL. I denna 

paragraf stadgas att den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 

styrelsens riktlinjer och anvisningar, någon utförligare beskrivning av den verkställande direktörens 

uppgifter ges inte i lagen. I 2 st. i samma paragraf, stadgas dock att den verkställande direktören får 

“vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt 

slag eller av stor betydelse”10 om beslutet är så brådskande att styrelsens godkännande inte kan 

inväntas. Kan detta stadgande innebära att åtgärder som i förhållande till bolagets omfattning och 

verksamhet är av vanligt slag eller av inte stor betydelse blir en yttre ram för den löpande 

förvaltningen? Frågan är vad som ryms i begreppet löpande förvaltning.  

 

Ett annat viktigt lagrum är 8 kap. 42 § ABL som bland annat behandlar konsekvenserna av den 

verkställande direktörens behörighets- och befogenhetsöverskridande. Paragrafen stadgar att en 

rättshandling blir ogiltig om den verkställande direktören överskridit sin behörighet eller befogenhet 

och bolaget visar att motparten var i ond tro. Om befogenhetsöverskridandet har skett genom en 

överträdelse av “föreskrift om föremålet för bolagets verksamhet eller andra föreskrifter som har 

meddelats i bolagsordningen eller av ett annat bolagsorgan”11 blir dock rättshandlingen giltig 

gentemot bolaget även om motparten var i ond tro. Frågan är var gränserna för den verkställande 

direktörens behörighet och befogenhet går samt om VD-instruktionen inverkar på någondera.  

 

2.2 Bakgrunden till dagens definition av löpande förvaltning 

2.2.1 Begreppets tillkomst 

 

I 1941 års förslag till aktiebolagslag12 återfinns begreppet löpande förvaltning för första gången. 

Lagberedningen13 hade uppmärksammat den ekonomiska förändring som, vid den tiden, medfört 

                                                   
10 8 kap. 29 § ABL. 
11 8 kap. 42 § ABL. 
12 SOU 1941:9. 
13 Ibid. 
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väsentliga förändringar av bolagsorganens ställning. Det hade enligt lagberedningen skett en 

maktförskjutning mellan bolagsorganen. Tidigare ansågs bolagsstämman vara det beslutande, 

styrelsen det verkställande och revisorn det kontrollerande organet. Vid tiden för förslaget hade 

dock styrelsen påförts en större roll, på grund av sitt väsentliga kunnande om bolaget, som också 

medfört ett stort inflytande på bolaget. Styrelsens "nya" roll ansågs påkallad på grund av den 

konkurrens som fanns på marknaden. Den hårda konkurrensen krävde en handlingskraftig 

bolagsledning som kunde ta snabba beslut.14 

 

I och med maktförskjutningen kom också en avgörande arbetsfördelning att genomföras. Av 

undersökningar som genomfördes påvisades att en verkställande direktör förekom i nästan alla 

bolag. Det fordrades att den dagliga driften av verksamheten skulle skötas av den verkställande 

direktören, som med sin sakkunskap och kännedom om bolaget hade ett viktigt inflytande över 

bolagets ledning. Det ansågs påkallat att styrelsen delegerade den del av ansvaret, som avsåg den 

dagliga driften och som inte ansågs ovanlig till storlek eller art, till en verkställande direktör. De 

uppgifter som påfördes den verkställande direktören skulle tillhöra den löpande förvaltningen och 

endast frågor som inte tillhörde den löpande förvaltningen skulle hänföras till styrelsen.15 

Lagberedningens exempel på vad den löpande förvaltningen innefattade var bland annat ingående 

av avtal med leverantörer och kunder samt anställning av arbetare och lägre tjänstemän.16 

 

Lagberedningen underströk i sitt förslag vikten av att dela upp arbetsuppgifter och ansvar mellan 

styrelsen och den verkställande direktören, för att, för svenska förhållanden, åstadkomma den 

optimala organisationen. Gränsen för den verkställande direktörens förvaltningsområde hade, enligt 

lagberedningen, satts i relation till redan rådande god affärssed. Den löpande förvaltningen 

innefattar ett ansvar för den löpande driften, tillsyn över bolagets befattningshavare samt att svara 

för ett fullgörande av bokföringsskyldigheten enligt lag. Vad som inte hör till den verkställande 

direktörens förvaltning är åtgärder av stor eller ovanlig betydelse för bolaget. Den verkställande 

direktören kan dock företa åtgärder av stor eller ovanlig betydelse, så till vida att beslut av styrelsen 

inte kan inväntas utan avsevärd olägenhet för verksamhetens gång. Avgränsningen mellan den 

verkställande direktörens och styrelsens uppgifter ligger, enligt lagberedningen, i att styrelsen ska 

handha de ärenden som inte ankommer på den verkställande direktören. Styrelsen ska utöva tillsyn 

över den verkställande direktören, samt se till att verksamheten, bokföringen och förvaltningen 

sköts på ett, för företaget, lämpligt sätt.17  

                                                   
14 Ibid., s. 304 f. 
15 Ibid., s. 305.  
16 SOU 1941:9, s. 324. 
17 SOU 1941:9, s. 307 f. 
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Sammantaget torde det alltså vara fråga om en uppdelning av arbetsuppgifterna, i syfte att uppnå 

den mest lämpliga organisationsstrukturen, som låg till grund för lagberedningens förslag till att 

verkställande direktören skulle ta över den löpande förvaltningen. Definitionen av begreppet idag 

skiljer sig inte direkt från tiden för förslaget,18 eftersom det än idag handlar om att sköta löpande 

förvaltningen av bolaget. Det framgår inte direkt vad det är som legat till grund för utformningen av 

begreppet, det vill säga vilka faktorer som påkallat just användningen av löpande förvaltning. Det 

torde ändock vara fråga om ett intresse av att skapa ett omfattande begrepp, med sikte på den 

dagliga driften i bolaget, som formas efter den egna verksamheten, mot bakgrund av dess art och 

storlek. Lagberedningen har också tydliggjort att avgränsningen för den verkställande direktörens 

förvaltningsområde, vid tiden för förslaget,19 grundades i dåvarande god affärssed. Det framgår inte 

några andra avvägningar av prop. 1944:5, än det som framgått av SOU 1941:9.  

 

2.2.2 Begreppet löpande förvaltning befästs 

 

År 1975 kom en ny aktiebolagslag, denna lag togs fram av de nordiska länderna ihop och syftet var 

att harmonisera de nordiska ländernas lagar rörande aktiebolag med varandra, för att främja 

näringslivet i Norden. Fokus lades också på att förenkla och skära ner lagens formalitets- och 

publicitetsregler.20 Förslaget till den nya aktiebolagen (SOU 1971:15) var till stor del uppbyggd på 

samma sätt som 1944 års lag.21 

 

Den 54 §22 i förslaget motsvarade i sak den tidigare utformningen av reglerna, som definierade vad 

som föll under den verkställande direktörens löpande förvaltning. Endast mindre förändringar hade 

skett. Anledningen till förändringarna var att Danmarks företrädare i utredningen menade att, 

stadgandet om att verkställande direktör endast handhar den löpande förvaltningen och att all annan 

ledning och förvaltning tillfaller styrelsen, inte var rättvisande. Danmarks företrädare menade att 

verkställande direktör hade ett väsentligt inflytande även utanför den löpande förvaltningen. Den 

nya formuleringen tillmötesgick till viss del Danmarks företrädares synpunkter, men i sak innebar 

den ingen förändring för gällande svensk rätt. SOU 1971:15 innebar alltså inga nämnvärda 

                                                   
18 SOU 1941:9. 
19 Ibid. 
20 Svernlöv, Carl (2012). Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion. 2. uppl. Stockholm: Norstedts juridik,  

s. 21 f. 
21 SOU 1971:15, s. 117. 
22  Denna paragraf reglerade styrelsens och verkställande direktörens skyldigheter och kompetens i fråga om bolagets 

förvaltning. 
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förändringar rörande innebörden av begreppet löpande förvaltning.23  

 

Vad avser den verkställande direktörens rätt att företräda bolaget och teckna dess firma, har en 

förändring gjorts. Tidigare hade verkställande direktör inte rätt att företa rättshandlingar som enligt 

lag skulle ske skriftligen, utredningen ansåg dock att denna bestämmelsen inte längre var rimlig och 

föreslog därför att den skulle tas bort. Anledningen till att bestämmelsen togs bort var att 

rättshandlingar som ingår i den löpande förvaltningen ofta kan ha skriftlig form som krav och att det 

finns flera rättshandlingar som går långt utöver den löpande förvaltningen som inte kräver skriftlig 

form. Utredningen föreslog att den verkställande direktören skulle kunna företräda bolaget och 

teckna dess firma i alla angelägenheter som faller under bolagets löpande förvaltning.24 

 

I prop. 1975:103 uttrycktes att utvecklingen som konstaterades i SOU 1941:925 vad gäller 

maktförskjutningen från styrelse till verkställande direktör hade förstärkts, vilket i sig inte stred mot 

redan gällande lag.26 I propositionen angavs även att styrelsen själva kunde bestämma vad som i 

bolaget skulle anses höra till den löpande förvaltningen. Styrelsen fick ta tillbaka uppgifter som 

handhades av den verkställande direktören, men inte i sådan mån att den verkställande direktörens 

ställning rubbades. Vidare föreskrevs i propositionen vissa ramar för vad den löpande förvaltningen 

skulle anses innefatta, och några av de faktorer som reglerade begreppets omfattning är bolagets 

beskaffenhet och storlek.27  

 

2.2.3 Nuvarande reglering 

 

I prop. 1993/94:196 kom inga förändringar avseende den löpande förvaltningen, men däremot 

avseende nuvarande 8 kap. 42 § i ABL. Paragrafen föreskriver idag konsekvenser för 

kompetensöverskridande, varvid verkställande direktör vid eventuellt överskridande av sin 

behörighet, 1 st. 2 men., endast kan binda bolaget i de fall tredje man varit i god tro. Likaså vad 

gäller den verkställande direktörens befogenhetsöverskridande, 2 st. 1 men., så krävs att tredje man 

varit i god tro för att avtalet ska vara giltigt gentemot bolaget. Vidare återfinns en alternativregel, 2 

