


AKAVIA 

Anställningsavtal för vd 

- och andra i företagsledande ställning

-Vad ska du tänka på innan du förhandlar och skriver under ett sådant avtal?

Som vd i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 

Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen om anställningsskydd (LAS) eller 
eventuella kollektivavtal. Det är därför av största vikt att förhandla fram och reglera samtliga 
anställningsvillkor som ska gälla i anställningen som vd. Villkoren ska regleras i ett skriftligt 
vd-avtal. Muntliga avtal gäller visserligen, men det är den som påstår att parterna har kommit 
överens om ett visst villkor som måste bevisa det. 

Vid större företag kan även chefsskiktet under vd, liksom vissa specialistfunktioner, som på olika 
sätt deltar i och ansvarar för företagets ledning, anses vara i företagsledande ställning. Alldeles 
oavsett om de anses vara i företagsledande ställning eller inte, vill arbetsgivaren under alla 
omständigheter ofta att sådana chefer slutar med omedelbar verkan. Detta exempel på avtal tar i 
första hand sikte på vd:ar men kan även i tillämpliga delar användas som utgångspunkt för dig 
som kommer att arbeta i en högre chefsposition eller som specialist på hög nivå - exempelvis i 
koncernledningen - på den privata arbetsmarknaden. 

Nedan följer ett exempel på anställningsavtal för vd jämte kommentarer. Det inkluderar även ett 
exempel på vd-instruktion. Du får vissa råd om hur du kan konstruera ditt avtal och vilka 
fallgropar du bör undvika. Exemplet är inte heltäckande. Meningen är att du ska kunna lägga till 
och ta bort anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är 
förhandlingsbart. Du bör inte tillträda som vd innan ni är överens om anställningsvillkoren och det 
skriftliga anställningsavtalet är undertecknat. Gör du det tår du ett betydligt sämre 
förhandlingsläge. Akavia vill varna för detta eftersom vi regelbundet stöter på denna situation. 

Detta exempel på vd-avtal är utformat för att användas vid anställningar med tjänstgöring i 
Sverige. Skulle en utlandstjänstgöring vara aktuell gäller helt andra regler. Kontakta Akavias 
medlemsrådgivning för ytterligare råd och hjälp. 
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Nybrogatan 30,  Box 5167, 102 44 Stockholm

Kontakta oss | 010-303 75 00 | 802001-6591
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