
Sammanfattande	  case	  Privatjuridik	  
	  
Du	  skall	  få	  följa	  familjen	  Svengren	  och	  hjälpa	  dessa	  med	  de	  juridiska	  frågor	  som	  de	  har	  i	  
sin	  vardag.	  Familjen	  Svengren	  består	  av	  pappa	  Claes	  (47),	  mamma	  Eva	  (42),	  dottern	  
Stina	  (23)	  och	  sönerna	  Jens	  (21)	  och	  Ola	  (14).	  
	  
Korrekta	  laghänvisningar	  för	  alla	  betygsnivåer.	  
E	  –	  Du	  redogör	  översiktligt	  och	  löser	  enkla	  fall	  tillfredsställande	  
C	  -‐	  Du	  redogör	  utförligt	  och	  löser	  fallen	  tillfredsställande	  samt	  motiverar	  ditt	  
lösningsförslag	  med	  välgrundade	  argument	  
A	  –	  Du	  löser	  komplexa	  problem	  och	  motiverar	  dina	  lösningar	  med	  välgrundade	  och	  
nyanserande	  argument	  
	  
1.	  Familjen	  har	  hyrt	  ut	  ett	  rum	  till	  en	  kvinna	  men	  utan	  att	  skriva	  något	  kontrakt.	  Kvinnan	  
har	  bara	  bott	  i	  rummet	  lite	  mer	  än	  en	  månad.	  I	  fredags	  sa	  plötsligt	  kvinnan	  att	  hon	  skulle	  
flytta	  ut	  när	  helgen	  var	  över.	  Detta	  tycker	  familjen	  är	  bra	  eftersom	  dottern	  Stina	  har	  en	  
kompis	  som	  behöver	  boende	  akut.	  När	  familjen	  ska	  titta	  till	  rummet	  på	  söndagen	  för	  att	  
kontrollera	  städningen	  så	  har	  kvinnan	  ångrat	  sig	  och	  ska	  stanna	  kvar.	  Dessutom	  säger	  
hon	  att	  uppsägningstiden	  är	  tre	  månader.	  	  
Vad	  gäller?	  
	  
2.	  Dottern	  Stina	  tog	  över	  en	  hund	  för	  ungefär	  ett	  år	  sedan	  av	  en	  före	  detta	  bekant	  
(Lotten)	  eftersom	  hon	  inte	  kunde	  ha	  kvar	  hunden	  och	  tänkte	  avliva	  den.	  Avtalet	  gick	  ut	  
på	  att	  Stina	  först	  skulle	  ha	  hunden	  på	  foder	  augusti-‐oktober	  och	  fungerade	  allt	  bra	  skulle	  
ägandet	  övergå	  på	  Stina.	  Problemet	  är	  att	  Lotten	  vägrat	  skriva	  på	  kontraktet.	  Hon	  har	  
dock	  gått	  med	  på	  det	  både	  muntligt	  och	  på	  Facebook-‐chatten	  där	  hon	  bad	  Stina	  skriva	  
ner	  vad	  som	  stod	  i	  det.	  Lotten	  kräver	  att	  Stina	  skickar	  bilder	  på	  hunden	  två	  gånger	  i	  
månaden	  och	  gör	  hon	  inte	  det	  ska	  Lotten	  ”ta	  tillbaka	  sin	  hund”.	  Detta	  var	  inget	  som	  de	  
kommit	  överens	  om	  från	  början.	  Stina	  står	  som	  ägare	  av	  hunden	  på	  Jordbruksverket.	  

A) Kan	  Lotten	  verkligen	  få	  tillbaka	  hunden?	  
B) Vem	  är	  det	  som	  bär	  bevisbördan	  om	  tvisten	  skulle	  gå	  till	  domstol?	  

	  
3.	  Sonen	  Jens	  har	  fått	  sitt	  körkort	  indraget	  på	  6	  månader	  för	  en	  trafikförseelse.	  Orsaken	  
till	  det	  indragna	  körkortet	  är	  en	  vägsträcka	  som	  är	  felmärkt	  med	  60	  km/h,	  istället	  för	  90.	  
Jens	  körde	  95	  km/h	  på	  den	  vägsträckan	  och	  fick	  körkortet	  indraget.	  Nu	  vill	  han	  ha	  
tillbaka	  sitt	  körkort	  och	  är	  redo	  att	  processa	  för	  att	  lyckas.	  

A) Vid	  vilken	  typ	  av	  domstol	  kommer	  Jens	  att	  driva	  frågan?	  
B) Vad	  heter	  första	  instansen	  i	  den	  domstolen?	  

	  
4.	  När	  Jens	  får	  sitt	  körkort	  indraget	  kan	  han	  inte	  längre	  arbeta	  som	  chaufför	  och	  blir	  
därför	  uppsagd.	  Uppsägningen	  som	  skickas	  med	  mail	  såg	  ut	  såhär:	  
”Hej	  Jens!	  Olyckligt	  att	  du	  blivit	  av	  med	  körkortet.	  Tyvärr	  måste	  jag	  meddela	  dig	  att	  du	  
inte	  längre	  kan	  vara	  kvar	  i	  företaget	  då	  du	  inte	  har	  körkort.	  Din	  uppsägningstid	  om	  tre	  
månader	  går	  ut	  2014-‐05-‐01.	  Mvh	  Kalle	  Chefsson”	  

A) Är	  uppsägningsbeskedet	  giltigt?	  
B) Är	  uppsägningen	  giltig?	  

