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Här	  kommer	  en	  uppgift	  där	  ni	  ska	  använda	  de	  kunskaper	  som	  ni	  skaffat	  er	  under	  kursen.	  Uppgifterna	  
är	  av	  varierande	  svårighetsgrad.	  	  

Som	  lösning	  på	  caset	  skall	  ni	  leverera	  ett	  antal	  dokument.	  Hänvisa	  till	  lagar	  och	  glöm	  inte	  referenser	  
till	  övriga	  källor.	  

Lycka	  till!	  

Betygskriterier	  
E:	  
Redogör	  översiktligt	  för	  juridiska	  begrepp.	  
Upprättar	  med	  tillfredsställande	  resultat	  något	  affärsjuridiskt	  
dokument.	  
Löser	  enkla	  fallbeskrivningar	  med	  tillfredsställande	  resultat	  med	  
hjälp	  av	  given	  rättskälla.	  
	  
C:	  
Redogör	  utförligt	  för	  juridiska	  begrepp.	  
Identifierar	  och	  beskriver	  utförligt	  problem	  och	  löser	  genom	  att	  

välja,	  tolka	  och	  tillämpa	  relevant	  rättskälla.	  Lösningen	  motiveras	  med	  välgrundade	  argument.	  
	  
A:	  
Redogör	  utförligt	  och	  nyanserat	  för	  juridiska	  begrepp.	  
Upprättar	  med	  gott	  resultat	  något	  affärsjuridiskt	  dokument.	  
Löser	  komplexa	  fallbeskrivningar	  med	  gott	  resultat	  genom	  att	  välja,	  tolka	  och	  tillämpa	  relevant	  
rättskälla.	  Lösningen	  motiveras	  med	  välgrundade	  och	  nyanserade	  argument.	   	  



Starta	  företag	  
Pernilla	  Olsson	  och	  Thomas	  Sjölander	  är	  två	  kompisar	  ifrån	  Norrköping	  som	  har	  bestämt	  sig	  för	  att	  
starta	  eget.	  De	  satt	  en	  kväll	  och	  diskuterade	  över	  en	  god	  middag	  om	  vilka	  kunskaper	  de	  faktiskt	  har	  
och	  möjligheten	  att	  utnyttja	  detta.	  Pernilla	  är	  en	  oerhört	  duktig	  bilmekaniker	  och	  Thomas	  är	  duktig	  
på	  att	  installera	  bilstereoutrustning	  så	  nu	  tänker	  de	  göra	  slag	  i	  saken	  och	  starta	  en	  verksamhet.	  

1. Förklara	  vilka	  företagsformer	  de	  kan	  använda	  sig	  av,	  vilka	  fördelar	  och	  nackdelar	  finns	  det	  
med	  respektive	  företagsform?	  

2. Pernilla	  har	  ett	  sparkapital	  på	  50.000	  kr	  och	  Thomas	  på	  30.000	  kr	  som	  de	  tänker	  använda	  till	  
att	  köpa	  in	  utrustning	  till	  företaget.	  Påverkar	  det	  valet	  av	  företagsform?	  

3. De	  väljer	  till	  slut	  att	  starta	  ett	  Handelsbolag.	  Skriv	  ett	  handelsbolagsavtal	  mellan	  Pernilla	  och	  
Thomas.	  Hitta	  på	  uppgifter	  som	  du	  saknar.	  

4. Man	  väljer	  namnet	  ”Bil	  och	  ljud	  HB”	  och	  när	  man	  skall	  skaffa	  webbadress	  så	  visar	  det	  sig	  att	  
det	  finns	  ett	  företag	  i	  Småland	  som	  heter	  likadant.	  Pernilla	  blir	  lite	  osäker	  på	  om	  man	  måste	  
byta	  namn	  på	  sitt	  företag.	  Vilka	  regler	  gäller?	  

Hyra	  lokal	  
Thomas	  farbror	  har	  hittat	  en	  lämplig	  lokal	  som	  de	  skall	  ha	  sin	  verksamhet	  i.	  Man	  kommer	  att	  få	  plats	  
med	  tre	  bilar	  samtidigt	  vilket	  kommer	  att	  vara	  tillräckligt.	  Lokalen	  har	  stått	  tom	  ett	  tag	  eftersom	  den	  
ligger	  lite	  utanför	  centrum.	  

Thomas	  farbror	  vet	  inte	  riktigt	  hur	  ett	  hyresavtal	  skall	  se	  ut	  så	  du	  skall	  hjälpa	  honom	  att	  skapa	  ett	  
hyresavtal	  för	  fastigheten.	  Du	  får	  följande	  information:	  hyresvärden	  heter	  Karl-‐Axel	  Forsberg	  
(680317-‐9291),	  adressen	  till	  lokalen	  som	  är	  228	  kvm	  är	  Färjegatan	  20,	  603	  85	  Norrköping.	  

