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Sammanfattning	
	
Representationskompetensen hos den verkställande direktören i svenska aktiebolag 

regleras genom 8 kap. 36 § ABL och därigenom rekvisitet ”löpande förvaltning” i 8 

kap. 29 § ABL. Vad denna löpande förvaltning omfattar är dock inte helt tydligt och 

kan variera kraftigt mellan olika typer av bolag och situationer. Detta kan skapa såväl 

praktiska som juridiska problem för både bolag och den verkställande direktören 

personligen. Dessa problem kan vara såväl i form av effektivitetsförluster som 

eventuella rättstvister. I denna uppsats är därför målet att med utgångspunkt från 

gällande rättsläge kartlägga och analysera den löpande förvaltningen och vad den i 

praktiken kan betyda och ge uttryck för. Detta görs på både ett teoretiskt och praktiskt 

plan genom en allmän analys och ett antal fiktiva typfall som beskrivs och analyseras. 

Slutsatsen är att det finns ett värde i att den löpande förvaltningen i juridisk mening 

hålls relativt brett reglerad för att bli tillämplig för en komplex serie av scenarier. 

Detta samtidigt som rättspraxis, sedvana och bolagsorgans direktiv behöver ges större 

utrymme inom associationsrätten. Detta för att kunna göra gränsdragningar och ge 

klarhet för hur den verkställande direktören får agera utan negativa rättsföljder. 
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1.	Inledning	
	

1.1	Bakgrund	
Den allra vanligaste bolagsformen i Sverige för stora och medelstora företag är 

aktiebolaget som ägs av en eller flera aktieägare. Aktiebolaget fungerar som en 

juridisk person som därmed per se kan förvärva sig rättigheter och skyldigheter. I 

normalfallet kan en aktieägare enbart förlora sin kapitalinsats i aktiebolaget enligt 1 

kap. 3 § ABL. Undantag finns till exempel vid ansvarsgenombrott från bolaget eller 

aktieägaren då personligt ansvar kan uppkomma. Aktiebolaget företräds av en eller ett 

flertal firmatecknare som utför rättshandlingar i bolagets namn.1 De rättsliga 

förhållandena som gäller i ett aktiebolag regleras i första hand genom ABL. I Sverige 

ska ett aktiebolags ledning enligt 8 kap. 1 § ABL bestå av en styrelse som i normala 

fall utses av bolagsstämman enligt 8 kap. 8 § ABL. Enligt 8 kap. 4-7 §§ ABL består 

styrelsens uppgifter främst av att stå för bolagets organisation och förvaltning, med 

andra ord att leda bolaget. Styrelsen ska sammanträda när det behövs för att kunna 

sköta bolagets angelägenheter i enlighet med 8 kap. 18 § ABL. Då många bolag 

kräver daglig styrning för att förvaltningen ska kunna skötas ordentligt, samtidigt som 

många styrelseledamöter sitter på ett flertal styrelseuppdrag blir dessa sammanträden i 

praktiken ofta en omöjlighet att få till så ofta som de skulle behövas.  

 

Detta kan exemplifieras i ett tillverkningsbolag med ett tjugotal anställda som har en 

styrelse som sammanträder en gång i slutet av varje månad. Skulle då exempelvis en 

av de anställda uppleva att en av maskinerna i tillverkningen kräver akut 

renoveringsbehov i början av en månad till ett värde av 10’000 svenska kronor, men 

inte har fullmakt att köpa denna typ av renoveringstjänst måste denna då invänta 

styrelsens beslut i ärendet till slutet av månaden. Maskinen (och eventuellt hela 

produktionen) skulle därför stå verkningslös i flera veckor vilket inte skulle vara 

särskilt kostnadseffektivt för bolaget. Därför kan styrelsen i privata aktiebolag utse en 

verkställande direktör för att underlätta för styrelsen och sköta bolagets löpande 

förvaltning och därmed rättshandla i bolagets namn enligt 8 kap. 27 & 29 §§ ABL. I 

publika aktiebolag måste en verkställande direktör utses då den löpande förvaltningen 

i dessa bolag anses vara så pass omfattande att styrelsen per se inte kan sköta all 

förvaltning enligt 8 kap. 50 § ABL. 
																																																								
1 Rodhe, K. & Skog, R. (2014) s. 20. 
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Den verkställande direktören får som firmatecknare enligt 8 kap. 36 § ABL 

rättshandla för aktiebolaget i den utsträckning som anges i 8 kap. 29 §. Det vill säga 

sköta den löpande förvaltningen (1 st), ta beslut vid brådskande ärenden som vid 

fördröjande till styrelsebeslut kan få väsentligt negativa följder (2 st) samt se till att 

bolaget upprättar en trovärdig redovisning (3 st). Handlar den verkställande direktören 

utanför dessa behörigheter (eller överskrider sin kompetens, som det inom 

aktiebolagsrätten kallas) och bolaget av denna anledning åsamkas skada kan den 

verkställande direktören bli skadeståndsskyldig gentemot bolaget i sig eller tredje man 

i ett eventuellt avtalsförhållande enligt 29 kap. 1 § 1 st. ABL. I Åhmans avhandling 

går han igenom gränsdragningar inom denna kompetens. Han särskiljer mellan vad 

som omfattar befogenhet respektive behörighet för bolagets ledning och därmed när 

den utomstående avtalsparten har rätt till att få avtalet hävt, kan begära skadestånd 

etcetera.2 Att den verkställande direktören vet inom vilka referensramar denna får 

rättshandla för bolagets räkning blir alltså inte bara väsentligt för bolagets 

effektivitetsvinster av att ha någon som snabbt kan fatta beslut, utan även en fråga av 

rent personligt ansvarsmässig betydelse för den verkställande direktören. 

 

Huruvida en rättshandling faller inom den verkställande direktörens kompetens kan 

alltså påverka dennas rättsliga ställning avsevärt om bolaget eller tredje man väljer att 

göra rättssak av ärendet. Därför blir tolkningen av vad som ligger inom kompetensen 

av högst väsentlig grad. Detta leder då in på frågan vad som avses med rekvisitet 

löpande förvaltning i 8 kap. 29 § ABL. Här finns det en mängd olika synsätt för att 

försöka tolka begreppet.3 Sandström försöker kartlägga den löpande förvaltningen 

genom att införa ett antal direkta och indirekta parametrar som han benämner (x-ö) 

rörande en rättshandling.4  

 

1.2	Historisk	utveckling	
De tidigaste associationsrättsliga släktingarna till aktiebolagen hade sitt ursprung 

redan i 1600-talets sjöhandelssamhälle i Europa. En handelsexpedition krävde stora 

mängder kapital och risken fanns att fartyget under resan skulle förlisa. Därför var det 

																																																								
2 Åhman, O. (1997). 
3 Nerep, E. & Samuelsson, P. (2007). 
4 Sandström, T. (2015) s. 229-231. 
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många potentiella investerare som ställde sig utanför att finansiera en hel handelsresa 

på egen hand. Detta trots att en handelsresa i genomsnitt genererade positiva 

avkastningar efter att ha kalkylerat för förlisningsrisk och liknande. Därför infördes 

gemensamma kapital-pooler där flera investerare kunde lägga in pengar och dela på 

risken för handelsresorna.5 ABL:s historia i Sverige sträcker sig tillbaka till 1848 och 

har därefter utvecklats med jämna mellanrum genom åren fram till mitten av 1900-

talet när en ny lag trädde i kraft år 1944. Det var i denna lag som den verkställande 

direktören först fick kompetens att i bolaget sköta den löpande förvaltningen å 

styrelsens vägnar.6 Begreppet löpande förvaltning har sedan levt vidare genom både 

den reformerade ABL75 och den nuvarande ABL som trädde i kraft år 2005.7 

 

Det finns inte många domar från HD som kan ligga som prejudikat i ämnet om den 

verkställande direktörens kompetens och överskridande av denna, i synnerhet inte när 

det handlar om den löpande förvaltningen. Bergström och Samuelsson nämner ett 

prejudikat i NJA 1995, s 437 där en verkställande direktör enligt HD ska ha 

överskridit sin kompetens genom den löpande förvaltningen. Detta genom att låta sitt 

bolag Merchant förvärva aktier i ett intressebolag till ett värde av 22,5 miljoner 

svenska kronor så att Merchant blev majoritetsägare av rösterna och intressebolaget 

därmed togs upp som dotterbolag.8 Huruvida kompetensöverskridandet här berodde 

på beloppsmagnituden eller av den ägandestrukturella verkningen av rättshandlingen 

kommer i denna uppsats att ligga i fokus för att avgöra HD:s syn på rättsläget. 

 

Ett annat rättsfall från HD som kan komma i närheten av ämnet är ett uppmärksammat 

mål om ett avtal slutet mellan Skanska och en divisionschef inom bolaget Solar till ett 

värde av strax över 3 miljoner svenska kronor. I detta mål menade Solar på att 

divisionschefen ska ha överskridit sin behörighet att teckna avtal av denna magnitud. I 

detta fall ska inte ABL:s bolagsledningsregler vara tillämpliga under normala 

omständigheter då det inte rörde sig om en verkställande direktör. Vad som var 

intressant i detta fall var att HD i sina domskäl bland annat menade på att 8 kap. 29 § 

eventuellt kunde bli tillämplig om divisionen inom Solar kunde sägas vara så pass 

avgränsad att divisionschefens roll skulle kunna uppfattas att vara närliggande 

																																																								
5 Rabb, T. (1999) s. 20-24. 
6 Bergström, C. & Samuelsson, P. (2015) s. 94. 
7 Aktiebolagslag (SFS 1975:1385) & Aktiebolagslag (SFS 2005:551). 
8 Bergström, C. & Samuelsson, P. (2015) s. 96.	
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densamma som för en verkställande direktör. Detta även om titeln inte rent juridiskt 

sett var att liknas vid den verkställande direktörens. Trots detta i åtanke ansåg HD att 

divisionschefen hade överskridit sin behörighet (eller handlat utanför sin kompetens 

om nu ABL kunde tillämpas).9 

 

1.3	Syfte	
Syftet med denna uppsats är att på ett djupare plan utreda och analysera ”löpande 

förvaltnings”-begreppet. Detta då det råder oklarheter i hur långtgående detta begrepp 

kan tolkas och när en rättshandling faller utanför den verkställande direktörens 

associationsrättsliga kompetens. Om osäkerheten i detta begrepp kan redas ut för 

nuvarande befattningshavare finns stora effektivitetsvinster att hämta för bolag.  

	

1.4	Frågeställning	
Vad menas med löpande förvaltning sett utifrån det gällande rättsläget? 

 

1.5	Metod	
För att kunna utföra denna uppsats tillämpas en rättsdogmatisk metod. Denna metod 

ger möjlighet att utreda och analysera det gällande rättsläget för att fylla luckor som 

finns på området. Detta för att kunna besvara den valda frågeställningen med de 

lagregler som finns tillgängliga.10 Först kartläggs det gällande rättsläget deskriptivt 

genom att använda de tillämpliga rättskällorna på området. I detta fall är förarbetena 

till de aktiebolagslagar som har utkommit under 1900-talet ett väsentligt verktyg då 

syftet med uppsatsen är att utreda rekvisit ur gällande lagtext. Därutöver används och 

vägs rättskällor utifrån den rättsordning som normalt tillämpas i ett 

kontinentaleuropeiskt, rättssystematiskt land som Sverige. Dessa inkluderar 

framförallt den rättspraxis som framkommit från prejudikat. I och med att den 

rättspraxis som finns på området är relativt smal får även andra rättskällor betydelse i 

mer väsentlig utsträckning än normalt. Framförallt gäller detta sedvana och doktrin. 