                                                   
23 SOU 1971:15, s. 208 f.   
24 Ibid., s. 215.   
25 Se avsnitt 2.2.1. 
26 Prop. 1975:103, s. 235 f. 
27 Prop. 1975:103, s. 374 f. och Lind, Johan (1981). Aktiebolagslagen: kommentarer till 1975 års lagstiftning. 2., 

omarb. uppl. Stockholm: Liber Förlag, s. 179 f. 
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st. 2 men., som berör de tillfällen som verkställande direktör, trots överskridande av befogenhet, de 

facto binder bolaget till ett avtal med tredje man, oberoende av dennes onda tro. Tidigare lydelse av 

den verkställande direktörens kompetensöverskridande föreskrev inte den idag gällande 

alternativregeln i nuvarande 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. I och med prop. 1993/94:196 kom alltså den 

idag gällande alternativregeln, vilken innebär att om verkställande direktör handlat utanför 

föreskriften om bolagets verksamhetsföremål, andra föreskrifter som har meddelats i bolagsordning 

eller av annat bolagsorgan, så gäller rättshandlingen oberoende av tredje mans onda tro.28    

     

I prop. 1997/98:99 fastlades aktiebolagets organisation så som den kommer till uttryck i dagens 

ABL. Lagförändringen syftade delvis till att förtydliga de olika bolagsorganens kompetens och 

skyldigheter, för att det skulle bli lättare att urskilja vem som bar ansvaret för eventuella 

försumligheter.29 Förslaget till ändring av 1975 års aktiebolagslag grundades bland annat i att lagen 

ansågs föråldrad och att näringslivet genomgått förändringar, tekniskt och internationellt, vilket 

krävde en översyn av tidigare regler för styrelse, verkställande direktör och revisorer.30 Regeringen 

och kommittén var dock överens om att reglerna, avseende den verkställande direktörens uppgifter 

och ansvarsområden, inte borde ändras.   

 

År 2005 tillkom en ny aktiebolagslag (SFS 2005:551), varvid inga förändringar gjordes avseende 

begreppet löpande förvaltning eller den verkställande direktörens behörighet eller befogenhet. Av 

prop. 2004/05:85 framgår att regeringen föreslagit att överföra väsentliga delar avseende bolagets 

ledning från tidigare aktiebolagslag (1975:1385), till den nya lagen.31 Regeringens förslag 

överensstämde med kommitténs och remissinstanserna hade inga invändningar mot kommitténs 

förslag. 

 

2.2.4 Slopande av kravet på skriftlig instruktion 

 

Genom prop. 2013/14: 86 kom ett förslag på förändring av 2005 års aktiebolagslag avseende 

reglerna om bolagets organisation. Utredningen föreslog bland annat att kravet på styrelsen i ett 

aktiebolag, att utfärda en skriftlig instruktion för den verkställande direktörens arbetsuppgifter, 

skulle tas bort. Regeringen höll med utredningen men ändrade så att kravet endast togs bort för 

privata aktiebolag. Slopandet av kravet på skriftlig instruktion motiverades med att endast 25 % av 

alla privata aktiebolag hade en verkställande direktör och även om en verkställande direktör fanns 

                                                   
28 Prop. 1993/94:196, s. 168 ff. 
29 Prop. 1997/98:99, s. 1. 
30 Ibid., s. 75. 
31 Prop. 2004/05:85, s. 307. 
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så fanns oftast nära personliga relationer inom bolagsledningen som gjorde att skriftliga 

instruktioner blev för oflexibelt för att fungera i praktiken.32 Krav på skriftlig instruktion till 

verkställande direktör skulle dock kvarstå i publika aktiebolag, eftersom dessa ansågs ha en central 

funktion i det svenska näringslivet som motiverade detta.33 Genom denna förändring slopades alltså 

kravet för privata aktiebolag att upprätta en skriftlig VD-instruktion. 

 

Sammantagen torde alltså maktförskjutningen, som ansågs ligga till grund för den tillsatta 

verkställande direktören, vara starten för det juridiska begreppet löpande förvaltning. Begreppet, 

som utformades genom bland annat exempel i SOU 1941:9, har inte förändrats under årens gång, 

utan har i stort sett samma innebörd som vid dess tillkomst. En förändring som förstärkte den, enligt 

SOU 1941:9, maktförskjutning som skett från bland annat styrelse till den verkställande direktören, 

var slopandet av den regel som föreskrev att den verkställande direktören inte fick företa 

rättshandlingar med krav på skriftlighet. Den löpande förvaltningen torde, i och med slopandet av 

denna regel, ha utvidgats i sin betydelse. 

 

2.3 Hur har domstolspraxis påverkat begreppets innebörd 

2.3.1 Inledning 

 

Rättspraxis rörande begreppet löpande förvaltning är tunn, och det finns endast ett fåtal rättsfall där 

HD har uttalat sig om löpande förvaltning. Vi har även valt att ta med några avgöranden från HovR 

för att få en djupare inblick i hur domstolarna ser på begreppet löpande förvaltning. Nedan 

framställs fallen var för sig och avslutningsvis görs en sammanfattning av HD:s och i vissa fall 

HovR:s uttalanden.  

 

Samtliga nedanstående rättsfall utspelar sig innan antagandet av den nuvarande aktiebolagslagen. 

Tidsaspekten torde dock inte leda till några problem eftersom utredningen i kapitel 2 visar att 

betydelsen av begreppet löpande förvaltning inte har ändrats från den tidsperiod rättsfallen härrör 

från fram till idag.   

 

 

 

                                                   
32 Prop. 2013/14: 86, s. 57. 
33 Prop. 2013/14:86, s. 58. 



15 

2.3.2 NJA 1958 s. 186 

 

I detta rättsfall hade en verkställande direktör, som inte var särskild firmatecknare, accepterat ett 

anbud avseende en fråga, vilken inte låg inom den löpande förvaltningen. Frågan var huruvida 

accepten av anbudet hade lett till ett för bolaget bindande avtal.  

 

Ett fastighetsbolag som ägde flera biografer förhandlade med ett bolag som producerade 

reklamfilm, om reklamfilmsbolagets ensamrätt att visa reklamfilm. Fastighetsbolaget företräddes av 

sin verkställande direktör Frans H., som av styrelsen hade fått i uppdrag att sköta förhandlingarna 

med reklamfilmsbolaget. När förhandlingarna hade pågått under en period hölls ett styrelsemöte där 

fastighetsbolagets styrelse konstaterade att avtalet med reklamfilmsbolaget var fördelaktigt men att 

vissa större frågor fortfarande kvarstod obesvarade. Frans H. fick, på grund av de obesvarade 

frågorna, i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med reklamfilmsbolaget. Efter styrelsemötet ringde 

Frans H. företrädaren till reklamfilmsbolaget och det var vad som sades i detta samtal som parterna 

var oense om. Fastighetsbolaget hävdade att Frans H. under samtalet meddelade reklamfilmsbolaget 

att styrelsen såg positivt på avtalet och att de därför kunde fortsätta förhandlingarna. 

Reklamfilmsbolagets menade istället att Frans H. under samtalet meddelat deras företrädare att 

styrelsen hade godkänt avtalet och att ett skriftligt avtal skulle underskrivas nästa gång de sågs. 

Ytterligare ett samtal ägde rum två dagar senare, och enligt reklamfilmsbolaget meddelade då Frans 

H. att styrelsen ändrat sig och tagit tillbaka godkännandet av anbudet. Fastighetsbolaget menade 

däremot att Frans H. under samtalet förklarade att de inte var intresserade av att fortsätta 

förhandlingarna. 

 

HD lade stor vikt vid att avtalet var en angelägenhet av stor betydelse för bolaget, och att detta 

medförde att avtalet inte föll under den löpande förvaltningen. I och med att avtalet inte föll under 

de uppgifter som innefattades av den löpande förvaltningen, saknade Frans H. behörighet att sluta 

ett för bolaget bindande avtal. Det fanns inte heller något bemyndigande, i form av beslut på 

styrelsemöte, vilket skulle medföra att Frans H. hade rätt att binda bolaget vid avtalet. HD 

underströk även att inga andra förhållanden hade kommit fram som tydde på att Frans H. hade dylik 

behörighet. HD anförde att dessa omständigheter tillsammans med att reklamfilmsbolagets 

företrädare måste ha insett att ett avtal av detta slag kräver styrelsens godkännande, innebar att 

bindande avtal inte hade kommit till stånd. 
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2.3.3 NJA 1968 s. 375 

 
Detta rättsfall avsåg en muntlig sidoöverenskommelse till ett hyresavtal som en verkställande 

direktör för ett fastighetsbolag slutit med en hyresgäst. Frågan var om detta muntliga sidoavtal var 

bindande för fastighetsbolaget. 

 

Mellan ett fastighetsbolag och ett restaurangbolag hade ett hyresavtal om 25 år träffats, avseende 

två lokaler. En av lokalerna var egentligen avsedd att användas som kontor, men skulle för 

hyresgästen anpassas till restaurang- och konditorirörelse.  Den extra inredningen bekostades av 

fastighetsbolaget och hyran skulle därefter ökas med detta belopp. Tvisten avsåg huruvida en 

muntlig överenskommelse förelåg mellan restaurangbolaget och fastighetsbolagets verkställande 

direktör Bror H. Enligt restaurangbolaget avsåg den muntliga överenskommelsen det förhållande att 

den kostnad fastighetsbolaget haft för den extra inredningen inte skulle påverka lokalens hyra, utan 

avbetalas löpande under en period av 10 år. Restaurangbolagets företrädare ville att även 

sidoöverenskommelsen skulle avtalas skriftligen, men han fick till svar att något skriftligt avtal inte 

kunde upprättas eftersom Bror H. ville kunna upplysa andra hyresgäster om att alla lokaler hade 

samma hyra. Enligt fastighetsbolaget och Bror H. hade någon muntlig överenskommelse inte 

träffats, och ett förhållande som stärker denna uppfattning var att hyresvärden tagit upp lån från 

flera av hyresgästerna och att hyresnämnden då ställde specifika krav rörande hyresavtalen. 

Fastighetsbolaget hävdade även att även om en muntlig överenskommelse ansågs träffad, så skulle 

den ändock inte anses bindande för bolaget eftersom ett sådant avtal låg utanför den verkställande 

direktörens löpande förvaltning. 