Man	  har	  förhandlat	  sig	  fram	  till	  följande	  hyresvillkor:	  

• Hyrestiden	  ska	  vara	  från	  den	  första	  april	  2012	  och	  tre	  år	  framåt.	  Uppsägningstiden	  är	  sex	  
månader.	  Avtalstiden	  förlängs	  automatiskt	  om	  ingen	  uppsägning	  sker	  från	  någon	  part.	  

• Årshyran	  ska	  uppgå	  till	  206.000	  kr	  och	  ska	  betalas	  kvartalsvis	  i	  förskott.	  I	  hyran	  ingår	  
uppvärmning,	  vatten,	  avlopp	  och	  sophämtning	  men	  hyresgästen	  betalar	  el.	  Hyran	  skall	  
justeras	  vartannat	  år	  utifrån	  konsumentprisindex	  året	  innan.	  

• Lokalen	  uthyres	  i	  befintligt	  skick.	  Hyresgästen	  får	  själv	  stå	  för	  nödvändiga	  inre	  reparationer	  
och	  inredningsarbeten.	  Hyresgästen	  äger	  själv	  all	  inredning	  och	  ska	  ta	  bort	  denna	  vid	  
eventuell	  flyttning	  

• Hyresvärden	  har	  fastigheten	  försäkrad	  med	  hyresgästen	  försäkrar	  sin	  egendom	  
• Hyresgästen	  får	  inte	  överlåta	  avtalet	  eller	  lämna	  det	  som	  säkerhet	  

Köpa	  utrustning	  
För	  att	  kunna	  starta	  verksamheten	  så	  behöver	  Pernilla	  och	  Thomas	  köpa	  in	  en	  billyft	  och	  lite	  verktyg.	  
I	  en	  annons	  på	  Blocket	  så	  finns	  det	  en	  bilverkstad	  som	  säljer	  ut	  sin	  gamla	  lyft.	  Enligt	  annonsen	  så	  
klarar	  lyften	  av	  1,8	  ton	  och	  säljes	  i	  befintligt	  skick	  för	  20.000	  kr.	  När	  Pernilla	  och	  Thomas	  har	  
installerat	  lyften	  och	  provkör	  med	  Thomas	  Volvo	  V70	  som	  väger	  1,6	  ton	  så	  orkar	  inte	  lyften.	  	  



Har	  Pernilla	  och	  Thomas	  rätt	  att	  häva	  köpet?	  Kan	  de	  få	  ersättning	  för	  kostnader	  de	  haft	  för	  transport	  
och	  montering	  av	  lyften?	  Motivera	  och	  hänvisa	  till	  vilken	  /	  vilka	  lagar	  som	  gäller.	  

Sen	  betalning	  
Pernilla	  och	  Thomas	  har	  en	  kund	  var	  firma	  kör	  tidningar	  och	  dessa	  gör	  alla	  sina	  arbeten	  mot	  faktura.	  
På	  fakturan	  står	  det	  10	  dagar	  som	  kredittid	  och	  att	  om	  betalning	  inte	  sker	  i	  tid	  så	  debiteras	  
dröjsmålsränta	  med	  28%.	  Kunden	  betalar	  konsekvent	  35	  dagar	  efter	  fakturadatum	  och	  när	  det	  har	  
hänt	  fem	  gånger	  så	  har	  dröjsmålsräntan	  blivit	  nästan	  1.000	  kr	  och	  Thomas	  bestämmer	  sig	  för	  att	  
skicka	  en	  räntefaktura.	  Ett	  par	  dagar	  senare	  ringer	  chefen	  för	  budfirman	  upp	  och	  säger	  att	  så	  kan	  de	  
minsann	  inte	  göra	  för	  att	  svensk	  lag	  säger	  att	  man	  har	  rätt	  till	  30	  dagars	  kredit	  och	  att	  det	  finns	  en	  
räntelag	  som	  styr	  hur	  mycket	  ränta	  man	  får	  ta!	  

Ta	  reda	  på	  vad	  som	  verkligen	  gäller.	  Vilka	  lagar	  och	  regler	  styr?	  Finns	  det	  något	  annat	  som	  påverkar	  
än	  lagarna?	  Resonera	  omkring	  hur	  du	  skulle	  göra	  i	  den	  här	  situationen.	  Pernilla	  och	  Thomas	  räknar	  
med	  att	  den	  här	  kunden	  kommer	  att	  ge	  intäkter	  på	  cirka	  240.000	  kr	  per	  år.	  

