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Utbildningar i Affärsjuridik
Vi erbjuder ett omfattande utbud av kurser inom affärsjuridik. 
Självklart anpassar vi kursinnehåll efter Era önskemål. 
Flera kursområden kan även kombineras för att skapa en 
helhetsbild av företagets verksamhet. Exempel på detta kan vara 
att kombinera kursmoment i affärsjuridik med kursmoment i 
företagsekonomi, marknadsföring och försäljning. Detta medför 
att vi praktiskt kan studera vilka juridiska konsekvenser det 
dagliga arbetet innebär. 

Vi samarbetar med Handelsakademin och genomför våra 
Göteborgsutbildningar i ändamålsenliga lokaler i fantastisk och 
inspirerande miljö i Klippans kulturreservat med utsikt över 
hamninloppet.

          

För att orka med en utmanande kursdag tar vi regelbundet 
fikapauser och äter en fantastisk lunch på Sjömagasinet.

Konferenser och kurser i centrala Göteborg håller vi i en av 
Göteborgs äldsta byggnader - Sahlgrenska Huset vid Tyska 
kyrkan. Vi har ett samarbete med Göteborgs vinkällare och därför 
kan vi nyttja deras otroligt charmiga lokaler.

Lunchen förläggs till Fiskekrogen där vi bland annat kan avnjuta 
havets alla läckerheter.
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Privatjuridik
Har en konsument alltid rätt till öppet köp och kan man kräva att 
få byta en vara om man ångrar sig? Vågar man handla på 
avbetalning och vilka risker finns med att köpa produkter över 
Internet? För privatpersoner kan det vara viktigt att känna till sina 
rättigheter i kontakter med butiker och företag. Många 
konsumenter är missnöjda med inköp som görs, men de 
kontaktar inte den säljande butiken för att rätta till eventuella fel. 
Ofta beror detta på att man inte vet vilka rättigheter man har eller 
vad man kan kräva då det blir fel i samband med ett köp.

Kursinnehåll

• Avtal
• Köpa varor och tjänster i en butik
• Presentkort och tillgodokvitto
• Garantier, öppet köp, ångerrätt och bytesrätt
• Köpa på kredit
• E-handel
• Distans och hemförsäljning
• Kontokort och kortavgifter
• Paketresor
• Resegaranti
• Marknadsföring
• Prisinformation
• Produktsäkerhet

Målsättning

Målsättningen är att kursdeltagarna skall känna till sina rättigheter 
och veta vad man kan kräva vid eventuella fel. Med 
grundläggande kunskaper inom det privatjuridiska området kan 
man känna sig tryggare i samband med sina inköp.

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
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Affärsjuridik – Bas 
Såväl privatpersoner som företag stöter dagligen på olika problem 
av juridisk art. Grundläggande kunskaper inom affärsjuridik kan 
ofta innebära att individen eller företaget undviker att hamna i 
besvärliga situationer, vilket kan vara avgörande för eventuell 
framgång i den bedrivna affärsverksamheten. Har vi kännedom 
om vilka konsekvenser våra handlingar kan få finns möjligheten 
att förebygga eller minimera möjliga konflikter. Denna kurs inriktar 
sig i huvudsak mot det juridiska regelverket vid affärer av typen 
Business-to-Business.

Kursinnehåll

• Avtalsrätt
• Köprätt
• Fullmakter
• Betalningsvillkor
• Leveransvillkor
• Factoring
• Leasing
• Skuldebrev
• Dröjsmålsränta
• Preskription av skulder
• Tvistemål

Målsättning

Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom det 
affärsjuridiska området för att därigenom förbättra möjligheterna 
till ett beslutsfattande utan juridiskt efterspel. 
Vi skall veta vad som gäller inom det affärsjuridiska området 
i Sverige och vilka regler vi har att förhålla oss till.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Affärsjuridik – Fördjupning 
Såväl privatpersoner som företag stöter dagligen på olika problem 
av juridisk art. Grundläggande kunskaper inom affärsjuridik kan 
ofta innebära att individen eller företaget undviker att hamna i 
besvärliga situationer, vilket kan vara avgörande för eventuell 
framgång i den bedrivna affärsverksamheten. Har vi kännedom 
om vilka konsekvenser våra handlingar kan få finns möjligheten 
att förebygga eller minimera möjliga konflikter. Denna kurs inriktar 
sig i huvudsak mot det juridiska regelverket vid affärer av typen 
Business-to-Business.

