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Affärsjuridik i praktiken – upplaga 2 
- Ändringar i lärarstödet i samband med tryckning 2 
 
 
LÖSNINGAR 
 
Kapitel 1 Associationsrätt 
 
Lagtextövningar 
Aktiebolagslagen (2005:551), ABL 
Fråga 17 struken 
 
Lagen ( 2018:672) om ekonomiska föreningar EFL 
Fråga 17-22 (ny numrering) 
 
Stiftelselagen (1994:1220) (ny rubrik) 
Fråga 2 : Hur ändras en stiftelses stadgar ? (tidigare fråga Problemlösning fråga 11c) 
 
Om stiftelsens ändamål inte längre går att uppfylla kan föreskrifterna ändras om man ansöker 
hos kammarkollegiet om detta. Detta kallas permutation.  

6 kap.1§ Styrelsen eller förvaltaren får inte utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra eller upphäva eller i särskilt 
fall åsidosätta föreskrifter i stiftelseförordnandet som avser 1. stiftelsens ändamål, 2. hur stiftelsens förmögenhet 
ska vara placerad, 3. huruvida stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning, 4. av vem en styrelseledamot 
eller förvaltaren entledigas eller utses eller hur styrelsen ska vara sammansatt, 5. styrelsens beslutsförhet eller 
omröstningsförfarande, 6. arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren, 7. räkenskaper eller årsredovisning 
för stiftelsen, 8. revision, eller 9. rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller att ansöka om entledigande 
av styrelseledamot eller förvaltare. Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om 
de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart 
stridande mot stiftarens avsikter. Föreskrifter som avses i första stycket 2–9 får dessutom ändras, upphävas eller 
i särskilt fall åsidosättas om det finns andra särskilda skäl. Föreskrifter som avses i första stycket 1 får ändras, 
upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns synnerliga skäl. Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens 
ändamål ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt. 

 
Problemlösning 
Fråga 11 och 12 är strukna. 
 
 
Kapitel 3 Köprätt 
 
Instuderingsfrågor 
17.  (fd. fråga 17 delad i fråga 17 och 18) Om en konsument köper en vara till exempel på nätet 
eller i en galleria utanför en affärslokal, gäller ångerrätt. Hur lång är den? 
Svar: som tidigare 
 
18: Det finns en skillnad mellan vilken tidpunkt två parter binds till ett köpavtal i den 
internationella köplagen jämfört med våra svenska avtalslag, vilken skillnad är det? 
Svar: som tidigare 
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19: (fd 18) Vilken lag ska tillämpas när ett svenskt företag köper in en vara från ett tyskt företag 
och parterna inte avtalat annat? 
Svar: Som tidigare 
 
20: (fd 19) Vilken lag ska tillämpas när en kommun köper in varor? 
Svar: Som tidigare 
 
Lagtextövningar 
Fråga 22. struken 
 
 
Kapitel 4 Lån och säkerhet 
 
Instuderingsfrågor  
15. (ny) Storleken på dröjsmålsräntan kan regleras på två sätt, vilka? 
Svar: Dröjsmålsräntan kan avtalas mellan parterna i samband med avtalets ingående. Då är 
storleken på räntan förhandlingsbar eftersom räntelagen är dispositiv. Har inte parterna avtalat 
om dröjsmålsräntans storlek gäller räntelagen. Räntelagen anger storleken i 6§ till 8 %enheter över 
vid var tid gällande referensränta. Referensräntan är rörlig och fastställs av Riksbanken halvårsvis. 
 
 
Kapitel 5 Krav och konkurs 
 
Instuderingsfrågor(delvis omformulerade) 
1. Vad är  det som betalningsvillkoren på en faktura reglerar? 
Svar: När fakturan förfaller till betalning d.v.s. hur lång tid en gäldenär har på sig att betala. 
 
2. När kan man skicka en betalningspåminnelse? 
Svar: När fordran förfallit till betalning (att skicka en påminnelse är frivilligt, såvida det inte avser 
en parkeringsavgift eller krav från en myndighet. 
 
3. Hur stor avgift kan man ta vid betalningspåminnelsen? 
Svar: 60 kr (2020, under förutsättning att det är avtalat från början att man får ta ut avgiften. 
(Bortse från vissa myndigheters möjligheter att ta ut mer såsom t.e.x. Transportstyrelsen och CSN 
som lyder under speciella förordningar.)               
 
