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Sammanfattning 
I föreliggande uppsats behandlas den verkställande direktörens (”vd:ns”) behörighet att 

för aktiebolagets räkning lämna anbud i offentliga upphandlingar. Kammarrätterna har i 

fyra fall behandlat frågan men med olika utfall. Frågan besvaras inte heller av lagtext, 

förarbeten eller doktrinen. Osäkerhet kring denna behörighet leder till onödiga krav vid 

upphandlingen och uppmanar till stor försiktighet för den upphandlande myndigheten.1 

Konsekvensen blir en ineffektiv upphandlingsprocess, vilket inte kan anses gynnsamt ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv.2 

     Syftet med uppsatsen är att utreda under vilka omständigheter vd:n har behörighet att 

lämna anbud i offentliga upphandlingar. Uppsatsen kommer fram till att vd:ns behörig-

het i denna fråga är avhängig avtalsrättens fullmaktsregler och aktiebolagsrättens firma-

teckningsregler. Av aktiebolagslagen (2005:551) följer att vd:n kan teckna bolagets firma 

inom den löpande förvaltningen, vilket är ett tämligen omdiskuterat begrepp. Kärnfrågan 

i uppsatsen utgörs av huruvida ett anbudslämnande i en offentlig upphandling omfattas 

av bolagets löpande förvaltning och därmed kan företas av vd:n utan att denne har en 

fullmakt eller ett styrelsebeslut i ryggen. I uppsatsen fastslås att den löpande förvaltningen 

såväl på ett allmänt plan som vid anbudslämnande i offentliga upphandlingar ska avgöras 

i det enskilda fallet med stöd av en bolagsspecifik tolkningsmetod. Vid tolkningen ska 

anbudets art och betydelse sättas i relation till dels bolagets omfattning, dels till hur 

vanligt förekommande sådana anbud är i bolaget. 

     Ur ett rättsekonomiskt perspektiv kommer uppsatsen fram till att nuvarande rättsläge 

inte är att föredra. Den bolagsspecifika tolkningsmetoden bestämmer den löpande 

förvaltningen i ljuset av bolagets interna förhållanden. Detta innebär att det kan vara svårt 

för den upphandlande myndigheten i egenskap av utomstående part att avgöra vad som 

faller inom detta begrepp. Istället bör vd:ns behörighet att lämna anbud i offentliga upp-

handlingar regleras i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Ett klarläggande i lag-

text får anses vara önskvärt ur ett ekonomiskt hänseende; dels genom att den upp-

handlande myndigheten inte skulle behöva undersöka vd:ns behörighet och därmed bli 

mer benägen att anta anbud som lämnats av vd:ar, dels genom att bolagets organisation 

skulle effektiviseras. Detta bör resultera i fler transaktioner, vilket överensstämmer med 

aktiebolagsrättens ekonomiska ändamål. 

                                                 
1 Dorkhan Nilsson & Svernlöv, Att VD undertecknar ett anbud kan få katastrofala följder, s. 2. 
2 Stockholms Handelskammare, Rapport 2005:2 – 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling,    

s. 1. 
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1  Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 

På samma sätt som Mark Knopfler får anses vara affischnamnet i Dire Straits3 får den 

verkställande direktören (”vd:n”) ses som aktiebolagets frontfigur då aktiebolaget starkt 

identifieras med vd:n. I ljuset av utländska och inhemska företagsskandaler har frågor om 

bolagsorganens, däribland vd:ns, behörigheter och befogenheter lyfts fram.4 Oaktat vd:ns 

betydande roll uppstår inte sällan tvetydigheter avseende vd:ns rättshandlingsförmåga, 

något som får anses ekonomiskt ineffektivt. Detta då det kan resultera i att med-

kontrahenter drar sig för att träffa avtal med vd:ar, vilket innebär att färre avtal ingås. 

Särskilt vid anbudslämnande för bolagets räkning i offentliga upphandlingar är vd:ns 

behörighet högst oklar. Detta får anses vara på bekostnad av en effektiv upphandlings-

process och därmed resultera i ekonomiska förluster, varför det finns ett behov av att 

utreda frågan.5 

 Huvudregeln inom avtalsrätten är att parter sluter avtal direkt med varandra.6 I syfte 

att effektivisera arbetsfördelningen och organisationen inom den ekonomiska sfären ger 

rättsordningen möjlighet till indirekta avtalsslut genom en mellanman, vilken handlar å 

sin huvudmans vägnar genom fullmakt.7 Detta resulterar i att samhällets ekonomiska 

omsättning ökar, något som får anses önskvärt.8 De allmänna reglerna om fullmakts-

institutet regleras i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögen-

hetsrättens område (”AvtL”). Inom bolagsrätten återfinns specifika regler om indirekta 

avtalsslut som ingås genom en mellanman. Ett exempel på en sådan regel är vd:ns 

behörighet att binda sin huvudman, i detta fall aktiebolaget (”bolaget”). Här talar man om 

vd:ns firmateckningsrätt, vilken regleras i 8 kap. 29 och 36 §§ aktiebolagslagen 

(2005:551) (”ABL”). I lagrummet fastslås att vd:n har behörighet att binda bolaget om 

rättshandlingen ligger inom bolagets löpande förvaltning. Likt de avtalsrättsliga 

bestämmelserna om fullmakt syftar reglerna om vd:ns firmateckningsrätt till att öka aktie-

bolagets omsättning. Detta genom att bestämmelserna underlättar för en effektiv bolags-

                                                 
3 Dire Straits var en brittisk rockgrupp som var aktiv mellan 1977 och 1995. 
4 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - En introduktion, s. 15. 
5 Dorkhan Nilsson & Svernlöv, Att VD undertecknar ett anbud kan få katastrofala följder, s. 2. 
6 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 176. 
7 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 103. 
8 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 209. 
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drift samt skapar stadga och säkerhet i affärslivet.9 En ökning av det enskilda aktie-

bolagets omsättning är även gynnsamt för samhällets ekonomi i stort.10  

 Under de senaste åren har vd:ns behörighet att lämna anbud i offentliga upphandlingar 

blivit föremål för domstolsbehandling. I och med att ett aktiebolag är en juridisk person 

och därmed inte själv kan skriva, tala och fatta beslut, måste ett anbudslämnande för 

bolagets räkning företas av en behörig ställföreträdande.11 Lösningen hade kunnat vara 

enkel om lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”) reglerat vem i aktie-

bolaget som är behörig att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Då så inte är fallet är 

behörigheten istället beroende av dels de krav som den upphandlande myndigheten12 

uppställer i upphandlingsdokumentet, vilket tidigare kallades ”förfrågningsunderlag” 

enligt äldre författning 13 , dels reglerna i ABL. 14  Om upphandlingsdokumentet inte 

reglerar vem som är behörig firmatecknare eller företrädare och ingen särskild firma-

teckningsrätt eller fullmakt ligger för handen, tillämpas ABL. I vd:ns fall innebär detta 

att begreppet den löpande förvaltningen ställs på sin spets. Om det kan anses att en 

anbudslämning i en offentlig upphandling faller inom den löpande förvaltningen av 

bolaget har vd:n behörighet att lämna anbudet. En motsatt bedömning innebär istället att 

vd:n saknar behörighet för ett sådant anbudslämnande för bolagets räkning. Det senare 

innebär att anbudet inte ska beaktas av upphandlande myndighet eftersom formkraven i 

upphandlingsdokumentet inte är uppfyllda.  

 För att avgöra huruvida en rättshandling omfattas av den löpande förvaltningen finns 

två tolkningsmetoder att tillgå. Vilken av dessa tolkningsmetoder som används har stor 

betydelse för vd:ns behörighet eftersom de vidgar respektive minskar omfånget av 

begreppet. Detta bolagsrättsliga begrepp är tämligen komplext, vilket gett upphov till ett 

spretigt praxisområde. Samtidigt är området nästintill orört i doktrinen. Detta resulterar i 

oklart rättsläge, om ändock ett perfekt uppsatsämne. 

 Den här uppsatsen hamnar någonstans i gränslandet mellan avtalsrätt och bolagsrätt 

då den behandlar bolagsrättsliga problem som har nära sammankoppling med avtals-

                                                 
9 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten – Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-erna 

för deras representationsrätt, s. 308. 
10 Stattin, Företagsstyrning - En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 67. 
11 Svernlöv, Aktiebolagslagen - En översikt, s. 99. 
12 Med termen ”upphandlande myndighet” avses de myndigheter och offentligrättsliga organ som har att 

tillämpa LOU, vilket även omfattar bland annat beslutande församlingar och vissa offentligt styrda organ, 

se 1 kap. 22 § LOU. 
13 Se 2 kap. 8 § lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I denna uppsats används dock begreppet ”upp-

handlingsdokument” genomgående då detta överensstämmer med nuvarande lagtext (1 kap. 23 § LOU). 

Begreppen får anses ha samma innebörd. 
14 Pedersen & Sandstedt, Behörighet att underteckna anbud i offentliga upphandlingar, s. 1. 
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rättsliga frågor. För att citera professor Daniel Stattin i sin inledning till boken Om 

bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande - En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och 

komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL: ”Det är helt enkelt komplicerat att i 

det enskilda fallet dra gränsen mellan bolagsrättsliga och avtalsrättsliga frågor kring 

rättshandlande för ett aktiebolag”.15  

 

1.2   Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av att det inom näringslivet förekommer att en vd lämnar anbud i offentliga 

upphandlingar finns ett behov av att utreda om ett sådant anbudslämnande faller inom 

vd:ns behörighet. Osäkerhet kring vd:ns behörighet att lämna anbud avseende 

upphandlingsavtal leder till att upphandlande myndigheter måste agera med stor 

försiktighet när en vd i lämnar ett anbud i en offentlig upphandling.16 En osäker och icke 

väl fungerande offentlig upphandling kan inte anses vara önskvärt ur ett samhälls-

ekonomiskt perspektiv.17  

 I ljuset av detta behov syftar denna uppsats till att utreda såväl om som när en vd i ett 

aktiebolag har behörighet att för bolagets räkning lämna anbud i offentliga upp-

handlingar. Vidare är syftet med uppsatsen att identifiera eventuella problem med 

gällande rätt samt ge förslag på hur sådana problem kan avhjälpas. Den konkreta fråge-

ställningen som ska besvaras i denna uppsats är: Under vilka omständigheter är vd:n i ett 

aktiebolag behörig att för bolagets räkning lämna bindande anbud i offentliga upp-

handlingar? 

 

1.3 Avgränsningar 

Avsikten med denna uppsats är som nämnts att behandla vd:ns behörighet att lämna anbud 

i offentliga upphandlingar. Vissa avgränsningar är därför nödvändiga. Uppsatsen kommer 

endast att beakta och utreda svensk rätt. 

 Ett aktiebolag måste alltid företrädas av en ställföreträdare, vilka kan delas in i två 

typer, (1) aktiebolagsrättsliga ställföreträdare och (2) fullmäktiga.18 Föremålet för före-

                                                 
15  Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande - En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och 

komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL, s. 13. 
16 Dorkhan Nilsson & Svernlöv, Att VD undertecknar ett anbud kan få katastrofala följder, s. 2. 
17 Stockholms Handelskammare, Rapport 2005:2 – 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling, 

s. 1. 
18  Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande - En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och 

komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL, s. 43. 
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liggande undersökning är således främst aktiebolagens firmateckningsregler men med 

vissa inslag av avtalsrättens fullmaktslära. Uppsatsen förutsätter följaktligen att läsaren 

har en grundläggande förståelse för dels den allmänna avtalsrätten, såsom anbud-accept-

modellen, dels aktiebolagets konstruktion och funktion. Trots att uppsatsen berör vd:ns 

behörighet att lämna anbud i offentliga upphandlingar ska det påpekas att detta är en 

avtals- och bolagsrättslig uppsats. Således berörs inte konkurrensrätten nämnvärt med 

undantag för viss behandling av LOU och den offentliga upphandlingens ekonomiska 

syften. Vid sidan av LOU finns det andra lagar som reglerar den offentliga sektorns an-

skaffningar av varor och tjänster men dessa behandlas inte. 

 Uppsatsen behandlar i stor utsträckning 8 kap. 29 § ABL. I paragrafens andra stycke 

uttalas att vd:n utan styrelsens bemyndigande får ”vidta åtgärder som med hänsyn till 

omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, 

om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet”. 

Vad som är att anse som ”väsentlig olägenhet” behandlas inte i uppsatsen utan fokus 

ligger på den löpande förvaltningens omfattning. Vidare utreds inte vd:ns eventuella 

kompetensöverskridande som följer av 8 kap. 42 § ABL på ett djupare plan. Även 

potentiella skadestånd samt skadeståndsanspråk i enlighet med skadeståndsreglerna i      

29 kap. ABL lämnas orörda.  

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

Huruvida ett arbete kan klassificeras som vetenskapligt eller inte ska ses mot bakgrund 

av dess metod. Metodavsnittet syftar till att ge läsaren det underlag som krävs för att 

denne själv ska kunna bedöma om uppsatsens resonemang är logiskt och sakligt håll-

bara.19 Med hjälp av uppsatsens metodavsnitt ska läsaren själv kunna genomföra studien 

men det finns inget krav på att slutsatserna ska bli desamma. 

 Val av metod har gjorts med utgångspunkt i uppsatsens formulerade syfte, vilket är att 

fastslå gällande rätt och angripa eventuella problem med stöd av de lege ferenda. För att 

uppfylla uppsatsens syfte, besvara frågeställningen samt underbygga slutsatserna används 

en rättsvetenskaplig metod. Rättsvetenskap är i sig en omdiskuterad vetenskap där den 

rättsvetenskapliga metoden får anses vara den mest omfångsrika inriktningen. Såväl den 

rättsvetenskapliga som rättsdogmatiska metoden utreder gällande rätt med stöd av dels 

                                                 
19 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, s. 39. 
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rättskälleläran, dels delar av den juridiska metoden. Rättskälleläran används för att 

analysera rätten med stöd av rättskällorna20 medan den juridiska metoden fokuserar på 

faktahantering och faktas relation till rättskällorna. Vad som skiljer den rättsvetenskapliga 

metoden från den rättsdogmatiska är att den förra, utöver att enbart fastställa gällande rätt, 

även analyserar rätten. I syfte att utöka kunskapen om rätten tillåter den rättsvetenskapliga 

metoden att andra metoder och material från andra teorier användas vid ett analyserande 

av rätten.21 

 Då denna uppsats tillämpar en rättsvetenskaplig metod förefaller det sig naturligt att 

söka efter ett sammanhängande system utifrån den rättsfråga som ska besvaras. Den 

klassiska rättskälleläran där förarbeten går före rättspraxis är inte lämplig för att finna ett 

sammanhängande system inom civilrätten, däribland associationsrätten. 22 I stället bör 

gällande rätt utgöras av domstolarnas bedömningar då dessa, till skillnad från för-

arbetena, följer med i samhällets utveckling.23 Vad detta har för betydelse för utredningen 

av uppsatsens ämne är att rättspraxis får anses stå högre i rättskällehierarkin än 

förarbetena. För att fastslå gällande rätt analyseras och tolkas domstolarnas avgöranden 

för att se vilken tolkningsmetod såväl Högsta domstolen (HD) som kammarrätterna 

använt sig av vid en behandling av den löpande förvaltningen. Det görs även ett försök 

till att belysa de omständigheter som kammarrätterna ansett vara viktiga i frågan om vd:n 

har förmåga att binda bolaget till ett anbud i en offentlig upphandling. Utöver detta 

beaktas även förarbeten och doktrinen. 

 I och med att den rättsvetenskapliga metoden bygger på att gällande rätt inte ska 

isoleras beaktas i uppsatsen aktiebolagsinstitutets syften och andra parters skydds-

intressen i enlighet med en objektiv teleologisk metod. 24  Ändamålen med att tillåta 

aktiebolag såsom associationsform är primärt att främja och trygga omsättningen, vilket 

skapar goda förutsättningar för samhällsekonomin.25 För att effektivisera den bolags-

rättsliga organisationen och därmed generera mer vinst har bolagets vd tilldelats firma-

teckningsrätt.26 Mot bakgrund av firmateckningsrättens ekonomiska ändamål analyseras 

uppsatsen även ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Inslaget av rättsekonomiska argument 

                                                 
20 (1) lagtext, (2) förarbeten, (3) domstolspraxis och (4) doktrin. 
21 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare -  Ämne, material, metod och argumentation, s. 42. 
22 Opponeringsseminarium med professor Torbjörn Ingvarsson den 24 februari 2017. 
23 Holmes, The Path of the Law, s. 460 f. 
24 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argumentation, s. 42. 
25 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 53 f. 
26 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 103. 
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samt hänsyn till aktiebolagsrättens ändamål ämnar skapa förståelse för juridiken i ett 

större sammanhang och därmed förstå rättens betydelse för samhället i stort.  

 Slutligen görs i uppsatsen en analys av gällande rätt enligt en analys de lege ferenda, 

det vill säga vad rättsläget borde vara. Detta sker genom en argumentation kring skydds-

värda intressen inom såväl avtalsrätten som bolagsrätten och med beaktande av 

samhällets praktiska behov. 