Doktrinen består av både vetenskapliga artiklar, facklitteratur och avhandlingar 

skrivna av väl renommerade, svenska forskare och juridiska utövare inom det 

associationsrättsliga och delvis avtalsrättsliga fältet. Dessa vetenskapliga verk 

inkluderar framförallt Ola Åhmans avhandling ”Behörighet och befogenhet inom 
																																																								
9 NJA 2014 s. 684. 
10 Peczenik, A. (2005) s. 249-252. 
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aktiebolagsrätten” samt Tomas Sandströms bok ”Svensk aktiebolagsrätt”. Flera av de 

forskare och professorer som har refererats till har även lämnat doktrinutlåtanden vid 

rättegångar som rättsligt underlag till beslutsfattare i domstolarna. I vissa förarbeten 

talas om ”affärssed” varav den gällande sedvanan inom de rörda företagsbranscherna 

blir av intresse att undersöka.  

 

Studien innefattar även ett antal fiktiva typfall för att på ett praktiskt och illustrativt 

sätt demonstrera vilka frågor som hypotetiskt sett skulle kunna hamna inom ramen för 

uppsatsens syfte. Därutöver används dessa typfall för att underlätta analysen och 

utöka exemplifierandet av ämnet med stöd av litteraturen och de övriga, gällande 

rättskällorna. 

 

1.6	Avgränsningar	
Den verkställande direktörens ställning i ett aktiebolag omfattas av flera juridiska 

delområden. Från hur denna utses och hinder som kan finnas emot detta till vilka 

arbetsrättsliga och associationsrättsliga grunder som kan vara sakliga för att 

exempelvis säga upp eller begära skadestånd från en verkställande direktör. De 

arbetsrättsliga förhållandena utesluts helt från denna uppsats. Därmed sådana 

förhållanden som skulle kunna framgå av den verkställande direktörens 

anställningsavtal. Detta gäller även associationsrättsliga och avtalsrättsliga 

förhållanden som inte sammanstrålar med syftet. Detta kan exempelvis röra sig om 

avtal som sluts i samband med styrelsemöte eller bolagsstämma som inte direkt tar sin 

verkan genom styrelsedirektiv eller ändringar i bolagsordningen i enlighet med 7 kap. 

42-43 §§ ABL. 

 

I denna uppsats ligger fokus på den verkställande direktörens handlingsutrymme och 

gränsdragningen gentemot de andra beslutande organen i bolagets ledning med 

huvudinriktningen mot vad som avses med den löpande förvaltningen i 8 kap. 29 § 1 

st. ABL. Med detta utgångsläge är det dock oundvikligt att i viss mån komma in på 

bolagsledningens representationsrätt och de associationsrättsliga 

kompetensbegreppen. Detta för att genom domskäl i rättsfall kunna göra någon typ av 

analys av varför domstolar har tagit vissa domslut. En domstols beslut om en 

bolagsrättslig rättshandlings giltighet regleras exempelvis vanligtvis direkt genom 
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bolagskompetensen, men ofta är då den löpande förvaltningen en viktig indirekt 

faktor till vad som faller inom denna kompetens. Frågor som handlar om 

kompetensen i en utsträckning som faller utanför den löpande förvaltningen behandlas 

dock relativt smalt i uppsatsen och kan endast ses som komplement för att förstå 

”löpande förvaltnings”-begreppet. Vidare behandlades inte den verkställande 

direktörens bokföringsskyldighet i 8 kap. 29 § 3 st. ABL i någon större mening i 

denna uppsats, trots flera intressanta rättsfall inom den delen av den verkställande 

direktörens handlingsutrymme. 

 

Lagstiftningen avviker över landsgränser, trots att viss lagharmonisering har skett 

internationellt (främst inom Norden och på senare år mer inom den Europeiska 

Unionen). Då just detta begrepp är centrerat till den svenska, och i viss mån den 

norska och danska lagstiftningen11 kommer denna uppsats att avgränsas till svenska 

rättskällor. Häri bör dock poängteras att det är ofrånkomligt att vissa influenser från 

internationellt håll kommer att framkomma i de svenska rättskällorna på grund av 

lagharmoniseringen. 

 

En ytterligare avgränsning som görs för att minska komplexiteten i typfallen är att 

dessa hålls koncisa och enbart innefattande de viktigaste aspekterna som kan bli av 

intresse för diskussionen. Det vill säga beskrivning av rättshandlingen och en 

begränsad beskrivning av organisationen och den verkställande direktören. I en mer 

komplex verklighet hade flera andra parametrar behövt lyftas upp, såsom de inbördes 

befintliga avtalen, alla emotionella och professionella relationer mellan de styrande 

organen och hur dessa tar sin form och så vidare. Av risk för att möta på för komplexa 

situationer undviks alltså detta i själva typfallen och tas på sin höjd upp som punkt i 

diskussionerna till dessa. 

 

1.7	Disposition	
Denna uppsats är uppbyggd enligt följande. I kapitel 2 redogörs för de rättskällor som 

finns på området i den svenska rättsordningen. En indelning har här gjorts för att först 

kartlägga den historiska utvecklingen av lagstiftningen genom förarbeten för att sedan 

behandla mer specifika delar av rätten genom rättspraxis, sedvana och doktrin. 

																																																								
11 Dotevall, R. (1989) s. 167-168 samt 183. 
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Därefter följer i kapitel 3 en analys och diskussion angående det gällande rättsläget 

med hänvisning från de rättskällor och den litteratur som har redogjorts. I denna del 

kommer även ett antal fiktiva typfall behandlas med anknytning till litteraturen och 

det rättskällematerial som presenterats i förarbeten och rättspraxis. Typfallen kommer 

att vara inspirerade av domslut från lägre instanser, men är i stort sett helt fiktivt 

konstruerade. Kapitel 4 bidrar med en slutsats till det som har presenterats i 

uppsatsen, inklusive svar på den frågeställning som tagits upp i kapitel 1. Därutöver 

inkluderar kapitel 4 förslag till framtida studier på området som faller utanför syftet 

för denna uppsats. 
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2.	Rättsläget	
	

2.1	Lagar	och	förarbeten	
	

2.1.1	Lagen	(1944:507)	om	aktiebolag	
För att få en bättre uppfattning om hur lagstiftaren har tänkt vid införandet av 

”löpande förvaltnings”-begreppet krävs en återblick till ABL44 och dess förarbeten.12 

Enligt utredningen till denna lag föreslogs nya regler gällande den verkställande 

direktören i svenska aktiebolag.13 Detta mot bakgrund att en allt större andel bolag 

började få verkställande direktörer som en naturlig förlängning av styrelsens 

beslutandemakt. I utredningen lyftes även vikten av att minska det kollektiva ansvaret 

i aktiebolag, som tidigare var i styrelsens händer när denna bestod av mer än en 

ledamot. Detta då det ansågs att det kollektiva ansvaret helt enkelt kunde innebära en 

undanflykt från ansvarstagande på individnivå och därmed även i förlängningen på 

gruppnivå. Det talades i utredningen om att ett lämpligt sätt att lösa detta problem 

skulle vara att fördela förvaltningen mellan styrelsen och en verkställande direktör när 

styrelsen bestod av tre medlemmar eller flera. Detta i mångt och mycket i enlighet 

med den uppdelningsmodell som tidigare hade skett i danska aktiebolag. Den 

verkställande direktören skulle där överta ansvaret för en stor del av styrelsens 

löpande förvaltningsområden medan styrelsen istället skulle ansvara för ”ledning av 

bolaget och den övriga förvaltningen”.14 

 

I utredningen fanns det sedan få instruktioner till hur denna förvaltningsuppdelning 

rent praktiskt skulle ske. Framförallt hänvisades det till ”redan förefintlig affärssed” 

som därmed skulle förklara den detaljerade uppdelningen mellan ansvarsområdena för 

styrelse och verkställande direktör. Därutöver specificerades fyra 

förvaltningsområden som skulle täckas av den löpande förvaltningen; sköta driften av 

företaget (1), tillsyn över övriga befattningshavare (2), sörja för bokföringen i 

förhållande till befintlig lag (3) samt sörja för att ”medelsförvaltningen” var ordnad 

(4). Vidare framkom i förarbetet att ”åtgärder som med hänsyn till bolagets 

förhållande äro av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse” var sådana 

																																																								
12 Aktiebolagslag, SFS (1944:507).	
13 Prop. 1944:5. 
14 SOU, 1941:9, s. 307-308. 
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förhållanden som låg utanför den löpande förvaltningen så länge dessa inte var av 

”brådskande natur”.15 

 

Vad som även bör tas i beaktande från utredningen är vad som sades ingå under 

styrelsens övriga förvaltnings- och ledningsansvar för att därigenom kunna göra en e 

contrario-tolkning av den löpande förvaltningen. Här behandlades framförallt 

tillsynen av samma områden som verkställande direktören skulle sörja för. Det vill 

säga bokföringen och medelsförvaltningen i bolaget. Övriga ärenden som hamnade 

under styrelsens ansvar var tillsyn över den verkställande direktörens arbete samt att 

organisationen drevs mot den ändamålsenliga verksamheten. Förutom detta 

tillsynsansvar skulle styrelsen, enligt utredningen, ha beslutandemakt i sådana frågor 

som var av större vikt för bolaget och av icke brådskande karaktär.16 

 

2.1.2	Lagen	(1975:1385)	om	aktiebolag	
I ABL75 togs bland annat kravet på att styrelsen skulle bestå av ett visst antal 

ledamöter bort för att kunna ta in en verkställande direktör. I utredningen till lagen 

diskuterades det om att försöka balansera den maktförskjutning som skedde från 

styrelsen till verkställande direktören i och med ABL44. Detta genom att i lagtext 

hålla fast vid och understryka att den verkställande direktören endast har hand om den 

löpande förvaltningen, även om detta inte avspeglar praktiken till fullo i enlighet med 

svenska och nordiska aktiebolag.17 Dotevall jämförde här den strikta uppdelningen av 

förvaltningen i de svenska förarbetena med den danska modellen där 

förvaltningsutrymmet är mer överlappande mellan styrelse och det verkställande 

organet. I förarbeten till den danska lagstiftningen angavs att praktiska problem kunde 

uppstå om man gjorde en för tydlig gränsdragning mellan bolagsorganens 

förvaltningsutrymme.18 

 

Den lagtext som fastställdes i ABL75 gällande den löpande förvaltningen hos den 

verkställande direktören var enligt följande: 

 

 
																																																								
15 SOU, 1941:9, s. 308. 
16 SOU, 1941:9, s. 308. 
17 SOU, 1971:14, s. 208-209. 
18 Dotevall, R. (1989) s. 184-185. 
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”Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens 

bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets 

verksamhet är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte 

kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall 

styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. 

Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 

medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.”19 

 

I propositionen som lades fram i och med lagförslaget diskuterades det även i vilken 

mån styrelsen kan inskränka, respektive utvidga handlingsutrymmet för den 

verkställande direktören genom direktiv.20 Här angavs att styrelsen inte ska kunna 

inskränka den verkställande direktörens rättshandlingsutrymme i så väsentlig mån att 

denna inte kan sköta driften av den löpande förvaltningen. Det angavs även att 

rättsläget mellan den verkställande direktören som representant för bolaget och tredje 

man kunde påverkas om styrelsen ingrep för djupt in i den löpande förvaltningen.21 

Detta menade Dotevall kunde stärka den verkställande direktörens 

rättshandlingsutrymme i den mån att denna inte i lika stor utsträckning behövde vänta 

in direktiv från styrelsen för att rättshandla.22 Huruvida detta i sig skulle utvidga 

gränserna för den löpande förvaltningen eller enbart skyddet för den verkställande 

direktören är dock mer oklart. 

