
Uppgift 1. (6p) 

Förklara begreppen 

a) Utomobligatoriskt skadestånd 

b) Ansvarsgenombrott (I ett AB) 

c) Löneskydd 

d) Hembudsförbehåll 

e) Factoring 

f) Äktenskapsförord 

 

Uppgift 2. (6p) 

a) Ge exempel på två omständigheter som kan berättiga en arbetsgivare att säga upp personal 

b) Vad anses med att ett fel är ursprungligt? Vem ansvarar för ett sådant fel och vem bär 

bevisbördan för att felet är ursprungligt? Kan köparen på något sätt förbättra sin rättsliga ställning 

i förhållande till vad som annars gäller? (4p) 

 

Uppgift 3 (6p) 

AB Moheda Bär och Sylt har skickat ett anbud till Johans Lanthandel med 10 dagars acceptfrist. 

Några dagar efter att anbudet lämnats så flyttar bolaget till nya lokaler i Åsby. Anbudet är skrivet 

på bolagets gamla firmapapper med adress och telefonnummer till de lokaler som man nu lämnar, 

eftersom nya papper ännu inte levererats. På acceptfristens sista dag kommer antagande svar till 

bolagets gamla adress. Posten eftersänder då brevet som först dagen därpå når de nya lokalerna. 

AB Moheda Bär och Sylt har på grund av flytten svårt att klara av sina leveranser och vill inte 

längre träffa något avtal med Johans lanthandel och menar att accepten är för sen. Har avtal 

kommit till stånd? 

 

  



Uppgift 4. (6p) 

Är det fel på varan i följande fall (ange korrekt lagrum): 

1. Du har köpt en moped till företaget med ett uttryckligt villkor att den ska vara röd. Den moped 

som levereras är blå. 

2. Du har köpt målarfärg till personalens matsal. Du har fått färg som är avsedd för våtutrymmen. 

3. Du har köpt hudvårdsmedel till företagets personal. Enligt en annons ska medlet fungera 

läkande på hudsprickor och även vara verksamt mot vissa hudutslag. Det visar sig att endast det 

första påståendet är riktigt. 

 

Uppgift 5. (6p) 

Av makarna M och H avlider mannen M. Egendomen i boet fördelar sig sålunda: GG M 40k H 30k. 

EE M 40k H 15K. 

a) Antag att makarna är barnlösa. Förrätta bodelning och arvskifte 

b) Antag att makarna har två barn, varav ett är avlidet men har tre barn (makarnas barnbarn). 

Förrätta bodelning och arvsskifte. 

 

Uppgift 6. (6p) 

En gäldenär har 15 mars 2012 undertecknat ett skulderbrev på 30 000 kr ställt till innehavaren. 

Enligt lånevillkoren i skuldebrevet skall beloppet amorteras med 10 000 kr den 15 varje påföljande 

månad. Då gäldenären erhållit en tipsvinst amorterar han 6000 kr den 25 mars 2012. 

Den 20 maj 2012 överlåtes skuldebrevet på en ny borgenär. Den nye borgenären kräver gäldenären 

15 juni 2012 på 20 000kr. Gäldenären vägrar att betala med än 4000kr. Lös tvisten. 

 

Uppgift 7. (6p) 

På en söndagspromenad får herr Bengtsson syn på en elektrisk tandborste i ett skyltfönster som 

säljs för 350kr. Han ger därefter sin 16årige son Gustav i uppdrag att köpa denna tandborste. När 

Gustav kommer till affären talar han om att han för sin pappas räkning vill köpa tandborsten i 

skyltfönstret. Det visar sig att exemplaret i skyltfönstret är defekt och att något annat exemplar 

inte finns. Gustav köper då en annan apparat av annan typ för 400kr. Pappa Bengtsson blir inte 

nöjd med detta och ringer till affären och vill häva köpet under åberopande av sonens omyndighet 

samt att sonen bara fått lov att köpa apparaten i fönstret. Bedöm rättsläget! 

 

 



Uppgift 8. (6p) 

På ett företag inträffar två situationer som behöver redas ut ur ett juridiskt perspektiv: 

a) VD:n blev en dag förgrymmad på fackföreningen och bad denne under en hetsig diskussion att 

fara och flyga. Dessutom så sa han ungefär samma sak när den lokala dagstidningen frågade 

honom vad som hade hänt. Har VDn brutit mot någon regel i MBL? 

b) VD:n skulle anställa en person och frågade om denne var med i en facklig organisation. När 

personen sa ja, sa då VD:n att han inte vill anställa denne. Har VD:n brutit mot någon regel i MBL? 

 

Uppgift 9. (6p) 

Lars har just köpt en ny bil. Det är vinster och han har hört att det är viktigt med karburatorsprit (K-

sprit) i tanken för att förhindra att bensinen fryser. När han tankar så frågar han butikspersonalen 

om K-sprit att hälla i tanken. Butiksanställde Kalle hjälper till. Han frågar om Lars vill ha 

koncentrerad eller utspädd glykol. Lars, som inte riktigt uppfattar frågan, säger att den ska vara i 

bensintanken. Kalle säger då att det är den koncentrerade glykolen som Lars ska ha. OK, säger Lars 

och köper en flaska och häller i tanken. Han hinner bara köra ca 100 m när motorn stannar. Det 

visar sig då att glykolen som Lars har hällt i har förstört bland annat förgasaren i bilen. Utred 

ansvaret för alla inblandade parter i detta fall. 

 

Uppgift 10. (6p) 

Jeanette, Lisa och Fia vill starta ett AB. De har var för sig arbetat som frisörer men vill nu starta 

egen verksamhet. De har köpt en fastighet samt frisörstolar. Hussäljaren och säljaren för 

frisörstolarna vill ha betalt. Vad gäller om 

a) Bolaget ännu inte har registrerats 

b) Bolaget är registrerat när kravet framställs? 

c) De tre delägarna vill använda en del av den utrustning som de äger sedan tidigare som en del av 

aktiekapitalet. Hur fungerar det? 