 

1.4.2 Material 

Materialet som använts i denna uppsats har utgjorts av lagar, förarbeten, rättspraxis och 

juridisk litteratur. Dessa har behandlats utifrån den rättskällelära som beskrivits i före-

gående avsnitt, det vill säga att förarbetena fått ge vika för relevant rättspraxis. De lagar 

som används i denna uppsats är AvtL, ABL, nya LOU som trädde i kraft i januari 2017 

samt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (”ÄLOU”). Vissa betydande förändringar 

har skett i samband med att nya LOU trädde i kraft; bland annat är huvudregeln enligt 

nuvarande lag att anbuden ska lämnas elektroniskt istället för skriftligt27 och inte heller 

föreligger något krav på elektronisk signatur.28 Dock påverkar lagändringarna i LOU inte 

uppsatsen då de otydligheter gällande vd:ns behörighet avseende anbudslämningar i 

offentliga upphandlingar kvarstår. I vart fall ska det uppmärksammas att den lag-

kommentar29 som används i uppsatsen i anslutning till offentliga upphandlingar grundar 

sig på ÄLOU. Även ABL har reviderats under årens gång, varför uppsatsen också ser till 

äldre aktiebolagsrättslig lagstiftning. I uppsatsens används även förarbetena till de dessa 

lagar. 

 För att fastslå gällande rätt beaktas HD:s avgöranden som berör den löpande 

förvaltningen enligt 8 kap. 29 § ABL. Dessa är dock relativt gamla men behandlas ändå 

i denna uppsats eftersom det inte finns någon senare rättspraxis på området. Vidare har 

avgörandena direkt relevans för behandlingen av vd:ns löpande förvaltning. Det bör lik-

väl tas i beaktande att domarna från 1958 och 1968 måste tolkas försiktigt då näringsliv 

och marknader har förändrats sedan dessa avgöranden.30 Beträffande specifikt frågan om 

vd:ns behörighet att lämna anbud i en offentlig upphandling med stöd av den löpande 

förvaltningen finns enbart kammarrättspraxis. Denna kammarrättspraxis grundar sig på 

ÄLOU, vilket ska ses mot bakgrund av att nuvarande lagstiftning trädde i kraft så sent 

                                                 
27 12 kap. 1 § LOU. 
28 Prop. 2015/16:195, s. 342. 
29 Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Piper, Lagen om offentlig upphandling (1 maj 2015, Zeteo), 
30 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 231. 
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som 1 januari 2017. Rättsfallen belyser problemet avseende vd:ns behörighet att 

underteckna anbud i offentliga upphandlingar och detta skiljer från nuvarande 

lagstiftning, vilken inte kräver ett undertecknande. Mot bakgrund av detta belyser istället 

denna uppsats vd:ns behörighet att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Detta bör inte 

föranleda någon skillnad då regeländringen inte har någon inverkan på vd:ns behörighets-

fråga, varför rättsfallen fortfarande är relevanta för besvarandet av frågan. I brist på 

rättspraxis från HD får kammarrättsavgöranden ses som centrala och vägledande. 

  Vidare används den juridiska doktrinen i uppsatsen eftersom den löpande 

förvaltningen gett upphov till två olika tolkningsmetoder. Den juridiska litteraturen är 

utgiven av stora förlag såsom Norstedts Juridik (idag Wolters Kluver) och Iustus Förlag 

där den nyaste upplagan har använts i samtliga fall. Vissa relevanta artiklar har också 

beaktats. Även rättsekonomisk doktrin används för att tillfredsställa den rättsekonomiska 

analysen. Vd:ns specifika behörighet att lämna anbud i offentliga upphandlingar är i 

princip orört inom aktiebolagsrätten. Detta torde bero på att det verkar vara ett tämligen 

nytt problem att konkurrenter till den vinnande leverantören angriper det vinnande 

anbudet genom att överpröva upphandlingen i domstol. Överprövningen görs med stöd 

av att vd:n inte haft behörighet att för bolagets räkning lämna anbudet.31 På detta specifika 

område finns emellertid två artiklar 32  och dessa används i uppsatsen. Artiklarna har 

skrivits av verksamma jurister på advokatbyråerna Baker McKenzie och Delphi.  

 Avseende den löpande förvaltningen finns betydligt mer material. Dels har begreppet 

behandlats ingående i den aktiebolagsrättsliga doktrinen, dels finns tre kännetecknande 

rättsfall33 på området, vilka också berörts flitigt inom den juridiska litteraturen. Inte sällan 

berörs vd:ns behörighet att rättshandla för bolaget i samband med en behandling av 

reglerna om kompetensöverskridande enligt 8 kap. 42 § ABL. Ofta nämns endast vd:ns 

behörighet att teckna bolagets firma inom den löpande förvaltningen som hastigast utan 

någon mer genomgående utredning. Detta kan anses aningen märkligt då begreppet som 

sagts har gett upphov till två olika tolkningsmetoder. Ola Åhmans avhandling Behörighet 

och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gränserna för 

deras representationsrätt får nog anses vara den djupaste forskningen avseende den 

löpande förvaltningen trots att den kom ut år 1999. I sin avhandling utgår Åhman från en 

                                                 
31 4 kap. 1 §, 20 kap. 4, 6 §§ LOU. 
32 (1) Dorkhan Nilsson & Svernlöv, Att VD undertecknar ett anbud kan få katastrofala följder och (2) 

Pedersen & Sandstedt, Behörighet att underteckna anbud i offentliga upphandlingar. 
33 NJA 1958 s. 186, NJA 1968 s. 375 och NJA 1995 s. 437. 
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bolagsspecifik tolkningsmetod när han behandlar vd:ns behörighet medan annan doktrin, 

oftast med hänvisning till förarbetena, ansluter sig till en näringslivsorienterad tolknings-

metod. 

 Slutligen bör sägas att uppsatsens rättskällor är att anses som tillförlitliga då de består 

av lagar, förarbeten, praxis och doktrin som är skriven av namnkunniga jurister. 

  

1.5 Disposition 

Denna uppsats indelas i sju kapitel och inleds med en rättsekonomisk analys av aktie-

bolagsinstitutet eftersom ändamålen bakom firmateckningsreglerna i aktiebolagsrätten är 

av ekonomisk karaktär (avsnitt två). Sedan följer i avsnitt tre en allmän introduktion till 

LOU och offentlig upphandling med fokus på anbudslämnade samt lagens ändamål. I 

avsnitt fyra behandlas den allmänna avtalsrättens fullmaktslära, vilken är nödvändig för 

förståelsen av vd:ns firmateckningsregler. Då vd:ns firmateckningsrätt enligt viss doktrin 

är mycket lik en ställningsfullmakt behandlas detta institut särskilt i avsnitt fem. Därefter 

följer i avsnitt sex en genomgång av de aktiebolagsrättsliga reglerna avseende behörighet 

och befogenhet. Här behandlas aktiebolagets organstruktur och de olika bolagsorganen 

uppgifter med fokus på vd:ns rättshandlingsförmåga med stöd av den löpande 

förvaltningen. I avsnitt sju fastslås gällande rätt avseende vd:ns behörighet att lämna 

anbud i offentliga upphandlingar, vilket får anses vara uppsatsens kärna. Avsnittet syftar 

till att dels uppställa riktlinjer som ska beaktas, dels fastslå vilken tolkningsmetod som 

ska användas vid en bedömning av vd:ns behörighet att lämna anbud i en offentlig 

upphandling med stöd av den löpande förvaltningen. I avsnittet diskuteras även gällande 

rätt och dess lämplighet enligt en analys de lege ferenda där förslag på lösningar ges. 

Slutligen mynnar uppsatsen ut i ett antal slutsatser, vilka avser att ge läsaren en 

överskådlig blick av hur rättsläget ser ut idag (avsnitt åtta). 
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2  Aktiebolaget ur ett rättsekonomiskt perspektiv 

Det övergripande ändamålet med de aktiebolagsrättsliga lagreglerna, däribland firma-

teckningsinstitutet, anses ha varit att skapa gynnsamma förutsättningar för större bolag 

som bidrog till att samhällets välstånd ökade. Detta är ett syfte som tycks gälla än idag.34 

Tanken är att firmateckningsrätten ska koncentreras till styrelsen och vd:n istället för att 

vara utspridd på samtliga ägare i bolaget. Denna centralisering av firmateckningsrätten 

anses bidra till en effektivare bolagsförvaltning. 35  På grund av associationsrättens 

ekonomiska dimensioner är det därför inte märkligt att firmateckningsreglerna flitigt 

omnämns i samband med begrepp som ”ekonomisk effektivitet” och ”omsättnings-

intresset”. I ljuset av de ekonomiska ändamålen som genomsyrar associationsrätten är det 

naturligt att vid den bolagsrättsliga analysen väga in rättsekonomiska argument vid sidan 

av de juridiska aspekterna.36 

 Omsättningsintresset utgörs av det allmänna intresset för en enkel, snabb, effektiv och 

trygg omsättning, vilket genererar välstånd.37 Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är 

det eftersträvansvärt att så många ömsesidigt gynnande transaktioner som möjligt 

genomförs då transaktioner ökar omsättningen och därmed det totala välståndet i sam-

hället. Detta får även ansetts ha varit lagstiftarens intentioner avseende den aktiebolags-

rättsliga regleringen. 38  Transaktioner är dock oundvikligen förenade med så kallade 

transaktionskostnader, det vill säga de kostnader utöver själva priset på varan eller 

tjänsten som uppstår vid ett ekonomiskt utbyte av en vara eller tjänst. 39 I många fall är 

dessa kostnader så betydande att det inte är lönsamt för parterna att genomföra 

transaktionen, varför de istället väljer att avstå; något som inte kan anses önskvärt ur ett 

ekonomiskt hänseende eftersom transaktioner skapar välstånd. 40  För att minska och 

begränsa transaktionskostnaderna och således uppmuntra till transaktioner har rätts-

ordningen tillhandahållit obligationsrättsliga regler, exempelvis fullmaktsinstitutet och 

firmateckningsreglerna. Reglerna syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för 

affärslivet.41 När det talas om transaktionskostnader bör också externa kostnader nämnas. 

                                                 
34 Stattin, Företagsstyrning- En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 52. 
35 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 308. 
36 Stattin, Företagsstyrning - En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 60. 
37 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 54. 
38 Stattin, Företagsstyrning - En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 53 
39 Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi - En introduktion, s. 83. 
40 A.a. s. 80 ff. 
41 A.a. s. 92 f. 
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Externa kostnader är kostnader som drabbar någon annan än verksamhetsutföraren, det 

vill säga den som orsakar de externa kostnaderna.42  Det problematiska med externa 

kostnader är att verksamheten som orsakar kostnaderna inte utövas på det för samhället 

mest lönsamma sättet då verksamhetsutövaren själv inte står ansvarig för kostnaderna. 

Detta är till nackdel för samhällets absoluta välstånd.43 

 

 

3  LOU och offentlig upphandling 

3.1  Bakgrund 

Offentlig upphandling är en process som den offentliga sektorn måste genomgå i sin 

anskaffning av varor och tjänster. Statens inköp av varor och tjänster i Sverige omfattar 

årligen ungefär 500 miljarder kronor44 och utgör således en betydande del av Sveriges 

omsättning.45 I mer än 100 år har det funnits regler om offentlig upphandling i Sverige 

och idag är LOU den lag som reglerar processen för den offentliga sektorns an-

skaffningar av varor, byggentreprenader och andra tjänster.46  

 LOU tillämpas för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med 

upphandling avses ”de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 

byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt”. 47 Syftet med regleringen kring 

offentlig upphandling är att underlätta för en öppen och slagkraftig upphandlings-

marknad. Detta sker bland annat genom regler som stadgar att leverantörer inte får sär-

behandlas i samband med en upphandling samt att upphandlingen ska vara affärsmässig 

och effektiv.48 En upphandlingsmarknad som utmärks av öppenhet och likabehandling 

mellan leverantörerna förväntas resultera i en ökad och sund konkurrens, vilket i sin tur 

leder till att upphandlande myndigheter ingår gynnsamma upphandlingsavtal till fördel 

för skattebetalarna. 49  Det bör även nämnas att Sveriges medlemskap i Europeiska 

                                                 
42 A.a. s. 113. 
43 A.a. s. 115. 
44 År 2015. 
45 Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Piper, Lagen om offentlig upphandling (1 maj 2015, Zeteo), 

under rubriken Historik och framtida reglering. 
46 A.a. under rubriken Ett ärende om offentlig upphandling. 
47 1 kap. 2 § LOU. 
48 Stockholms Handelskammare, Rapport 2005:2 – 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling, 

s. 7. 
49 Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Piper, Lagen om offentlig upphandling (1 maj 2015, Zeteo), 

kommentaren till 1 kap. 9 § under rubriken En EU-rättslig grund för en god affär. 
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Unionen (”EU”) resulterat i att de EU-rättsliga upphandlingsdirektiven inkorporerats i 

LOU.50  

 

3.2 Anbudslämnande 

Upphandlingsprocessen avslutas med upprättande av ett upphandlingsavtal. Processen 

innan kan liknas vid ett auktionsförfarande där leverantörer ger skriftliga anbud som 

sedan blir bindande.51 Den upphandlande myndigheten utvärderar och kvalificerar de 

inkomna anbuden och kommer sedan med ett tilldelningsbeslut. Om anbudet lämnats av 

en obehörig person ska anbudet inte beaktas vid anbudsutvärderingen.52  

 I lagkommentaren till 9 kap. 1 § ÄLOU53, vilken berör anbudsansökningar, diskuterar 

författarna undertecknande av en anbudsansökan eller ett anbud. Författarna anser att 

behörighetsproblematiken avseende undertecknande av ett anbud är densamma som vid 

en anbudsansökan och väljer därför att belysa anbudsundertecknandets behörig-

hetsaspekt i samband med 9 kap. 1 § ÄLOU. För att ett anbud ska beaktas krävs att en för 

bolaget behörig företrädare har undertecknat anbudet. Vem som är att anse som behörig 

företrädare vid anbudsundertecknande i offentliga upphandlingar är inte något som 

regleras i varken nya eller äldre LOU. Avgörande för vem som är behörig att underteckna 

anbudet är därmed beroende av hur kravet i upphandlingsdokumentet är utformat.54 Ett 

upphandlingsdokument utgörs bland annat av krav på såväl anbudets innehåll som 

leverantören.55 Det är inte ovanligt att den upphandlande myndigheten eller enheten i sitt 

upphandlingsdokument uppställer krav på att ett anbud ska vara undertecknat av en be-

hörig företrädare eller firmatecknare för att vara giltigt.56  

 I rättspraxis har frågan huruvida vd:n i ett aktiebolag är behörig att lämna ett anbud i 

en offentlig upphandling blivit föremål för behandlingar i domstol. Då LOU inte pekar ut 

vem i bolaget som är behörig att lämna anbudet beaktas istället upphandlings-

                                                 
50 Stockholms Handelskammare, Rapport 2005:2 – 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling,      

s. 6. 
51Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 94. 
52 Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Piper, Lagen om offentlig upphandling (1 maj 2015, Zeteo), 

kommentaren till 9 kap. 1 § under rubriken Undertecknandet av en anbudsansökan eller ett anbud. 
53 Den nya lagen, lag (2016:1145) om offentlig upphandling, har ersatt dåvarande 9 kap. 1 § ÄLOU med 

huvudregeln om elektronisk kommunikation och undantagen från denna regel. Då behörighetsfrågan 

avseende anbudslämnande inte lösts i samband med den nya lagen bör den äldre lagkommentaren beaktas. 
54 Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Piper, Lagen om offentlig upphandling (1 maj 2015, Zeteo), 

kommentaren till 9 kap. 1 § under rubriken Undertecknandet av en anbudsansökan eller ett anbud. 
55 A.a. under rubriken Ett ärende om offentlig upphandling. 
56 A.a. kommentaren till 9 kap. 1 § under rubriken Undertecknandet av en anbudsansökan eller ett anbud, 

Kammarrätten i Göteborg mål 5882-12. 
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dokumentet, vilken många gånger uppställer krav på anbudslämnande av behörig före-

trädare eller firmatecknare. I dessa situationer uppkommer fråga om huruvida vd:n är att 

anse som behörig företrädare alternativt firmatecknare. Detta innebär att vd:ns behörig-

het att lämna ett anbud i en offentlig upphandling därmed är avhängig såväl AvtL:s full-

maktsinstitut som ABL:s behörighetsregler. Vd:ns behörighet enligt ABL spelar således 

en stor roll för att besvara frågan om vd:n i ett bolag är behörig att lämna anbud i en 

offentlig upphandling.  

 

3.3 Obehörig anbudslämnare 

Om en vd inte kan anses vara behörig företrädare eller behörig firmatecknare men trots 

detta lämnar anbud i en offentlig upphandling är det fråga om ett anbud som inte upp-

fyller formkraven som uppställts i upphandlingsdokumentet. Detta innebär att anbudet 

inte ska beaktas av upphandlande myndighet. Det händer dock att upphandlande 

myndighet, oftast utan vetskap om vd:ns bristande behörighet, i tilldelningsbeslutet an-

tagit anbudet. Andra leverantörer kan då angripa tilldelningsbeslutet genom att ansöka 

om överprövning av tilldelningsbeslutet i domstol enligt 20 kap. 4 § LOU. 

Av 20 kap. 6 § LOU följer att ”om den upphandlande myndigheten har brutit mot 

någon av de grundläggande principerna i 4 kap. 1 § eller någon annan bestämmelse i 

denna lag och detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, 

ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan 

rättelse har gjorts”. Genom att inte utesluta anbudet har upphandlingen brutit mot 

principerna om likvärdighet och ickediskriminering i 4 kap. 1 § LOU och anbudet kan 

därmed överprövas. Den upphandlande myndigheten kan även bli skadeståndsskyldig 

gentemot drabbade leverantörer enligt 20 kap. 20 och 21 §§ LOU. 