 

I propositionen framgick även att den verkställande direktören vid brådskande beslut 

får vidta åtgärder av ”ovanligt slag eller stor betydelse med hänsyn till omfattningen 

och arten av bolagets verksamhet”. En e contrario-tolkning av detta skulle alltså 

innebära att rättshandlingar utanför betydelsen av denna ordamening hamnar inom 

den löpande förvaltningen.23 

 

																																																								
19 Aktiebolagslag, SFS (1975:1385), 8 kap. 25 §. 
20 Prop. 1975:103, s. 374-375. 
21 Prop. 1975:103, s. 374-375. 
22 Dotevall, R. (1989) s. 184.	
23 Åhman, O. (1997) s. 566-567. 
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2.1.3	Lagen	(2005:551)	om	aktiebolag	
Redan 1990 utfärdades ett kommittédirektiv från justitiedepartementet med avsikt att 

se över den gällande lagstiftningen. I detta direktiv påpekades bland annat att det 

fanns stora oklarheter i ansvarsfördelningen mellan de olika bolagsorganen i vissa 

avseenden.24 Detta gällde framförallt mellan styrelse och verkställande direktör. Detta 

direktiv låg sedan delvis till grund för den utredning som påbörjades för att skapa den 

nya ABL år 2005.25 

 

I 1995 års förarbete diskuterades det vidare om styrelsens befogenheter att bestämma 

inramningen för vad som juridiskt och praktiskt skulle omfattas av den verkställande 

direktörens uppgifter. Styrelsens befogenheter att inskränka den verkställande 

direktörens handlingsutrymme gav här styrelsen en något starkare ställning. I 

förarbetet hölls det dock fast vid vad tidigare doktrin och utredningar hade anmärkt 

på. Det vill säga om att styrelsen inte får inkräkta så djupt i den verkställande 

direktörens handlingsutrymme att dennas förmåga att sköta den löpande förvaltningen 

blir praktiskt omöjlig. Detta skulle leda till att den verkställande direktören i praktiken 

förlorar sin verkställande roll i bolaget.26 

	

Ärenden gällande bolagets styrning uteblev nästan helt från utredningen till ABL, 

förutom gällande vissa skadeståndsfrågor.27 Detta med hänvisning till att en stor del 

av frågan hade diskuterats i 1995 års förarbete. Istället togs i förarbetet upp andra 

delar från justitiedepartementets direktiv som avsåg en mer integrerad, nordisk 

aktiebolagslagstiftning. Detta medförde att ”löpande förvaltnings”-begreppet inte fick 

någon vidare behandling i den kommande lagen och ordalydelsen förblev som den var 

i tidigare lagutfästelser av ABL.28 

	

2.2	Rättsfallsöversikt	
	

2.2.1	Allmänt	
Två rättsfall har tagits upp i uppsatsen för att ge tyngd till kartläggningen av den 

löpande förvaltningen. Dessa är NJA 1995 s. 437 samt NJA 2014 s. 684. Andra 
																																																								
24 Kommittédirektiv 1990:46. 
25 SOU, 2001:1, s. 449. 
26 SOU, 1995:44, s. 78.	
27 Prop. 2004/05:85 s. 308-309. 
28 SOU, 2001:1, s. 203-204. 
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rättsfall som finns inom ämnet har i stor utsträckning utelämnats på grund av att de är 

äldre än den uppdaterade ABL75. NJA 1968 s. 375 tas i viss utsträckning upp med 

anledning av ett viktigt doktrinutlåtande i rättsfallet av Nial.29 

	

2.2.2	NJA	1995	s.	437	
Det tydligaste målet som finns att hämta från rättspraxis på området gällde ett avtal 

där Merchant G & Partners AB förvärvade aktier, optioner och konvertibla skuldebrev 

av Utvecklings AB Optimum. Som företrädare för Optimum var den enda ägaren, 

Hans S, som förde förhandlingarna med den verkställande direktören och ägare till 45 

% av aktierna i Merchant, Gunnar G. Merchants styrelse hade även haft en 

konversation med Gunnar G om att planer fanns på att förvärva Optimum, vilket Hans 

S också var informerad om. Värdet på avtalet omfattade, enligt HD, cirka 22,5 

miljoner kronor samt ett majoritetsägarskifte från Hans S till Merchant. Ett muntligt 

avtal ska ha slutits mellan dessa parter, vilket Hans S uppfattade som bindande. Även 

ett skriftligt avtal skapades, men undertecknades aldrig parterna emellan. När sedan 

bostadsbubblan sprack i Sverige ansåg inte Merchants styrelse (innefattande Jan S) att 

Merchant kunde köpa upp Optimum till det pris som muntligen överenskommits. 

Hans S kände sig då lurad av Merchant och tog upp ärendet till domstolsprövning för 

att avgöra om det muntliga avtal som fanns mellan parterna var bindande.30 

 

Det prövade ärendet ogillades först av tingsrätten. Motiveringen var att Hans S som 

verkställande direktör och bolagsägare borde ha insett att den transaktionen som 

avtalet gällde var för stor för att en verkställande direktör i Merchant skulle ha 

behörighet att avtala om den utan styrelsens godkännande. Även den nya 

maktpositionen som Merchant skulle få enligt avtalet som moderbolag ansågs stärka 

det faktum att den verkställande direktören saknade behörighet för transaktionen. 

Hovrätten gick vidare på tingsrättens linje efter att också ha hört ett uttalande från Jan 

S som, trots att han hade varit styrelseledamot i över 100 styrelser, aldrig hade varit 

med om att en så stor transaktion hade gått igenom utan styrelsens godkännande.31  

 

HD menade i fallet på att en sådan överenskommelse som fanns mellan Gunnar G och 

Hans S inte kunde ligga inom den verkställande direktörens kompetens och inte kunde 
																																																								
29 NJA 1968 s. 375, NJA 1995 s. 437 samt NJA 2014 s. 684. 
30 NJA 1995 s. 437, s. 437-438. 
31 NJA 1995 s. 437, s. 441-445.	
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klassas som löpande förvaltning av bolaget. Detta i linje med de domskäl som 

framkommit av tingsrätten och hovrätten. Vad som däremot stod som en oklar fråga 

var huruvida avtalet skulle bli bindande med hänvisning till om Hans S borde ha insett 

att Gunnar G handlade utanför sin kompetens. HD fann dock till slut att magnituden 

och vikten av transaktionen var så pass stor att den föll utanför verkställande 

direktörens behörighet och att Hans S borde ha insett detta.32 

 

I Hemströms rättsfallsgenomgång från 2005 refererade han till målet och tog bland 

annat upp HD:s ställningstagande i frågan om den löpande förvaltningen. Hemström 

menade att HD tydligt hade markerat att en rättshandling av så stor magnitud som 

denna inte kunde falla inom den löpande förvaltningen. Vidare menade han på att det 

huvudsakliga ställningstagandet för HD när detta väl var markerat snarare blev 

huruvida tredje man (i detta fall Hans S) hade handlat i god tro och hur detta skulle 

väga in i den samlade bedömningen.33 

 

Även Sandström lyfte upp rättsfallet som ett av de mest tongivande inom rättspraxis 

för att utreda ”löpande förvaltnings”-begreppet. Sandström menade på att denna typ 

av fall är ovanliga inom rättspraxis då eventuella tvister ofta går att lösa internt mellan 

bolagsstyrelsen och den verkställande direktören. Därför angavs att 1995 års rättsfall 

är av stor vikt för att kunna avgränsa framförallt vilken magnitud och påverkan av 

beslut som av HD kan avses ligga utanför den löpande förvaltningen.34 

	

2.2.3	NJA	2014	s.	684	
Detta rättsfall härrörde en tvist mellan Skanska och Alvesta VVS Material AB, då 

Skanska hade köpt in produkter från Alvesta som var av bristande kvalitet och 

orsakade skador i Skanskas verksamhet. Skanska och den verkställande direktören i 

Alvesta, L.H., började då inleda förhandlingar om eventuell förlikning för den skada 

som åsamkats Skanska. Sedermera blev Alvesta genom en fusion upplåten i Solar dit 

L.H. följde med som divisionschef för den delen som motsvarade Alvestas 

verksamhet i Solar. Förhandlingarna mellan L.H. och Skanska fortskred och till slut 

tecknades ett avtal mellan parterna där Solar skulle betala 3 miljoner kronor till 

Skanska som förlikning för skadan som uppkommit. Solars ledning menade på att 
																																																								
32 NJA 1995 s. 437, s. 445-447. 
33 Hemström, C. (2005) SvJT s. 23-25. 
34 Sandström, T. (2015) s. 229.	
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L.H. inte hade fullmakt i sin ställning som chef att rättshandla i detta fall och tog 

därmed upp ärendet till tingsrätten.35 

 

Tingsrätten lade stor vikt vid magnituden av det belopp som skulle betalas som grund 

för huruvida L.H. kunde anses vara behörig att rättshandla i sin position som 

divisionschef. Här vägdes två åsikter mått mot varandra; att väga beloppet i relation 

till Alvesta-divisionens omsättning (cirka 3-4 % av omsättningen) eller mot dess 

resultat (cirka 12 % av resultatet). Tingsrätten menade på att beloppet var litet i 

relation till omsättningen, men av en betydande storlek i relation till resultatet. Till 

slut valde tingsrätten att gå på omsättningsmåttet och därmed mena på att L.H. hade 

behörighet att utföra denna typ av rättshandling varpå Solar skulle bli skyldiga att 

betala förlikningsbeloppet till Skanska. Här vägdes även in att L.H. uppgavs ha en 

styrelseroll inom Solar, vilket sedan avvisades i hovrätten.36 

 

Hovrätten valde en annan linje. De menade på att L.H. inte heller under sin tid som 

verkställande direktör i Alvesta hade genomfört denna typ av rättshandling, varför han 

inte heller borde ha behörighet att göra det efter fusionen. Detta även om 

förhandlingarna hade inletts tidigare. Inte heller borde Skanska ha varit i god tro att 

L.H. skulle ha haft behörighet att fatta denna typ av beslut, varför avtalet skulle anses 

vara ogiltigt.37 

 

HD vägde ihop tre huvudsakliga delar i sitt domslut; om L.H. kunde anses ha 

ställningsfullmakt att rättshandla (1), hur sedvanan inom branschen såg på 

rättshandlingar inom området (2) samt om L.H. genom sin chefsposition kunde 

rättshandla genom den löpande förvaltningen (3). I det sista fallet menade man på att 

L.H. i en väl avgränsad division skulle kunna rättshandla inom ramen för den löpande 

förvaltningen, dock i en mindre magnitud än en verkställande direktör. I detta fall 

ansågs magnituden av rättshandlingen vara överskridande vad som skulle kunna 

tänkas vara rimligt. Man menade även på att sedvanan i den bransch som VVS-

återförsäljaren Alvesta omfattades av, inte kunde rättfärdiga denna typ av 

rättshandling från L.H. HD gick därmed på hovrättens linje.38 

																																																								
35 NJA 2014 s. 684, s. 684-685. 
36 NJA 2014 s. 684, s. 686-689. 
37 NJA 2014 s. 684, s. 691-693.	
38 NJA 2014 s. 684, s. 696-698. 
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2.3	Sedvana	
Sedvanan inom olika branscher har i både förarbeten och prejudikat visats vara av 

viktig, och delvis avgörande art när det kommer till interpretationen av ”löpande 

förvaltnings”-begreppet. I rättsfallet mellan Skanska och Solar låg ett doktrinutlåtande 

från Nerep till grund för tingsrätten i frågan om hur gällande sedvana kunde 

appliceras i ärendet. Enligt Nerep fanns inom vissa branscher inom fastighets- och 

byggsektorn en sedvana att verkställande direktörer hade kompetens att rättshandla i 