 

I HD åberopade fastighetsbolaget ett utlåtande från professor Håkan Nial, vilket behandlade 

begreppet löpande förvaltning och utgjorde en stor del av HD:s referat.34 Nial anförde bland annat 

att det i förarbetena till aktiebolagslagen anges ett par exempel på vad som omfattas av den löpande 

förvaltningen. Exemplen avser bland annat ingående av avtal med leverantörer och kunder samt 

anställande av arbetare och lägre tjänstemän. Nial tillade även att det i förarbetena stadgas att denna 

rätt är beroende av att avtalet med hänsyn till sitt innehåll, den tidsrymd det avser samt vissa 

förhållanden inom bolaget inte framstår som ovanligt eller av större betydelse för bolaget. Enligt 

Nial är det av detta stadgande uppenbart att den löpande förvaltningen i viss mån är beroende av 

vad för slags verksamhet bolaget bedriver samt hur stor verksamheten är.  

                                                   
34 NJA 1968 s. 375, på s. 381. 
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Nial gick sedan vidare till att uttala sig kring frågan i fallet, om Bror H som verkställande direktör 

med rättslig verkan kunde binda fastighetsbolaget genom en muntlig sidoöverenskommelse. Han 

började med att fastställa att om verkställande direktör inte har behörighet att ingå det 

underliggande hyresavtalet, så har han heller inte behörighet att ingå en sidoöverenskommelse. Nial 

ansåg det vara så att en verkställande direktör i ett hyresfastighetsbolag torde få teckna hyresavtal 

med bindande verkan för bolaget i och med att den löpande verksamheten delvis innefattar att hyra 

ut fastigheter. I just detta fall avsåg det dock ett avtal som sträckte sig över 25 år, och innehöll flera 

villkor som inte hörde till standarden. Vidare hade avtalet en avgörande ekonomisk betydelse, vilket 

torde föranleda att avtalet därmed inte föll under den verkställande direktörens löpande förvaltning. 

 

Nial tillade även att en verkställande direktör i vissa fall får sluta avtal som normalt sett ligger 

utanför den löpande förvaltningen. Om styrelsen först fastställt avtalsvillkoren kan sedan själva 

slutandet av avtalet falla under den verkställande direktörens löpande förvaltning. 

 

HD var kort i sin motivering och anförde att, med hänsyn till de förhållanden avseende 

fastighetsbolaget vilka framkommit i fallet, så får den muntliga överenskommelsen som Bror H 

ingått med restaurangbolaget, anses vara av sådan art att den inte kan anses falla under den 

verkställande direktörens löpande förvaltning. Restaurangbolagets företrädare måste ha insett att 

denna överenskommelse inte låg inom den verkställande direktörens behörighet. Den muntliga 

överenskommelsen är därav inte bindande för fastighetsbolaget. Vi tolkar HD:s kortfattade 

motivering av domslutet som att domstolen hörsammat Nials utlåtande. 

 

2.3.4 NJA 1995 s. 437 

 
Rättsfallet avsåg ett muntligt avtal om aktieöverlåtelse mellan en aktieägare och den verkställande 

direktören i ett fondkommissionsbolag. Den verkställande direktören hade varken haft en sådan 

ställning eller fått sådant uppdrag av styrelsen att han haft befogenhet att sluta avtalet. Frågan i detta 

fall var om aktieägaren bort inse att verkställande direktör handlat utanför sin befogenhet.35 

 

Fondkommissionsbolaget hade genom sin verkställande direktör Gunnar G. påbörjat förhandlingar 

                                                   
35 Notera här att HD använder sig av begreppet befogenhe istället för behörighet, som de använt i tidigare rättsfall på 

området. En anledning till detta torde kunna vara att den verkställande direktören i detta fall även är särskild 

firmatecknare. 
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med aktiebolagets verkställande direktör, Hans S, inför ett eventuellt förvärv av aktiebolaget. 

Genom förhandlingarna uppdagades att utformningen av den nya organisationen skulle medföra att 

det inte fanns någon passande position för Hans S. Med anledning av bristen på passande position 

ville han därför inte vara kvar i bolaget och inte heller ha kvar några aktier i bolaget, varken de han 

ägde själv eller indirekt genom ett av honom helägt aktiebolag. Planer inleddes på att 

fondkommissionsbolaget skulle förvärva Hans S samtliga aktier i aktiebolaget i samband med 

förvärvet av aktiebolaget, samt att hans anställning då skulle upphöra. Efter ett tag kom parterna 

överens om ett pris på 500 kr per aktie. Parterna diskuterade avtalets utformning ingående och 

Gunnar G. förde anteckningar över utformningen. När man var överens bekräftades det muntliga 

avtalet med ett handslag. Ett skriftligt avtal avseende överenskommelsen skulle upprättas av Gunnar 

G. för säkerhets skull. När inget avtal dök upp kontaktade Hans S. Gunnar G. som då meddelade att 

styrelsen i fondkommissionsbolaget inte ville betala mer än 400 kr per aktie. Gunnar G. ansåg heller 

inte att ett bindande avtal längre förelåg mellan parterna i och med att förvärvet varit villkorat med 

att aktiebolaget förvärvades och det köpet inte hade blivit av. Enligt Gunnar G. var det självklart att 

något bindande avtal inte kunnat uppstå mellan honom själv och Hans S., eftersom styrelsen i 

fondkommissionsbolaget först måste godkänna avtalet. Hans S., som van företagsledare, borde ha 

insett att ett bindande avtal inte förelåg. 

 

TR:n anförde att avtalet avsåg betydande belopp och att både förvärvet och villkoren i avtalet måste 

ha haft stor betydelse för fondkommissionsbolaget, eftersom det rörde sig om ett förvärv av en hel 

koncern. Gunnar G., som bolagets verkställande direktör, hade inte haft behörighet att ingå ett 

sådant avtal som målet gällde. Hans S. måste genom den erfarenhet han får anses besitta som 

företagsledare ha insett att det var fråga om en överträdelse av behörigheten. TR:n fastställde att, i 

och med att fondkommissionsbolagets styrelse inte godkänt förvärvet, ett bindande avtal inte 

kommit till stånd. HovR fastställde TR:ns domslut. 

 

HD anförde i sin tur att förvärvet som detta fall avsåg inte kan anses falla inom den verkställande 

direktörens löpande förvaltning. Vidare fastställde HD att en verkställande direktör som också är 

särskild firmatecknare inte får företräda bolaget i vidare mån än han hade fått om han endast varit 

verkställande direktör, och därför är överenskommelsen inte bindande för fondkommissionsbolaget. 

Det fanns dock en möjlighet till att överenskommelsen ändå är bindande, om Hans S. varit i god tro 

rörande befogenhetsöverskridandet. HD ansåg dock inte att sådana omständigheter, som tyder på att 

Hans S. handlat i god tro, förelåg. HD fastställde HovR:s dom. 
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2.3.5 RH 1995:87 

 
Detta rättsfall behandlade frågan om det ingår i en verkställande direktörs löpande förvaltning att 

utfärda en rättegångsfullmakt, trots att den verkställande direktören inte är särskild firmatecknare. 

Ett fastighetsbolag yrkade i TR:n på avhysning av en hyresgäst. Ombudet som företrädde 

fastighetsbolaget hade en fullmakt som var utfärdad av den verkställande direktören i bolaget. 

Verkställande direktör var dock inte registrerad som särskild firmatecknare, utan hade endast rätt att 

företräda bolaget i angelägenheter rörande den löpande förvaltningen. Fastighetsbolaget menade att 

dess verksamhet gick ut på att äga och förvalta fastigheter, i denna verksamhet ingick således att 

ingå hyres- och andra nyttjandeavtal rörande fastigheterna samt handha alla frågor som kan 

uppkomma kring dessa typer av avtal. Bolaget menade vidare att det ingick i fastighetsförvaltningen 

att hantera tvister med hyresgäster, därför ingick även att skriva under en rättegångsfullmakt i den 

löpande förvaltningen. 

 

HovR anförde att avhysningen i målet rörde en hyresgäst som inte uppfyllt sina åtaganden enligt 

hyresavtalet. HovR anförde utifrån de uppgifter som framkommit i målet rörande fastighetsbolagets 

verksamhet, att verkställande direktören i fastighetsbolaget hade rätt att utfärda en 

rättegångsfullmakt. Utfärdandet av rättegångsfullmakten föll således under den verkställande 

direktörens löpande förvaltning. 

 

2.3.6 RH 2003:40 

 
Rättsfallet behandlade huruvida en verkställande direktör har rätt att utfärda rättegångsfullmakt utan 

styrelsens bemyndigande. 

Fallet rörde ett bemanningsbolag som vänt sig till kronofogdemyndighetens för att driva in en skuld 

från en kund. Kronofogdemyndigheten hade i sin tur lämnat över fallet till TR:n för vidare 

handläggning. Till överlämnandeskriften bifogade bemanningsföretagets företrädare en fullmakt, 

underskriven av bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören hade ingen särskild 

firmateckningsrätt. TR:n förelade ombudet att lämna in en fullmakt undertecknad av en behörig 

särskild firmatecknare, ombudet lämnade då istället in en skrift som förklarade att det ingick i den 

verkställande direktörens löpande förvaltning att utfärda denna typ av fullmakter. 
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TR:n redogjorde först för hur verkställande direktörens löpande förvaltning definieras i 

aktiebolagslagen. TR:n konstaterar sedan att det kan finnas verksamheter i vilka det ingår i den 

löpande förvaltningen att driva in krav på rättslig väg, det torde bland annat kunna gälla bolag som 

är specialiserade på att driva in fordringar. I detta fall rör det ett bemanningsföretag och kundens 

ovilja att betala verkar grundas i en oenighet angående uppdragets korrekta genomförande och inte 

en ren betalningsvägran. Att driva en sådan situation vidare genom att gå till domstol kunde inte ses 

som en löpande förvaltningsåtgärd. Eftersom detta innebar att tvånget på fullmakt inte uppfylls 

avvisade TR:n bemanningsbolagets talan. HovR instämde i TR:ns yttrande och lämnade talan utan 

bifall. 