Kursinnehåll

• Associationsrätt
• Konkurs och likvidation
• Starta och driva företag
• Företagsformer
• Immaterialrätt – patent, varumärke, upphovsrätt och 

mönsterskydd
• Marknadsföringslagstiftning
• Konkurrens
• Prisinformation
• Produktansvar
• Produktsäkerhet

Målsättning

Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom det 
affärsjuridiska området för att därigenom förbättra möjligheterna 
till ett beslutsfattande utan juridiskt efterspel. 
Vi skall veta vad som gäller inom det affärsjuridiska området 
i Sverige och vilka regler vi har att förhålla oss till.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Affärsjuridik – Bas & Fördjupning
Såväl privatpersoner som företag stöter dagligen på olika problem 
av juridisk art. Grundläggande kunskaper inom affärsjuridik kan 
ofta innebära att individen eller företaget undviker att hamna i 
besvärliga situationer, vilket kan vara avgörande för eventuell 
framgång i den bedrivna affärsverksamheten. Har vi kännedom 
om vilka konsekvenser våra handlingar kan få finns möjligheten 
att förebygga eller minimera möjliga konflikter. Denna kurs inriktar 
sig i huvudsak mot det juridiska regelverket vid affärer av typen 
Business-to-Business.

Kursinnehåll

• Associationsrätt
• Konkurs och likvidation
• Starta och driva företag
• Företagsformer
• Avtalsrätt
• Köprätt
• Fullmakter
• Betalningsvillkor
• Leveransvillkor
• Factoring
• Leasing
• Skuldebrev
• Dröjsmålsränta
• Preskription av skulder
• Tvistemål
• Immaterialrätt – patent, varumärke, upphovsrätt och 

mönsterskydd
• Marknadsföringslagstiftning
• Konkurrens
• Prisinformation
• Produktansvar
• Produktsäkerhet

Målsättning

Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom det 
affärsjuridiska området för att därigenom förbättra möjligheterna 
till ett beslutsfattande utan juridiskt efterspel. 
Vi skall veta vad som gäller inom det affärsjuridiska området 
i Sverige och vilka regler vi har att förhålla oss till.

Litteratur
www.redaktionen.se

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
http://www.redaktionen.se/
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Arbetsrätt
I en vårt dagliga arbete är det inte ovanligt med arbetsrättsliga 
meningsskiljaktigheter. Omorganisation, nyanställningar och 
uppsägningar hör till vardagen och då är det ovärderligt med goda 
kunskaper i arbetsrättslig lagstiftning. För att garantera att 
korrekta beslut fattas måste man känna till vilka spelregler som 
gäller och vilka rättsregler man har att förhålla sig till. Att fatta 
riktiga beslut från början kan innebära att många tidskrävande 
och kostsamma problem undviks. Även om man inte arbetar med 
personalfrågor eller har personalansvar kan det finnas betydande 
fördelar med att känna till vilka rättigheter och skyldigheter vi har 
inom det arbetsrättsliga området. 

Kursinnehåll

• Anställning och anställningsformer
• Rekrytering/nyanställningar
• Uppsägning och uppsägningstid
• Turordningsregler
• Avsked
• Omorganisation och verksamhetsförändringar
• Omplacering
• Rätt till ledighet
• Arbetstid och semester
• Arbetsmiljö
• Diskriminering
• Jämställdhet
• MBL
• LAS
• Kollektivavtal
• Sjukdom och arbetsskada

Målsättning

Att ge grundläggande kunskaper inom det arbetsrättsliga 
området. Vi skall känna till och kunna tillämpa de lagar och regler 
som gäller i samband med anställning, uppsägning, 
omorganisation och andra verksamhetsförändringar.

Litteratur
www.blinfo.se

http://www.blinfo.se/
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