ärenden som gällde förlikningsprocesser.39 Nerep lyfte även fram bolagsordningens 

vikt för framställningen av den verkställande direktörens befogenheter i en bok 

skriven tillsammans med Swenson. Här togs exempel upp om bolag där det i 

bolagsordningen stod bestämt att den verkställande direktören inte fick ingå avtal 

beträffande bolagets fasta egendom då denna typ av beslut inom denna bransch ansågs 

falla under bolagsstämmans beslutanderätt.40 

 

Åhman menade på att sedvana ska beaktas med stor försiktighet för beslutande- och 

rättshandlingsmöjligheter för ledningen inom aktiebolag. Han jämförde detta med de 

dispositiva bestämmelserna i 1 § KommL och 2 § HagL där sedvana är uttryckligen 

accepterat. Däremot menades att ABL:s bestämmelser borde tolkas som striktare och 

inte lämna lika stort utrymme för uttänjning genom sedvana.41 

 

År 2005 upprättade Kollegiet för svensk bolagsstyrning ”Svensk kod för 

bolagsstyrning”, till vilken senare alla svenska, noterade aktiebolag på 

Stockholmsbörsen anslöt sig. Koden var i mångt och mycket grundad på ABL och 

behandlade bland annat den verkställande direktörens skyldigheter gentemot 

styrelsen. I koden står exempelvis att den verkställande direktören är skyldig att 

bereda frågor till styrelsen som ligger utanför den löpande förvaltningen samt att den 

verkställande direktören är ett underordnat organ till styrelsen. I förarbetet till koden 

underströks även vikten av samspelet mellan den verkställande direktören och 

styrelsen.42 Svernlöv kommenterade bolagsstyrningskoden med samma 

exemplifiering av den löpande förvaltningen som Nial i ett rättsfall från 1968 (mer om 
																																																								
39 NJA 2014 s. 684, s. 684. 
40 Nerep, E. & Swenson, T. (1995) s. 7. 
41 Åhman, O. (1997) s. 812-815. 
42 SOU, 2004:130, s. 31. 
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detta i kapitel 2.4.1).43 Det vill säga att den bland annat omfattar avtal med 

kontinuerliga bolagsintressenter samt vissa typer av anställningsavtal inom 

aktiebolaget.44 

 

2.4	Doktrin	
	

2.4.1	E	contrario-tolkning	i	8	kap.	29	§	2	st.	ABL	
Doktrin på området har med utgångspunkt från den proposition som lades fram i 

anslutning till ABL75 tolkat rättsregeln i 8 kap. 29 § 2 st. e contratio.45 

Redan 1968 gjorde Nial ett uttalande i ett rättsfall om en tvist mellan ett 

restaurangbolag och ett fastighetsbolag gällande ett hyreskontrakt. Här var frågan 

huruvida den verkställande direktören i fastighetsbolaget hade rätt att muntligen 

fastställa det hyresbelopp som skulle betalas av restaurangbolaget. Detta trots att det 

löpande avtalet mellan de båda bolagen slog fast att hyran skulle bestämmas utifrån 

hyresreglerande myndighets föreskrifter. Nial tog här upp den e contrario-tolkningen 

som framgår i ABL och tog därmed även upp ett antal exempel på åtgärder som 

omfattas av den löpande förvaltningen. Dessa inkluderade exempelvis ”ingående av 

avtal med leverantörer och kunder, anställande av arbetare och av lägre tjänstemän”. 

Vidare underströk även Nial att vikten av att den löpande förvaltningen från e 

contrario-tolkningen blir väldigt varierande beroende på de yttre omständigheterna 

och av bolagets storlek och art. I just detta rättsmål ansåg dock Nial att frågan om ifall 

den verkställande direktörens handling hade fallit under den löpande förvaltningen var 

av mindre betydelse då det av omständigheterna framgick tydligt att styrelsen genom 

direktiv hade givit den verkställande direktören särskild befogenhet att utföra 

rättshandlingen.46  

 

2.4.2	Avgörande	parametrar	
Både Sandström och Åhman använde ett antal rekvisit i gällande lagtext i 8 kap. 29 § 

ABL som utgångspunkt för att skapa parametrar som sätter ramen för den löpande 

förvaltningen.47 I detta avsnitt lyfts båda författarnas parametrar upp, men med tyngd 

																																																								
43 NJA 1968 s. 375, s. 383. 
44 Svernlöv, C. (2011) s. 56-58. 
45 Prop. 1975:103 s. 374-375.  
46 NJA 1968 s. 375. 
47 Sandström, T. (2015) s. 229-231 & Åhman, O. (1997) s. 568. 
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på Sandströms parametrar. Detta på grund av att det är Sandströms parametrar som 

främst har använts som analysverktyg i uppsatsen. Den första, och viktigaste 

parametern, behandlade det underliggande beslutet i sig i ett specifikt bolag. 

Sandström valde här att dela upp denna parameter i två delar, underliggande beslut (x) 

och det bolagsspecifika mönstret (ö). Denna parameter (eller dessa parametrar) 

syftade på att föra in en individuell vinkel på ett beslut i olika typer av bolag.48 Ett 

beslut av en verkställande direktör om att köpa en större aktiepost eller option i ett 

annat bolag skulle exempelvis ses som löpande förvaltning i ett stort investmentbolag 

som på daglig basis handhar denna typ av transaktioner. Däremot skulle ett sådant 

beslut i ett mindre grossistbolag ses som övrig förvaltning. 

 

Detta ledde till de två kommande parametrarna som kan sägas vara kopplade till (x) 

och (ö). Dessa hade att göra med bolagets art (y) och omfattning (z). Angående arten 

avsågs här i första hand den verksamhet som bolaget ska bedriva enligt 

bolagsordningen. Här angavs även att bolag de facto kan bedriva verksamhet utanför 

bolagsordningen som är generellt accepterad av bolagets organ och att detta kan få en 

inverkan på huruvida en rättshandling av den verkställande direktören kan anses som 

löpande förvaltning. Angående omfattningen avsågs alla typer av vanligt 

förekommande mått för att mäta storleken på bolag. Exempelvis nettoomsättning, 

balansomslutning och antalet anställda i organisationen. Måttenheten för 

omfattningen kunde även vara geografiskt anknuten.49 

 

De två sista parametrarna skiljer lite mellan de båda författarna, men i detta avsnitt tas 

främst i beaktande Sandströms interpretation. Dessa parametrar var snarare anknutna 

direkt till själva rättshandlingen. Först handlade det om magnituden av beslutet eller 

rättshandlingen och huruvida denna kunde vara av stor betydelse (å). Denna 

parameter var även direkt anknuten till (y-z) då stor betydelse kan tolkas olika 

beroende på det specifika bolaget. Den sista parametern avsåg tidsramen för beslutet 

(ä). I enlighet med 8 kap. 29 § 2 st. ABL skulle alltså den verkställande direktörens 

kompetens att utföra en rättshandling kunna utvidgas om ett fördröjt beslut kunde vara 

																																																								
48 Sandström, T. (2015) s. 229-231 & Åhman, O. (1997) s. 568. 
49 Sandström, T. (2015) s. 229-231 & Åhman, O. (1997) s. 568. 
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av väsentlig skada för bolaget. I och med den tekniska utvecklingen av 

kommunikationsmedel har denna parameter minskat i betydelse.50 

 

2.4.3	Kompetensbegreppen	
Kompetensen för bolagsledningen i ett aktiebolag finns uttryckt i 8 kap. 4 § ABL för 

styrelsen samt i 8 kap. 29 § ABL för den verkställande direktören. Därutöver anges 

vad som händer vid ett överskridande av kompetensen genom 8 kap. 42 § ABL. 

Kompetensen reglerar bolagsledningens behörighet och befogenhet att utföra 

rättshandlingar och när rättshandlingen får rättslig verkan. Kort sagt, 

bolagsledningens rätt att företräda bolaget. Kompetensen för den verkställande 

direktören blir av intresse i denna uppsats då hänvisning från ogiltighet av 

rättshandlingar i rättspraxis dras från huruvida den verkställande direktören har 

handlat inom den löpande förvaltningen och därmed inom sin befogenhet och 

behörighet. 

 

Bestämmelserna om den verkställande direktörens kompetens gentemot tredje man 

och internt mot bolaget är liknande de vanliga avtalsrättsliga principerna för 

befogenhet och behörighet. Olika doktrinkällor har i frågan om kompetensbegreppen, 

från en associationsrättslig tolkning haft skilda åsikter om vilken utgångspunkt som 

ska tas. Nial menade att utgångspunkten ska vara av bred karaktär och ligga i vilken 

rättslig verkan rättshandlingen får utifrån lagstiftningen.51 I 8 kap. 42 § ABL står 

exempelvis definierat att en rättshandling inte gäller mot bolaget om den 

verkställande direktören handlar utanför sin behörighet och att tredje man har varit i 

ond tro. Samtidigt regleras i lagrummet att vissa befogenhetsöverskridanden kan ge 

giltig rättskraft för en rättshandling om befogenhetsöverträdelsen kan styrkas av 

bolagsordningen eller av annat bolagsorgan. 

  

Hellner valde att vidare definiera begreppen för bolagsledningens behörighet och 

befogenhet som ”inre och yttre kompetens”. I detta sammanhang syftades till 

bolagsledningens inre kompetens gentemot bolaget samt den yttre kompetensen 

gentemot tredje man. Den yttre kompetensen omfattar exempelvis avtal mellan 

bolagsorgan och tredje man och beror på den inre kompetensen mellan de olika 
																																																								
50 Sandström, T. (2015) s. 230.	
51 Nial, H. (2007) s. 226-227. 
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bolagsorganen. Med detta resonemang begränsas ett bolagsorgans befogenhet till den 

inre kompetensen, medan den yttre kompetensen främst tar bolagsorganets behörighet 

i avseende.52 

 

2.4.4	Dubbla	roller	
I många fall kan den verkställande direktören även sitta med i styrelsen.53 Den 

verkställande direktören får sitta med i styrelsen i både publika och privata aktiebolag. 

I publika aktiebolag gäller dock att den som är styrelsens ordförande inte får vara 

verkställande direktör enligt 8 kap. 49 § ABL. Fortfarande måste i dessa fall en 

gränsdragning göras mellan denna individs roll som verkställande direktör och 

styrelseledamot. Ett beslut som faller utanför den löpande förvaltningen måste alltså 

fortfarande tas av styrelsen som bolagsorgan och kan inte tas direkt av den 

verkställande direktören i sin roll som styrelseledamot.54 Därmed borde sällan 

förvirring uppstå gällande i vilken roll den verkställande direktören har rättshandlat i 

denna typ av situationer. 

 

Vidare kan den verkställande direktören också vara särskild firmatecknare över vissa 

perioder. Denna rätt till firmateckning har då vanligen förvärvats genom en särskild 

representationskompetens från styrelsen enligt 8 kap. 37 § ABL. Att vara särskild 

firmatecknare innebär att en fysisk person blir bemyndigad samma företrädesrätt som 

styrelsen för ett bolag. I ett fall där den verkställande direktören får särskild 

firmateckningsrätt kan dennas företrädesrätt stärkas även om inte beslutsrätten 

påverkas direkt av den särskilda firmateckningsrätten.55 Detta kan dock skapa 

förvirring för huruvida rättshandlingar blir giltiga på grund av den verkställande 

direktörens särskilda firmateckningsrätt eller att rättshandlingen föll inom den 

löpande förvaltningen. 