 

2.3.7 Sammanfattning 

HD har i domskälen i fallen ovan varit relativt fåordiga vad avser definitionen av begreppet löpande 

förvaltning. De parametrar som HD utgår från vid bedömningen av om en viss handling faller under 

den löpande förvaltningen är främst hur stor betydelse rättshandlingen i fråga haft för det specifika 

bolaget36 samt under hur lång tidsperiod rättshandlingen sträcker sig37. HD klargör att 

rättshandlingar av stor betydelse för bolaget faller utanför den löpande förvaltningen38, och 

detsamma gäller rättshandlingar som sträcker sig under en längre tidsperiod än handlingar som 

normalt företas i den dagliga driften av verksamheten.39 

 

I ett av rättsfallen, närmare bestämt NJA 1968 s. 375, har en av parterna åberopat ett utlåtande från 

professor Håkan Nial. I och med att Nials utlåtande tar upp en stor del av referatet från rättsfallet, 

och med anledning av att HD:s egna domskäl är relativt kort, torde Nials utlåtande ha fått en större 

påverkan på domslutet.40 Nial anförde bland annat att man i förarbetena till ABL kan utläsa att den 

löpande förvaltningen påverkas av vilken slags verksamhet bolaget i fråga bedriver samt hur stort 

bolaget är. Han anförde även att en rättshandling som till sin art faller utanför den löpande 

förvaltningen kan med bindande verkan avslutas av den verkställande direktören så länge styrelsen 

först fastställt avtalsvillkoren.41 

 

                                                   
36 NJA 1968 s. 375, på s. 381. 
37 NJA 1958 s. 186, på s. 190. 
38 NJA 1968 s. 375, på s. 381. 
39 NJA 1958 s. 186, på s. 190. 
40 NJA 1968 s. 375, på s. 381 ff. 
41 Ibid. 
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HovR har istället lagt fokus på om rättshandlingen är av sådan art att den, inom den bransch som 

det aktuella bolaget hör hemma, bör anses tillhöra den dagliga driften.42 

 

2.4 Doktrin på området 

2.4.1 Avgränsning mellan styrelsens och den verkställande direktörens uppgifter 

 

Styrelsen är det bolagsorgan som är ansvariga för aktiebolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter i enlighet med 8 kap. 4 § 1 st. ABL.43 Taket för styrelsens kompetens 

regleras negativt, genom fastställandet av de beslut som bolagsstämman har exklusiv beslutanderätt 

i, vilket innebär att styrelsen som utgångspunkt, har beslutanderätt i allt som inte bolagsstämman 

ensamt har exklusiv beslutanderätt i.44 

 

Styrelsen har rätt att utse en verkställande direktör enligt 8 kap. 27 § ABL. Ett publikt aktiebolag 

ska enligt 8 kap. 50 § ABL alltid ha en verkställande direktör, vilket innebär att en styrelse i ett 

privat bolag kan välja huruvida de önskar tillsätta en verkställande direktör eller själva sköta den 

löpande förvaltningen. I och med att en verkställande direktör tillsätts så sker en delegering av den 

löpande förvaltningen från styrelse till den verkställande direktören.45 Kompetensfördelningen som 

sker mellan styrelsen och tillsatt verkställande direktör är avgörande för den verkställande 

direktörens behörighet och befogenhet och därmed avgörande för den verkställande direktörens rätt 

att binda bolaget genom rättshandlingar, se 8 kap. 42 § ABL. Avgränsningen mellan styrelsens och 

den verkställande direktörens uppgifter kan utläsas ur 8 kap. 29 § 2 st ABL, vilket föreskriver att 

gränsdragningen sker beroende på verksamhetens art och storlek. Styrelsens och den verkställande 

direktörens uppgifter faller till viss del samman och den ibland oklara avgränsningen kräver ett nära 

samarbete mellan de båda bolagsorganen.46 En djupare utredning av var gränsen går mellan den 

verkställande direktörens och styrelsens uppgifter finns i kommande avsnitt. 

 

                                                   
42 RH 1995:87, s. 2. 
43 Nerep, Erik & Samuelsson, Per (2009). Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 1, Kapitel 1-10. 2. uppl. Stockholm: 

Thomson Reuters Professional, s. 643 och Nial, Håkan (1988). Svensk associationsrätt i huvuddrag. 4., [omarb. och 

utvidgade] uppl. Stockholm: Norstedt, s. 114. 
44 Åhman, Ola (1997). Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna 

för deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the 

limits of their power to bind the company and on their internal obligations]. Diss. Uppsala : Univ., s. 511. 
45  Åhman, Ola (1997). Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna 

för deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the 

limits of their power to bind the company and on their internal obligations]. Diss. Uppsala : Univ., s. 565. 
46 Taxell, Lars Erik (1983). Aktiebolagets organisation. Åbo: Stift:s för Åbo akad. forskningsinst., s 77. 
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2.4.2 Innebörden av löpande förvaltning 

 

I aktiebolagslagen 8 kap. 29 § stadgas att den verkställande direktören ska sköta den löpande 

förvaltningen, i enlighet med styrelsens instruktioner. Vad som ingår i begreppet löpande 

förvaltning är viktigt, inte minst när det kommer till att begränsa vilka slags rättshandlingar den 

verkställande direktören med bindande verkan kan företa för bolaget.47 Vad som ingår i den löpande 

förvaltningen är inte fast bestämt.48 Begreppets yttre ramar är negativt definierat i ABL genom att 

det omfattar allt som inte är “av ovanligt slag eller stor betydelse” för bolaget.49 Föregående mening 

innebär att en åtgärd hamnar utanför den löpande förvaltningen om den för det specifika bolagets 

verksamhet ses som ovanlig, men även om åtgärden är vanlig för verksamheten så kan den hamna 

utanför den löpande förvaltningen om den är av stor betydelse i förhållande till verksamheten.50  

 

Den löpande förvaltning syftar främst till den dagliga driften av bolaget, det vill säga beslut och 

uppgifter som är kontinuerligt förekommande och “vanliga” för just det specifika bolaget. Vad som 

ingår i den vardagliga driften och därmed den löpande förvaltningen varierar därför från bolag till 

bolag. Den löpande förvaltningen bestäms normalt sett utifrån ett flertal faktorer, och några av dessa 

är direktiv och uttalanden från styrelsen samt branschpraxis och sedvänjor.51 Några andra element, 

som är viktiga att ta hänsyn till vid bedömning av om en specifik handling eller beslut ingår i den 

verkställande direktörens löpande förvaltning, är verksamhetens art och dess omfattning. Det får 

även antas att vad som ingår i den löpande förvaltningen i ett större börsbolag skiljer sig från vad 

som innefattas i begreppet i ett mindre onoterat bolag.52  

 

2.4.3 Uppgifter inom löpande förvaltningen 

 

En av de uppgifter som faller under begreppet löpande förvaltningen, och därmed inom den 

                                                   
47 Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 229. 
48 Nerep, Erik & Samuelsson, Per (2009). Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 1, Kapitel 1-10. 2. uppl. Stockholm: 

Thomson Reuters Professional, s. 644, Stenbeck, Einar, Wijnbladh, Mauritz & Nial, Håkan (1970). Aktiebolagslagen 

jämte dithörande författningar med förklaringar. 6. uppl. Stockholm: Norstedt, s. 207 och Nial, Håkan (1988). Svensk 

associationsrätt i huvuddrag. 4., [omarb. och utvidgade] uppl. Stockholm: Norstedt, s. 114. 
49 8 kap. 29 § 2 st. ABL, Svernlöv, Carl (2012). Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget. 2. uppl. Stockholm: Norstedts 

juridik, s. 31 och Stenbeck, Einar, Wijnbladh, Mauritz & Nial, Håkan (1970). Aktiebolagslagen jämte dithörande 

författningar med förklaringar. 6. uppl. Stockholm: Norstedt, s. 207.  
50 Svernlöv, Carl (2015). Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget: en introduktion. 3. [omarb.] uppl. 

Stockholm: Litteraturcompagniet, s. 58. 
51 Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 231 och 

 Åhman, Ola (1997). Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna 

för deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the 

limits of their power to bind the company and on their internal obligations]. Diss. Uppsala : Univ., s. 573. 
52 Svernlöv, Carl (2015). Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget: en introduktion. 3. [omarb.] uppl. 

Stockholm: Litteraturcompagniet, s. 58 och Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: 

Norstedts juridik, s. 230. 
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verkställande direktörens beslutssfär, är den personella organiseringen av bolaget. Det är alltså upp 

till den verkställande direktören att organisera bolaget på bästa sätt.53 I organisationen kan också 

viss delegering från den verkställande neråt i verksamheten ske. Att verkställande direktör delegerar 

en uppgift innebär dock inte att dennes kontrollansvar försvinner.54 

 

Ytterligare en uppgift som inkluderas i den löpande förvaltningen är den löpande hanteringen av 

bolagets ekonomi. Det är upp till den verkställande direktören att forma organisationen på ett sådant 

sätt att de ekonomiska och finansiella målen uppnås, vilket sker genom en löpande hushållning av 

bolagets medel. Den verkställande direktören har ett ansvar över att den löpande bokföringen sköts 

enligt god redovisningssed och att årsredovisningshandlingar upprättas.55 

 

2.4.4 Faktorer som påverkar förståelsen för begreppet löpande förvaltning 

2.4.4.1 Verksamhetens art och omfattning 

 

Utgångspunkten för bedömningen av vad som innefattas i den löpande förvaltningen är 8 kap. 29 § 

2 st. ABL. Omfattningen torde kunna likställas med storleken på den aktuella rörelsen. Storleken på 

rörelsen kan avgöras med hjälp av dess omsättning, antalet anställda och driftställen etc. 

Verksamhetens art torde kunna likställas med den faktiskt bedrivna verksamheten, till exempel 

fastighetsförvaltning, dagligvaruhandel etc.56 Vad som inte torde innefattas i den löpande 

förvaltningen är till exempel en affärstransaktion som är förenade med stora risker.57  

 

Vid bedömandet av om en rättshandling är ovanlig med hänsyn till bolagets storlek och art, så ska 

man utgå från, till storlek och art jämförbara bolag, och inte endast se till det enskilda bolaget.58 

 

2.4.4.2 Tidsaspekt 

 

Ytterligare en parameter vid avgörandet av om en specifik handling faller in under begreppet 

löpande förvaltning, är tidsaspekten. Normalt sett är den dagliga driften den tidsram som gäller för 

                                                   
53 Stenbeck, Einar, Wijnbladh, Mauritz & Nial, Håkan (1970). Aktiebolagslagen jämte dithörande författningar med 

förklaringar. 6. uppl. Stockholm: Norstedt, s. 204. 
54 Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 232. 
55 Ibid. 
56 Åhman, Ola (1997). Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna 

för deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the 

limits of their power to bind the company and on their internal obligations]. Diss. Uppsala : Univ., s. 56. 
57 Dotevall, Rolf (1989). Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör: en aktiebolagsrättslig 

studie i komparativ belysning. Diss. Stockholm : Univ., s. 183. 
58 Nerep, Erik & Samuelsson, Per (2009). Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 1, Kapitel 1-10. 2. uppl. Stockholm: 

Thomson Reuters Professional, s. 645. 