	  
	   	  



5.	  Claes	  pappa	  Otto	  har	  dött.	  Under	  de	  sista	  tre	  åren	  led	  Otto	  av	  svår	  demens.	  Under	  den	  
tiden	  har	  Claes	  syster	  Ursula	  lyckats	  få	  tre	  fullmakter	  påskrivna	  utan	  att	  veta	  vad	  han	  
skrev	  på.	  Dessa	  gav	  henne	  möjlighet	  att	  fritt	  förfoga	  över	  allt	  Otto	  ägde.	  Hon	  har	  sålt	  
hans	  hus,	  lösöre	  och	  värdepapper	  (av	  ett	  stort	  värde).	  När	  Otto	  avled	  i	  augusti,	  tog	  
Ursula	  kommandot	  över	  hela	  situationen.	  Claes	  bad	  att	  få	  redovisning	  av	  allt	  hon	  gjort,	  
men	  hon	  vägrar	  med	  hänvisning	  till	  att	  hon	  ska	  ärva	  allt.	  För	  några	  veckor	  sedan	  kom	  ett	  
rekommenderat	  brev	  som	  innehöll	  ett	  testamente,	  där	  det	  står	  att	  min	  Ursula	  ska	  ärva	  
allt,	  skulle	  Ursula	  också	  vara	  avliden,	  ska	  hennes	  barn	  ärva	  på	  samma	  villkor.	  Det	  står	  
också	  att	  om	  Claes	  skulle	  utkräva	  sin	  laglott	  så	  ska	  den	  bara	  bestå	  av	  kontanter.	  
Testamentet	  är	  bevittnat	  av	  Ursulas	  man	  och	  sonhustru.	  	  

A) Är	  Ursulas	  agerande	  lagligt?	  	  
B) Är	  testamentet	  giltigt?	  	  
C) Om	  Ursula	  gjort	  något	  fel,	  vad	  kan	  påföljden	  bli?	  	  

	  
6.	  Innan	  Eva	  och	  Claes	  gifte	  sig	  fick	  Eva	  en	  sommarstuga	  i	  arv	  efter	  sin	  pappa,	  som	  
enskild	  egendom.	  I	  den	  här	  sommarstugan	  har	  dottern	  Stina	  tillbringat	  mycket	  tid	  och	  
därför	  villa	  Eva	  att	  Stina	  skall	  ärva	  den	  när	  hon	  dör.	  Stina	  är	  nu	  förlovad	  med	  Kenneth	  
(som	  Eva	  inte	  tycker	  om)	  och	  Eva	  vill	  inte	  att	  Kenneth	  ska	  kunna	  ärva	  stugan	  efter	  Stina	  
om	  de	  nu	  skulle	  gifta	  sig.	  
Skriv	  ett	  testamente	  åt	  Eva.	  	  
	  
7.	  Stina	  är	  gravid	  i	  sjätte	  månaden	  och	  har	  bestämt	  sig	  för	  att	  köpa	  en	  begagnad	  
barnvagn	  på	  Blocket.	  Hon	  köpte	  en	  Brio	  Happy	  och	  säljaren	  angav	  att	  den	  var	  av	  
årsmodell	  2010.	  När	  Stina	  visar	  vagnen	  för	  sin	  kompis	  Ellen,	  som	  arbetar	  på	  Brio,	  säger	  
hon	  att	  ”Det	  där	  är	  en	  modell	  från	  2008.	  Du	  har	  blivit	  lurad!”.	  Stina	  blir	  naturligtvis	  
ledsen	  och	  vill	  ha	  ersättning	  från	  säljaren	  eftersom	  hon	  inte	  fått	  den	  vara	  hon	  blivit	  
utlovad.	  

A) Kan	  hon	  få	  det?	  	  
B) Hade	  det	  varit	  någon	  skillnad	  om	  hon	  köpt	  barnvagnen	  av	  en	  butik?	  	  

	  
8.	  Ola	  hängde	  med	  sina	  kompisar	  på	  torget	  i	  staden	  när	  en	  man	  blev	  misshandlad	  ett	  par	  
hundra	  meter	  bort.	  Polisen	  pratade	  med	  gänget	  och	  tog	  personuppgifter	  på	  alla.	  Nu	  har	  
Ola	  fått	  en	  kallelse	  till	  rättegång	  där	  han	  skall	  vittna	  om	  misshandeln.	  ”Men	  jag	  såg	  ju	  
ingenting,	  jag	  stod	  med	  ryggen	  mot	  hela	  tiden.”	  tänker	  Ola	  och	  bestämmer	  sig	  för	  att	  inte	  
gå	  på	  rättegången.	  
Kan	  han	  göra	  så?	  Beskriv	  vad	  som	  kan	  hända	  Ola.	  	  
	  
9.	  Claes	  körde	  rattfull	  och	  dömdes	  för	  rattfylleri	  2007-‐11-‐02.	  Står	  den	  uppgiften	  
fortfarande	  kvar	  i	  belastningsregistret?	  	  
	  
10.	  Jens	  tänker	  ordna	  en	  rejäl	  fest	  för	  sina	  kompisar.	  Festen	  skall	  hållas	  utomhus	  på	  
familjen	  Svengrens	  gräsmatta	  i	  två	  dagar	  och	  han	  räknar	  med	  att	  100-‐150	  personer	  ska	  
komma.	  All	  sprit	  tänker	  han	  köpa	  via	  Tegalob	  (www.tegalob.com).	  Priset	  för	  spriten	  
kommer	  att	  vara	  inkluderad	  i	  biljettpriset	  tillsammans	  med	  alla	  andra	  kostnader.	  Festen	  
ska	  inte	  göra	  någon	  vinst	  utan	  all	  intäkt	  går	  in	  i	  festen.	  
Det	  kommer	  att	  vara	  en	  scen	  där	  olika	  band	  ska	  spela.	  
Vilka	  lagar	  och	  eventuella	  tillstånd	  kommer	  Jens	  att	  behöva?	  	  