 

2.4.5	Bolagsorganens	bestämmandehierarki	
Vidare finns möjlighet för en styrelse, eller en bolagsstämma, att utvidga (eller i viss 

mån inskränka) den verkställande direktörens befogenheter genom dessa bolagsorgans 

																																																								
52 Hellner, J. (2002) s. 62-65. 
53 Svernlöv, C. (2011) s. 56. 
54 Sandström, T. (2015) s. 218. 
55 Åhman, O. (1997) s. 306-307. 
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högre hierarkiska ställning i aktiebolaget. Detta kan ske genom diverse 

styrelsedirektiv eller staganden i bolagsordning (som ändras av bolagsstämman enligt 

3 kap. 4 § ABL) och beslut från bolagsstämmobeslut. Styrelsedirektiv till 

verkställande direktör kommer exempelvis till uttryck i 8 kap. 42 § 2 st. ABL i form 

av ”föreskrifter från annat bolagsorgan” och kan enbart påverka den verkställande 

direktörens befogenhet. Dessa behöver inte nödvändigtvis innebära särskild 

firmateckningsrätt för den verkställande direktören, utan kan även vara av praktisk 

karaktär för att vidga det underställande organets maktposition beroende på hur detta 

faller i linje med bolagets målsättningar. Styrelsedirektivens roll fick även utrymme i 

den politiska, legislativa diskussionen i och med propositionen som lades fram 

1975.56 Däremot har det inte funnits stort konkret utrymme att lagstifta runt denna typ 

av direktiv då dessa sker av ytterst individuell karaktär.  

 

Svernlöv talade här om en tredelad hierarki med bolagsstämman som högsta organ 

och därunder styrelse med den verkställande direktören på det lägsta steget. Direktiv 

kunde här färdas uppifrån och ner genom hierarkin från både bolagsstämman och 

styrelsen och därmed påverka den verkställande direktörens kompetens genom 

befogenheten.57 Huruvida dessa direktiv direkt påverkar den löpande förvaltningen är 

dock inte helt klart. Det enda som kan visas på är att direktiven kan påverka 

maktbalansen inom de olika bolagsorganen genom förändringar inom kompetensen. 

Då dessa aktioner är svåra att generalisera över olika typer av bolagsstyrningar gör 

detta frågan om den verkställande direktörens kompetens genom den löpande 

förvaltningen än mer komplex. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
56 Prop. 1975:103, s. 374-375. 
57 Svernlöv, C. (2011) s. 59-60. 
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3.	Analys	och	diskussion	
	

3.1	Löpande	förvaltning	i	lag	
Bakom den ansvarsfördelning i ABL som har växt fram under 1900-talet och början 

av 2000-talet har det funnits många olika målinriktningar. De primära målen som kan 

utläsas från utredningarna är att få en jämn och praktisk uppdelning av detta ansvar. 

Jämn i den mån att den verkställande direktörens makt att fatta beslut inte ska 

överskrida vad som är rimligt för ett ledningsorgan som inte är direktvalt av 

aktieägarna genom bolagsstämman. Praktisk i den mån att den verkställande 

direktören ska kunna fatta beslut som skulle bli alldeles för tidsmässigt ineffektiva för 

att behandlas av en styrelse vid deras, relativt få beslutande sammanträden. Praktiskt 

även för att få en integrerad lagstiftning som i så god mån som möjligt kan appliceras 

i ett överskridande nordiskt perspektiv. 

 

Tydligast exempel på ovan resonemang ges i förarbetet från 199558 där författarna vill 

visa på problematiken med ett för utbrett rättshandlingsutrymme för den verkställande 

direktören ur en aktieägarsynpunkt. I och med att aktieägarna, som oftast inte har 

något direkt inflytande över den verkställande direktören, är de som vanligtvis har 

störst intresse av att förvaltningen sköts vore det rationellt att föra över så liten del av 

förvaltningen som möjligt till den verkställande direktören. Styrelsen bör däremot inte 

kunna inkräkta så pass mycket på den verkställande direktörens arbetsuppgifter att 

dessa blir praktiskt ogenomförbara då detta vore kontraproduktivt ur en 

effektivitetssynvinkel.  

 

Problem med denna typ av preciserad balansering av en lagstiftning som ska täcka ett 

brett spektrum av bolag och branscher är att det någonstans måste öppnas upp 

utrymme för subjektiva värderingar. I en perfekt värld hade separat lagstiftning 

funnits för varje typ av bolag (såväl storlek som branschöverskridande) i varje typ av 

rättshandlingsscenario (bolagsförvärv, intressentavtal, anställningar). I och med att 

detta är praktiskt ogenomförbart har lagstiftarna valt att lägga över en stor del av 

interpretationen av ”löpande förvaltnings”-begreppet på den breda e contrario-

tolkning som dras utifrån lagtexten samt på andra rättskällor såsom rättspraxis, 

sedvana och doktrin. 
																																																								
58 SOU 1995:44, s. 78. 
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3.2	Löpande	förvaltning	i	rättspraxis	
Med utgångspunkt från 1995 års rättsfall59 är det möjligt att få en riktlinje över vidden 

av den löpande förvaltningen. Att HD tydligt avfärdade att det rörde sig om löpande 

förvaltning utifrån, både att det rörde sig om ett för stort beslut mätt i pengar och 

vikten av röstmajoriteten som anskaffades ger en bra referensram utifrån de båda 

perspektiven. Dock kvarstår ett antal frågor. Hade HD exempelvis i ett fall där 

röstmajoritet inte förvärvats, men alla andra parametrar lika bedömt annorlunda i 

huruvida rättshandlingen hade hamnat inom den löpande förvaltningen? Kan ett 

förvärv av mindre monetär magnitud där det uppköpta bolaget tas upp i koncernen 

rättfärdigas som löpande förvaltning? Kan eventuella övriga föreskrifter i 

bolagsordningen eller styrelsemötesprotokoll påverka gränsen för den verkställande 

direktörens befogenhet? Och om så är fallet; kan denna påverkan hänföras till den 

löpande förvaltningen? För att få svar på hur HD ställer sig i dessa frågor behövs en 

bredare bas av rättsfall än den som finns tillgänglig i gällande rätt på området. 

 

Som Sandström60 var inne på kan en stor del av ovan frågor dock lösas internt inom 

bolaget med tydlig kommunikation mellan bolagsorganen. Problemet uppstår istället 

främst när det finns kommunikationsbrist som går ut över tredje man, som står utanför 

bolagets organisation och har sina egna intressen att skydda. Hade Hans S i rättsfallet 

från 1995 exempelvis fått klarare direktiv om att avtalet eventuellt inte skulle bli 

giltigt hade han kanske hunnit finna en ny köpare innan det försämrade 

konjunkturläget reducerade bolagsvärdet. I detta fall kommer vi dock snarare in på 

representationsrätten med kompetenskriterierna. Här kan tredje man till viss del finna 

skydd genom ”god tros”-begreppet. 

 

En annan viktig punkt att ta med sig från detta rättsfall är att den verkställande 

direktören, trots att denna handlade utanför den löpande förvaltningen och därmed sin 

kompetens inte fick några vidare sanktioner riktade emot sig i form av skadestånd. 

Visserligen var inte detta en av de huvudsakliga frågorna, men det kan ändå öppna 

upp för att verkställande direktörer vågar röra sig mer i gränszonen av den löpande 

förvaltningen. Om de inte blir privat sanktionerade vid en mindre överträdelse 

																																																								
59 NJA 1995 s. 437 
60 Sandström, T. (2015) s. 230. 
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minskar det personliga risktagandet (även om rättsfrågan i detta fall eventuellt skulle 

kunna vara föremål för vårdslöst beteende). 

 

I fallet från 201461 kan ytterligare gränsdragningar hittas. I detta fall omfattade 

rättshandlingen en betydligt mindre monetär magnitud än i fallet från 1995. Ändå 

fann HD skäl till att divisionschefen hade handlat utanför den löpande förvaltningen. I 

detta fall måste dock en ytterligare parameter vävas in. Det vill säga att chefen här 

inte var verkställande direktör för hela bolaget, utan enbart divisionschef för en 

produktgren. Dessutom var här huvudfrågan om divisionschefen hade fullmakt genom 

sin chefsposition vilket gör att fallen inte blir helt jämförbara utifrån dessa parametrar.  

 

Vad som i övrigt är intressant här är tingsrättens domskäl (som sedermera 

inkorporerades av både hovrätten och HD i deras domskäl) där man lade stor vikt vid 

vilken ratio som skulle vara passande att använda för att med en kvantitativ ansats 

mäta rättshandlingens omfång. Här kom på tal både förslag om att mäta avtalets 

magnitud i relation till divisionens omsättning och mot dess nettoresultat. Kan man, 

genom rättspraxis fortsätta lägga en sådan grund skulle det bli betydligt lättare för en 

verkställande direktör att utifrån en standardiserad modell avgöra vart de legala 

gränserna för dennas möjlighet till giltigt rättshandlande går. 

	

3.3	Löpande	förvaltning	i	akademin	och	praktiken	
Få rättsområden har lämnats så öppna för bransch- och marknadsspecifika sedvanor 

inom associationsrätten som den löpande förvaltningen. Att man redan i 

introduktionen av begreppet i förarbetet från 194162 hänvisar till gällande affärssed 

som en nyckeldefinition visar på hur komplext det är att standardisera det i gällande 

rätt. Många akademiker har försökt räta ut begreppet genom det underliggande 

rättsmaterialet. De som har kommit närmast till att finna en samlad och täckande 

definition av ”löpande förvaltnings”-begreppet är Åhman och Sandström63 som 

utifrån lagtextens rekvisit byggde upp parametrar att väga mot varandra. Även här kan 

dock urskiljas att det råder vissa tudelade meningar mellan olika akademiker då 

parametrarna i vissa avseenden avviker från varandra i både ord och mening.  

 
																																																								
61 NJA 2014 s. 684 
62 SOU, 1941:9, s. 308. 
63 Sandström, T. (2015) s. 230-231 & Åhman, O. (1995) s. 568. 
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Både Nerep och Nial64 har försökt att exemplifiera ”löpande förvaltnings”-begreppet 

och därmed bidragit till en klarare, praktisk kartläggning. Även den vikt som 

bolagsordningen får i doktrin är en god indikator på en källa som bolagsledningarna 

kan använda för att mer specifikt göra gränsdragningar inom bolagen. Däremot är de 

exempel som tagits upp ganska uppenbara fall som tydligt hamnar innanför eller 

utanför den löpande förvaltningen i vissa typer av bolag. Problematiken ligger snarare 

runt de rättshandlingar som ligger i någon typ av gråzon mellan löpande och övrig 

förvaltning. Därför behövs både fler rättsfall och mer doktrin på området som kan 

behandla dessa mellanlägen. Detta för att få en klarare akademisk vy över vad som 

avses med begreppet.  