 Om en obehörig vd lämnar ett anbud och bolaget tilldelas kontraktet har upp-

handlande myndighet gjort sig skyldig till en överträdelse av LOU. Därmed måste dels 

upphandlingen göras om, dels ett potentiellt skadestånd till drabbad leverantör betalas 

ut. 57  Detta resulterar i en ineffektiv offentlig upphandling som bekostas av skatte-

betalarna.58  Med det sagt så finns det ett allmänintresse för att anbud i en offentlig 

upphandling lämnas av en av bolaget behörig firmatecknare. 

 

                                                 
57 16 kap. 6, 20, 21 §§ LOU. 
58 Stockholms Handelskammare, Rapport 2005:2 – 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling,   

s. 1. 
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4  Avtal och fullmakt 

4.1 Introduktion  

Avtal är något människor dagligen använder sig av. Utgångspunkten är att X och Y ingår 

avtal med varandra där deras viljeförklaringar framgår. 59  Under mera utvecklade 

ekonomiska förhållanden kan det vara svårt, eller nästintill omöjligt, för människor att 

personligen ingå avtal med varandra.60 AvtL tillhandahåller därför även möjligheter för 

annat partbindningsmönster, exempelvis genom att acceptera rättshandlande genom en 

mellanman med stöd av en fullmakt.61 I förarbetena till AvtL definieras fullmakt som en 

viljeförklaring från huvudmannen till tredje man.62 Detta liknar ett vanligt avtalsslut där 

parterna utbyter viljeförklaringar. Vad som gör fullmaktsläran speciell är att vilje-

förklaringen förmedlas genom en mellanman, en så kallad fullmäktige. Huvudmannen, 

fullmaktsgivaren, blir således bunden av den rättshandling mellanmannen företar förutsatt 

att den ligger inom fullmaktens gränser.63   

 Varför AvtL:s fullmaktsinstitut behandlas i detta avsnitt beror på att de aktiebolags-

rättsliga firmateckningsreglerna till stor del ansluter sig till fullmaktsläran då ett aktie-

bolag även kan representeras med stöd en mellanman.64 Skillnaden är att särskilda regler 

gäller för ett tillsättande av en aktiebolagsrättslig firmatecknare samt att de senare ska 

föras in i aktiebolagsregistret.65 

 

4.2 Fullmaktens gränser 

Vad gäller fullmaktens omfång har begreppen behörighet och befogenhet en avgörande 

roll då de är centrala för förståelsen av fullmaktens gränser. De rättshandlingar som ligger 

till grund för fullmakten sätter även gränserna för mellanmannen behörighet, det vill säga 

vad denne kan rättshandla om för huvudmannens räkning. 66  I förarbetena till AvtL 

definieras behörighet som ”den rätt att handla för fullmaktsgivarens räkning, som på 

                                                 
59 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 176. 
60 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 62 
61 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 13. 
62 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 62. 
63 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 316. 
64 Svernlöv, Aktiebolagslagen - En översikt, s. 100. 
65 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 254 ff. 
66 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten – Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 127, Svernlöv, Aktiebolagslagen - En översikt, s. 100. 
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grund av fullmakten tillkommer fullmäktigen i förhållande till tredje man”.67 Mellan-

mannens behörighet framkommer således av fullmakten och utgör därför ett yttre och 

synbart moment för tredje man.68 Om mellanmannen överskrider sin behörighet är huvud-

mannen aldrig bunden av rättshandlingen. 

 Vidare uttalar förarbetena att en mellanmans befogenhet är ”en rätt att handla för 

fullmaktsgivarens räkning som på grund av det bakomliggande förhållandet tillkommer 

fullmäktigen gent emot fullmaktsgivaren”69, det vill säga vad mellanmannen får göra.70 

Det är inte ovanligt att mellanmannens behörighet är mer vidsträckt än dennes befogen-

het.71 Mellanmannen och huvudmannens interna rättsförhållande är således avgörande för 

den förras befogenhet. Detta ska ses i ljuset av att huvudmannen med hänsyn till det 

uppdragsavtal som föreligger mellan parterna vanligen förser fullmakten med in-

skränkande villkor.72 Rättshandlar mellanmannen innanför sin behörighet men utanför sin 

befogenhet är huvudmannen bunden av rättshandlingen om tredje man är i god tro enligt 

11 § 1 st. AvtL. 

 

4.3 Ett konkret exempel 

Begreppens samspel förklaras enklast med ett exempel. I en skriftlig fullmakt kan det stå 

att ”Härmed ges X fullmakt att för min, Y:s, räkning köpa en travhäst”. Detta är 

mellanmannens behörighet; X får köpa en travhäst åt Y som den senare bekostar. Om 

mellanmannen köper en dressyrhäst har denne gått utanför sin behörighet och avtalet med 

tredje man är ogiltigt enligt 10 § 1 st. AvtL oaktat tredje mans goda eller onda tro. 

 Som nämnts är det inte ovanligt att huvudmannen utöver den skriftliga fullmakten har 

försett mellanmannen med villkor om hur den senare får rättshandla, det vill säga vad 

mellanmannen har befogenhet att göra. Exempelvis kan huvudmannen säga till mellan-

mannen att travhästen inte får kosta mer än 100 000 kr. Om mellanmannen i detta fall 

köper en travhäst för 110 000 kr har denne rättshandlat utanför sin befogenhet. Avtalet är 

då bara bindande mot tredje man om denne är i god tro om att mellanmannen hade be-

fogenhet att köpa hästen för denna summa. Detta följer av 11 § 1 st. AvtL. 

                                                 
67 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 64. 
68 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 119. 
69 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 64. 
70 Svernlöv, Aktiebolagslagen - En översikt, s. 101. 
71 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 74. 
72 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 123 f. 
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Figur 1 – Behörighet och befogenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Några särskilda fullmaktstyper 

5.1 Om ställningsfullmakten 

Fullmaktsinstitutet påverkas dels av rättsuppfattningen från en tid till en annan, dels av 

de praktiska behov som samhället uppställer. 73  Inom svensk avtalsrätt har olika 

fullmaktstyper utvecklats och dessa brukar delas in i två grupper; de självständiga full-

makterna och den osjälvständiga fullmakten. De självständiga fullmakterna grundas på 

en synbar och uttrycklig fullmaktsförklaring från huvudmannen till tredje man. Den 

osjälvständiga fullmakten anses istället följa av det uppdragsförhållande som föreligger 

mellan huvudmannen och mellanmannen.74  

 En av de självständiga fullmaktstyperna är ställningsfullmakten och denna kommer till 

uttryck genom att en person innehar en viss ställning. Den ses som en självständig 

fullmakt eftersom den möjliggör för tredje man att kontrollera mellanmannens behörig-

het.75 Ställningsfullmakten utgör har en stor praktisk funktion i samhället. I motivet till 

AvtL sägs ”att tredje man icke behöver efterforska, huruvida huvudmannen i det särskilda 

fallet inskränkt mellanmannens befogenhet, utan allenast har att hålla sig till det yttre 

förhållandet, att denne intager en ställning, som enligt gängse uppfattning förlänar makt 

att sluta avtal eller företaga rättshandlingar av det slag, varom fråga är”.76 Syftet med 

ställningsfullmakten är att främja omsättningsintresset. Detta anses ske genom att den 

skapar förutsättningar för en god troende tredje man att lita på att personer i en viss 

                                                 
73 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s. 33. 
74 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 186. 
75 A.a. s. 209. 
76 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, s. 73 f. 

Behörighet 

Befogenhet 

”Köp en travhäst åt mig” 

”Men travhästen får inte 

kosta mer än 100 000” 
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ställning har behörighet att vidta åtgärder som typiskt sätt får anses följa av ställningen.77 

Utan ställningsfullmaktsinstitutets existens skulle en annan fullmaktstyp eller avtal med 

huvudmannen själv krävas, något som skulle öka transaktionskostnaderna.78  

 Till skillnad från en skriftlig fullmakt är det vid en ställningsfullmakt svårt att tala om 

en direkt viljeförklaring från huvudmannen till tredje man. Adlercreutz m.fl. är av åsikten 

att det vid ställningsfullmakter är en viss ställning, och inte en viljeförklaring, som ger 

mellanmannen behörighet att rättshandla.79 Åhman å sin sida menar att det faktiskt finns 

en viljeförklaring då han anser att huvudmannens viljeförklaring kommer till uttryck 

genom att placera en person, mellanmannen, i en viss ställning. Detta placerande innebär 

enligt Åhman att huvudmannen vill att personen ska kunna företa de åtgärder som 

vanligen följer med ställningen.80 Utifrån dessa två synpunkter skulle möjligen slutsatsen 

kunna dras att en till tredje man riktad viljeförklaring känns mer avlägsen vid fråga om 

en ställningsfullmakt jämfört med andra självständiga fullmakter. Detta innebär att 

ställningsfullmakten nog får anses grundad på mellanmannen ställning. 81  Ställnings-

fullmakten kan i sin tur delas upp i dels en allmän ställningsfullmakt, dels speciella 

ställningsfullmakter. Dessa analyseras nedan. 

 

5.2 Allmän ställningsfullmakt 

I 10 § 2 st. AvtL kommer den allmänna ställningsfullmakten till uttryck. Denna grundas 

på att någon genom avtal med annan intar en ställning till vilken det enligt lag eller sed-

vänja är knutet behörighet. När huvudmannen väl satt en person i en ställning enligt de 

kriterier som följer av 10 § 2 st. AvtL är den förra bunden av de rättshandlingar som 

ställningsfullmäktigen vidtar förutsatt att dessa är lagenliga eller sedvanliga med hänsyn 

till dennes ställning.82  

 För att en allmän ställningsfullmakt ska föreligga krävs att det föreligger synbara 

tecken på behörighet som ger tredje man anledning att tro att behörighet föreligger. Dessa 

tecken ska följa av lag eller sedvänja. När det är fråga om behörighet som uppkommer 

genom lag blir det sällan fråga om några gränsdragningsproblem då synbarheten fram-

                                                 
77 A.a. s. 73 f. 
78 Dahlman, Glader & Reidhav, Rättsekonomi - En introduktion, s. 92 f. 
79 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 208. 
80 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 121 fotnot 19. 
81 Svensson, Viljeförklaring och tillitsfullmakt – några kritiska reflexioner kring ett rättsfall, s. 338.  
82 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 208. 
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kommer i lagtext.83 Vad gäller behörighet till följd av sedvänja är rättsläget mer otydligt. 

Det krävs att sedvanan uppkommit genom att tredje man brukat godta mellanmannen som 

just mellanman i liknande situationer.84 Bolagets vd torde typiskt sett vara i en sådan 

situation att denne på grund av viss sedvana får handla för bolagets räkning. 

 

5.3 Speciella ställningsfullmakter 

Det är inte ovanligt att bundenhet uppkommer trots att behörighet enligt lag eller sedvänja 

inte ligger för handen. Detta framgår inte av AvtL utan har istället vuxit fram i rättspraxis 

från HD och Arbetsdomstolen (”AD”). Ur rättspraxis kan utläsas att domstolen i vissa fall 

har haft överseende med avsaknaden av lag eller sedvänja och istället tagit hänsyn till 

andra omständigheter som kan ge upphov till mellanmannens behörighet.85 Dessa full-

makter har kommit att benämnas speciella ställningsfullmakter. Benämningen på dessa 

speciella ställningsfullmakter är tolerans-, kombination-och tillitsfullmakter. 

 Tanken bakom dessa, vilken får anses rimlig, är att en ställningsfullmakt kan föreligga 

trots att behörighet varken går att finna i lag eller sedvänja. Detta ska ses i ljuset av att 

tredje man på grund av sin goda tro kan anses skyddsvärd i andra situationer än de som 

träffas av den allmänna ställningsfullmakten.86 Genom att införa de speciella ställnings-

fullmakterna har domstolen genom sin tolkning utökat användningen av regleringen om 

ställningsfullmakt som från början endast omfattade lag och sedvänja i enlighet med        

10 § 2 st. AvtL.87 

 

5.3.1 Toleransfullmakt 

Toleransfullmakten kännetecknas av att huvudmannen vid flera tillfällen godtagit mellan-

mannens rättshandlingar. Huvudmannen blir således bunden av mellanmannens rätts-

handlande på grund av sin tidigare passivitet eller underlåtenhet att invända mot 

mellanmannens avsaknad av behörighet. Det kan sägas att huvudmannen blir bunden 

genom sin tolerans gentemot ett upprepat beteende från mellanmannens sida, vilket där-

med ersätter kravet på lag eller sedvänja enligt 10 § 2 st. AvtL.88 

                                                 
83 Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, s. 48. 
84 Ashton, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvänjan – en ställningsfullmakt i förändring, s. 327. 
85 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 243. 
86 Dotevall, Något om ställningsfullmaktens utveckling, s. 641. 
87 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 230. 
88 Ashton, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvänjan – en ställningsfullmakt i förändring, s. 328. 
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 För att avgöra om bundenhet med stöd av en toleransfullmakt föreligger är det upp-

repande handlandet avgörande. Toleransfullmakten kräver inte att de upprepade 

handlingarna är identiska utan det är tillräckligt att sambandet mellan handlingarna är 

synnerligen starkt.89 För att skydda sig mot bundenhet måste huvudmannen aktivt vidta 

åtgärder och underrätta godtroende tredje man att mellanmannen saknar behörighet. Detta 

kan liknas vid en slags culpa, det vill säga att huvudmannen har varit vårdslös i för-

hållande till tredje man då den förra misslyckats i sitt undanröjande av tredjemans be-

fogade tillit när denne borde ha ingripit. Här kan man enligt Grönfors tala om ett slags 

”aktivitetskrav” som genom praxis tillskrivits huvudmannen. 90  

 

5.3.2 Kombinationsfullmakt 

I vissa situationer kan det upprepade handlandet som kännetecknar toleransfullmakten 

sjunka och endast utgöra en bland flera likvärdiga omständigheter som tillsammans med 

varandra och mellanmannens ställning tillskriver den senare behörighet.91 I dessa fall 

talas det om en kombinationsfullmakt, vilken karaktäriseras av att lag – och sedvane-

rekvisitet i 10 § 2 st. AvtL har bytts ut mot andra omständigheter som i samverkan med 

varandra får tredje man att tro att det finns en fullmakt.92  

 Vid kombinationsfullmakt är härröranderekvisitet viktigt och innebär att de om-

ständigheter som beaktas vid bedömningen ska kunna härledas tillbaka till huvud-

mannen.93 För bundenhet med stöd av en kombinationsfullmakt krävs, precis som vid 

toleransfullmakt, att huvudmannen åsidosatt aktivitetskravet. Huvudmannen har således 

inte vidtagit de åtgärder som krävs för att undanröja sådana omständigheter som till-

sammans gett tredje man anledning att tro att mellanmannen har behörighet att rätts-

handla.94 Något krav på att huvudmannen måste ha insett att mellanmannen agerat på ett 

visst sätt som gett upphov till tredje mans goda tro finnas inte enligt Dotevall. Den senare 

menar att det är ”tillräckligt att huvudmannen bort inse att mellanmannen uppträdde på 

ett sådant sätt att tredje man haft anledning att räkna med att fullmakt fanns”.95 I NJA 

2013 s. 659 uttalade HD att ”den som skapar en befogad tillit hos någon annan, om att 

han företräds av en behörig person i en viss avtalssituation, kan alltså bli bunden av 

                                                 
89 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 255. 
90 A.a. s. 257. 
91 A.a. s. 257. 
92 Dotevall, Något om ställningsfullmaktens utveckling, s. 642. 
93 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 230. 
94 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 265. 
95 Dotevall, Något om ställningsfullmaktens utveckling, s. 642. 
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personens handlande”. 96  Justitierådet Stefan Lindskog hävdar att kombinations-

fullmakten därmed grundas på mellanmannens befogade tillit.97  

 

5.3.3 Tillitsfullmakt 

Kombinationsfullmakten har transformerats i rättspraxis och idag pratas det istället om 

den så kallade tillitsfullmakten. Tillitsfullmakten innebär att fullmakt föreligger om 

huvudmannen skapar en befogad tillit gentemot tredje man som får den senare att tro att 

huvudmannen företräds av en behörig mellanman.98 Huvudmannen måste även ha insett 

att det förelegat en risk för att tredje man skulle uppfatta mellanmannen som behörig att 

sluta avtal, det vill säga att det är fråga om ett härrörandekrav.99 Dotevalls åsikt, vilken 

grundades på NJA 2013 s. 659, om att ”bort inse” är tillräckligt för att binda 

huvudmannen är således felaktig och detta fastslogs i NJA 2014 s. 684. Av det senare 

fallet kan utläsas att mellanmannens eget agerande inte enbart är avgörande för huvud-

mannens bundenhet. För bundenhet krävs även att huvudmannen insett att om-

ständigheter härrörande från denne kan gett tredje man befogad tillit avseende mellan-

mannens behörighet. Om huvudmannen inte undanröjer denna villfarelse för tredje man 

blir den förra bunden av mellanmannens rättshandling. Detta överensstämmer med det 

aktivitetskrav som Grönfors uppställer vid tillämpningen av tolerans- och kombinations-

fullmakt. 