24 

den löpande förvaltningen, och beslut och handlingar som sträcker sig över en längre tidsperiod 

faller vanligtvis utanför begreppets ramar och hamnar istället inom styrelsens beslutssfär.59 

 

2.4.4.3 Branschpraxis och sedvänjor 

 

Vad som är löpande förvaltning i ett visst företag kan även utformas genom sedvänja på ett sätt som 

liknar ställningsfullmakten.60 Sedvänjan i detta fall uppstår genom återkommande muntliga 

instruktioner från styrelsen samt genom att styrelsen tyst accepterar handlingar och beslut som 

verkställande direktören utför/fattar. Att uppmärksamma är dock att styrelsen fortfarande har 

möjlighet att till viss del delegera uppgifter till den verkställande direktören som annars hade 

hamnat utanför den löpande förvaltningens tak.61 

 

Nial menar att när begreppet löpande förvaltning infördes i 1944 års aktiebolagslag, så gjordes detta 

i överensstämmelse med dåvarande god affärssed. Nials uttalande torde innebära att man vid 

tolkningen av begreppet löpande förvaltning i det enskilda fallet ska ta hänsyn till vad som ses som 

god affärssed.62 

 

2.4.4.4 Direktiv och uttalanden från styrelsen 

 

Enligt 8 kap. 29 § ABL så ska verkställande direktören sköta den löpande förvaltningen enligt 

styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen kan inskränka vad som ska ingå i den löpande 

förvaltningen för den verkställande direktören i ett specifikt bolag, och kan vidare delegera 

uppgifter som annars faller inom styrelsens kompetenssfär.63 Eftersom styrelsen har kompetens att 

begränsa förvaltningen samt delegera uppgifter till den verkställande direktören, så kan styrelsen  

avgöra vad som faktiskt ska ingå i den löpande förvaltningen i det berörda bolaget.64  

 

                                                   
59 Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 230 f.  
60 Nerep, Erik & Samuelsson, Per (2009). Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 1, Kapitel 1-10. 2. uppl. Stockholm: 

Thomson Reuters Professional, s. 645. 
61 Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 229 f. 
62 Stenbeck, Einar, Wijnbladh, Mauritz & Nial, Håkan (1970). Aktiebolagslagen jämte dithörande författningar med 

förklaringar. 6. uppl. Stockholm: Norstedt, s. 204. 
63 Åhman, Ola (1997). Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna 

för deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the 

limits of their power to bind the company and on their internal obligations]. Diss. Uppsala : Univ., s. 570 och Taxell, 

Lars Erik (1983). Aktiebolagets organisation. Åbo: Stift:s för Åbo akad. forskningsinst., s. 79. 
64 Svernlöv, Carl - Om VDs behörighet att mottaga delgivning för bolaget, SvJT 1995, s. 80.  
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3.VD-instruktioner 

3.1 Vad är en VD-instruktion?        

 

Som framgått i kapitlen ovan ska den verkställande direktören enligt 8 kap. 29 § ABL sköta den 

löpande förvaltningen enligt styrelsens instruktioner. Detta innebär att styrelsen genom 

instruktioner kan begränsa vad som utgör den löpande förvaltningen inom det enskilda bolaget, men 

också utöka den verkställande direktörens uppgifter så de sträcker sig utanför den löpande 

förvaltningen. Det är viktigt att poängtera, att styrelsen aldrig genom VD-instruktionen kan minska 

den verkställande direktörens befogenhet med bindande verkan mot tredje man, i enlighet 8 kap. 42 

§ ABL.65 

 

I 8 kap. 46 b § ABL stadgas att styrelsen i ett publikt aktiebolag är skyldig att upprätta en skriftlig 

instruktion för den verkställande direktörens arbetsuppgifter. Det framgår dock inte av paragrafen 

vad som egentligen definierar en VD-instruktion. Svernlöv menar att VD-instruktionen delvis är till 

för att definiera var gränsen går mellan styrelsens och den verkställande direktörens 

arbetsuppgifter.66 

 

3.2. Vad innehåller och reglerar en VD-instruktion? 

 

Som framgick av föregående avsnitt, så preciserar en VD-instruktion vanligtvis den verkställande 

direktörens uppdrag, närmare bestämt arbetsuppgifter och ansvar. Vidare utgör instruktionen en 

avgränsning gentemot andra bolagsorgans uppgifter, däribland styrelsens.  

 

Vi har granskat tretton VD-instruktioner samt tre VD-mallar, som vi funnit via Google-sökning. 

Våra efterforskningar har visat att det finns mer eller mindre ingående varianter av VD-

instruktioner, vari framgår vad löpande förvaltning innebär i det enskilda bolaget samt mer 

ingående vilka uppgifter som åligger den verkställande direktören avseende personal, finans, 

arbetsmiljö, bokföring, delegering, befogenheter etc.67 Det förekommer även uppgifter om hur 

rapportering till Styrelsen ska ske samt gränsbelopp för investeringar som får beslutas av 

                                                   
65 Svernlöv, Carl (2015). Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget: en introduktion. 3. [omarb.] uppl. 

Stockholm: Litteraturcompagniet, s. 59 f. 
66 Ibid, s.60. se även Nerep, Erik & Samuelsson, Per (2009). Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 1, Kapitel 1-10. 2. 

uppl. Stockholm: Thomson Reuters Professional, s. 581. 
67 https://www.jusek.se/globalassets/vdinstruktion_1106.pdf. jmf. Nerep, Erik & Samuelsson, Per (2009). 

Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 1, Kapitel 1-10. 2. uppl. Stockholm: Thomson Reuters Professional, s. 581. 

https://www.jusek.se/globalassets/vdinstruktion_1106.pdf
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verkställande direktör ensam.68  

 

Gustafsson presenterar i sin handbok en mall för VD-instruktion, vari stadgas att verkställande 

direktören ska sköta bolagets löpande förvaltning, vilket sker i enlighet med instruktioner från 

styrelsen.69 Att inleda VD-instruktionen med en upprepning av, eller åtminstone en liknande lydelse 

av 8 kap. 29 § ABL, är ett genomgående mönster i de VD-instruktioner vi har granskat. Vi har även 

funnit att flera av instruktionerna radar upp vad som hör till styrelsens arbetsuppgifter och alltså inte 

faller under den löpande förvaltningen, denna företeelse är något som även Svernlöv förespråkar.70  

I TC Tech Sweden AB:s VD-instruktion nämns bland annat ändring av lokaliseringen av bolagets 

verksamhet, beslut rörande inriktningen av bolagets verksamhet, samt fastställande eller ändring av 

affärsplan som åtgärder som hör till styrelsens beslutssfär.71 I vissa av de instruktioner vi granskat 

nöjer sig styrelsen med att skriva vad verkställande direktören inte får göra, men i de flesta fall finns 

också en mer eller mindre utförlig lista över vilka åtgärder som tillhör den löpande förvaltningen. 

Vi har funnit att innehållet i flera VD-instruktioner rörande vad verkställande direktören får göra 

speglar det som lagen redan föreskriver, av exempelvis ITS-Sweden AB:s VD-instruktion72 framgår 

att den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen, sörja för bolagets bokföring, 

samt att hen inte får vidta åtgärder som är av stor betydelse för bolaget.  

 

De flesta VD-instruktioner vi granskat ålägger den verkställande direktören ansvaret att förbereda 

underlag för beslut vid styrelsemöten och att vid styrelsens sammanträden redogöra för större beslut 

som hen tagit samt för bolagets ekonomiska ställning.73 Styrelsen är skyldig att meddela 

instruktioner om den ekonomiska rapporteringen av bolaget till den verkställande direktören, 

styrelsen kan välja att antingen inkludera denna instruktion i VD-instruktionen eller att utfärda en 

separat instruktion för bara den ekonomiska rapporteringen.74  

 

En VD-instruktion kan innehålla delegering av arbetsuppgifter från styrelsen till verkställande 

direktör, men styrelsen kan även i VD-instruktionen inskränka de åtgärder som enligt ABL hör till 

                                                   
68 https://www.almi.se/PageFiles/15438/2-Mall%20VD%20instruktion.doc. 
69 Gustafsson, David (2010). VD-boken: handbok för styrelse och VD. 1. uppl. Näsviken: Björn Lundén information, s. 

224. 
70 Svernlöv, Carl (2015). Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget: en introduktion. 3. [omarb.] uppl. 

Stockholm: Litteraturcompagniet, s. 60. 
71 http://tctech.se/wp-content/uploads/2015/10/VD-Instruktion-1.pdf. 
72 http://its-sweden.se/wp-content/uploads/2013/07/g4_vd_instruktion.pdf. 
73 Svernlöv, Carl (2015). Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget: en introduktion. 3. [omarb.] uppl. 

Stockholm: Litteraturcompagniet, s. 60 f. och http://www.styrelsekunskap.se/files/VD_instruktionexempel.pdf. 
74  Svernlöv, Carl (2015). Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget: en introduktion. 3. [omarb.] uppl. 

Stockholm: Litteraturcompagniet, s. 61. 

https://www.almi.se/PageFiles/15438/2-Mall%20VD%20instruktion.doc
http://tctech.se/wp-content/uploads/2015/10/VD-Instruktion-1.pdf
http://its-sweden.se/wp-content/uploads/2013/07/g4_vd_instruktion.pdf
http://www.styrelsekunskap.se/files/VD_instruktionexempel.pdf
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den löpande förvaltningen.75 Innehållet i en VD-instruktion torde också kunna skilja sig från 

bransch till bransch, eftersom vikten av olika regleringar torde variera kraftigt mellan olika 

branscher.  