 

En av anledningarna till att det inte har kommit ut fler rättsfallsprejudikat än de som 

finns tillgängliga kan antas vara att frågor som skulle kunna komma upp i 

tvistesammanhang löses internt inom bolagsledningen. Detta gäller troligen också 

mellan bolagen för att undvika de ekonomiska och tidsmässiga kostnaderna som 

uppkommer vid en rättegångstvist. Detta behöver inte per se betyda att gällande 

lagstiftningen och övriga rättskällor fungerar bra i praktiken, utan kan snarare vara ett 

tecken på det motsatta. Det vill säga att bolagsledningar drar sig för att ta upp ärendet 

på grund av den osäkerhet som finns runt rättsläget och hur domstolarna kommer att 

ställa sig i målen. Detta är dock domstolarnas jobb, så det borde finnas incitament att 

framföra flera liknande frågor till högre instanser även i praktiken. Från de rättsfall 

som finns kan utläsas att den verkställande direktören sällan eller aldrig har råkat ut 

för personliga sanktioner, vilket borde tyda på låg aversion från den verkställande 

direktörens sida att lyfta upp gränsfrågor i rätten. Samma sak gäller inte med säkerhet 

för övriga bolagsmän som kan ha andra intressen. 

 

3.4	Typfall	
	

3.4.1	Allmänt	
Genomgången av typfallen kommer vara upplagd efter följande modell. Först 

kommer ett fiktivt scenario presenteras där en verkställande direktör genomför någon 

typ av rättshandling för aktiebolagets räkning. Därefter kommer en analys av huruvida 

																																																								
64 Nerep, E. & Swenson, T. (1995) s. 7 & NJA 1968 s. 375. 
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rättshandlingen kan falla under den verkställande direktörens löpande förvaltning att 

utföras. Detta följs slutligen upp av en diskussion av utfallet av rättshandlingen. Det 

vill säga om dess giltighet och om de potentiella konsekvenserna som kan uppstå för 

den verkställande direktören. 

	

3.4.2	Typfall	1	–	VD	i	mindre	aktiebolag	anställer	tjänstemän	
Kurt är verkställande direktör i det privatägda aktiebolaget Klart Bokslut AB som 

säljer redovisningstjänster. Bolaget har 15 redovisningskonsulter anställda och 

omsätter 22 miljoner kronor om året. Nyligen har bolaget fått in en ny stor klient där 

tjänsten består i att upprätta kvartalsbokslut till ett stort industribolag. Tjänsten 

kräver fyra heltidstjänster med start så snart som möjligt. Klientavtalet sträcker sig 

preliminärt över tre år med start så snart som möjligt. Då den befintliga 

arbetsstyrkan inte själva kan hantera denna order väljer Kurt att anställa tre nya 

konsulter som han delvis känner själv och delvis har fått rekommenderade från några 

andra anställda på bolaget. Då tjänsterna behöver tillsättas så snart som möjligt 

väljer Kurt att skriva anställningsavtalen utan styrelsebeslut som underlag. Han har 

dock pratat med en av de två övriga ledamöterna som sitter med i styrelsen förutom 

han själv. Denna ledamot ansåg att det var en bra idé att nyanställa de tre 

konsulterna för att kunna tillmötesgå klientens krav. 

 

En gränsdragning måste göras i detta scenario för att först utreda huruvida 

rättshandlingen faller inom den löpande förvaltningen, vilket är huvuddelen av syftet. 

Om så inte är fallet måste vidare avgöras om 8 kap. 29 § 2 st. ABL kan tillämpas. 

Denna senare frågeställning kommer att behandlas i mindre omfattning och i samband 

med att vissa parametrar diskuteras. 

 

För att utreda vilka krav som uppfylls för att klassificera rättshandlingen som löpande 

förvaltning kan här Sandströms65 parametrar användas. Till att börja med utgår 

analysen från de specifika rättshandlingsparametrarna (x och ö). Med utgångspunkt 

från Nials66 uttalande från 1968 ska anställande av lägre tjänstemän kunna tolkas ligga 

inom gränsen för den löpande förvaltningen.  

 

																																																								
65 Sandström, T. (2015) s. 230. 
66 NJA 1968 s. 375. 
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I detta fall rör det sig dock om en relativt stor kostnadspost i relation till bolagets 

storlek (z och å). Tre nya anställda skulle troligen innebära en kostnadsökning på 

närmare 7-8 % av omsättningen med arbetsgivaravgifter och liknande inräknat. Detta 

kan ses i jämförelse med rättspraxis från exempelvis NJA 2014 s. 684 där 

rättshandlingen inte kunde anses falla inom den löpande förvaltningen för 

divisionschefen. I det fallet rörde det sig alltså om en kostnad av 3-4 % av 

omsättningen. Däremot påtalar även HD i det prejudikatet att divisionschefens 

kompetens genom löpande förvaltning inte kan sträcka sig lika långtgående som för 

en verkställande direktör i ett fristående bolag. I detta fall rör det sig om ett bolag vars 

produkt består i att förmedla konsulttjänster. Därmed bör arten av verksamheten (y) 

rättfärdiga denna typ av rättshandling inom rimliga gränser då ett löpande utbud av 

arbetskraft från bolagets sida är väsentligt för att kunna inbringa intäkter. Sedvanan 

inom branschen skulle alltså tala för att handlingen kan anses vara av någorlunda 

trivial natur. Därmed bör den kunna utföras av den verkställande direktören i ett 

tjänsteproducerande bolag som detta. 

 

Vad gäller den sista parametern (ä), som tar i beaktning den tidsram som finns för 

beslutet och är direkt kopplad till 8 kap. 29 § 2 st. kan i detta fall ses att den 

verkställande direktören uppenbarligen inte hade mycket tid på sig för att få igenom 

beslutet. Huruvida (ä) i detta fall kan vara en direkt avgörande parameter för 

omfattningen av den löpande förvaltningen eller den verkställande direktörens 

handlingsutrymme utöver den löpande förvaltningen är oklart. Däremot blir resultatet 

av tolkningen detsamma oberoende vilken av de två ovanstående tolkningarna som 

görs. Detta innebär att parametern hur som helst kan tolkas som någonting som direkt 

påverkar omfattningen av den verkställande direktörens kompetens.  

 

De övriga förhållandena, såsom att den verkställande direktören och en av de övriga 

styrelseledamöterna hade pratat ihop sig om beslutet kan inte direkt rättfärdiga 

rättshandlingen. Detta då de inte var i beslutförande position som styrelse när samtalet 

fördes. Dock skulle troligen detta ge en större tyngd till den verkställande direktörens 

fördel för huruvida en domstol skulle kunna se på rättshandlingen. Med de rättskällor 

som finns att tillgå i åtanke skulle troligtvis rättshandlingen falla inom den löpande 

förvaltningen, eller åtminstone falla inom kompetensen med tanke på den brådskande 

karaktären. Detta trots den relativt stora magnituden. 
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Sammanfattningsvis kan i detta typfall alltså tre av parametrarna rättfärdiga att 

rättshandlingen skulle falla inom den löpande förvaltningen (x, y och ö). Två av 

parametrarna talar dock delvis emot detta med utgångspunkt från den rättspraxis som 

finns att tillgå (z och å). Den sista parametern (ä) ger inget självklart svar, men skulle 

hur som helst indikera att rättshandlingen skulle vara giltig genom den verkställande 

direktörens utvidgade kompetens genom 8 kap. 29 § 2 st. ABL. Här skulle även 

sedvanan behöva inkorporeras i analysen. I denna bransch finns som nämnt ett behov 

av att snabbt kunna tillförse bolagets klienter den arbetskraft som krävs för att 

uppfylla prestationskraven i avtalet. Därmed har troligen den verkställande direktören 

en mer vidsträckt makt att anställa tjänstemän här än i exempelvis mer kapitaldrivna 

branscher där den löpande förvaltningen snarare borde vinklas åt införskaffande av 

mer materiella tillgångar.  

 

3.4.3	Typfall	2	–	VD	i	större	aktiebolag	förvärvar	dotterbolag	
Gunilla är verkställande direktör i det privatägda aktiebolaget I Möblernas Land AB 

som producerar och säljer möbler för inomhusbruk, framförallt 

vardagsrumsmöblemang. Gunilla har länge haft en stark position inom bolaget som 

verkställande direktör med stort förtroende från både styrelse och aktieägare när det 

kommer till att fatta beslut för bolagets räkning. Bolaget har cirka 100 personer 

anställda och en omsättning på 650 miljoner kronor. Bolaget äger även 35 % av det 

mindre intressebolaget Sultan Altan AB som har en liknande verksamhet som I 

Möblernas Land AB, men med fokus på utomhusmöblemang. Gunilla har god kontakt 

med den andra ägaren av Sultan Altan AB, som är en privatperson vid namn Rutger. 

Rutger börjar bli gammal och har länge funderat på att släppa taget om företaget för 

att fokusera mer på sina andra intressen såsom minigolf i Alicante. Rutger lägger 

därför fram ett förslag för Gunilla om att sälja 16 % av aktierna i Sultan Altan AB till 

I Möblernas Land AB för ett pris om 7 miljoner kronor. Denna transaktion skulle 

göra I Möblernas Land AB till majoritetsägare av Sultan Altan AB och därmed ta upp 

bolaget i koncernen. Gunilla anser att detta är ett rimligt marknadsvärde för andelen 

och accepterar Rutgers anbud utan att lägga fram förslaget för styrelsen som består 

av 8 ledamöter inklusive Gunilla. När resten av styrelsen får reda på att Gunilla har 

genomfört rättshandlingen för bolagets räkning utan beslut vill de få rättshandlingen 
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ogiltigförklarad då de anser att Gunilla har överskridit sin kompetens och handlat 

utanför den löpande förvaltningen. Styrelsen i Sultan Altan AB består enbart av 

Rutger och en suppleant. 

 

I detta scenario måste, när det kommer till rättshandlingen särskiljas mellan två olika 

resultat för transaktionen. Dels dess monetära magnitud i paritet med I Möblernas 

Lands verksamhet och omfattning och dels den nya ägandestrukturen. Detta scenario 

påminner delvis om prejudikatet i NJA 1995 s. 437. I detta fall rör det sig dock om en 

väsentligt mindre transaktion, trots att utfallet blev detsamma i och med att företaget 

upptas i koncernen. 

 

Även i detta typfall kan Sandströms67 parametrar (x-ö) användas som ramverk för 

analysen. Utgångspunkten här blir dock tyngre förankrad till prejudikatet i NJA 1995 

s. 437. Det står klart att 1995 års rättsfall är en viktig pusselbit för att kunna kartlägga 

det gällande rättsläget beträffande vad som kan avses som löpande förvaltning i 

aktiebolag. Att HD 1995 tydligt avfärdade att det rörde sig om löpande förvaltning 

utifrån att det både rörde sig om ett för stort beslut mätt i pengar och vikten av 

röstmajoriteten som anskaffades ger en bra referensram utifrån de båda perspektiven. 

Detta är alltså något som borde ligga som fullgott prejudikat även för typfallet ovan 

där Gunilla företog en rättshandling i jämförbarhet med den som företogs i NJA 1995 

s. 437.  

 

Dock kvarstår ett antal frågor som kan förändra den juridiska utgången i typfallet och 

som delvis togs upp i den allmänna analysen av den löpande förvaltningen i 

rättspraxis (kapitel 3.2). Kan ett förvärv av mindre monetär magnitud och monetär 

betydelse för det förvärvande bolaget som i detta typfall där det uppköpta bolaget tas 

upp i koncernen rättfärdigas som löpande förvaltning? Styrs detta av vilken bransch 

bolaget är verksamt inom? Kan eventuella övriga föreskrifter i bolagsordningen eller 

styrelsemötesprotokoll påverka gränsen för den verkställande direktörens befogenhet?  