 I lagkommentaren till 9 kap. 1 § ÄLOU, vilken berör anbudsundertecknande i samband 

med offentlig upphandling, refererar författarna till NJA 2014 s. 684. I enlighet med vad 

som redovisats ovan har huvudmannens viljeförklaring kompletterats med tredje mans 

befogade tillit och härrörandekravet som uppställdes av HD i NJA 2014 s. 684. I fallet 

var det fråga om en divisionschef men författarna jämför denne med en vd då dennes 

”ställning motsvarande en verkställande direktörs”100: 

”Redan det förhållandet att en person anställts som verkställande direktör, eller med mot-

svarande behörigheter, är enligt Högsta domstolen ägnat att ge tredje man befogad tillit 

beträffande den anställdes behörighet. En tredje man har därför anledning att utgå ifrån att 

en verkställande direktör är behörig att företa rättshandlingar som ingår i ett bolags löpande 

förvaltning.”101 

                                                 
96 NJA  2013 s. 659, på s. 683 (p. 12). 
97 Lindskogs obiter dictum i NJA 2014 s. 684 med hänvisning till HD:s domskäl i NJA 2013 s. 659, 

Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 231, 
98 Svensson, Viljeförklaring och tillitsfullmakt – några kritiska reflexioner kring ett rättsfall, s 342. 
99 NJA 2014 s 684. 
100 Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Piper, Lagen om offentlig upphandling (1 maj 2015, Zeteo), 

kommentaren till 9 kap. 1 § under rubriken Undertecknande av en anbudsansökan eller ett anbud. 
101 A.a. under rubriken Undertecknande av en anbudsansökan eller ett anbud. 
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Genom en analogitolkning av NJA 2014 s. 684 kan således, enligt Rosén Andersson, 

Mühlenbock, Willquist & Piper, mellanmannen på grund av sin chefsställning jämföras 

med en vd. Om ett anbudslämnande i en offentlig upphandling omfattas av den löpande 

förvaltningen bör vd:n därmed ha behörighet att lämna anbudet. Denna slutsats torde vara 

korrekt även fast det kan kanske ifrågasättas om divisionschefen verkligen kan jämställas 

med en vd. 

 

 

6  Behörighet och befogenhet enligt ABL 

6.1  Introduktion 

6.1.1 Funktionsfördelningsläran 

I stora aktiebolag faller det sig tämligen olämpligt att alla medlemmar, aktieägarna, 

individuellt ska vara med och fatta beslut beträffande verksamheten. Därför finns det 

inom aktiebolaget särskilda organ som ägnar sig åt beslutsfattanden och verkställande, 

vilkas beslut binder samtliga av bolagets aktieägare.102 Ett aktiebolag utgörs och styrs av 

tre organ på olika nivåer; bolagsstämman, styrelsen och eventuell vd. Dessa organ har 

olika uppgifter inom bolaget. Utöver detta har många aktiebolag även ett kontrollorgan i 

form av en revisor. 103  Syftet med beslutsfördelningen, den så kallade funktions-

fördelningsläran, är att fördela ansvaret inom bolaget på olika nivåer. Detta ämnar uppnå 

effektiva kontrollfunktioner och därmed minimera risken för maktmissbruk från något 

organ på bekostnad av bland annat aktieägarna och tredje män.104 

 

6.1.2 Firmateckningsrätt 

Aktiebolaget måste i egenskap av juridisk person alltid rättshandla genom en ställ-

företrädare.105 Rättshandlingen ska således företas av en för bolaget behörig mellanman, 

en så kallad firmatecknare. En behörig firmatecknare för ett bolag kan representera bo-

laget vid avtal och rättshandlingar samt vara bolagets företrädare inför domstolar och 

andra myndigheter.106 De tre ovannämnda organen ses som aktiebolagets lagstadgade 

                                                 
102 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 115. 
103 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 83 ff. 
104 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 24 f. 
105 Svernlöv, Aktiebolagslagen -  En översikt, s. 99. 
106 Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen (1 juni 2016, Zeteo), kommentaren till 8 kap. 35 § 

under rubriken Ställföreträdarskap och firmateckningsrätt. 
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firmatecknare då de har behörighet att med bindande verkan rättshandla för bolagets 

räkning. Dock återfinns vissa begränsningar av firmatecknarnas rättshandlingsförmåga i 

lag.107 Trots vissa legala behörighetsinskränkningar finns således likheter mellan full-

maktshandlande och organhandlande.108 

 

6.1.3 Behörighet och befogenhet inom aktiebolagsrätten 

Likt avtalsrättens terminologi avseende behörighet och befogenhet syftar den bolags-

rättsliga terminologin på firmatecknarens rätt att företa en rättshandling i två olika 

riktningar. Behörigheten är bolagets yttre förhållande och befogenheten riktar sig inåt, 

mot bolaget. 109  Dock har begreppen i ABL inte samma betydelse som inom avtals-

rätten.110 Som redovisats i avsnitt 3.2 speglar den avtalsrättsliga innebörden av behörig-

heten en viljeförklaring från huvudmannen till tredjeman och hur denna uppfattas av den 

senare. Den aktiebolagsrättsliga terminologin är istället avhängig den legala funktions-

fördelningen där bolagsföreträdarnas behörighet att rättshandla för bolaget i förhållande 

till tredje man regleras i 8 kap. 35–39 §§ ABL.111 Att firmatecknarens behörighet fastslås 

genom legala föreskrifter beror på att lagstiftaren velat underlätta för tredje man att avgöra 

firmatecknarens behörighet. 112  Behörigheten är således firmatecknarens förmåga att 

binda bolaget till tredje man.113  

 Inom avtalsrätten syftar befogenheten på den interaktion som finns mellan huvud-

mannen och mellanmannen. 114  ABL å sin sida uppställer tre typer av befogenhets-

inskränkningar, nämligen föreskrifter i bolagsordningen, inskränkande instruktioner från 

hierarkiskt högre bolagsorgan och legala befogenhetsinskränkningar.115 Befogenheten ut-

görs följaktligen av firmatecknarens rätt gentemot bolaget att rättshandla åt den senare.116 

Fortsättningsvis i uppsatsen är det ABL:s terminologi som avses med begreppen behörig-

het och befogenhet. 

                                                 
107 Exempelvis får vd:n endast teckna bolagets firma inom den löpande förvaltningen, 8 kap. 29, 36 §§. 
108 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 20. 
109Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 158. 
110 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 239. 
111 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 158. 
112 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 240. 
113 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 261. 
114 Se avsnitt 4.2  ”Fullmaktens gränser”. 
115  Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande - En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och 

komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL, s. 49. 
116 Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 261. 
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6.2 Bolagsstämman 

Aktiebolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, vilket är det forum där aktie-

ägarna får utöva sitt inflytande.117 Detta följer av portalparagrafen i 7 kap. ABL där det 

uttalas att det är vid bolagsstämman aktieägarna ges rätt att besluta i bolagets ange-

lägenheter. Bolagsstämman är således ett förvaltningsorgan men kan inte själv fatta beslut 

utan detta måste göras av något verkställighetsorgan. 

 Bolagsstämman är en sammankomst för bolagets aktieägare.118 Dess viktigaste uppgift 

är att tillförsäkra aktieägarna en möjlighet att tillvarata sina intressen i bolaget. Detta 

garanteras genom att aktieägarna utövar sin rösträtt.119 Mot bakgrund av att den aktie-

bolagsrättsliga organstrukturen är hierarkisk där stämman är det högst beslutande organet, 

har bolagsstämman tilldelats exklusiv kompetens i en rad frågor som är av mer väsentlig 

karaktär för bolaget. Exempel på sådana frågor är ändring av bolagsordningen, 

förändringar i aktiekapitalet, val av styrelse, utdelning, beslut om ansvarsfrihet eller 

väckande av skadeståndstalan för bolagets räkning mot bolagsorganen. 120  Bolags-

stämman kan således fatta beslut avseende de flesta frågor med undantag för frågor som 

ankommer på styrelsen eller vd:n.121 Att bolagsstämman har beslutanderätt innebär att 

styrelsen är skyldig att följa stämmans instruktioner såvida anvisningen inte strider mot 

ABL, tillämplig lag om årsredovisning eller mot bolagsordningen.122 

 

6.3 Bolagets ledning 

6.3.1 Allmänt 

Vid en tillbakablick på den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen märks att det inte var 

nödvändigt att bolagets firma tecknades av ett särskilt bolagsorgan. Istället var det fritt 

fram för såväl bolagsstämman som aktieägare att agera bolagsföreträdare och firma-

tecknare.123  Denna rätt har fråntagits och idag är istället bolagets ledning, däribland 

styrelsen och en eventuell vd, legala ställföreträdare enligt ABL. Syftet är att uppnå en 

tydlig och enhetlig gräns för bolagsledningens rätt att företräda bolaget. Detta för att 

                                                 
117 Svernlöv, Aktiebolagslagen - En översikt, s. 55. 
118 Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen (1 juni 2016, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 1 § under 

rubriken När föreligger bolagsstämma. 
119 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 74. 
120 Svernlöv, Aktiebolagslagen -  En översikt, s. 55, Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, s. 116. 
121 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 74. 
122 Svernlöv, Aktiebolagslagen - En översikt, s. 55 f. 
123Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 76. 
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tredje man alltid ska kunna lita på att bolaget blir bundet genom bolagsledningens rätts-

handlingar, vilket i sin tur skapar stadga och säkerhet i affärslivet och därmed främjar en 

god omsättning.124  

 

6.3.2 Styrelsen 

ABL utgår från att bolagsstämman är det högst beslutande organet i bolaget men att det 

är bolagets styrelse som sköter bolagets organisation och förvaltningen av verksamheten 

enligt 8 kap. 4 § ABL. Styrelsen, vilken väljs av bolagsstämman, har en mycket vid-

sträckt beslutanderätt och omfattar strängt taget allt som inte enligt aktiebolagen till-

kommer bolagsstämman och dess exklusiva kompetens.125  

 Enligt ABL är styrelsen tänkt att fungera som ett kollegialt organ och detta innebär att 

de individuella styrelseledamöterna inte kan fatta egna beslut.126 För att beslut ska kunna 

fattas krävs att styrelsen är beslutför. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av leda-

möterna eller det högre antal som föreskrivs i bolagsordningen närvarar vid styrelse-

sammanträdet i enlighet med 8 kap. 21 § ABL. Utöver sin roll som bolagets förvaltare är 

styrelsen även legal företrädare för bolaget enligt 8 kap. § 35 ABL. Enligt ordalydelsen i 

8 kap. 35 § 1 st. ABL är det styrelsen i sin helhet som ges behörighet att teckna bolagets 

firma men HD fastslog i NJA 2005 s. 729 att det inte föreligger något krav att samtliga 

styrelseledamöter i förening tecknar bolagets firma. HD ansåg att styrelsen kan rätts-

handla å bolagets vägnar om den består av en sådan majoritet som kan fatta ett beslut i 

enlighet med 8 kap. 21 § ABL. Detta innebär att HD frångått uppfattningen om att 

styrelsen i ett bolag kollektivt måste teckna bolagets firma; istället har en beslutför 

styrelse alltid firmateckningsrätt.127 

 

6.3.3 Den verkställande direktören 

Bolagets styrelse kan med stöd av 8 kap. § 27 ABL utse en vd. I privata aktiebolag är det 

frivilligt för styrelsen huruvida de vill utse en vd medan det i publika aktiebolag föreligger 

ett tvång för styrelsen att utse en vd. 128  Vd:ns uppgift är att sköta den löpande 

förvaltningen av bolaget i enlighet med styrelsens instruktioner, vilket följer av 8 kap.   

                                                 
124A.a. s. 308. 
125 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 78. 
126 A.a. s. 85. 
127  Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande - En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och 

komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL, s. 43, Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 

s. 258. 
128 8 kap. 27, 50 §§ ABL. 
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36 § ABL. Där stadgas att vd:n alltid får företräda bolaget och teckna dess firma om åt-

gärden faller inom bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar i enlighet med 8 kap. 29 § ABL. Vd:ns behörighet, ”fullmaktens gränser”, 

utgörs således av den löpande förvaltningen.   

     Utöver behörighet enligt 8 kap. 29 och 36 §§ ABL kan vd:n ges behörighet genom att 

bli utsedd till särskild firmatecknare av styrelsen enligt 8 kap. 37 § ABL eller tilldelas en 

fullmakt enligt AvtL. 

 

6.3.4 Särskild firmatecknare 

Att teckna firma genom styrelsen kan i många fall vara opraktiskt då det krävs en beslutför 

styrelse och det därför får anses lättare ifall en enskild person ges ensam 

firmateckningsrätt.129 I 8 kap. 37 § ABL återfinns reglerna om särskild firmatecknings-

rätt. Den särskilda firmatecknaren är förordnad av bolagets styrelse och har, enligt en 

tolkning e contrario av 8 kap. 39 § ABL, samma behörighet att rättshandla för bolaget 

som styrelsen men utgör inte något bolagsorgan.130 Detta innebär att den särskilda firma-

tecknaren inte har någon behörighet att fatta beslut avseende bolagets angelägenheter utan 

denne kan endast agera firmatecknare.131 

 Styrelsens bemyndigande om särskild firmateckningsrätt får sin verkan genom 

registrering till Bolagsverket enligt 8 kap. 38 § ABL. Genom registreringen anses tredje 

man ha fått kännedom om den särskilda firmatecknarens behörighet. Den enda 

inskränkning som får registreras avseende firmatecknarens rätt att teckna bolagets firma 

är att firmateckningsrätten ska ske i förening med annan, så kallad gemensam firma-

teckningsrätt, enligt 8 kap. 39 § ABL. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 304. 
130 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 85. 
131 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-erna 

för deras representationsrätt, s. 304. 
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Figur 2  – Behörighet och befogenhet enligt ABL132 

 

Bolagsorgan Behörighet - verkställighetsrätt 

(bolagets yttre förhållande) 

Befogenhet - förvaltningsrätt 

(bolagets inre förhållande) 

Bolagsstämma Kan inte verkställa några beslut. Högsta beslutande organet som kan 

fatta beslut avseende de flesta fråg-

or. Dock med undantag för frågor 

som ankommer på styrelsen eller 

vd:n. 

Styrelse 8 kap. 35 § ABL  

- Styrelsen företräder bolaget och 

tecknar dess firma. 

8 kap. 4 § ABL 

- Åtgärder avseende bolagets organi-

sation och förvaltning av bolaget, 

såvida åtgärden inte är förbehållen 

bolagsstämman enligt funktions-

fördelningsläran. 

Vd 8 kap. 36 § ABL 

- Alla rättshandlingar som omfattas 

av den löpande förvaltningen samt 

sådana rättshandlingar som med 

hänsyn till omfattningen och arten 

av bolagets verksamhet är av ovan-

lig beskaffenhet eller av stor be-

tydelse för bolaget, om styrelsens 

beslut inte kan inväntas utan väsent-

lig olägenhet för bolagets verksam-

het. 

8 kap. 29 ABL 

- Åtgärder inom den löpande förvalt-

ningen. 

Särskild firmatecknare 8 kap. 37 § ABL 

- Samma rättshandlingsförmåga som 

styrelsen. 

NJA 1995. S 437 (Merchant-målet) 

Befogenhet måste från fall till fall 

förankras i styrelsebeslut då ABL 

inte ger en särskild firmatecknare 

någon befogenhet. 

 

 

6.4 Särskilt om den löpande förvaltningen 

6.4.1 Allmänt 

Den löpande förvaltningen är ett omdiskuterat begrepp då det är det rekvisit som sätter 

gränserna för vd:ns behörighet att rättshandla för bolagets räkning med stöd av 8 kap.     

29 § ABL. Detta avsnitt avser att behandla de olika tolkningsmetoderna på ett mer 

generellt plan, det vill säga inte i förhållande till anbudslämnande i offentliga upp-

handlingar. I förarbetena till ABL uttalas att den löpande förvaltningen bland annat 

                                                 
132 Viss inspiration är tagen från Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 239. 
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omfattar avtalsingående med leverantörer och kunder samt anställningsavtal av 

befattningshavare i bolaget. En begränsning föreligger dock; enligt förarbetena får sådana 

avtal med beaktande av sitt innehåll, tidsrymden avtalet avser och förhållandena inom 

bolaget inte anses som ovanliga eller av stor betydelse för bolaget.133 Utöver detta ges be-

greppet ingen närmare vägledning i lagen eller förarbetena.  

 Enligt 8 kap. 29 § 2 st. ABL kan utläsas vad vd:n inte får göra, det vill säga vad som 

faller utanför den löpande förvaltningen. Bergström och Samuelsson har genom en 

tolkning e contrario kommit fram till att ”alla åtgärder som inte med hänsyn till om-

fattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanlig beskaffenhet, eller av stor 

betydelse för bolaget” faller inom den löpande förvaltningen. 134 Vd:n ges dock även be-

hörighet att vidta sådana rättshandlingar om styrelsens beslut inte kan inväntas utan 

väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet.135 Det finns således två fall då en åtgärd inte 

omfattas av den löpande förvaltningen; dels om åtgärden är ovanlig i bolagets verk-

samhet, dels om åtgärden är av stor betydelse för bolaget. En åtgärd som är att anse som 

vanlig faller därmed utanför den löpande förvaltningen om den är av för stor betydelse.136 

Däremot talar mycket för att en åtgärd som visserligen är ovanlig i bolagets verksamhet 

men som är att se som en bagatell ändå omfattas av den löpande förvaltningen. Exempel-

vis är bolagets första inköp av kanelbullar till fredagsfikat en ovanlig åtgärd då det aldrig 

hänt tidigare. Det skulle dock vara onödigt kostnadskrävande och ineffektivt om styrelsen 

ska behandla en sådan bagatellartad företeelse som ett inköp av bullar, varför Åhman i 

dessa sammanhang förespråkar ett reduktionsslut. Åhman gör även en omformulering av 

regeln och menar att ”åtgärder som är vanliga med hänsyn till bolagets typ och storlek 

(förutsatt att de ej i ett särskilt fall är av stor betydelse) ligger inom den löpande 

förvaltningen även om åtgärden sällan företas i det aktuella bolaget”.137 Bullinköpet bör 

således omfattas av den löpande förvaltningen och därför har vd:n behörighet att köpa in 

de saftiga bullarna, något som får anses vara rimligt. 

