
GRUNDLÄGGANDE VD-UTBILDNING
Få grunderna i VD-skapet och klargör din roll som VD

FÅ GRUNDERNA I VD-SKAPET OCH KLARGÖR DIN ROLL SOM VD
VD-rollen är mångfacetterad och innebär att du som VD har ett stort juridiskt ansvar.
För att kunna förvalta detta väl måste du vara insatt i de olika lagar och bestämmelser som gäller. Det är viktigt att som 
VD ha klart för sig skillnaden i personligt ansvar mellan VD och styrelse å ena sidan och ägarna å den andra. I det fallet 
har VD och styrelseledamöter ett mycket längre gående ansvar för det som görs i bolagets
namn än ägarna.

VEM PASSAR UTBILDNINGEN?
Utbildningen vänder sig i första hand till företagare och styrelseledamöter i små och medelstora aktiebolag. Du behöver 
lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som VD. Utbildningen ger dig en klarare bild av roll-
fördelning styrelse/ägare/vd. Vi tar upp vanliga situationer du som VD möter. Vi belyser allt ifrån frågeställningar kring 
ägardirektiv till vad som är viktigt att hålla koll på i balans- och resultaträkning.

UTBILDNINGSBLOCK
• Den grundläggande innebörden i aktiebolagslagen
• VD-rollen gentemot styrelsen/ägarna
• VD kontra styrelsens personliga ansvar
• Affärsplan och budget
• Resultat- och balansräkning
• LAS och MBL
• Moms och sociala avgifter
• Personal
• Rekrytering
• Vision och mål för verksamheten
• Modernt ledarskap

ARBETSSÄTT
2 dagar där föreläsningar varvas med olika praktiska “hands-on” övningar och grupparbeten.

PRAKTISK INFORMATION
Pris: 19 995 kr (exkl. moms). Utbildningsmaterial, lunch och fika samt diplom efter genomförd utbildning  
ingår i avgiften.



INNEHÅLL
Kan förekomma ändring i detaljplaneringen.

DAG 1 – AKTIEBOLAGET – ÄGARE, STYRELSE & VD
Vi går igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för hur ett företag är uppbyggt och vilka lagar som styr. 
Vem bestämmer i företaget. Vem är det som väljer inriktning. Vilka visioner och mål ska läggas upp. Vad är ägarna 
uppgift. Hur ska en bra styrelse arbeta. Vad ska en VD göra i det dagliga arbetet. Vilket personligt och kollektivt ansvar 
har du i styrelsen och du som VD. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns 
i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

DAG 2 – VISIONEN, AFFÄRSIDÉN, RISKHANTERING M.M.
Vi går igenom vad vi ska tänka på när det gäller företagets vision, mål & affärsidé. Riskhantering uppdelat på finansiella 
risker, verksamhetsrisker och strategiska risker. VD har ansvar för företagets ekonomi, det är viktigt att ha förståelse för 
resultat- och balansräkning. Företagskulturen och dess betydelse är betydelsefull för sista raden. Det här och mycket mer 
kommer vi att dískutera. Efter utbildningen har du fått en förståelse och insikt för VD-rollen. Du kommer att erhålla ett 
intyg på genomförd utbildning.