 

Beträffande magnituden av rättshandlingen (Sandströms å i förhållande till z) i detta 

typfall borde denna kunna hamna under den löpande förvaltningen då köpeskillingen 

																																																								
67 Sandström, T. (2015) s. 230. 
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rörde sig om cirka 1 % av bolagets årsomsättning. Denna relativa magnitud av 

transaktioner borde relativt ofta handhas av den verkställande direktören vid 

exempelvis större partier av varuinköp från leverantörer. I detta fall kan det 

exempelvis röra sig om material för att tillverka soffor eller sängar. Hade bolaget 

därmed varit ett investmentbolag eller dylikt hade rättshandlingen med största 

sannolikhet fallit inom den löpande förvaltningen. I detta fall rörde det sig om en 

annan art (y) av verksamhet. Visserligen handlar det fortfarande om att köpa upp ett 

bolag inom samma industri, det vill säga möbeltillverkning. Inom denna bransch sker 

förvärv av andra bolag generellt mycket mer sällan än i, exempelvis investmentbolag. 

Med denna branschspecifika sedvana som underlag borde denna typ av beslut därmed 

i större utsträckning involvera högre hierarkiska steg i bolagsstyrningen såsom 

styrelsebeslut i I Möblernas Land än i investmentbolag. 

 

Den andra frågan som väcktes i detta typfall var huruvida speciella styrelsedirektiv 

kan utvidga den verkställande direktörens kompetens i enlighet med Svernlövs 

diskussion.68 I typfallet framkommer att Gunilla historiskt sett har haft stort 

förtroende för att leda bolaget. Detta kan därför tolkas som att det kan finnas 

styrelsedirektiv som kan ligga till grund för att utföra även denna typ av mer 

komplexa och betydande rättshandlingar än vad affärsseden inom branschen kan 

antyda. Det framgår inte att Gunilla skulle ha någon särskild firmateckningsrätt för att 

vidta rättshandlingen. Samtidigt kan dock direktiv finnas för att rättfärdiga förvärvet 

om Gunilla som verkställande direktör har någon form av överenskommelse med 

styrelsen att vidta rättshandlingar som denna. Exempelvis om det kan ske mer 

effektivt än om styrelsebeslut skulle krävas som underlag. I det här typfallet finns det 

inget som tyder på att Gunilla skulle göra några större tidsvinster till bolaget genom 

att företa rättshandlingen innan styrelsen hade hunnit besluta i ärendet. Detta skulle då 

tala emot att handlingen skulle falla inom någon typ av styrelsedirektiv. 

 

Sammanfattningsvis kan alltså en jämförelse mellan detta typfall och prejudikatet i 

NJA 1995 s. 437 tala för att det är större sannolikhet att rättshandlingen kan falla 

inom ramen för den löpande förvaltningen i detta typfall. Detta med bakgrund till att 

den relativa magnituden av rättshandlingen är betydligt mindre än i prejudikatet samt 

																																																								
68 Svernlöv, C. (2011) s. 59-61. 



	
	

32	

att den verkställande direktören, Gunilla, i typfallet har en traditionellt stark ställning i 

bolaget. Det sistnämnda förutsätter att Gunilla ska ha fått styrelsedirektiv som kan 

utvidga hennes kompetens. Samtidigt tog HD i NJA 1995 s. 437 ett tydligt 

ställningstagande till att den rättshandlingen skulle falla utanför den löpande 

förvaltningen. Även om inte scenarierna är identiska kan alltså en analogisk tolkning 

av prejudikatet peka mot att rättshandlingen inte faller inom den löpande 

förvaltningen. Detta borde innebära att enbart dessa mindre skillnader inte kan vara av 

tillräcklig vikt för att gå emot det utfall som domen i prejudikatfallet fick. Därmed 

faller rättshandlingen troligen även i detta typfall utanför den löpande förvaltningen, 

förutsatt att det inte skulle finnas någon stark affärssed inom branschen som kan 

rättfärdiga rättshandlingen. Detta är dock osannolikt. 

	

3.4.4	Typfall	3	–	VD	i	större	aktiebolag	investerar	i	nytt	affärsområde	
Bengt är verkställande direktör i moderbolaget för den publika koncernen Dra åt 

Skogen AB som fokuserar på timmerhantering och produkter inom timmer- och 

träindustrin. Koncernen har en bred vertikal (produktionsled) och horisontell 

(produktportfölj) repertoar av affärsområden med många underdivisioner och 

dotterbolag. Omorganisationer mellan de olika divisionerna och dotterbolagen sker 

ofta inom koncernen som ett led i att försöka finna synergi och effektiviseringsvinster. 

Omsättningen för koncernen ligger på cirka 12 miljarder kronor och det är noterat 

som ett ”mid cap”-bolag på Stockholms-börsen. Bengt har kontinuerlig kontakt med 

många av divisionscheferna som kommer med många nya idéer om hur verksamheten 

kan utvecklas än mer. En idé kommer upp till Bengt från en vice divisionschef, Lisa, 

om att starta ett mindre pappersbruk i en industrilokal som har blivit ledig i 

anslutning till en av Dra åt Skogens timmeranläggningar. Lisa har lagt fram kalkyler 

på att ett sådant pappersbruk snabbt kan bli lönsamt, men att en initial investering 

kommer att krävas på cirka 85 miljoner kronor för att få tillgång till industrilokalen 

samt tillbörliga maskiner och arbetskraft under det första uppstartsåret. Bengt låter 

sin närmsta ekonomichef se igenom förslaget och tillsammans kommer de fram till att 

detta låter som en bra idé och beviljar Lisa, som sätts som projektchef för den nya 

pappersdivisionen, investeringen till projektet som tas direkt från moderbolagets 

kassa. Beslutet gick mycket fort, vilket gjorde att Bengt helt missade att ta upp det till 

diskussion med bolagets styrelse. När moderbolagets styrelse får höra om 

investeringen anser de att Bengt har överskridit sin kompetens som verkställande 
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direktör och kräver att projektet avbryts och alla avtal som tecknats inom det, såsom 

hyra för industrilokal och leasing av maskiner som redan har hunnit gå igenom 

återkallas. 

 

En omorganisering som denna kan inte ofta sägas tillfalla den löpande förvaltningen 

och därmed den verkställande direktörens kompetens. I detta fall rör det sig dock om 

en stor koncern med många olika divisioner som ofta stöter på omorganiseringar. Med 

utgångspunkt från förarbeten och rättspraxis är det svårt att finna exempel på hur 

rättsläget ser ut för denna typ av större rättshandlingar som omfattar 

organisationsstrukturen och investeringar däri i relativt stora, börsnoterade bolag. 

Detta troligen då större beslut som dessa ofta sker under en längre 

överläggningsperiod, vilket gör att besluten ofta hinner gå genom styrelsen innan 

rättshandlingarna företas. Diskussionen här får därför ses från en mer generell vinkel 

än i de tidigare typfallen och rättsordningen appliceras högst teoretiskt. 

 

En, vid det här laget standardiserad utgångspunkt är att utgå ifrån rättshandlingens 

magnitud i förhållande till organisationens omsättning (Sandströms å i förhållande till 

z). I det här fallet är rättshandlingen relativt liten mot organisationens storlek. 

Därutöver framgår i typfallet att omorganisationer hör till den ordinarie verksamheten 

för att kunna utvinna effektivitetsfördelar. Detta talar alltså för att en omorganisation 

av liknande slag kan anses ligga inom den löpande förvaltningen. Vad som skulle 

kunna tala emot detta är att denna specifika omorganisation skulle innebära en 

horisontell utvidgning av organisationens produktionsområden, då pappersbruk inte är 

något som tidigare har förekommit inom koncernen. Här blir därför bolagsordningen 

av intresse att se närmare på. Finns det någonting i bolagsordningen som tyder på att 

organisationen avses kunna bedriva pappersbruk som en del av den operationella 

verksamheten är detta någonting som kan tala för att den verkställande direktören för 

koncernen kan ha rätt att besluta i denna typ av frågor. Detta utan direkt inverkan från 

styrelsen. 

 

Svernlöv69 var här inne på att hierarkin inom bolaget (eller i detta fall koncernen av 

bolag) blir av viktig betydelse i denna typ av beslut. Finns ett underliggande samtycke 

																																																								
69 Svernlöv, C. (2011) s. 59-60. 
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i bolagsordningen som har godkänts av bolagsstämman (vilket regleras i 3 kap. 4 § 

ABL samt 7 kap. 42-43 §§ ABL) väger denna röst ofta tyngre än vad styrelsens röst 

kan göra genom direktiv eller beslut. Detta då bolagsstämman har en starkare 

hierarkisk ställning i organisationen än styrelsen. I detta fall kan man anta att 

bolagsordningen relativt brett anger vilka affärsområden organisationen kan operera 

inom. Detta med utgångspunkt från organisationens storlek och de praktiska 

svårigheter som skulle uppstå om det skulle krävas beslut av bolagsstämma varje gång 

organisationen ändrar sin vertikala eller horisontella struktur.  

 

På grund av denna organisations komplexa karaktär finns det i detta fall ytterligare 

parametrar att beakta innan man kan dra någon slutsats. Hur går exempelvis normalt 

processen till vid en omorganisation och i vilken utsträckning är styrelserna och 

ledande chefer inom dotterbolagen och de lägre divisionerna inblandade i dessa 

processer? Detta är någonting som kan diskuteras i absurdum och kan påverka ett 

eventuellt utfall i frågan om vad som tillfaller den verkställande direktörs kompetens. 

En ytterligare aspekt som här kan vara värd att ta upp är att den verkställande 

direktören inte i detta fall hade någon direkt anledning att ta beslutet innan en 

överläggning med styrelsen hade gjorts. Tiden som parameter i denna sakfråga talade 

för att det skulle finnas utrymme för en diskussion. Detta förutsätter då att det ingår i 

den vanliga rutinen att lyfta denna typ av frågor för styrelsen, annars finns ingen 

direkt anledning att göra det även om tid fanns. 

 

Sammanfattningsvis, utifrån de parametrar och den information som finns att tillgå i 

detta typfall, finns det mycket som talar för att beslutet kan hamna under den löpande 

förvaltningen. Detta med utgångspunkt att den verkställande direktören har 

kompetens att, i normala fall sköta omorganisationerna utan beslut från styrelse, vilket 

i detta fall verkar troligt med tanke på arten av verksamheten. Bolagsordningen och 

bolagsstämmans direktiv blir här också av betydande vikt då de har den yttersta 

bestämmanderätten i en såhär stor organisation som är publik. 
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3.4.5	Typfall	4	–	VD	i	mindre	aktiebolag	skriver	leverantörsavtal	
Anna är verkställande direktör i det familjeägda aktiebolaget Grönt Är Skönt AB som 

inriktar sig på att sälja diverse ekologiska livsmedel över internet i större partier som 

grossist. Bolaget har alltid haft en framställning av att vara mycket miljömedvetna 

med strikta krav på sina ekologiska produkter. Bolaget har fått ett antal 

miljöcertifikat som bevis på detta. Den huvudsakliga kundkretsen består av andra 

företag, såsom gårdsbutiker, men även av privatpersoner som är beredda att inhandla 

större partier. Bolaget ägs av Anna, hennes föräldrar Tore och Kerstin samt hennes 

morbror, två bröder och tre kusiner. I styrelsen för bolaget sitter Tore, Kerstin och 

morbror Lennart. Efter att Kerstin pensionerade sig från rollen som verkställande 

direktör har Anna fått ta på sig den rollen som traditionellt har inneburet mycket 

stora friheter att rättshandla för bolagets räkning. Grönt Är Skönt AB har 10 

anställda och omsätter cirka 35 miljoner kronor om året. Nu har Anna ingått ett nytt 

leverantörsavtal med en leverantör som säljer ekologiska apelsiner från Mexiko till 

ett värde av 300’000 kronor. Detta utan att rådslå med styrelsen i vanlig ordning då 

hon oftast sköter denna typ av nya avtal med de anställda i bolaget. Detta menar både 

Kerstin och Lennart är något som går emot bolagets affärsidé då apelsinerna är långt 

ifrån närproducerade. De anser även att Annas rättshandlande har överskridit hennes 

kompetens då hon brutit mot bolagets grundidé. Därför anser de även att avtalet bör 

förklaras ogiltigt. 