 Det bör nämnas något om rättsföljden av vd:ns behörighetsöverskridande. I 8 kap.      

42 § 1 st. 2 men. ABL kan utläsas att en rättshandling företagen av en vd som överskridit 

sin behörighet enligt 8 kap. 29 § ABL inte är giltig om bolaget visar att motparten insåg 

                                                 
133 Prop. 1975:103, s. 375. 
134 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 89. 
135 8 kap. 29 § 2 st. ABL. 
136 Svernlöv, Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget - En introduktion, s. 58. 
137Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 573. 
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eller bort inse vd:n behörighetsöverskridande. Detta godtrosskydd behövs för att skydda 

tredje man då det för denne kan vara svårt att avgöra vad som faller inom den löpande 

förvaltningen enligt 8 kap. 29 § ABL. 138  Det problematiska vid vd:ns behörighets-

överskridande i samband med en anbudslämning i offentliga upphandlingar är att 

leverantören ofta vill vara bunden av vd:ns anbud eftersom de tilldelats upphandlingen, 

vilket oftast är till fördel för leverantören. I och med att vd:n överträtt sin behörighet har 

anbudet inte uppfyllt kriterierna i upphandlingsdokumentet. Den upphandlande myndig-

heten kan med stöd av LOU få skadeståndsanspråk riktade mot sig på grund av att ha 

antagit ett sådant anbud i sitt tilldelningsbeslut Detta kan resultera i att upphandlande 

myndigheter undviker att rättshandla med vd:ar. 

 

6.4.2 Den löpande förvaltningen enligt doktrinen 

6.4.2.1 Näringslivsorienterad tolkningsmetod 

Inom doktrinen råder oenighet om vilken tolkningsmetoden som ska användas för att 

avgöra om en åtgärd är av ovanligt slag eller av stor betydelse för bolaget och därmed 

faller utanför vd:ns behörighet. Nerep och Samuelsson företräder en näringslivs-

orienterad tolkningsmetod. Denna metod är enligt Nerep och Samuelsson den för-

härskande uppfattningen inom rättsvetenskapen. Den näringslivsorienterade tolknings-

metoden bygger på uppfattningen om att den löpande förvaltningen ska behandlas enligt 

de principer som gäller för institutet om den allmänna ställningsfullmakten. Detta inne-

bär att vd:ns behörighet är beroende av dennes ställning i bolaget och branschsedvänja.139 

Vad Nerep och Samuelsson menar är att den löpande förvaltningen inte bara ska tolkas 

bolagsinternt utan även med fokus på den generella sedvänjan i näringslivet. För att av-

göra vd:ns behörighet i det specifika bolaget ska således sedvänjan för andra vd:ar i andra 

aktiebolag med liknande verksamhet, storlek och omsättning beaktas.140 Om bolaget är 

ett investmentbolag ska vägledning för att avgöra vd:ns behörighet sökas i vad vd:ar i 

andra investmentbolag med liknande storlek och omsättning har behörighet att göra.   

 Grönfors verkar också föredra den näringslivsorienterade tolkningsmetoden då han 

menar att ”det sedvanliga här bedöms med avseende på just det konkreta bolaget eller i 

varje fall bolag av just vederbörande typ […]”.141Vägledning för att avgöra vd:ns be-

hörighet kan såldes sökas i liknande bolag. Dock är Grönfors tolkning gjord mot bak-

                                                 
138 Lehrberg, Aktiebolagsrätt, s. 265. 
139 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen - En lagkommentar del 1 Kapitel 1-10, s. 645. 
140 A.a. s. 645. 
141 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 228. 
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grund av äldre lagtext, nämligen 1944 års aktiebolagslag. Den äldre lagtexten innefattade 

ett osedvanlighetsrekvisit, det vill säga att vd:n fick vidta åtgärder som inte ansågs vara 

osedvanliga för bolaget. Att osedvanlighetsrekvisitet bytts ut bör enligt Nerep och 

Samuelsson inte föranlett några skillnader då den löpande förvaltningen ska tolkas på 

samma sätt som när osedvanlighetsrekvisitet existerade i lagtext.142 Slutsatsen av Grön-

fors jämförelse resulterade i en uppfattning om att det finns ett visst utrymme att hämta 

vägledning från branschens sedvänja för att avgöra vd:ns behörighet att företräda 

bolaget.143 

 Nerep och Samuelsson samt Grönfors anser sig finna stöd för sin tolkning i för-

arbetena till 1944 års aktiebolagslag. Där uttalas att vd:n ska ”sörja för en tillfreds-

ställande organisation av verksamheten […] Vid bedömandet av vad som må anses 

såsom en tillfredsställande organisation bör naturligtvis jämförelse även ske med andra 

liknande företag.”144 Nerep & Samuelssons tolkning av uttalandet är att vd:ns behörig-

het ska bedömas enligt de principer som gäller för den (allmänna) ställningsfullmakten, 

vilken stödjer sig på branschsedvänja. Sedan dess har ABL reviderats och 1944 års 

osedvanlighetsrekvisit har ersatts av ett ovanlighetsrekvisit. Nerep och Samuelsson anser 

att de äldre förarbetena ändå ska beaktas i och med att någon ändring av rekvisitet inte 

varit avsedd av lagstiftaren. Vid en läsning av Nerep och Samuelssons lagkommentar till 

ABL får läsaren uppfattningen om att det specifikt står i förarbetena att vd:ns behörighet 

ska tolkas enligt 10 § 2 st. ABL.145 Efter en genomgång av de relevanta delarna av        

SOU 1941:9 verkar det inte finnas ett klart och tydligt stöd för denna åsikt. Istället tycks 

Nerep och Samuelsson själva tolkat förarbetena som att vd:ns behörighet ska avgöras i 

ljuset av ställningsfullmaktsinstitutet. Detta är en tolkning som mycket väl kan vara rimlig 

men det bör uppmärksammas att stödet för detta i förarbetena inte är så tydligt som 

författarna kanske velat påstå.  

 

 

 

 

 

                                                 
142 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen - En lagkommentar del 1 Kapitel 1-10, s. 645. 
143 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 228. 
144 SOU 1941:9 s. 324. 
145 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen - En lagkommentar del 1 Kapitel 1–10, s. 645. 
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6.4.2.2 Bolagsspecifik tolkningsmetod 

Åhman däremot, är en stor förespråkare för att den löpande förvaltningen ska tolkas enligt 

en bolagsspecifik tolkningsmetod. 146  Denna tolkningsmetod innebär att den löpande 

förvaltningen bestäms med utgångspunkt i den arbetsfördelning som råder inom det 

specifika bolaget och utifrån vad som är vanligt i just detta bolag.147 Åhman pratar om ett 

vanlighetsrekvisit som skiljer sig från fullmaktlärans sedvanerekvisit. Vanlighets-

rekvisitet är enligt Åhman avgörande för att bedöma om en åtgärd faller inom eller utanför 

den löpande förvaltningen. Om en åtgärd är vanlig i det specifika bolaget anses den 

omfattas av den löpande förvaltningen av bolaget. Detta gäller oberoende av om åtgärden 

är ovanlig i liknande bolag.148  Bergström och Samuelsson149 verkar ta Åhmans parti då 

de anger att ”den löpande förvaltningsrätten fastställs enligt objektiva kriterier” varefter 

de hänvisar till Åhmans avhandling.150 Även Svernlöv tycks tolka begreppet med det 

specifika bolaget som utgångspunkt. I en intervju svarade Svernlöv att han menar att ”den 

löpande förvaltningen är vad den är i det enskilda bolaget, vilket beror av föremålet för 

och omfattningen av verksamheten samt bolagets storlek”, när han ställdes frågan hur han 

anser att den löpande förvaltningen bör tolkas.151 

 Adlercreutz och Dotevall anser det svårt och olämpligt att använda ställnings-

fullmakten och dess sedvanerekvisit för ett fastställande av vd:ns behörighet. De verkar 

ta avstånd från den näringslivsorienterade tolkningen till förmån för den bolagsspecifika 

tolkningsmetoden. Adlercreutz och Dotevall anser att 1975 års lagändringar av ABL 

resulterat i att skillnaderna mellan avtalsrättens fullmaktinstitut och bolagsrättens firma-

teckningsregler blivit för stora för att de allmänna fullmaktsreglerna ska kunna agera 

vägvisare för bolagets löpande förvaltning.152 Enligt 11 § 1 st. AvtL kan huvudmannen 

aldrig bli bunden om mellanmannen handlar utanför sin befogenhet med en ondtroende 

part. Om mellanmannen X köper en travhäst för 110 000 kr och motparten vet, det vill 

säga är i ond tro, om att X:s fullmakt endast omfattas av ett travhästköp på högst 100 000, 

                                                 
146Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och grän-serna 

för deras representationsrätt, s. 569. 
147A.a. s. 568. 
148A.a. s. 569. 
149 Samuelsson verkar alltså ändrat åsikt från att förespråka den näringslivsorienterade tolkningsmetoden 

till att förespråka den bolagsspecifika tolkningsmetoden. 
150 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 90. 
151 Intervju med Carl Svernlöv den 10 mars 2016. 
152 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 221, Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, 

s. 48 f. 
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är köpeavtalet ogiltigt. Om vd:n däremot fått en instruktion av sin huvudman, bolaget 

(genom dess styrelse), att köpa en travhäst för högst 100 000 kr och köper en travhäst för 

110 000 kr, är bolaget bundet oavsett tredje mans onda tro. Detta följer av 8 kap. 42 §      

2 st. 2 men. ABL, vilken är en undantagsregel från kravet på god tro.  Tidigare skyddade 

även bolagsrätten enbart en godtroende tredje man men tredjemansskyddet i ABL har 

förstärkts.153 Nu anses alltså även en ond troende motpart skyddsvärd vid befogenhets-

överskridande. Mot bakgrund av detta anser Adlercreutz och Dotevall att det är svårt att 

använda ställningsfullmakten som vägvisare för tolkningen av den löpande förvaltningen 

då lagstiftaren velat markera en skillnad mellan de båda instituten. 

 

6.4.2.3 För- och nackdelar med de olika tolkningsmetoderna 

De två olika tolkningsmetoderna som presenterats ovan kan beroende på vilken som 

används såväl begränsa som utöka vd:ns legala förvaltningsrätt. Valet av tolkningsmetod 

är därmed av stor betydelse. Den näringslivsorienterade tolkningsmetoden torde resultera 

i ett bredare tolkningsunderlag eftersom att den löpande förvaltningen får en omfångs-

rikare innebörd då fler aspekter beaktas. I praktiken innebär detta att vd:n får en mer 

långtgående behörighet vid en användning av denna metod. Å ena sidan kan ett bredare 

underlag vid fastställandet av den löpande förvaltningen resultera i en ökad omsättning 

för bolaget och därmed samhället i stort. Detta då det inte krävs ett styrelsebeslut för att 

vd:n i bolaget ska kunna vidta åtgärder som är vanliga med hänsyn till sedvänjan inom 

näringslivet. Resultatet av detta är en effektivare förvaltning och organisation av bolaget, 

vilket gynnar omsättningen. Å andra sidan kan det anses fel att bolagets vd kan binda 

bolagets aktieägare till en åtgärd som inte alls är vanlig i det specifika bolaget med stöd 

av att vd:ar i liknande bolag kan vidta sådana åtgärder. Det kan rimligen uppfattas som 

kränkande att bolagets viljeförklaring styrs av andra liknande bolags interna rätts-

förhållanden och inte av sina egna. Detta kan strida mot den vedertagna viljeprincipen. 

 Den bolagsspecifika tolkningsmetoden verkar överensstämma bättre med vilje-

principen då bolaget inte blir bunden av rättshandlingar som är ovanliga med hänsyn till 

den verksamhet som bedrivs i bolaget. Även denna tolkningsmetod har sina nackdelar då 

det kan vara svårt för tredje man att veta om åtgärden som vd:n företar faller inom den 

löpande förvaltningen av bolaget eller inte. Den senare vet förmodligen inte vad vd:n 

vanligtvis får göra i det specifika bolaget. Detta är av avgörande betydelse då rätts-
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handlingen enligt 8 kap. 42 § 1 st. 2 men. ABL inte blir gällande mot tredje man om vd:n 

handlat utanför sin behörighet, det vill säga den löpande förvaltningen, och bolaget kan 

bevisa att tredje man var i ond tro. Osäkerhet beträffande vd:ns behörighet i det enskilda 

bolaget kan därför resultera i att tredje man drar sig för att träffa avtal med bolagets vd. 

Detta resulterar i att färre avtal ingås, vilket i det långa loppet kan hämma både bolagets 

och samhällets omsättning.  

 Mot bakgrund av ovan kan det fastslås att den näringslivsorienterade tolkningen har 

många fördelar. Denna tolkningsmetod är mer förutsebar i och med att den löpande 

förvaltningen är avhängig trender och mönster inom branschen som är synliga för tredje 

man. Den bolagsspecifika tolkningsmetoden grundar sin bedömning av den löpande 

förvaltningen på bolagsintern praxis. Sådan praxis är inte synlig för tredje man i samma 

utsträckning som sedvänja inom näringslivet förutsatt att tredje man inte slutit avtal med 

bolagets vd innan och därmed har insikt om vilken typ av rättshandlingar vd:n har be-

hörighet att företa. Denna osäkerhet är inte önskvärd då den kan leda till att tredje man 

blir mindre benägen att sluta avtal med vd:ar. På sikt kan detta leda till att bolaget, och 

således även samhällets, omsättning minskar. Det problematiska avseende den närings-

livsorienterade tolkningsmetoden är att fastslå vad som är branschpraxis. I vissa fall kan 

detta vara uppenbart; det får exempelvis anses vara fastslagen branschpraxis att kassören 

i en mataffär tar emot betalning av varor medan det i många andra fall inte alls är lika 

självklart vad som utgör branschpraxis och bruk. Vilken tolkningsmetod som ska 

användas vid en tillämpning av den löpande förvaltningen bör därför vara avhängig 

branschen. Denna icke enhetliga tillämpning av begreppet får anses vara rättsosäkert och 

det mest lämpliga torde vara att endast använda den bolagsspecifika tolkningsmetoden då 

det i många branscher bör vara omöjligt att fastslå branschsedvänjan.  

 

6.4.3 Den löpande förvaltningen enligt rättspraxis 

6.4.3.1 Allmänt 

Hur den löpande förvaltningen ska tolkas har diskuterats av HD ett fåtal gånger, närmare 

bestämt tre. Dessa rättsfall är de enda avgörandena från HD som berör den löpande 

förvaltningen, vilka kommer behandlas i detta avsnitt. Rättsfallen kommer att diskuteras 

i kronologisk ordning. Syftet med detta rättfallsavsnitt är att undersöka vilken tolknings-

metod HD beaktat vid sin behandling av den löpande förvaltningen. Detta för att kunna 

avgöra hur långtgående vd:ns behörighet enligt 8 kap. 29 § ABL är enligt HD:s mening. 
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6.4.3.2 Orion-målet (NJA 1958 s. 186) 

AB Starfilm (”Starfilm”) bedrev en verksamhet som bland annat omfattade framställning 

av reklamfilm. Fastighetsbolaget Orions (”Orion”) verksamhet utgjordes bland annat av 

en biografrörelse. Orions vd, tillika styrelseledamot i Starfilm, ingick ett avtal med 

Starfilm som gav den senare ensamrätt att visa reklamfilm på Orions biografer under en 

femårsperiod. Fråga uppkom om åtgärden omfattades av den löpande förvaltningen, 

vilket HD inte ansåg. 

 Vilken tolkningsmetod som låg till grund för HD:s bedömning är svårt att avgöra. HD 

uttalade att ”[…] upplåtelse av ensamrätt att under 5 år visa reklamfilm å Orions biografer 

var för bolaget en angelägenhet av så stor betydelse att den icke kan anses hava fallit inom 

den ramen för den av verkställande direktören handhavda löpande förvaltning”.154  HD 

verkar här ha fäst vikt vid avtalsperioden om fem år, vilken de ansågs var för lång för att 

falla inom ramen för den löpande förvaltningen. Huruvida HD gjorde denna bedömning 

i ljuset av enbart det enskilda bolaget eller även med hänsyn till sedvänjan inom 

näringslivet är oklart. Då det inte finns någonting som tyder på att HD beaktat 

branschpraxis får det med stöd av en tolkning e contrario fastslås att HD använt en 

bolagsspecifik tolkningsmetod. Hade HD tagit hänsyn till näringslivet borde detta ha 

berörts i domskälen. 