Utebliven	  betalning	  
Pernilla	  och	  Thomas	  har	  lite	  svårt	  att	  få	  betalt	  av	  Larssons	  Smide	  AB.	  Förklara	  vilka	  metoder	  de	  kan	  
använda	  för	  att	  få	  betalt.	  Använd	  begreppen:	  betalningspåminnelse,	  inkassokrav,	  
betalningsföreläggande,	  utmätning,	  konkurs	  och	  återvinning.	  

Reklamskylt	  
Utanför	  sin	  verkstad	  har	  de	  placerat	  en	  reklamskylt,	  en	  så	  kallad	  trottoarpratare.	  Nu	  har	  det	  inte	  
burit	  sig	  bättre	  än	  att	  en	  kund,	  Lars	  Persson,	  råkade	  snubbla	  på	  skylten	  och	  slå	  ut	  två	  tänder.	  
Dessutom	  skrapade	  han	  upp	  byxorna.	  Pernilla	  ringde	  efter	  en	  taxi	  som	  körde	  Lars	  till	  en	  
akuttandläkare.	  På	  vägen	  till	  tandläkaren	  springer	  en	  hund	  ut	  i	  gatan	  så	  att	  taxin	  måste	  tvärbromsa.	  
Bilen	  bakom	  hinner	  inte	  stanna	  utan	  kör	  in	  i	  i	  taxin	  och	  Lars	  bryter	  armen.	  I	  bilen	  som	  körde	  in	  i	  taxin	  
fanns	  en	  dyrbar	  kristallvas	  som	  gick	  sönder	  i	  krocken.	  Efter	  detta	  kommer	  det	  ett	  krav	  från	  Lars	  på	  
tandläkarräkningen,	  byxorna,	  akutavgift	  på	  sjukhuset	  och	  ersättning	  för	  förlorad	  arbetsinkomst	  
under	  de	  6	  veckor	  som	  han	  gått	  gipsad.	  Dessutom	  kommer	  det	  ett	  krav	  på	  ersättning	  för	  kristallvasen	  
som	  gick	  sönder	  i	  krocken.	  

Både	  Pernilla	  och	  Thomas	  är	  tveksamma	  till	  om	  de	  verkligen	  behöver	  betala	  alla	  dessa	  kostnader?	  En	  
av	  deras	  kunder	  säger	  att	  de	  inte	  behöver	  betala	  något	  alls.	  Förklara	  rättsläget.	  Vilka	  lagar	  gäller?	  Är	  
Bil	  och	  Ljud	  HB	  skyldiga	  att	  betala?	  Föreligger	  adekvat	  kausalitet?	  

Köpa	  varor	  
Thomas	  har	  fått	  en	  kontakt	  om	  att	  börja	  sälja	  exklusiva	  mobiltelefoner	  som	  tillverkas	  hos	  Sumsang	  
AB	  vid	  en	  fabrik	  i	  Karlskrona.	  För	  det	  ändamålet	  köper	  Sumsang	  AB	  komponenter	  från	  olika	  
underleverantörer,	  bland	  annat	  halvledare	  från	  den	  svenske	  importören	  Leading	  AB.	  Halvledarna	  
tillverkas	  i	  sin	  tur	  av	  det	  utländska	  företaget	  Conductor	  Ltd.	  Den	  1	  november	  2011	  går	  de	  anställda	  
vid	  Conductor	  Ltd.	  ut	  i	  en	  strejk	  på	  grund	  av	  missnöje	  med	  lönerna	  vid	  fabriken.	  Produktionen	  
avstannar	  helt	  under	  en	  vecka.	  Den	  8	  november	  2011	  drabbas	  fabriken	  av	  en	  häftig	  brand	  till	  följd	  av	  



ett	  blixtnedslag	  i	  samband	  med	  ett	  åskväder.	  Branden	  resulterar	  i	  omfattande	  skador	  och	  
produktionen	  kan	  av	  den	  anledningen	  inte	  återupptas	  förrän	  den	  31	  mars	  2012.	  Conductor	  Ltd.	  är	  en	  
av	  två	  tillverkare	  i	  världen	  av	  halvledare	  och	  på	  grund	  av	  produktionsstoppet	  uppstår	  en	  akut	  brist	  på	  
halvledare	  på	  världsmarknaden.	  Leading	  AB,	  som	  endast	  har	  avtal	  med	  Conductor	  Ltd.	  rörande	  inköp	  
av	  halvledare,	  kan	  därför	  inte	  leverera	  de	  överenskomna	  kvantiteterna	  till	  Sumsang	  AB.	  Det	  leder	  i	  
sin	  tur	  till	  att	  Sumsang	  AB	  måste	  avbryta	  produktionen	  av	  telefoner	  strax	  innan	  julhandeln	  kommit	  
igång.	  Sumsang	  AB	  häver	  därför	  den	  13	  januari	  2012	  avtalet	  med	  Leading	  AB	  och	  kräver	  ersättning	  
med	  75	  miljoner	  kronor	  av	  Leading	  AB	  för	  utebliven	  vinst	  och	  förlust	  av	  marknadsandelar	  till	  följd	  av	  
produktionsstoppet.	  