 

I detta typfall finns det inte mycket som talar emot att Anna har rättshandlat inom den 

löpande förvaltningen om man enbart ser till Sandströms70 parametrar. Storleken av 

rättshandlingen står troligen i proportion till vad som i rättspraxis och affärssed har 

kunnat avses ligga inom den löpande förvaltningen. Detta även om HD inte direkt har 

fastslagit denna gränsdragning helt tydligt. Utifrån de domar där gränsen har varit 

diskutabel kan ses att magnituden gentemot bolagets storlek har varit större än i detta 

fall där det rör sig om mindre än 1 % av den årliga omsättningen. Det rör sig även om 

ett leverantörsavtal, vilket enligt Nial71 är en typisk sådan aktivitet som tillfaller den 

löpande förvaltningen. Vidare finns det ingen anledning att anta att ett sådant avtal 

skulle kräva att invänta styrelseunderlag för att ingås även om tidsramen för 

beslutsfattandet kunde vara relativt stor.  

																																																								
70 Sandström, T. (2015) s. 230 
71 NJA 1968 s. 375. 
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Vad som däremot gör detta typfall intressant är den konflikt som enligt styrelsen 

uppstår mot bolagets varumärke. Även om rättshandlingen som sådan är av en art som 

allmänt sett skulle hamna innanför den löpande förvaltningen kan det faktum att 

bolagets varumärke skadas av rättshandlingen göra den olämplig att fatta av den 

verkställande direktören utan godkännande av vare sig styrelse eller aktieägare. I detta 

fall rör det sig om ett familjeföretag med en utmålad image av att driva en ekologisk 

och miljömedveten verksamhet. Att Anna genom denna rättshandling direkt äventyrar 

bolagets varumärke och dessutom även sätter certifikaten som bolagen har erhållit i 

risk borde kunna anses vara ett övertramp över hennes kompetens. Detta även om det 

vid en första anblick kan se ut som en rättshandling som ska vara trivial i 

sammanhanget.  

 

För att kunna avgöra detta blir bolagets allmänna riktlinjer i bolagsordning och genom 

styrelsedirektiv av yttersta vikt. Här kan även andra bolagsdokument såsom 

affärsplanen (som troligen är nära kopplad till bolagsordningen) hamna centralt i en 

diskussion. Affärsplanen ligger dock utanför skopet för denna uppsats, så förutom att 

nämna dess vikt i sammanhanget kommer den vidare att lämnas utanför diskussionen. 

Finns i övriga direktiv riktlinjer för att bolaget inte ska ingå vissa typer av avtal blir 

detta tydligt någonting som den verkställande direktören behöver förhålla sig till. 

Finns inte några tydliga direktiv angående detta kan det dock fortfarande finnas risk 

att Anna har överskridit sin kompetens om detta tillskansar bolaget ekonomisk skada 

som exempelvis framkommer i NJA 2014 s. 684. I detta fall skulle exempelvis ett 

indragande av något av miljöcertifikaten kunna leda till att bolagets varumärke skadas 

så pass mycket att detta i längden leder till ekonomiska förluster. Denna kausalitet är 

dock mycket svår att bevisa för exempelvis styrelsen. Detta då det, för det första är 

svårt avgöra sannolikheten av att certifikaten dras in och för det andra hur stor 

ekonomisk skada detta skulle göra för varumärket. 

 

I denna typ av bolag skulle man också kunna hänvisa till den gällande affärsseden. 

Finns det en generell norm för uttalade ekologi- och miljömarknadsförande bolag att 

inte bryta mot vissa riktlinjer för att exempelvis göra kortsiktiga vinster är detta 

någonting som med stor sannolikhet skulle väga in i ett eventuellt domstolsförfarande 
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för målet. Även om exempelvis Åhman72 uttrycker att försiktighet bör vidtas till att 

använda alltför inriktad sedvana i fall som rör bolagsledning, kan det i detta fall vara 

av användbar natur för att vidare kunna generalisera och standardisera processen i så 

god mån som möjligt. Detta utan att det skadar den individuella friheten hos olika 

typer av bolagsledningar. I synnerhet när det rör sig om familjedrivna bolag där det 

troligen inte finns en lika utarbetad arbetsbeskrivning på grund av inbördes tillit inom 

familjen såsom det gör i större bolag eller bolag där verkställande direktör tas in från 

externt håll. 

 

Sammanfattningsvis från detta typfall kan utkristalliseras att den verkställande 

direktören vid en första anblick inte direkt överskrider sin kompetens genom att 

handla utanför den löpande förvaltningen utifrån lagens direkta mening. Däremot kan 

det finnas ett flertal anknytande omständigheter som kan påverka denna situation till 

att förklaras som ogiltig på grund av otillbörligt handlande från Annas sida. Även om 

hon inte begår något lagbrott (i enlighet med exempelvis 9 kap. MB) kan handlingen 

som sådan utgöra en risk mot verksamhetens varumärke. Detta borde Anna vara 

medveten om som verkställande direktör i bolaget. Även om rättshandlingen normalt 

sett borde tillfalla den löpande förvaltningen kan det i detta fall finnas uttalade eller 

outtalade styrelsedirektiv och normer som förhindrar denna typ av rättshandlingar i 

organisationen. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
72 Åhman, O. (1997) s. 812-815. 
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4.	Avslutning	
	

4.1	Slutsats	
Avslutningsvis kan konstateras att vad som menas med begreppet ”löpande 

förvaltning” har givits ett stort utrymme för tolkning i den bemärkelse det idag finns 

uttryckt i lagtext. Begreppet har utretts genom både doktrintolkningar och 

rättspraxistolkningar av de förarbeten som ligger till grund för det. Trots detta finns 

fortsatt många luckor och situationer där tolkningarna har gått isär. Detta kan bland 

annat ses i NJA 2014, s. 684 där skilda meningar rådde mellan olika instanser (där 

visserligen andra omständigheter också låg till grund). Att lagstiftarna har skapat 

begreppet med ett så stort utrymme för individuell tolkning är till viss del förståeligt 

med tanke på den stora vidd av situationer som begreppet ska täcka och att detta 

därför lämnar utrymme för tolkning till domstolar och sedvana. Till viss del är det 

dock oförståeligt med utgångspunkt från exempelvis Åhmans73 argument att 

försiktighet bör beaktas beträffande sedvana inom associationsrätten. Vidare finns 

med anledning av det vida tolkningsutrymmet orsak att ta upp fler fall till prövning av 

högsta rättsinstans för att på så sätt bredda prejudikatbasen och den allmänna 

förståelsen över hur begreppet ska tolkas. Detta samtidigt som en större allmän 

acceptans mot sedvana som rättskälla inom associationsrätten kan bidra till att skapa 

tydligare gränser inom olika branscher när det kommer till den verkställande 

direktörens kompetens. Även bolagsordningar och styrelsedirektiv bör ges stor tyngd i 

detta fall. Detta ansvar vilar i störst mån på de individuella bolagen för att kunna 

skapa en tydlig arbetsbeskrivning för hur beslutsförfarandet ska se ut. 

 

Som har konstaterats finns det ekonomiska fördelar för ett bolag om den verkställande 

direktören är helt klar med vad som omfattas av den löpande förvaltningen. Utifrån 

analysen till de typfall som har byggts upp i denna uppsats kan slutsatsen dras att 

området är komplext och svårutrett. Detta skapar även hinder för den verkställande 

direktören i dennas dagliga arbete. Utan en tydlig referensram för hur denna kan 

rättshandla utan förhinder kan effektiviteten i beslutsprocesserna i bolag bli lidande. 

Detta gäller även för styrelsen som utan tydlig vetskap om vart gränsdragningen går 

fastnar i ett, i många fall, onödigt granskningsarbete av den verkställande direktörens 

arbete istället för att fokusera på mer progressiva åtgärder för bolagets ekonomiska 
																																																								
73 Åhman, O. (1997) s. 812-815. 
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tillväxt. Slutligen blir detta till följd även av vikt för bolagsstämman. Med större 

tydlighet kan de utse styrelseledamöter på grunder som kan optimera bolagsvinsterna 

och besluten. Detta snarare än att utse personer som behöver kontrollera den 

verkställande direktörens rättshandlingar som ligger i gränslandet mellan att falla 

inom eller utanför den löpande förvaltningen. 

	

4.2	Förslag	till	framtida	studier	
I denna uppsats behandlas enbart den verkställande direktörens kompetens genom den 

löpande förvaltningen inom aktiebolag. En intressant uppföljning till detta vore att 

även granska den motsvarande kompetensen inom ekonomiska föreningar för att 

därav kunna göra jämförelser till hur den avviker mellan dessa associationsformer. 

Därutöver finns även ett intresse att se hur de olika associationsformernas ledande 

organ samspelar och om effektivitetsförlusterna av oklarheter runt ansvars- och 

maktfördelningen är större eller mindre inom olika bolagsformer. 

 

En annan intressant tillvägagång för att tackla problematiken är att kvantifiera 

problemet genom att samla alla rättsfall och bygga upp kvantitativa variabler av de 

parametrarna som exempelvis Sandström74 tar upp. En sådan kvantifiering skulle 

exempelvis kunna vara ”Rättshandlingens värde dividerat med Bolagets omsättning”. 

Utifrån detta skulle man kunna bygga en logit/probit-ekvation med ”löpande 

förvaltning – ja/nej” som beroende variabel och sedan de kvantifierade variablerna 

som oberoende. Problematiken här är då det begränsade urvalet av observationer som 

skulle begränsa den statistiska signifikansen i en sådan undersökning. Därför skulle 

man kanske även få medta rättsfall från lägre instanser än HD för att göra urvalet 

större.  Däremot skulle då undersökningen tappa styrka på grund av juridiska faktorer 

då dessa lägre instansdomar inte kan ligga som prejudikatunderlag. Vad regressionen 

av ekvationen i detta fall skulle visa är hur stor vikt som läggs vid specifika variabler. 

Här kan även ett problem vara att vissa variabler kommer att vara svårare att 

kvantifiera än andra då troligen vissa rangordningssystem kommer att behöva byggas 

upp. 

 

 

 
																																																								
74 Sandström, T. (2015) s. 230 
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Abstract	
 

The legal capacity for Chief Executive Officers (CEO) in Swedish corporations is 

regulated through the legal condition “everyday operations” in Chapter 8, 36 § of the 

Swedish Companies Act of 2005. What is meant with “everyday operations” is not 

completely clear and can vary massively between different kinds of companies and 

situations. This may cause problems from both a practical and a jurisdictional point of 

view for the companies and for CEO:s in person. Examples of problems that may 

occur are efficiency losses and possible litigations. This paper tries to use the current 

state of law to map and analyze the “everyday operations” and what it means in 

practice. This is done in both a theoretical and practical way through a general 

analysis and a number of fictive scenarios. The conclusion is that there exists a value 

to keep the “everyday operations” relatively legally undefined for it to be applicable 

on a complex array of different scenarios. But this also means that case-law, customs 

and internal directives need to get larger space in company law to allow for clear 

definitions for how the CEO can act legally without any negative legal consequences. 
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