 

3.3. Vem/ vilka har rätt/ skyldighet att utfärda en VD-instruktion? 

 

Styrelsen svarar för bolagets verksamhet i stort, men behöver inte aktivt delta i den löpande 

förvaltningen om en verkställande direktör tillsats. Om en verkställande direktör tillsätts så 

ombesörjer denna de uppgifter som faller inom begreppet löpande förvaltning. Styrelse har dock 

alltid ett övergripande ansvar över hur bolaget sköts76 och ska därför kontrollera eventuella 

delegationer fortlöpande, enligt 8 kap. 4 § 4 st ABL. Den verkställande direktören är underordnad 

styrelsen i och med att denne ska följa styrelsens riktlinjer och anvisningar i den löpande 

förvaltningen, enligt 8 kap. 29 § ABL. Som nämnts i tidigare avsnitt (3.1) så åligger det inte längre 

styrelsen i privata aktiebolag att utfärda VD-instruktioner och därför torde det vara upp till varje 

privat aktiebolag att själva avgöra om de väljer att formulera en sådan instruktion. Eftersom den 

verkställande direktören enligt 8 kap. 29 § ABL ska sköta den löpande förvaltningen enligt 

styrelsens riktlinjer torde det, oavsett om bolaget är noterat eller inte, ligga inom styrelsens 

kompetens att utfärda en VD-instruktion. Vad gäller publika aktiebolag måste styrelsen fortfarande, 

enligt 8 kap. 46 b § ABL, utfärda en skriftlig VD-instruktion. Den löpande förvaltningen ligger i 

grunden hos styrelsen, i och med att de svarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter, enligt 8 

kap. 4 § ABL, och därmed torde det endast vara de som kan delegera uppgiften nedåt till 

verkställande direktör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
75 Ibid., s. 61. 
76 Skog, Rolf & Fäger, Catarina (2007). Aktiebolagslagen: en introduktion för aktieägare, bolagsledningar och deras 

rådgivare: [inklusive lagtext]. Stockholm: Norstedts juridik, s. 60. 



29 

4. Den verkställande direktörens behörighet och befogenhet  

4.1. Definition av begreppen behörighet och befogenhet 

 

För att kunna avgöra eventuella konsekvenser av den verkställande direktörens överskridande av 

löpande förvaltning, däribland VD-instruktion, måste en distinktion göras mellan begreppen 

behörighet och befogenhet. Styr en VD-instruktion behörigheten eller befogenheten eller möjligtvis 

både ock? Det förefaller sig dock inte helt enkelt att tydliggöra en gräns mellan begreppen 

behörighet och befogenhet, och litteraturen är många gånger oklar med vad som menas med 

begreppsbildningen.  

 

I SOU 1941:9 har lagberedningen definierat behörighet och befogenhet mot bakgrund av den 

terminologi som efter 1915 års avtalslag kommit att bli allmänt vedertagen. Behörigheten är den 

rättsliga förmåga, som faller på bolagets ställföreträdare, att med bindande verkan företräda bolaget. 

Befogenheten är istället den rätt som faller på ställföreträdaren att i förhållande till bolaget utöva 

själva ställföreträdarskapet.77 Lagberedningens definition torde därmed innebära att behörigheten 

åsyftar “förmågan” att företräda bolaget, medan befogenheten torde åsyfta “rätten” att företräda 

bolaget.78 Det framgår dock av lagberedningens förslag att de utgår från det vedertagna begrepp 

som uppkommit efter 1915 års avtalslag, vilken syftar till en fullmäktiges behörighets- respektive 

befogenhetsöverskridande.79  

 

I prop. 1993/94:196 tillkom 2 st. 2 men. i 8 kap. 42 § ABL, varvid alternativregeln tillkom. 

Alternativregeln föreskriver att bolaget blir bundet av avtal med tredje man, oberoende av tredje 

mans onda tro, vid den verkställande direktörens befogenhetsöverskridande. Överskridandet måste 

dock avse handlande utanför föreskrift om bolagets verksamhetsföremål, andra föreskrifter som 

meddelats i bolagsordningen eller av annat bolagsorgan.80 

 

Dotevall menar att befogenheten definierar de olika bolagsorganens funktioner inom bolaget. Han 

väljer att understryka vikten av att särskilja definitionen av begreppen behörighet och befogenhet, 

så som de kommer till uttryck i aktiebolagslagen, från hur de används i avtalslagen.81 

                                                   
77 Prop. 1941:9, s. 335. 
78Åhman, Ola (1997). Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna 

för deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the 

limits of their power to bind the company and on their internal obligations]. Diss. Uppsala : Univ., s. 116. 
79Åhman, Ola (1997). Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten: om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna 

för deras representationsrätt = [Authority and internal duties in company law] : [on company representatives, the 

limits of their power to bind the company and on their internal obligations]. Diss. Uppsala : Univ., s. 116. 
80 Prop. 1993/94:196, s. 168 ff. 
81 Dotevall, Rolf (1989). Skadeståndsansvar för styrelseledamot och verkställande direktör: en aktiebolagsrättslig 
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Sandström gör distinktionen mellan begreppen på så sätt att den externa företrädesrätten, 

verkställighetsrätten (det vill säga rätten att binda företaget) samt det yttre förhållandet faller under 

begreppet behörighet, medan den interna företrädesrätten, förvaltningsrätten samt de inre 

förhållandena faller under begreppet befogenhet. Vidare skulle därmed behörigheten innefatta den 

verkställande direktörens yttre ramar för sin tjänst, varvid 8 kap. 36 § ABL föreskriver rätten att 

handla inom ramen för vad som framgår av 29 §.82  

 

Behörigheten blir en fråga om kompetensfördelning bolagsorganen emellan, medan befogenheten 

åsyftar de instruktioner som delges personen i fråga. VD-instruktioner torde, mot bakgrund av 

slutsatsen i föregående mening, därför avse den verkställande direktörens befogenhet. Befogenheten 

kan också delas in i en legal och en kontraktuell del, vari den legala delen utgörs av vad som 

föreskrivs i aktiebolagslagen medan den kontraktuella delen avser avtalsförhållandet, till exempel 

föreskrift i bolagsordning.83 Den legala befogenheten innefattar sådana regler i ABL som begränsar 

firmatecknarens rätt att legalt binda bolaget, och en viktig regel i detta fall är den om den 

verkställande direktörens beslutsrätt, 8 kap. 36 § ABL. Detta är en regel som är till för att skydda 

bolaget och aktieägare från firmatecknarens övertramp.  Befogenhetsnormer av kontraktuell natur 

liknar istället den relation som finns mellan en uppdragsgivare och fullmäktige. Under den 

kontraktuella befogenheten faller dels det beslutsmönster som stadgas i bolagsordningen men också 

instruktioner och direktiv från ett överordnat bolagsorgan. Befogenheten är beroende av att 

personen i fråga fått ett speciellt uppdrag av styrelsen eller har en viss anställning hos bolaget. 

Denna befogenhet kan sedan begränsas på olika sätt, en stor begränsning är att rättshandlingen 

måste vara förenlig med verksamhetens natur.84  

 

Det framgår inte tydligt, av de definitioner som finns avseende begreppen behörighet och 

befogenhet, vad som faktiskt kan ses som en enhetlig definition. Stattin menar på att behörigheten 

avser den löpande förvaltningen och att befogenheten är inskränkningar av behörigheten. De former 

av begränsningar som är de mest aktuella, utgörs av föreskrifter i bolagsordning, legala 

befogenhetsbegränsningar samt inskränkande instruktioner från överordnat bolagsorgan. 

Begränsningen som utgörs av föreskrifter i bolagsordning kan till exempel avse begränsningar i den 

verkställande direktörens rätt att vidta vissa åtgärder. Stattin, precis som Sandström, tar upp den 

legala befogenheten men åsyftar istället en legal befogenhetsbegränsning. De legala 

befogenhetsbegränsningarna utgörs av bland annat likhetsprincipen, generalklausulen och 

                                                                                                                                                                         
studie i komparativ belysning. Diss. Stockholm : Univ., s. 79. 
82 Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 239. 
83 Ibid., s. 240 f. 
84 Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 240 f. 
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jävsreglerna, vilka alltså utgör begränsningar i den verkställande direktörens rätt att företa 

rättshandlingar med bindande verkan för bolaget. Anledningen till varför dessa begränsningar 

faktiskt avser befogenheten, är enligt Stattin eftersom det varit så under en längre tid och att det, 

enligt honom, anses vara den mest lämpliga ordningen. Vidare är instruktioner från överordnat 

bolagsorgan en tredje begränsning av befogenheten, vilken kan utgöras av instruktioner från 

styrelsen rörande hur den verkställande direktören får företräda bolaget gentemot tredje man.85  

 

Frågan är om befogenheten genom VD-instruktionen är av legal eller kontraktuell natur. Den skulle 

kunna ses som legal med tanke på att det i 8:29 ABL föreskrivs att den verkställande direktören ska 

sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens instruktioner, vilket torde kunna innefatta VD-

instruktioner. Om VD-instruktionen är en bilaga till anställningsavtalet torde befogenheten även 

kunna uppstå kontraktuellt.86  

 

4.2 Ogiltighetssanktion 

 

Aktiebolagslagen 8 kap. 42 § reglerar konsekvensen av att den verkställande direktören överskrider 

sin behörighet alternativt befogenhet. Första stycket föreskriver påföljder av att överskrida 

behörigheten, medan andra stycket reglerar påföljden av ett befogenhetsöverskridande. Paragrafens 

utformning torde utgöra en intresseavvägning mellan bolagsägarens intresse av att inte bli bundet av 

ett avtal och tredje mans intresse av att binda företaget till avtalet. Den verkställande direktörens 

behörighet, vilken stadgas i 8 kap. 29 § ABL, ligger till grund för 8 kap. 42 § 1 st. 2 men. ABL. 8 

kap. 42 § 1 st. 2 men. föreskriver konsekvensen av att den verkställande direktören gör intrång i 

styrelsens beslutssfär. Godtrosskyddet i 1 st. 2 men. anses vara avgörande för att tredje man ska 

vilja ingå avtal med företag.87 Det är bolaget som anses ha bevisbördan för att motparten varit i ond 

tro, eftersom det är svårt för tredje man att veta var gränsen för den verkställande direktörens 

löpande förvaltning går.88 

 