a)	  Vilket	  ansvar	  bär	  Leading	  AB	  enligt	  ovan	  i	  förhållande	  till	  Sumsang	  AB	  enligt	  köplagen?	  

b)	  Diskutera	  och	  analysera	  på	  vilka	  sätt	  Leading	  AB	  bättre	  skulle	  kunna	  skydda	  sig	  i	  avtalet	  med	  
Sumsang	  AB	  i	  fråga	  om	  hävningsrätten	  och	  rätten	  till	  skadestånd.	  Sumsang	  AB	  kan	  godta	  en	  reglering	  
i	  avtal,	  men	  är	  inte	  villigt	  att	  helt	  ge	  upp	  rätten	  till	  hävning	  och	  skadestånd.	  Sumsang	  AB	  vill	  att	  
Leading	  AB	  även	  fortsättningsvis	  ska	  ges	  incitament	  att	  leverera	  i	  rätt	  tid.	  

Utdelning	  
Första	  året	  gick	  bra	  för	  Pernilla	  och	  Thomas.	  Företaget	  visade	  en	  vinst	  på	  360.000	  kr.	  Hur	  mycket	  
pengar	  får	  Pernilla	  respektive	  Thomas	  ut	  ur	  bolaget?	  Förklara	  dina	  beräkningar	  och	  vilka	  avsnitt	  i	  
handelsbolagslagen	  du	  använt.	  

Sälja	  utrustning	  
Under	  sitt	  andra	  verksamhetsår	  så	  utökas	  verksamheten	  så	  att	  de	  skall	  börja	  reparera	  även	  husbilar	  
och	  då	  räcker	  inte	  den	  lift	  till	  som	  de	  hade.	  Därför	  säljs	  den	  till	  Bengans	  Meck	  och	  Skrot	  AB.	  Priset	  för	  
lyften	  är	  65.000	  kr.	  Bengan	  ska	  betala	  10.000	  kr	  kontant	  när	  han	  hämtar	  lyften	  och	  sedan	  delas	  
resterande	  betalning	  upp	  på	  tre	  månader	  (1/4,	  1/5,	  1/6).	  Skriv	  ett	  köpeavtal	  med	  
äganderättsförbehåll.	  

Bengan	  hämtar	  lyften	  och	  betalar	  som	  han	  ska	  den	  3/4.	  När	  det	  blivit	  den	  12/5	  har	  dock	  fortfarande	  
ingen	  betalning	  kommit.	  Pernilla	  och	  Thomas	  blir	  lite	  oroliga	  eftersom	  de	  hört	  rykten	  om	  att	  Bengans	  
Meck	  och	  Skrot	  AB	  inte	  går	  så	  bra.	  Kan	  de	  ta	  tillbaka	  lyften	  nu?	  

Den	  13/5	  får	  Pernilla	  och	  Thomas	  besked	  om	  att	  Bengans	  Meck	  och	  Skrot	  AB	  har	  begärts	  i	  konkurs.	  
Thomas	  åker	  direkt	  dit	  för	  att	  prata	  med	  Bengan	  om	  att	  få	  montera	  bort	  lyften	  för	  att	  kunna	  utnyttja	  
sitt	  äganderättsförbehåll.	  Bengan	  blir	  dock	  tveksam	  till	  om	  man	  får	  göra	  så	  eftersom	  han	  vid	  en	  
husförsäljning	  varit	  utsatt	  för	  en	  liknande	  sak.	  Då	  köpte	  han	  ett	  hus	  där	  det	  installerats	  en	  
tvättmaskin	  som	  var	  köpt	  på	  avbetalning,	  med	  äganderättsförbehåll,	  men	  Elgiganten	  fick	  inte	  ta	  
tillbaka	  tvättmaskinen	  för	  den	  räknades	  som	  byggnadstillbehör	  och	  det	  går	  före	  
äganderättsförbehållet.	  Vad	  gäller	  i	  det	  här	  fallet?	  