 

6.4.3.3 Hötorgs-målet (NJA 1968 s. 375) 

Enligt skriftliga låne-och hyresavtal om 25 år hyrde Handelsbolaget Vivel (”Vivel”) 

lokaler som ägdes av fastighetsaktiebolaget Hötorget (”Hötorget”). Uthyrningen av 

Hötorgets fastigheter baserades på en princip som fastslog att fastighetens årliga total-

hyra i stort skulle motsvara fastighetens samtliga årliga kostnader fördelat på antalet 

hyresgäster.  Restaurang Aniara Aktiebolag (”Aniara”) inträdde i avtalet i Vivels ställe. I 

samband med detta gjorde Hötorgets vd vissa muntliga utfästelser som kort sagt innebar 

en lägre hyra för Aniara än vad som följde de skriftliga avtalen som tillämpades vid hyres-

sättningen vid avtalets ingående. Vid oenighet beträffande hyrans storlek menade Aniara 

att hyran skulle bestämmas med hänsyn till vd:ns muntliga utfästelser. HD tog ställning 

till frågan huruvida det låg inom den löpande förvaltningen för vd:n att ingå den muntliga 

överenskommelsen beträffande eventuella hyressänkningar. Detta ansågs inte vara fallet: 

 “Med hänsyn till det anförda kan det icke anses ha fallit inom ramen för den 

förvaltning av Hötorgets angelägenheter, som H ägt handha såsom verkställande 
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direktör, att ingå överenskommelse av den art Aniara åberopat i målet. Vivel borde, 

särskilt på̊ grund av innehållet i de skriftliga avtalen, ha insett detta”.155 

 

 Ett hyresavtal är inte av ovanlig karaktär för ett fastighetsbolag.156 I fallet var det dock 

fråga om muntliga utfästelser som i kombination med Hötorgets tillämpade 

standardiserade avtalssystem och den långa avtalslängden ansågs vara osedvanliga och 

ha stor betydelse för Hötorget. Av rättsfallet kan utläsas att det ligger utanför den löpande 

förvaltningen att vd:ns sluter avtal i strid med de regelmässiga villkor som vanligen 

används i bolaget. HD ansåg det viktigt för såväl Hötorget som andra hyresgäster, att den 

förra inte träffade ”[…] avtal om lägre hyra än den som i den angivna ordningen kunde 

bliva bestämd”.157 Här har HD satt avtalet i relation till Hötorgets interna förhållanden 

men också sett till avtalets betydelse för andra hyresgäster (tredje man). HD verkar inte 

använt branschens sedvänja som vägledning i sin bedömning, varför det får antas att HD 

gjort sin bedömning med stöd av en bolagsspecifik tolkningsmetod. 

 

6.4.3.4 Merchant-målet (NJA 1995 s. 437) 

Fondkommissionsbolaget Merchant (”Merchant”) träffade avtal med Hans S och den 

senares helägda bolag om att Merchant skulle förvärva aktier och andra värdepapper till 

ett belopp om 22,5 miljoner kr i AB Optimum (”Optimum”). Merchant ägde redan ett 

betydande innehav i Optimum. Avtalet utgjordes av en muntlig överenskommelse. 

Oenighet uppkom huruvida vd:n i Merchant haft behörighet att ingå den muntliga 

överenskommelsen. HD ansåg att detta låg utanför den löpande förvaltningen. 

 HD gjorde ingen närmare bedömning av den löpande förvaltningen. Istället hänvisade 

HD till storleken av förvärvet. Genom förvärvet skulle Merchants andel överstiga mer än 

50% av rösterna i Optimum och Merchant skulle därmed bli majoritetsägare samt att det 

skulle ske en kapitalökning från 31% till 38%. Genom kapitalökningen skulle Optimum 

ges status som dotterbolag till Merchant. Här verkar HD tagit hänsyn till storleken och 

betydelsen av förvärvet för det enskilda bolaget och därmed ansett att rättshandlingen inte 

omfattades av vd:ns löpande förvaltning. Beträffande val av tolkningsmetod ger HD:s av-

görande inte mycket vägledning. Vd:ns åtgärd omfattades inte av den löpande förvaltning 

med hänsyn till förvärvets storlek och det faktum att Optimum genom avtalet skulle ges 
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status som dotterbolag. I detta fall är det svårt att avgöra vilken tolkningsmetod HD 

tillämpat. Förvärvets storlek kan vara såväl osedvanligt utifrån branschpraxis som ovanlig 

inom det enskilda bolaget. Även vad gäller ändring av ställning, från intressebolag till 

dotterbolag, är det svårt att avgöra vilken tolkningsmetod HD använt som grund (om de 

ens använt någon av dem). Ett aktieförvärv som resulterar i majoritetsägande bör ses som 

ovanligt både inom branschen och i det specifika bolaget. Dock uttalade HD följande: 

”Optimum skulle vidare inte längre ha ställning som ett intressebolag utan som ett 

dotterbolag med följder bl a för Merchants koncernredovisning. Det kan nämnas att 

Merchant för att undgå nu nämnda effekter vid tidigare förvärv av aktier i Optimum 

utnyttjat ett särskilt bolag, Capitans, och där, med den brukade termen, parkerat 24 

000 aktier med ett röstvärde på drygt 2 %.”.158 
 

 En möjlig tolkning är att Merchant inte ville att målbolaget skulle ges dotterstatus 

genom förvärvet. De har tidigare undvikit detta, vilket kan innebära att de tidigare inte 

förvärvat bolag som sedan ges dotterbolagsstatus. Avtalet om företagsförvärvet torde 

därför vara av ovanlig karaktär för bolaget, det vill säga att HD använt sig av en bolags-

specifik tolkningsmetod. Rimligen bör ett förvärv som innebär att målbolaget blir 

dotterbolag även vara osedvanligt inom näringslivet. Med det sagt får rättsläget anses vara 

för oklart för att några generella slutsatser avseende HD:s val av tolkningsmetod i 

Merchant-målet ska kunna dras. 

 

6.4.4 Slutsatser och avslutande synpunkter de lege lata  

I de rättsfall som berörts ovan saknas en närmare redogörelse för exakt vilka sak-

omständigheter, såväl enskilda som i kombination med varandra, som beaktats. HD:s 

bedömningar är därför inte särskilt vägledande för en närmare förståelse av begreppet än 

den som doktrinen ger. Ett försök till precision av begreppet ska dock försöks göras med 

stöd av HD:s rättspraxis.  

 Det finns inte mycket som talar för att HD använt sig av den näringslivsorienterade 

tolkningsmetoden då det inte går att utläsa någon bedömning som tar sikte på vad som är 

sedvanligt inom den specifika branschen. I varken Orion-målet eller Hötorgs-målet 

kretsade HD:s resonemang kring branschens sedvänja. I det senare målet behandlades 

vd:ns åtgärd i ljuset av det specifika bolagets interna förhållanden såsom dess ekonomi 

och avtalets tidsram. HD betonade att det var viktigt för såväl Hötorget som andra 

hyresgäster (tredje män) att inga avtal beträffande lägre hyra träffades. Å ena sidan kan 
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ett beaktande av tredje man inte ses som att HD hanterat den löpande förvaltningen utifrån 

en näringslivsorienterad tolkningsmetod utan snarare att en behandling av begreppet ska 

ske i ljuset av ett tredjemansskydd. Å andra sidan är syftet med att använda sig av bransch-

praxis att skydda tredje man, vilket Hötorgs-målet delvis ger uttryck för. Detta skulle 

kunna tala för att HD använde sig av en näringslivsorienterad tolkningsmetod. Det senare 

resonemanget kan dock anses långsökt då det egentligen inte finns något som tyder på att 

HD använt sig av branschens sedvänja vid sin bedömning. 

 HD:s bedömningar av den löpande förvaltningen har mest bestått av skönsmässiga 

bedömningar, varför det är svårt att fastslå vilken tolkningsmetod som används i rätts-

praxis vid en behandling av begreppet. Med viss försiktighet kan sägas att HD varit mer 

benägen att använda sig av den bolagsspecifika tolkningsmetoden. Detta framkommer e 

contrario av två tämligen gamla rättsfall och därför föreligger viss osäkerhet. I det senaste 

rättsfallet, Merchant-målet, är valet av tolkningsmetod än mer otydligt. HD:s syn på 

rättsläget får anses oklart men visst stöd verkar finnas till förmån för den bolagsspecifika 

tolkningsmetoden. Detta innebär att HD anser att vd:ns behörighet är tämligen snäv. Det 

bör nämnas att HD bara kunnat bedöma sådant som parterna yrkat, vilket följer av 17 kap. 

3 § rättegångsbalken (1942:740). I samtliga rättsfall grundades yrkandena på vad som var 

vanligt i det specifika bolaget. HD skulle således kunnat dra en annan slutsats vad gäller 

val av tolkningsmetod på grundval av andra yrkanden. Om yrkandena istället baserats på 

vad vd:ar i liknande bolag får borde HD kunnat hämtat vägledning från sedvänja inom 

branschen i enlighet med en näringslivsorienterad tolkningsmetod. 

 Det får med hänsyn till rättspraxis stora inflytande på civilrättens område anses att en 

bolagsspecifik tolkningsmetod utgör gällande rätt. Detta då det inte finns någonting som 

tyder på att HD beaktat sedvänjan inom näringslivet vid sina bedömningar. En tolkning 

av den löpande förvaltningen enligt 8 kap. 29 § ABL ska därför göras med utgångspunkt 

i det specifika bolaget. Att viss doktrin anser sig finna tydligt stöd för den näringslivs-

orienterade tolkningsmetoden i förarbetena bör inte föranleda någon annan slutsats. Detta 

främst då HD:s rättspraxis får anses väga tyngre än förarbetena men även för att det är 

fråga om äldre förarbeten, vilka dessutom inte kan anses ge uttryck för ett tydligt stöd för 

den näringslivsorienterade tolkningen. Huruvida den bolagsspecifika tolkningsmetoden 

är mest lämplig vid en behandling av vd:ns anbudslämnande i offentliga upphandlingar 

diskuteras enligt en analys de lege ferenda i avsnitt 7.4. 
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7  Vd:ns behörighet att lämna anbud i offentliga 

upphandlingar 

7.1  Introduktion 

I föregående avsnitt behandlades omfånget av vd:ns behörighet enligt den löpande 

förvaltningen, vilken följer av lagstadgade bestämmelser i ABL. Detta avsnitt ämnar ut-

reda huruvida ett anbudslämnande i en offentlig upphandling, vidtaget av bolagets vd, 

faller inom den löpande förvaltningen. De aktiebolagsrättsliga reglerna ska således 

appliceras på denna särskilda situation för att se om situationen ryms inom vd:ns be-

hörighet. I brist på avgöranden från HD, förarbeten och specifik doktrin görs detta med 

hjälp av de relevanta kammarrättsfall som finns på området. Dessa behandlas i krono-

logisk ordning i förevarande avsnitt.  

 

7.2  Rättspraxis 

7.2.1 Tuwa-målet (Kammarrätten i Göteborg, mål 5136-11) 

Tvisten i målet rörde en offentlig upphandling beträffande vissa körområden i Göteborg. 

Karlstad Taxitransporter AB (”Taxitransporter”) ansåg att Tuwa Specialtransport 

Svealand AB:s (”Tuwa”) anbud inte skulle beaktas i den offentliga upphandlingen då 

vd:n saknat behörighet att lämna anbudet. Upphandlingsdokumentet från myndigheten 

fastställde att anbudet skulle vara lämnat av behörig person. I anslutning till dokumentet 

fanns ett anbudsformulär bifogat, vilken skulle undertecknas av behörig firmatecknare. 

Enligt kammarrätten innebar detta att begreppet ”behörig person” ansågs vara definierat 

i anbudsformuläret, varför anbudet skulle vara undertecknat av behörig firmatecknare för 

att vara giltigt.  

 Kammarrätten tog ställning till huruvida Tuwas vd var att se som behörig firma-

tecknare enligt 8 kap. 29 och 36 §§ ABL, det vill säga med utgångspunkt i den löpande 

förvaltningen och därmed uppfyllt formkravet. Ett undertecknande av anbudet ansågs inte 

omfattas av bolagets löpande förvaltning. Kammarrätten gav i sina domskäl ingen 

motivering till sin behörighetsbedömning, vilket bör tolkas som att anbudslämnandet 

ansågs vara en åtgärd som med hänsyn till omfattningen och arten av verksamheten i 

bolaget var av ovanlig beskaffenhet eller av stor betydelse för Tuwa enligt 8 kap. 29 § 

ABL. Ingenting tyder på att kammarrätten använt sig av branschsedvänja och följ-

aktligen får det e contrario av rättsfallet tolkas som att förhållandena i det enskilda 
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bolaget fått agera utgångspunkt för bedömningen. Med ett visst mått av försiktighet får 

det slås fast att kammarrätten använt sig av den bolagsspecifika tolkningsmetoden.  

 

7.2.2  Göteborgs Buss-målet (Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3805-11) 

Göteborgs Buss AB:s (”Göteborgs Buss”) vd lämnade ett vinnande anbud i en offentlig 

upphandling beträffande anropsstyrda resor i Västra Götalands län. Av upphandlings-

dokumentet från den upphandlande enheten, Västtrafik AB (”Västtrafik”), ställdes krav 

på att anbudet skulle vara undertecknat av behörig firmatecknare eller annan av firma-

tecknaren utsedd person. 

 Kammarrätten konstaterade att i de fall då den upphandlande enheten uppställt ett krav 

på att ett undertecknande ska ske av en behörig företrädare ska vägledning sökas i ABL. 

Med stöd av 8 kap. 29 § ABL kan vd:n lämna ett anbud som faller inom den löpande 

förvaltningen om den upphandlande enheten uppställt ett krav på underskrift av behörig 

företrädare. Det finns dock ingenting som hindrar den upphandlande enheten från att 

uppställa strängare krav. I detta fall förelåg ett strängare krav på behörig firmatecknare. 

Kammarrätten ansåg att ett sådant krav kräver att vd:n tilldelats särskild firma-

teckningsrätt. På så sätt skulle såväl den subjektiva tolkningsfrågan kring den löpande 

förvaltningen i det enskilda fallet som en godtrosbedömning undvikas, vilket ansågs 

önskvärt. Enligt kammarrätten hade anbudet lämnats av en vd som inte var särskild 

firmatecknare och inte heller hade en fullmakt bifogats, varför vd:n saknat behörighet att 

vidta åtgärden oavsett om åtgärden föll inom bolagets löpande förvaltning. Kammar-

rätten struntade således helt i en bedömning av den löpande förvaltningen. Utifrån av-

görandet verkar det som att den löpande förvaltningen enligt 8 kap. 29 § ABL endast får 

betydelse när den upphandlande enheten ställt upp ett krav på att anbudet ska vara lämnat 

av en behörig företrädare. Den löpande förvaltningen behandlas följaktligen inte om den 

upphandlande enheten ställer krav på att en anbudslämning ska företas av en behörig 

firmatecknare. Behörig firmatecknare kan därför ses som ett snävare begrepp som 

utesluter en bedömning enligt 8 kap. 29 § ABL. 

 Enligt Dorkhan Nilsson och Svernlöv innebär domen att kammarrätten givit uttryck 

för uppfattningen att en vd som inte är särskild firmatecknare, och därför endast kan 

rättshandla inom ramen för den löpande förvaltningen, kan agera som behörig före-

trädare men inte som behörig firmatecknare. 159  Denna tolkning av domen bör vara 
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korrekt. När kammarrätten konstaterat det strängare kravet på anbudslämnande av en be-

hörig firmatecknare förbisåg den helt en bedömning enligt 8 kap. 29 § ABL. Detta efter 

att de uttalat att 8 kap. 29 § ABL skulle få betydelse om det var fråga om ett krav på 

anbudslämnande av behörig företrädare. Vidare ifrågasätter Dorkhan Nilsson och Svern-

löv kammarrättens bedömning att en vd som inte tilldelats en roll som särskild firma-

tecknare aldrig kan vara en behörig firmatecknare. Vd:n är trots allt behörig firma-

tecknare för åtgärder som faller inom den löpande förvaltningen.160 Rimligtvis borde 

vd:n, om anbudet faller inom ramen för den löpande förvaltningen, anses ha behörighet 

att lämna det aktuella anbudet oavsett om det så sker med stöd av 8 kap. 29 § ABL eller 

särskild firmateckningsrätt.  

Kammarrättens bedömning att helt utesluta 8 kap. 29 § ABL är därför tämligen 

olämplig då den uppmanar till stor försiktighet.161 En överdriven försiktighet torde vara 

på bekostnad av en god omsättning då en begränsning av vd:ns firmateckningsrätt inte 

rimmar väl med dess syfte att underlätta avtalsslut; något som ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv inte kan anses önskvärt. 

 

7.2.3 Taxi Kurir-målet (Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2803-12) 

En tvist uppstod mellan Taxi Kurir i Stockholm AB (”Taxi Kurir”) och AB 

Storstockholms Lokaltrafik (”SL”). Taxi Kurir ansåg att Samtrans anbud avseende 

utförande av specialfordons-/rullstolstaxitransporter, vilket SL antog i sitt tilldelnings-

beslut, inte var giltigt då Samtrans vd inte varit behörig att lämna anbudet. I upphandlings-

dokumentet uppställdes krav på anbudslämning av behörig firmatecknare. Vd:n hade inte 

tillförsetts med särskild firmateckningsrätt men getts behörighet i lag att teckna bolagets 

firma inom dess löpande förvaltning. Kammarrätten avslog Taxi Kurirs talan och ansåg 

att anbudslämningen omfattades av den löpande förvaltningen, varför SL inte brutit mot 

LOU. 

 För att avgöra huruvida åtgärden omfattades av bolagets löpande förvaltning tog 

kammarrätten hänsyn till upphandlingens värde, vilket sattes i relation till Samtrans 

omsättning. I detta fall motsvarade upphandlingen ca 40 miljoner kronor per år eller 

sammanlagt ca 171 miljoner kronor inklusive optioner totalt, vilket utgjorde ca 10 % av 

anbudsgivarens omsättning år 2011. Denna jämförelse talar för att kammarrätten använde 

sig av en bolagsspecifik tolkningsmetod. Vidare fästes vikt vid att Samtran i många år 

                                                 
160 A.a. s. 2. 
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levererat färdtjänstverksamt till den upphandlande enheten samt att bolaget även under 

senare år specifikt levererat rullstolstaxitransporter. Kammarrätten tog således hänsyn till 

partsbruket mellan det specifika bolaget och den upphandlande myndigheten, vilket också 

får anses vara ett uttryck för den bolagsspecifika tolkningsmetoden. 