Det finns, i 8 kap. 42 § 2 st. 2 men., ett undantag, det vill säga en alternativ regel till andra stycket 

första meningen i samma paragraf. Undantaget är till förmån för tredje man och gäller oavsett om 

tredje man insett befogenhetsöverskridandet eller inte.89 Andra stycket andra meningen har sin 

                                                   
85 Stattin, Daniel (2007). Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande: en rättsekonomisk, rättsdogmatisk och 

komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL. Uppsala: Uppsala universitet, s. 48 ff. 
86 Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 240. 
87 Sandström, Torsten (2015). Svensk aktiebolagsrätt. 5. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, s. 243 ff. 
88 Nerep, Erik & Samuelsson, Per (2009). Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 1, Kapitel 1-10. 2. uppl. Stockholm: 

Thomson Reuters Professional, s. 669. 
89 Nerep, Erik & Samuelsson, Per (2009). Aktiebolagslagen: en lagkommentar. D. 1, Kapitel 1-10. 2. uppl. Stockholm: 
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grund i det EU-rättsliga publicitetsdirektivet och tar hänsyn till svårigheten för tredje man att 

kontrollera huruvida organledamöterna har rätt att binda bolaget i det enskilda fallet.90 

Sammantaget är andra stycket första meningen en huvudregel, med vidare tillämpning än andra 

stycket andra meningen som utgör undantaget. Huvudregeln kan sägas omfatta den legala 

befogenheten, så till vida det inte avser den verkställande direktörens överskridande av den löpande 

förvaltningen, som behandlas i första stycket andra meningen.91 Om 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. blir 

tillämplig, så innebär detta att bolaget blir bundet av avtalet med tredje man, oavsett om denne är i 

ond eller god tro. Vidare torde frågan bli huruvida VD-instruktionerna de facto avser behörigheten 

eller befogenheten eller båda delarna, vilket vi kommer att utreda vidare under analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
Thomson Reuters Professional, s. 671. 
90 Prop. 1993/94:196, s. 168 ff. 
91Prop. 1993/94:196, s. 243 ff. 
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5. Analys 

5.1 Inledning 

 

Nedan genomförs en sammanvägd analys av de faktakapitel som uppsatsen inleds med. Analysen 

inleds med en tolkning av faktadomskäl som vi funnit avseende begreppet löpande förvaltning samt 

det som framgått avseende VD-instruktioner. I enlighet med vår problemformulering analyseras 

huruvida VD-instruktioner påverkar det juridiska begreppet löpande förvaltning samt eventuella 

konsekvenser därav. 

 

5.2 Löpande förvaltning 

 

Begreppet löpande förvaltning preciseras inte i lagen, men de yttre ramarna för begreppet definieras 

negativt i 8 kap. 29 § 2 st. ABL, som föreskriver att allt som inte är av ovanligt slag eller stor 

betydelse, innefattas i begreppet löpande förvaltning. 

 

Det juridiska begreppet löpande förvaltning har utformats mot bakgrund av ett flertal förarbeten. 

Begreppet infördes i ABL 1944 års lag samtidigt som den verkställande direktören fick en 

lagstadgad roll i aktiebolaget. Det hade enligt lagberedningen, vid tiden för lagförslaget, skett en 

naturlig maktförskjutning från bolagsstämman till styrelsen vilket i sin tur medförde en 

maktförskjutning från styrelsen till den position som kom att bli den lagstadgade VD-rollen. Enligt 

lagberedningen skulle den löpande förvaltningen delegeras från styrelse till den verkställande 

direktören, i de fall då en direktör förekom. Begreppet löpande förvaltning kom att innefatta den 

dagliga driften av bolaget, till exempel behörighet att ingå avtal med leverantörer. Vidare skulle 

begreppet enligt SOU 1941:9 tydas mot bakgrund av god affärssed.92 Den sakliga innebörden av 

begreppet har inte ändrats i vidare mån än att, i SOU 1971:15 begränsningen för den verkställande 

direktören att binda bolaget genom avtal som krävde skriftlig form  slopades. Vad som vidare 

framgick av prop. 1975:103 är att maktförskjutningen, som konstaterades i och med SOU 1941:9, 

vid tiden för propositionen hade förstärkts gentemot den verkställande direktören, vilket även torde 

innebära att den löpande förvaltningen härefter utvidgats. Det framgår även av prop. 1975:103 att 

styrelsen får styra vad de anser ska falla under den löpande förvaltningen, vilket torde föranleda att 

styrelsen, genom en VD-instruktion, kan styra den verkställande direktörens uppgifter i det enskilda 

bolaget. Det framgår inte av propositionen hur styrelsen ska gå tillväga när de bestämmer vad som 

ska ingå i den löpande förvaltningen, vilket torde innebära att de inte heller behöver följa något 

                                                   
92 Avsnitt 2.2.1. 
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direkt formkrav. Att styrelsen kan inverka fritt på begreppet i det enskilda bolaget torde vidare 

kunna innebära att rättsläget, enligt propositionen, faktiskt tillåter styrelsen att instruera den 

verkställande direktören genom till exempel VD-instruktioner.93 Instruktionerna från styrelse till 

den verkställande direktören torde därför beläggas med viss tyngd vid avgöranden i domstol, vari 

utreds vad som faktiskt ska innefattas i begreppet löpande förvaltning i det enskilda fallet.  

 

Vad som vidare framgått av de rättsfall vi tagit upp i underavsnitten till avsnitt 2.3, är att HD:s 

domskäl anges att löpande förvaltning är begränsad i den mån rättshandlingen är av stor betydelse 

för bolaget. Vidare framgår av HD:s domskäl att den verkställande direktörens löpande förvaltning 

varierar beroende på verksamhetens storlek och art samt huruvida rättshandlingen avser, för 

bolaget, betydande belopp. Vad som däremot går att utläsa från de analyserade hovrättsavgörandena 

är att de istället väljer att se mer till branschen i samband med att de ska avgöra vad som innefattas i 

den löpande förvaltningen. Vad som föranleder hovrätterna att, istället för som HD se till det 

enskilda bolaget, se till branschen vid avgränsningen av begreppet löpande förvaltning torde enligt 

vår bedömning vara svårt att avgöra. 

 

Den löpande driften av bolaget innefattar enligt doktrinen, kontinuerliga och för det enskilda 

bolaget vanligt förekommande uppgifter. De faktorer som anses påverka begreppet löpande 

förvaltning är bland annat verksamhetens art och omfattning, tidsaspekten, branschpraxis och 

sedvänja samt direktiv och uttalanden från styrelsen. Nerep och Samuelsson samt Stenbäck, 

Wijnbladh och Nial väljer att tyda begreppet löpande förvaltning mot bakgrund av bolagets art och 

omfattning, vilket förstärker den definition som HD åsyftar i sina avgöranden, det vill säga att 

begreppet definieras i relation till det enskilda bolaget.94 Det torde alltså vara vanligare att definiera 

det juridiska begreppet löpande förvaltning i relation till det enskilda bolaget, istället för i relation 

till branschen. Att bedömningen görs i relation det enskilda fallet torde anses mer rimligt, eftersom 

det torde vara svårt att kartlägga en hel bransch. Enligt vår uppfattning är det rimligare att se till det 

enskilda bolaget, mot bakgrund av att bolag i samma bransch inte alltid fungerar på liknande sätt. 

Vad som anses innefattas i den verkställande direktörens löpande förvaltning i ett bolag, torde inte 

nödvändigtvis innefattas i begreppet i ett annat bolag, oavsett om de ingår i samma bransch eller 

inte.  

 

                                                   
93 Avsnitt 2.2.2. 
94 Avsnitt 2.4.2. 
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5.3 VD-instruktioner 

5.3.1 Domstolspraxis 

 

Vi har inte under tiden för vårt arbete uppmärksammat någon rättspraxis vari det uttryckligen 

nämns att instanserna har tagit hänsyn till VD-instruktioner vid bedömningen av vad som innefattas 

i den löpande förvaltningen. Det framgår dock av rättsfallet NJA 1958 s.186 att HD har valt att se 

till andra omständigheter i bolaget, som kan inverka på vad som faller under den löpande 

förvaltningen.95 Det framkommer inte av rättsfallet vilka omständigheterna är och frågan blir 

huruvida dessa andra omständigheter kan tänkas utgöras av till exempel VD-instruktioner. Vad som 

talar för att de andra omständigheterna skulle kunna utgöra till exempel VD-instruktioner 

framkommer av RH 1995:87, vari HovR har tagit hänsyn till bolagets egen syn på begreppet. 

Bolagets egen syn på begreppet definieras ofta i den enskilda instruktionen till den verkställande 

direktören och därför torde det anses troligt att en VD-instruktion beläggs med viss tyngd vid 

bedömningen av begreppet löpande förvaltning vid domstolsavgöranden.  

 

5.3.2 Behörighet och befogenhet 

 

Som framhålls i  avsnitt 4.1, så hör den löpande förvaltningen till behörigheten i enlighet med 8 

kap. 42 § 1 st. 2 men., samt 8 kap. 29 § ABL. Vad som föreskrivs i 8 kap. 29 § ABL är att den 

verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen, samt vad den löpande förvaltningen 

inte ska innefatta, det vill säga gränsen för den verkställande direktörens uppgifter. Befogenheten i 

sin tur kan delas in i kontraktuell och legal befogenhet. Den kontraktuella befogenheten kan 

innefatta instruktioner från överordnat bolagsorgan, medan den legala befogenheten kan innefatta 

till exempel stadganden i ABL.  