4. Vad innebär en inkassoåtgärd ? 
Svar: En lagreglerad kravåtgärd som enligt inkassolagen ska ha ett visst innehåll. En inkassoåtgärd 
har en större hotbild än en betalningspåminnelse på så sätt att borgenären (fordringsägaren) 
hotar med något annat än att bara påminna om skulden:  rättsliga åtgärder, stänga ev el, säga 
upp ett lån t.e.x. 
 
5. Vilken lag reglerar hur inkassoverksamheten ska hanteras? 
Svar: Inkassolagen (1972:182) 
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6. Vilken generellt skriven regel måste man följa som innebär att man inte får hota gäldenären ? 
Svar:  God inkassosed, följer av 4§ inkassolagen och Datainspektionens allmänna föreskrifter där 
reglerna är mer detaljerat beskrivna.  
 
7. Hur mycket kan kräva i inkassoavgift? 
Svar: 180 kr ( 2020, inkassoaavgiften behöver inte vara avtalad såsom påminnelseavgiften.) 
 
8.Vad heter tillsynsmyndigheter för inkasso- och kreditupplysningsbolag?  
Svar:  Det är beslutat via en lag – Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m 
 
9. Vad heter tillsynsmyndigheten för inkassobolag ( och även kreditupplysningsbolag)? 
Svar: Datainspektionen 
 
10. Vilket tillstånd behöver bolag som vill bedriva inkassoverksamhet? 
Svar:  Inkassotillstånd som Datainspektionen beviljar efter en prövning. 
 
11. Vad ska man göra om man  vill ha ett fordringsförhållande som inte är tvistigt fastställt? 
Svar:  Då skickar man in en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden. ( Råder det en 
tvist mellan parterna måste en domstol döma i ärendet, det ligger inte under kronofogden att 
döma utan de fastställer endast att det finns ett fordringsförhållande mellan parterna.) 
 
12. Vad kännetecknar den summariska processen jämfört med domstolsprocessen? 
Svar: Att den är snabb, enkel och billig 
 
13. Vad kan en exekutionstitel beskrivas som? 
Svar: Ett beslut från en myndighet som krävs för att kunna verkställas hos kronofogden– utmäta 
egendom. 
 
14. Kronofogdens beslut kallas_______ ( samma sak som något man kan få på kroppen). 
Svar: Utslag 
 
15. Vad heter ansökan om att få betalt som skickas till kronofogden ?  
Svar: Ansökan om betalningsföreläggande 
 
16-23 som tidigare 
 
 
Kapitel 6 Arbetsrätt 
 
Instuderingsfrågor ( omformulerade, men svaren är de samma) 
2. Vad innebär föreningsrätten? 
5. Vilken är skillnaden på en arbetstagare och en uppdragstagare ? 
7. När gäller fredsplikt mellan parterna. 
8. Vad innebär en tillsvidareanställning? 
10. Vilket syfte har A-kassan? 
11. Vilka två sakliga grunder för uppsägning finns det? 
12. Vilken saklig grund för avskedande finns det? 
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13. Vad innebär principialansvar? 
14. Vilka mål tar Arbetsdomstolen upp? 
15. Ge exempel på ett par diskrimineringsgrunder 
16. Vilka parter kan förhandla om ett kollektivavtal? 
 
 
Lagtextövningar 
3.(ny) Hur många timmar i veckan har en heltidstjänst? 
Svar:  Huvudregeln är att den ordinarie arbetstiden inte får uppgå till mer än 40 timmar i veckan. 
Reglerna om arbetstid regleras i arbetstidslag (1982:673). I 5§ finns bestämmelsen om 40 timmar 
samt att det ibland kan göras undantag och att man då kan beräknar ett genomsnitt på 40h i 
veckan under en tid av högst 4 veckor.  
 
3. nytt nummer: 4 
4. nytt nummer: 5 
5. nytt nummer: 6 
Fd 6. Struken 
Fd 9. Struken 
 
Kapitel 8 Marknadsrätt 
 
Instuderingsfrågor 
7. (omformulerad) Vad innebär god marknadsföringssed ? 
Svar: som tidigare 
9. (omformulerad) Lagen om namn och bild i reklam innebär att marknadsförare  
måste tänka på att? 
Svar: som tidigare 