 En intressant notering är att den upphandlande enheten i förfrågningsunderlandet 

uppställde krav på att anbudet skulle vara lämnat av behörig firmatecknare. Anbudet 

lämnades av Samtrans vd som inte tilldelats särskild firmateckningsrätt. Trots detta ansåg 

kammarrätten att vd:n hade behörighet att göra detta. Kammarrätten bortsåg från tidigare 

praxis (Göteborgs Buss-målet) och ansåg att vd:n kan lämna anbudet med stöd av den 

löpande förvaltningen trots anbudets krav på behörig firmatecknare. Detta får bedömas 

vara en positiv utveckling på praxisområdet då det främjar en god omsättning. 

 

7.2.4 Vrångö Transport-målet (Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5882-12) 

Vrångö Transport AB (”Vrångö Transport”) yrkade i kammarrätten att upphandlingen 

avseende gods- och fordonstransporter skulle göras om då anbudet från AB Göteborg-

Styrsö Skärgårdstrafik (”Göteborg-Styrsö”) som Göteborgs kommun antagit av 

Göteborg-Styrsös vd inte kunde anses vara giltigt. Frågan i kammarrätten var huruvida 

vd:n haft behörighet att lämna ett anbud i den offentliga upphandlingen. 

 Kammarrätten satte anbudets värde, vilket uppgick till 14 miljoner kr per år, samt den 

femåriga avtalstiden i relation till Göteborg-Styrsös interna förhållanden och dess 

verksamhetsföremål. I ljuset av bolagets interna förhållanden ansågs åtgärden falla inom 

bolagets löpande förvaltning då undertecknandet av anbudet inte ansågs vara en åtgärd 

av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse för bolaget. Likt Taxi Kurir-målet verkar 

kammarrätten använt sig av en bolagsspecifik tolkningsmetod då de inte tittat på externa 

förhållanden, utan istället beaktat de interna förhållandena. 

 

7.3  De lege lata  

7.3.1 Omständigheter att beakta 

Med stöd av rättsfallen från kammarrätterna ska det göras ett försök till att fastslå de 

omständigheter som domstolen fäst vikt vid när de gjort sin bedömning. I Tuwa-målet 

angavs inga skäl till bedömningen och det går därmed inte att påvisa vilka specifika 

kriterier som kammarrätten ansåg avgörande. Samma sak gäller Göteborgs Buss-målet 
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där kammarrätten inte gjorde en bedömning av den löpande förvaltningen utan istället 

behandlade kraven i förfrågningsunderlaget. 

 I de två återstående rättsfallen, Taxi Kurir- samt Vrångö Transport-målet, har dock 

kammarrätten belyst vissa omständigheter som legat till grund för bedömningen. 

Rekvisiten som följer av 8 kap. 29 § ABL, det vill säga att vd:n inte får vidta åtgärder 

som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag 

eller av stor betydelse verkar vara avgörande. I såväl Taxi Kurir-målet som Vrångö 

Transport-målet fästes vikt vid anbudets värde i relation till det enskilda bolagets om-

sättning för att avgöra om anbudet var av stor betydelse för bolaget. Ett för högt värde, 

över 10% enligt Taxi Kurir-målet, kan leda till att åtgärden faller utanför den löpande 

förvaltningen. Båda fallen fäste även vikt vid att anbudet skulle ha en koppling till 

bolagets verksamhetsföremål. Skulle vd:n lämna ett anbud i en offentlig upphandling i en 

helt annan bransch skulle detta falla utanför vd:ns behörighet. Vidare kan tidigare och 

liknande avtalsrelation till den upphandlande myndigheten ha betydelse, vilket upp-

märksammades i Taxi Kurir-målet där kammarrätten i sina domskäl uttalade att 

”Samtrans levererar sedan många år färdtjänstverksamhet till SL och sedan år 2008 

levererar bolaget även rullstolstaxitransporter”.162 Vd:ns anbudslämnande kunde anses 

som en vanlig åtgärd och därför omfattas av den löpande förvaltningen på grund av att 

det föreligger ett partsbruk mellan upphandlande myndighet och leverantören. Slutligen 

beaktades avtalstiden. Sträcker sig avtalet över lång tid (mer än fem år) är det större risk 

att vd:n inte har behörighet att lämna anbudet, vilket följer av Vrångö Transport-målet. 

 

7.3.2 Val av tolkningsmetod 

Ovan har fyra rättsfall från kammarrätter presenterats och behandlats avseende huruvida 

vd:n i ett aktiebolags har behörighet att lämna anbud i en offentlig upphandling. Två av 

fyra domar ansåg att ett sådant anbudslämnande föll inom den löpande förvaltningen 

medan återstående två domar gjorde en motsatt bedömning. Utifrån dessa domar kan det 

konstateras att det är fråga om ett område med spretig praxis. 

 Vd:n kan vara behörig att lämna ett anbud vid en offentlig upphandling genom att 

denne tilldelas särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 § ABL av styrelsen eller genom 

att bolaget utfärdar en fullmakt. Detta får anses vara det absolut lättaste sättet att ge vd:n 

sådan behörighet. Dock är normalfallet att vd:n inte tilldelas en särskild rätt att lämna 

                                                 
162 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2803-12, på s. 4. 
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anbudet men ändå gör detta. Konkurrerande anbudsgivare kan då yrka att anbudet inte 

uppfyller de formkrav som följer av upphandlingsdokumentet på grund av bristande 

behörighet. I dessa fall brukar den upphandlande myndigheten samt bolaget med det 

vinnande anbudet hänvisa till den senares löpande förvaltning med stöd av 8 kap. 29 och 

36 §§ ABL. Detta innebär att den löpande förvaltningen är avgörande för om vd:n kunnat 

lämna anbudet med giltig verkan om inte särskild firmateckningsrätt eller en fullmakt 

ligger för handen. Som presenterats i denna uppsats har vd:n behörighet att lämna anbud 

i en offentlig upphandling förutsatt att åtgärden omfattas av bolagets löpande förvaltning. 

Att ge vd:n denna behörighet rimmar väl med firmateckningsreglernas syfte om att värna 

om en god omsättning för bolaget. 

 Om anbudslämningen faller inom den löpande förvaltningen kan vd:n med stöd av sin 

behörighet enligt 8 kap. 29 § ABL binda bolaget utan att det behövs ett beslut från 

styrelsen. Detta banar väg för en effektiv bolagsförvaltning som resulterar i en ökad om-

sättning för bolaget då sådana beslut annars kan vara tidskrävande.163 Det problematiska 

är hur den löpande förvaltningen ska tolkas. I avsnitt 6.4 har slutsatsen dragits att den 

löpande förvaltningen enligt 8 kap. 29 § ABL ska tolkas med utgångspunkt i det specifika 

bolaget. Vad gäller anbud vid en offentlig upphandling finns kammarrättspraxis. Det kan 

inte bortses från kammarrättens avgöranden då dessa är skräddarsydda till att behandla 

den löpande förvaltningen i relation till anbudslämnande enligt LOU. Där kan utläsas att 

anbudslämning i en offentlig upphandling kan omfattas av den löpande förvaltningen utan 

att denne tilldelats särskild firmateckningsrätt. Vd:n i ett bolag kan således vara behörig 

att lämna ett sådant anbud med stöd av 8 kap. 29 § ABL. Vad som är avgörande för om 

ett denna handling faller inom vd:ns behörighet varierar mellan bolag, varför det är svårt 

att fastslå en tolkningsmetod. Av samtliga fyra domar verkar tre tolkats i enlighet med en 

bolagsspecifik tolkningsmetod. Den fjärde har inte berört den löpande förvaltningen över-

huvudtaget.  

 Då såväl HD som kammarrätterna verkar utgått från en bolagsspecifik metod får 

gällande rätt anses vara att en sådan metod ska användas. Vid frågan om ett anbud i 

offentliga upphandlingar omfattas av den löpande förvaltningen enligt 8 kap. 29 § ABL 

ska den bolagsspecifika tolkningsmetoden användas för att fastslå bolagets löpande för-

valtning. 

                                                 
163Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 307. 
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7.4  De lege ferenda 

7.4.1 En praktisk omöjlighet 

Teoretiskt och principiellt sett bör den löpande förvaltningen avseende vd:ns behörighet 

att lämna anbud i offentliga upphandlingar behandlas enligt en näringslivsorienterad 

tolkningsmetod. Om den löpande förvaltningen tolkas i enlighet med en bolagsspecifik 

tolkningsmetod torde den löpande förvaltningen bli ett snävare begrepp än vid en 

tillämpning av en näringslivsorienterad tolkningsmetod. Detta då den näringslivs-

orienterade tolkningen inkluderar såväl en bedömning av det enskilda bolaget som 

näringslivet i stort. En tillämpning av den bolagsspecifika tolkningsmetoden ökar risk-

tagandet för den upphandlande myndigheten då det krävs att denne vad som är vanligt 

respektive ovanligt i det enskilda bolaget. Detta kan resultera i ett omsättningsproblem då 

upphandlande myndigheter, på grund av ökade risker för att bli föremål för skade-

ståndsanspråk enligt LOU, kan avstå från att rättshandla med vd:ar. Vidare resulterar en 

näringslivsorienterad tolkningsmetod i att vd:n ges en större behörighet, vilket innebär att 

denne kan fatta fler beslut. Att ge vd:n en större behörighet resulterar såväl i att fler 

transaktioner kan genomföras som att bolagets organisation effektiviseras. Detta överens-

stämmer med firmateckningsreglernas syfte om ekonomisk effektivitet.164 

 Problemet med den näringslivsorienterade tolkningsmetoden får anses vara att 

branschsedvänjan i detta fall är i princip omöjlig att visa i praktiken, om det ens existerar 

någon sedvänja. Den näringslivsorienterade tolkningsmetoden blir således i mindre 

uppenbara fall än kassörens behörighet att ta emot betalning, exempelvis vd:ns behörighet 

att lämna anbud i offentliga upphandlingar, något utav en utopi som endast fungerar i 

teorin. För att påvisa någon form av branschpraxis och sedvänja, och därmed uppnå ett 

fullgott bevisläge, skulle hänvisning behöva göras till ett stort antal vd:ar från olika 

transportföretag. Vidare skulle det krävas att alla var överens om att det är bransch-

sedvänja att vd:ar lämnar anbud i offentliga upphandlingar, vilket får anses vara mycket 

svårt. Vad detta innebär för slutsatsen enligt en analys de lege ferenda är att inte heller 

den näringslivsorienterade tolkningsmetoden kan anses lämplig. 

 

 

 

 

                                                 
164 Se avsnitt 2 ”Aktiebolaget utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv”. 
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7.4.2 Förslag på lösning 

Ett sätt att lösa problemet skulle kunna vara med stöd av Göteborgs Buss-målet. Den 

subjektiva tolkningen kring begreppet skulle då elimineras. Dock kan kammarrättens 

resonemang i Göteborgs Buss-målet starkt ifrågasättas. Det vore tämligen befängt om 

vd:n inte kunde lämna anbudet med stöd av 8 kap. 29 § ABL endast på grund av att den 

upphandlande enheten ställt krav på behörig firmatecknare och inte behörig företrädare. 

Vd:n är trots allt behörig firmatecknare för alla åtgärder som faller inom den löpande 

förvaltningen, oavsett anbudets formkrav. Senare kammarrättsdomar har gått emot 

prejudikatet och tillkännagett vd:n firmateckningsrätt enligt ABL oavsett om anbudet 

kräver behörig företrädare eller behörig firmatecknare. Detta talar för att en lösning i 

enlighet med kammarrättens domskäl i Göteborgs Buss-målet inte är att föredra. 

 Den mest lämpliga lösningen torde vara att reglera behörigheten för anbudslämnandet 

i lag. Ett klarläggande i lagtext skulle resultera i att ingen av tolkningsmetoderna skulle 

behöva användas och därmed undviks de subjektiva tolkningsmomenten kring den 

löpande förvaltningen. Detta får anses önskvärt då dels de båda tolkningsmetoderna har 

sina brister, dels att nuvarande rättsläge resulterar i oklarheter beträffande vd:ns behörig-

het vid anbudslämnande i offentliga upphandlingar. Osäkerhet avseende vd:ns rätt att 

representera bolaget bör ha en negativ inverkan på omsättningen.165 Ett osäkert rättsläge 

torde resultera i ett ökat ansvar för den upphandlande myndigheten samtidigt som 

leverantörens ansvar minskar. Detta ska ses mot bakgrund av att det inte är leverantören 

som bär kostnaderna för att formkraven i upphandlingsdokumentet inte följts. Istället är 

det mot den upphandlande myndigheten som andra leverantörer riktar skadestånds-

anspråk. Upphandlade myndighet blir följaktligen den part som bär kostnaderna för 

leverantörens verksamhet. Detta innebär att leverantören inte har något ansvar för de 

handlingar vd:n företar i och med att den förra inte bär kostnaderna för den felaktiga 

upphandlingen. Den upphandlande myndigheten kan på grund av detta dra sig för att anta 

anbud från vd:ar. Detta ska ses i ljuset av risken att anbudslämnandet kan falla utanför 

den löpande förvaltningen och att den upphandlande enheten därmed bryter mot LOU. 

Detta kan aktualisera eventuella skadeståndsanspråk gentemot den upphandlande 

myndigheten enligt 16 kap. 20 § LOU. Ur ett omsättningshänseende är detta inte önskvärt 

då en väl fungerande och offentlig upphandling är viktig för såväl svensk välfärd som 

                                                 
165 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 308. 
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bolagen. 166  Inte heller kan denna osäkerhet anses vara förenlig med de aktiebolags-

rättsliga ändamålen om ett främjande av en effektiv bolagsdrift då den torde bidra till en 

mindre benägenhet för upphandlande myndighet att ingå avtal med aktiebolaget.167 

 Genom ett tydliggörande i lagtext vem som är behörig att lämna anbud blir behörig-

heten synlig för den upphandlande myndigheten, vilket leder till att den senare inte 

behöver undersöka om vd:n har behörighet. Om den upphandlande myndigheten blir 

medveten om vem som är behörig att rättshandla för leverantörens räkning bör myndig-

heten bli mer benägen att utfärda tilldelningsbeslut grundade på anbudslämnandet samt 

att myndighetens risktagande minskar. Detta torde resultera i att den upphandlande 

myndigheten inte behöver dra sig för att träffa avtal med vd:ar, något som rimligtvis bör 

leda till fler transaktioner och därmed till en ökning av samhällets totala välstånd. Ett för-

tydligande skulle med fördel kunna ske genom en lagändring av LOU; antingen genom 

att (1) klarlägga att anbudet måste lämnas av styrelsen eller någon som styrelsen 

bemyndigat, eller genom (2) att fastslå att vd:n alltid har behörighet att lämna anbud i 

offentliga upphandlingar.  

 De två alternativen har naturligtvis sina för- och nackdelar. Om det krävs ett styrelse-

beslut eller ett bemyndigande av styrelsen i enlighet med 8 kap. 37 § ABL kan vd:n inte 

lämna anbud och detta kan vara ineffektivt. Syftet med att ge vd:n behörighet är att 

effektivisera bolagsverksamheten genom att inte behöva invänta ett styrelsebeslut, varför 

det kan anses ändamålsstridigt att helt fastslå att enbart styrelsen eller någon som styrelsen 

bemyndigat kan lämna anbud. Om lagen istället skulle reglera att vd:n alltid är behörig 

att lämna anbud i offentliga upphandlingar skulle detta kunna ge vd:n en för vidsträckt 

behörighet; något som kan vara till nackdel för aktieägarna. I fall som berör anbuds-

lämnande i offentliga upphandlingar torde dock aktieägarintresset inte påverkas. Detta då 

det oftast är en annan part, nämligen leverantörer med konkurrerande anbud, som yrkar 

på ett uteslutande av anbudet, och inte aktieägarna själv. Om vd:n skulle lämna ett 

ofördelaktigt anbud för bolagets räkning kan aktieägarna falla tillbaka på den lojalitets-

plikt vd:n har gentemot det förra. I anknytning till detta har företagsledningen även enligt 

3 kap. 3 § ABL har en plikt att agera vinstmaximerande för aktieägarnas räkning, vilket 

rimligen sätter gränser för vd:ns behörighet.  

                                                 
166 Stockholms Handelskammare, Rapport 2005:2 – 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling,  s. 

1. 
167 Åhman, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten - Om aktiebolagets ställföreträdare och gräns-

erna för deras representationsrätt, s. 308. 
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 Så länge intentionerna med lagstiftningen är att främja ekonomiska ändamål bör 

ekonomiska argument kunna användas vid en diskussion avseende lagstiftningens ut-

formning. 168  Det kan därför sägas att lagstiftningsfrågan egentligen bryts ner till en 

intresseavvägning mellan olika skyddsvärda parter, vilket förklaras av att omsättnings-

intresset fordrar en sådan avvägning.169 Detta ska ses mot bakgrund av den tradition som 

finns att sammankoppla associationsrätten syften till ekonomiska samhällsmål där det 

förmögenhetsrättsliga omsättningsskyddsintresset utgör en viktig faktor.170 I ljuset av det 

starka omsättningsintresset som finns inom såväl avtalsrätten som bolagsrätten torde ett 

klargörande av behörigheten avseende anbudslämnande i samband med offentliga up-

phandlingar ske genom att tilldela vd:n en sådan behörighet i LOU. Att ge vd:n 

lagreglerad behörig att lämna anbud i offentliga upphandlar skyddar nämligen 

omsättningsintresset genom att dels bidra till en effektiv bolagsförvaltning, dels med-

verka till ett starkt tredjemansskydd. Det skulle strida mot omsättningsintresset och ge 

upphov till transaktionskostnader om den upphandlande myndigheten vore tvungen att 

kontrollera leverantörens behörighet i det enskilda fallet och rimmar följaktligen illa med 

aktiebolagsrättens ändamål. Vd:ns behörighet att lämna anbud i offentliga upphandlingar 

borde därför följa av lag, mer precist LOU. 