 

Frågan är om VD-instruktionen hamnar under den verkställande direktörens behörighet eller 

befogenhet. Det finns omständigheter som pekar på att instruktionen skulle falla inom den 

verkställande direktörens behörighet, men det finns även omständigheter som tyder på att 

instruktionen skulle falla inom den verkställande direktörens befogenhet. Den verkställande 

direktörens behörighet utgörs av den löpande förvaltningen, större delen av det som vi kommit fram 

till i denna uppsats tyder på att den löpande förvaltningen, i det enskilda fallet, ska definieras genom 

en bedömning av omständigheterna i det aktuella bolaget. De omständigheter som åsyftas skulle 

kunna innefatta till exempel en VD-instruktion. Det som talar för att VD-instruktionen istället skulle 

falla under befogenheten är att instruktionen ofta är utformad på ett sådant sätt att den begränsar den 

                                                   
95 Avsnitt 2.3.2. 
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verkställande direktörens behörighet. Enligt Stattin så utgörs befogenheten av begränsningar av 

behörigheten, vilket tyder på att VD-instruktionen skulle kunna falla under den verkställande 

direktörens befogenhet.96 Ytterligare en omständighet som tyder på att instruktionen hamnar under 

befogenheten är utformningen av alternativregeln, 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL. Alternativregeln 

föreskriver konsekvenser vid vissa befogenhetsöverskridanden, och en av dessa är överskridanden 

av föreskrifter som meddelats av ett annat bolagsorgan, vilket även torde inrymma VD-

instruktioner. Att föreskrifter från annat bolagsorgan, och därigenom VD-instruktioner, uttryckligen 

nämns i en paragraf som rör konsekvenser för befogenhetsöverskridande torde tala för att VD-

instruktioner faller inom den verkställande direktörens befogenhet och inte behörighet.   

 

5.3.3 Alternativregeln 

 

I 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. föreskrivs den alternativregel som tillkom i och med prop. 1993/94, som 

innebär att bolaget blir bundet oavsett god/ ond tro hos tredje man, i de fall då den verkställande 

direktören överskridit föreskrifter i verksamhetsföremålet, bolagsordning eller instruktioner 

meddelade av annat bolagsorgan. Alternativregeln som finns till tredje mans fördel, kan sägas avse 

till exempel VD-instruktion. Eftersom en VD-instruktion, så som vi nämnt i avsnitt 3.3, endast 

torde kunna utfärdas av en styrelse, det vill säga ett annat bolagsorgan, talar det för att en VD-

instruktion de facto skulle kunna innefattas av alternativregeln.  

 

Eftersom VD-instruktioner kan vara mer eller mindre omfattande/ detaljerade97, så torde bundenhet 

på grund av överskridande kunna få förödande konsekvenser för bolaget. Å ena sidan skulle en VD-

instruktion kunna innefatta föreskrifter om maxbelopp för den verkställande direktörens 

rättshandlande, vilket är vanligt förekommande i enlighet med de instruktioner som vi hänvisat till, 

och då skulle bolagets ekonomi troligtvis påverkas negativt av avtalsbundenhet.  Å andra sidan 

torde det vara så att om VD-instruktionen endast fastställer det som redan enligt den löpande 

förvaltningen kan anses omfattas av den verkställande direktörens behörighet så torde 

alternativregeln inte bli aktuell. I det sistnämnda fallet rör det sig om ett behörighetsöverskridande 

och inte ett överskridande av VD-instruktionen och därav blir istället 8 kap. 42 § 1 st. 2 men. 

aktuell. Om det vore så att alternativregeln skulle bli aktuell så försätter sig bolaget i en sämre 

situation om de har med ett behörighetsförtydligande i VD-instruktionen, i och med att bolaget då 

blir bundet trots tredje mans onda tro. 

 

                                                   
96 Avsnitt 4.1. 
97 Avsnitt 3.2 
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5.4 Påverkar VD-instruktioner begreppet löpande förvaltning? 

 

Vi har funnit att det finns flera omständigheter som tyder på att VD-instruktioner har påverkat 

begreppet löpande förvaltning. Enligt 8 kap. 29 § ABL så ska den verkställande direktören sköta 

den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, vilket torde föranleda att 

styrelsen även genom en instruktion kan avgränsa vad som ska utgöra den verkställande direktörens 

uppgifter. Det framkommer även i prop. 1975:103 att styrelsen själva kan avgöra vad som i bolaget 

ska anses innefattas i den löpande förvaltningen, vilket styrker att en instruktion av detta slag 

indirekt kan komma att inverka på begreppet. 

 

En omständighet som tyder på att VD-instruktioner de facto inverkar på hur man definierar den 

löpande förvaltningen i det enskilda fallet är att domstolarna valt att se begreppet i förhållande till 

omständigheter i det enskilda bolaget.98 Domstolarna tydliggör inte vidare vilka omständigheter de 

ser till, men det skulle kunna vara fråga om interna dokument som definierar vad som sägs om 

begreppet löpande förvaltning. Vad som vidare stärker vår uppfattning om att VD-instruktioner 

inverkar på begreppet, är att HovR i dom RH 1995:87 faktiskt utgått från vad företaget själv ansåg 

vara löpande förvaltning. HovR har inte heller i detta fall klargjort utifrån vilka faktorer företaget 

gjort sin egen bedömning, men det torde vara rimligt att en VD-instruktion skulle kunna ligga till 

grund för företagets definition.  

 

Vad som framgår av 8 kap. 46 b § ABL är att publika aktiebolag måste utforma en VD-instruktion, 

för att tydliggöra arbetsfördelningen mellan bolagsorganen. Att VD-instruktionen är lagstadgad 

torde medföra att den belagts med viss tyngd och att den därmed skulle kunna inverka på begreppet 

löpande förvaltning.  

 

Alternativregeln, som framgår av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men., omfattar troligen det fall då den 

verkställande direktören har överskridit de instruktioner han delgetts av styrelsen. Ett överskridande 

av de anvisningar som styrelsen delgivit den verkställande direktören, innebär att bolaget blir 

bundet av en rättshandling som den verkställande direktören företagit utanför sin befogenhet, 

oavsett om tredje man varit i ond eller god tro.  

 

Från de faktorer som vi nämnt ovan, har vi dragit slutsatsen att det torde vara rimligt att anta att 

VD-instruktioner i allra högsta grad inverkar på det juridiska begreppet löpande förvaltning och 

därmed behörigheten. Utifrån en samlad bedömning av vad som framgår av lag samt hur 

                                                   
98 NJA 1958 s. 186. 
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domstolarna väljer att definiera begreppet, torde föranleda att instruktionerna, om möjligen indirekt, 

påverkar hur begreppet definieras. 

 

Om definitionen av begreppet löpande förvaltning påverkas av VD-instruktioner, torde 

konsekvensen bli att den verkställande direktörens arbetsuppgifter och befogenhet att företa vissa 

rättshandlingar inte blir förutsebara. Eftersom VD-instruktioner är interna dokument, kan inte tredje 

man med säkerhet veta vad de reglerar och vilka rättshandlingar den verkställande direktören 

därmed har rätt att företa. Det torde dock inte spela någon roll för tredje man huruvida den 

verkställande direktören enligt sina instruktioner får/ inte får företa viss rättshandling. Bolaget blir 

ändock bundet av de rättshandlingar som den verkställande direktören företagit utanför sin 

befogenhet, om det är fråga om överskridande av instruktioner från annat bolagsorgan, enligt 8 kap. 

42 § ABL.  

 

Det torde, som en konsekvens av att VD-instruktionen påverkar begreppet löpande förvaltning, bli 

mer komplext att urskilja gränserna för den löpande förvaltningen. Domstolen måste vid 

bedömningen av vad den verkställande direktören har befogenhet att göra, utföra en djupare analys 

av de interna dokument som bolaget besitter. Det kan alltså bli fråga om ett väldigt omfattande och 

tidskrävande arbete, när en verkställande direktör har överskridit sin löpande förvaltning och 

domstolen därmed måste avgöra om så är fallet.  

 

5.5 Avslutning 

 

Vi har i vår uppsats kommit fram till att den löpande förvaltningen är svårdefinierad, samt att 

domstolen ofta väljer att utgå från omständigheter kring det enskilda bolaget, vid bedömningen av 

vad som ska falla under den verkställande direktörens behörighet. Det framkommer dock av några 

rättsdomar att branschpraxis beaktas vid bedömningen av vad som anses vara löpande förvaltning.99 

Det torde dock i de flesta fall vara fråga om en bedömning utifrån det enskilda bolaget.  

 

VD-instruktioner kan påverka förståelsen för begreppet löpande förvaltning, i och med de vaga 

antydningar som framkommer i bland annat lag och domstolsavgöranden. Av 8 kap. 29 § ABL 

framgår att den verkställande direktören ska följa styrelsens anvisningar och riktlinjer vad gäller 

den löpande förvaltningen, och av vissa domstolsavgöranden framgår att man beaktat andra 

omständigheter i det enskilda bolaget vid bedömningen av vad som ingår i löpande förvaltning. De 

vaga antydningar som framgår av de olika rättskällorna, föranleder den slutsats vi kommit fram till 

                                                   
99 Avsnitt 2.3.5 och 2.3.6. 
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angående huruvida VD-instruktioner de facto inverkar på begreppet löpande förvaltning. Det skulle 

alltså kunna vara fråga om VD-instruktioner i de fall domstolarna tagit hänsyn till andra 

omständigheter, och det skulle kunna vara fråga om VD-instruktioner i 8 kap. 29 § ABL. 

 

VD-instruktionen torde även hamna under utformningen av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men., som 

föreskriver en alternativregel, vilken är till fördel för tredje man, i det fall att den verkställande 

direktören överskrider sin befogenhet genom att överskrida föreskrifter från ett annat bolagsorgan. 

Det framgår inte vidare av lagen vad som avses med föreskrifter från annat bolagsorgan, men det 

torde heller inte vara orimligt att anta att det är fråga om VD-instruktioner. Bolaget blir alltså 

bundet av en rättshandling företagen av verkställande direktör, som därmed överskridit sin 

befogenhet genom att handla utanför instruktionen, även att tredje man varit i ond tro.  

 

Sammantaget torde alltså, enligt vår bedömning, VD-instruktionen inverka på begreppet löpande 

förvaltning och därmed ha betydelse för innebörden av både verkställande direktörs behörighet och 

befogenhet. Att instruktionen inverkar på begreppet, föranleder att utformningen och definitionen 

av begreppet måste bedömas utifrån många faktorer i det enskilda fallet, sett mot bakgrund av det 

enskilda bolaget. Begreppet löpande förvaltning är enligt vår bedömning vagt och därmed 

svårdefinierat. Vid domstolsavgöranden torde begreppet kräva en komplex analys av det enskilda 

bolaget, vilket torde vara mycket tidskrävande. Vi bedömer dock att begreppet är vagt av en 

anledning, eftersom en mer avgränsad form av begreppet skulle vara orimlig mot bakgrund av att 

alla bolag är olika i någon form. 
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