 

 

8  Slutsatser 

Den löpande förvaltningen i 8 kap. 29 § ABL har ett fåtal gånger varit föremål för HD:s 

prövning. Ungefär lika få gånger har kammarrätterna prövat huruvida vd:n i ett aktie-

bolag kan lämna ett anbud i en offentlig upphandling. Den påtagliga osäkerhet som får 

anses förefalla när vd:n lämnar anbud i offentliga upphandlingar skapar förvirring hos så-

väl den upphandlande enheten som potentiella leverantörer. Osäkerhet kring vd:ns be-

hörighet skapar rädsla hos upphandlande myndigheter för att överträda LOU, vilket kan 

medföra eventuella skadeståndsanspråk. Rädslan bör resultera i att benägenheten för upp-

handlande myndigheter att ingå avtal med vd:ar minskar och att samhället därmed går 

miste om transaktioner, vilka genererar välstånd. Denna osäkerhet hämmar således den 

ekonomiska omsättningen för bolaget och på sikt även samhället. Enligt en analys de lege 

                                                 
168 Stattin, Företagsstyrning - En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 62. 
169  Stattin, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande - En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och 

komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL, s. 20. 
170 Stattin, Företagsstyrning - En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, s. 49 f. 
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ferenda torde därför ett klargörande i LOU om att vd:n har behörighet att lämna anbud i 

offentliga upphandlingar vara att föredra.  

 Oaktat det osäkra rättsläge som råder får vd:ns behörighet att för aktiebolagets räkning 

lämna anbud i offentliga upphandlingar enligt gällande rätt anses vara: 

 

(1) Vd:n kan lämna ett anbud i offentliga upphandlingar genom att tilldelas en full-

makt enligt AvtL eller genom att ges särskild firmateckningsrätt av styrelsen en-

ligt 8 kap. 37 § ABL. 

(2) Om varken en fullmakt eller ett bemyndigande från styrelsen enligt 8 kap. 37 § 

ABL givits kan vd:n ändå vara behörig att lämna anbudet med stöd av att åtgärden 

faller inom den löpande förvaltningen av bolaget enligt 8 kap. 29 och 36 §§ ABL. 

i. För att vd:ns anbudslämning vid offentliga upphandlingar ska omfattas av 

den löpande förvaltningen ska  

a. anbudet överensstämma med bolagets verksamhetsföremål, 

b. inte överstiga mer än 10% av bolagets årliga omsättning och 

c. att bolaget antingen tidigare haft liknande avtal med upphandlande 

enhet/myndighet och/eller att avtalets tidsram inte överstiger fem år. 

ii. Dessa kriterier ska bedömas enligt en bolagsspecifik tolkningsmetod. 

Detta innebär att bedömningen ska ske med utgångspunkt i bolagets 

interna förhållanden och dess verksamhetsföremål och inte med beaktande 

av extern branschsedvänja. 
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Har vd:n tilldelats en avtalsrättslig 

fullmakt eller särskild firmatecknings-

rätt enligt 8 kap. 37 § ABL att lämna 

anbud i den offentliga upphandlingen? 

 

Ja Nej 

Vd:n kan lämna anbudet 

med stöd av en avtalsrättslig 

fullmakt eller 8 kap. 37 § 

ABL. 

 

Överensstämmer anbudet med 

bolagets verksamhetsföremål? 

 

Ja Nej 

Understiger anbudet 10% av 

bolagets årliga omsättning? 

 

Vd:n kan inte lämna anbudet med 

stöd av den löpande förvaltningen i 

8 kap. 29 & 36 §§ ABL. 

 

Ja Nej 

 
Har bolaget tidigare haft ett 

liknande avtal med den 

upphandlande myndigheten? 

 

Ja Nej 

Vd:n kan lämna anbudet 

med stöd av den löpande 

förvaltningen i 8 kap. 29 & 

36 §§ ABL. 

 

Är det fråga om ett avtal 

med en tidsram som löper 

kortare än fem år? 

 

Ja Nej 

 


	Innehållsförteckning
	I föreliggande uppsats behandlas den verkställande direktörens (”vd:ns”) behörighet att för aktiebolagets räkning lämna anbud i offentliga upphandlingar. Kammarrätterna har i fyra fall behandlat frågan men med olika utfall. Frågan besvaras inte heller...
	Syftet med uppsatsen är att utreda under vilka omständigheter vd:n har behörighet att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Uppsatsen kommer fram till att vd:ns behörig-het i denna fråga är avhängig avtalsrättens fullmaktsregler och aktiebolags...
	Ur ett rättsekonomiskt perspektiv kommer uppsatsen fram till att nuvarande rättsläge inte är att föredra. Den bolagsspecifika tolkningsmetoden bestämmer den löpande förvaltningen i ljuset av bolagets interna förhållanden. Detta innebär att det ka...
	Förord
	Ett stort tack vill jag rikta till min handledare (och vän) Carl Svernlöv. Tack för all hjälp, inspiration samt engagemang under såväl min uppsatstid som studietid. Det är sådana som Du som får mig att vilja uppnå min fulla potential.
	Denna uppsats får härmed markera slutet för mina juridikstudier, både vid Uppsala universitet och University of Minnesota Law School.
	Luthagsesplanaden i mars 2017
	Tova Thuresson
	1  Inledning
	1.1 Introduktion till ämnet
	1.2   Syfte och frågeställning
	1.3 Avgränsningar
	1.5 Disposition
	2  Aktiebolaget ur ett rättsekonomiskt perspektiv
	Det övergripande ändamålet med de aktiebolagsrättsliga lagreglerna, däribland firma-teckningsinstitutet, anses ha varit att skapa gynnsamma förutsättningar för större bolag som bidrog till att samhällets välstånd ökade. Detta är ett syfte som tycks gä...
	Omsättningsintresset utgörs av det allmänna intresset för en enkel, snabb, effektiv och trygg omsättning, vilket genererar välstånd.  Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det eftersträvansvärt att så många ömsesidigt gynnande transaktioner som möj...
	3  LOU och offentlig upphandling
	3.1  Bakgrund
	Offentlig upphandling är en process som den offentliga sektorn måste genomgå i sin anskaffning av varor och tjänster. Statens inköp av varor och tjänster i Sverige omfattar årligen ungefär 500 miljarder kronor  och utgör således en betydande del av Sv...
	LOU tillämpas för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses ”de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt”. Syftet med regleringen kring offentli...
	3.2 Anbudslämnande
	Upphandlingsprocessen avslutas med upprättande av ett upphandlingsavtal. Processen innan kan liknas vid ett auktionsförfarande där leverantörer ger skriftliga anbud som sedan blir bindande.  Den upphandlande myndigheten utvärderar och kvalificerar de ...
	I lagkommentaren till 9 kap. 1 § ÄLOU , vilken berör anbudsansökningar, diskuterar författarna undertecknande av en anbudsansökan eller ett anbud. Författarna anser att behörighetsproblematiken avseende undertecknande av ett anbud är densamma som vid...
	3.3 Obehörig anbudslämnare
	4.1 Introduktion
	4.2 Fullmaktens gränser
	5.1 Om ställningsfullmakten
	Fullmaktsinstitutet påverkas dels av rättsuppfattningen från en tid till en annan, dels av de praktiska behov som samhället uppställer.  Inom svensk avtalsrätt har olika fullmaktstyper utvecklats och dessa brukar delas in i två grupper; de självständi...
	En av de självständiga fullmaktstyperna är ställningsfullmakten och denna kommer till uttryck genom att en person innehar en viss ställning. Den ses som en självständig fullmakt eftersom den möjliggör för tredje man att kontrollera mellanmannens behö...
	Till skillnad från en skriftlig fullmakt är det vid en ställningsfullmakt svårt att tala om en direkt viljeförklaring från huvudmannen till tredje man. Adlercreutz m.fl. är av åsikten att det vid ställningsfullmakter är en viss ställning, och inte en...
	5.2 Allmän ställningsfullmakt
	5.3 Speciella ställningsfullmakter
	5.3.1 Toleransfullmakt
	5.3.3 Tillitsfullmakt
	6  Behörighet och befogenhet enligt ABL
	6.1  Introduktion
	6.1.1 Funktionsfördelningsläran
	I stora aktiebolag faller det sig tämligen olämpligt att alla medlemmar, aktieägarna, individuellt ska vara med och fatta beslut beträffande verksamheten. Därför finns det inom aktiebolaget särskilda organ som ägnar sig åt beslutsfattanden och verkstä...
	6.1.2 Firmateckningsrätt
	Aktiebolaget måste i egenskap av juridisk person alltid rättshandla genom en ställ-företrädare.  Rättshandlingen ska således företas av en för bolaget behörig mellanman, en så kallad firmatecknare. En behörig firmatecknare för ett bolag kan represente...
	6.1.3 Behörighet och befogenhet inom aktiebolagsrätten
	Likt avtalsrättens terminologi avseende behörighet och befogenhet syftar den bolags-rättsliga terminologin på firmatecknarens rätt att företa en rättshandling i två olika riktningar. Behörigheten är bolagets yttre förhållande och befogenheten riktar s...
	Inom avtalsrätten syftar befogenheten på den interaktion som finns mellan huvud-mannen och mellanmannen.  ABL å sin sida uppställer tre typer av befogenhets-inskränkningar, nämligen föreskrifter i bolagsordningen, inskränkande instruktioner från hier...
	6.2 Bolagsstämman
	Aktiebolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, vilket är det forum där aktie-ägarna får utöva sitt inflytande.  Detta följer av portalparagrafen i 7 kap. ABL där det uttalas att det är vid bolagsstämman aktieägarna ges rätt att besluta i bola...
	Bolagsstämman är en sammankomst för bolagets aktieägare.  Dess viktigaste uppgift är att tillförsäkra aktieägarna en möjlighet att tillvarata sina intressen i bolaget. Detta garanteras genom att aktieägarna utövar sin rösträtt.  Mot bakgrund av att d...
	6.3 Bolagets ledning
	6.3.1 Allmänt
	Vid en tillbakablick på den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen märks att det inte var nödvändigt att bolagets firma tecknades av ett särskilt bolagsorgan. Istället var det fritt fram för såväl bolagsstämman som aktieägare att agera bolagsföreträdare ...
	6.3.2 Styrelsen
	6.3.3 Den verkställande direktören
	Bolagets styrelse kan med stöd av 8 kap. § 27 ABL utse en vd. I privata aktiebolag är det frivilligt för styrelsen huruvida de vill utse en vd medan det i publika aktiebolag föreligger ett tvång för styrelsen att utse en vd.  Vd:ns uppgift är att sköt...
	Utöver behörighet enligt 8 kap. 29 och 36 §§ ABL kan vd:n ges behörighet genom att bli utsedd till särskild firmatecknare av styrelsen enligt 8 kap. 37 § ABL eller tilldelas en fullmakt enligt AvtL.
	6.3.4 Särskild firmatecknare
	Att teckna firma genom styrelsen kan i många fall vara opraktiskt då det krävs en beslutför styrelse och det därför får anses lättare ifall en enskild person ges ensam firmateckningsrätt.  I 8 kap. 37 § ABL återfinns reglerna om särskild firmateckning...
	Styrelsens bemyndigande om särskild firmateckningsrätt får sin verkan genom registrering till Bolagsverket enligt 8 kap. 38 § ABL. Genom registreringen anses tredje man ha fått kännedom om den särskilda firmatecknarens behörighet. Den enda inskränkni...
	Figur 2  – Behörighet och befogenhet enligt ABL
	6.4 Särskilt om den löpande förvaltningen
	6.4.1 Allmänt
	6.4.2 Den löpande förvaltningen enligt doktrinen
	6.4.3.1 Allmänt
	6.4.3.2 Orion-målet (NJA 1958 s. 186)
	6.4.3.3 Hötorgs-målet (NJA 1968 s. 375)
	Fondkommissionsbolaget Merchant (”Merchant”) träffade avtal med Hans S och den senares helägda bolag om att Merchant skulle förvärva aktier och andra värdepapper till ett belopp om 22,5 miljoner kr i AB Optimum (”Optimum”). Merchant ägde redan ett bet...
	HD gjorde ingen närmare bedömning av den löpande förvaltningen. Istället hänvisade HD till storleken av förvärvet. Genom förvärvet skulle Merchants andel överstiga mer än 50% av rösterna i Optimum och Merchant skulle därmed bli majoritetsägare samt a...
	7.1  Introduktion
	I föregående avsnitt behandlades omfånget av vd:ns behörighet enligt den löpande förvaltningen, vilken följer av lagstadgade bestämmelser i ABL. Detta avsnitt ämnar ut-reda huruvida ett anbudslämnande i en offentlig upphandling, vidtaget av bolagets v...
	7.2  Rättspraxis
	7.2.1 Tuwa-målet (Kammarrätten i Göteborg, mål 5136-11)
	8  Slutsatser
	Den löpande förvaltningen i 8 kap. 29 § ABL har ett fåtal gånger varit föremål för HD:s prövning. Ungefär lika få gånger har kammarrätterna prövat huruvida vd:n i ett aktie-bolag kan lämna ett anbud i en offentlig upphandling. Den påtagliga osäkerhet ...
	Oaktat det osäkra rättsläge som råder får vd:ns behörighet att för aktiebolagets räkning lämna anbud i offentliga upphandlingar enligt gällande rätt anses vara:
	(1) Vd:n kan lämna ett anbud i offentliga upphandlingar genom att tilldelas en full-makt enligt AvtL eller genom att ges särskild firmateckningsrätt av styrelsen en-ligt 8 kap. 37 § ABL.
	(2) Om varken en fullmakt eller ett bemyndigande från styrelsen enligt 8 kap. 37 § ABL givits kan vd:n ändå vara behörig att lämna anbudet med stöd av att åtgärden faller inom den löpande förvaltningen av bolaget enligt 8 kap. 29 och 36 §§ ABL.
	i. För att vd:ns anbudslämning vid offentliga upphandlingar ska omfattas av den löpande förvaltningen ska
	a. anbudet överensstämma med bolagets verksamhetsföremål,
	b. inte överstiga mer än 10% av bolagets årliga omsättning och
	c. att bolaget antingen tidigare haft liknande avtal med upphandlande enhet/myndighet och/eller att avtalets tidsram inte överstiger fem år.
	ii. Dessa kriterier ska bedömas enligt en bolagsspecifik tolkningsmetod. Detta innebär att bedömningen ska ske med utgångspunkt i bolagets interna förhållanden och dess verksamhetsföremål och inte med beaktande av extern branschsedvänja.
	Övrigt offentligt tryck
	Litteratur
	Adlercreutz, A, Gorton, L, Lindell-Frantz, E, Avtalsrätt I, 14 uppl., Studentlitteratur AB 2016
	Andersson, S, Johansson, S, Skog, R, Aktiebolagslagen, 1 juni 2016, Zeteo
	Bergström C, Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, 5 uppl., Norstedts Juridik 2015
	Dahlman, C, Glader, M, Reidhav, D, Rättsekonomi - En introduktion, 2 uppl., Student-litteratur 2004
	Dotevall, R, Fullmakt och immateriella tjänster, Wolters Kluwer 2013
	Grönfors, K, Ställningsfullmakt och bulvanskap, Norstedts 1961
	Johansson, S, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 11 uppl., Norstedts Juridik 2014
	Lehrberg, B, Aktiebolagsrätt, Iusté Aktiebolag 2016.
	Rosén Andersson, H, Mühlenbock, E-M, Willquist, H, Piper, C, Lagen om offentlig upphandling, 1 maj 2015, Zeteo
	Sandström, T, Svensk aktiebolagsrätt, 5 uppl., Norstedts Juridik 2015
	Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare - Ämne, material, metod och argu-mentation, 3 uppl., Norstedts Juridik 2015
	Stattin, D, Företagsstyrning - En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning, Uppsala universitet, 2007
	Stattin, D, Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande - En rättsekonomisk, rätts-dogmatisk och komparativ studie av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL,
	Svernlöv, C, Aktiebolagslagen - En översikt, Norstedts Juridik 2014
	Svernlöv, C, Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget – En introduktion,          3 uppl., Litteraturcompagniet 2015
	Svernlöv, C, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget - En introduktion, 2 uppl., Norstedts Juridik AB 2012
	Åhman, O, Behörighet och befogenhet i aktiebolagsrätten – Om aktiebolagets ställföre-trädare och gränserna för deras representationsrätt, Iustus 1997
	Artiklar
	Ashton, E, NJA 2013 s. 659 Bortom sedvänjan – en ställningsfullmakt i förändring, Juridisk Publikation 2/2013 s. 325-331
	Svensson, O, Viljeförklaring och tillitsfullmakt, Juridisk Tidskrift 2/2015 s. 330-358
	Rättsfallsförteckning
	NJA 1958 s. 186
	NJA 1968 s. 375
	NJA 1995 s. 437
	NJA 2005 s. 729
	NJA 2013 s. 659
	NJA 2014 s. 684
	Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5136-11
	Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3805-11
	Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2803-11
	Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5882-12
	Bilagor
	Vd:ns behörighet att lämna anbud i offentlig upphandling; en lösningsmodell
	2017-03-22
	Understiger anbudet 10% av bolagets årliga omsättning?

