
SKA 3 – inlämningsuppgift 
  
Uppgiften är baserad på sidorna 85–116 i boken Ellen Eftestøl-Wilhelmsson: Finsk skadeståndsrätt 
i nordiskt perspektiv. En introduktion (2020). Svarsutrymmet är högst 420 ord eller en sida skrivet 
för hand (printa angivet svarspapper eller använd det som modell). Ange både i svarsdokumentet 
och i filnamnet ditt namn, gruppnummer och uppgiftsnumret (t.ex. IRT 1, OF 1 osv.). 
  

SKA 3 DL för inlämning Lektion/genomgång av uppgift 

G1 Söndag 17.5. Tisdag 19.5. kl. 12:00-13:30 

G2 Lördag 16.5. Tisdag 19.5. kl. 13:30-15:00 

G3 Måndag 11.5. Torsdag 14.5. kl. 18:00-19:30 

G4 Tisdag 12.5. Torsdag 14.5. kl. 19:30-21:00 

G5 Söndag 17.5. Onsdag 20.5. kl. 13:30-15:00 

G6 Söndag 17.5. Onsdag 20.5. kl. 12:00-13:30 

G7 (intensiv) Onsdag 13.5. Lördag 16.5. kl. 14:10-15:40 

 
 
UPPGIFT: 
 
Joppe jobbar som redaktör på Hufvudstadsbladet. Han har från en anonym källa fått höra, 
att Görans Glassfabrik, som säljer glass i Eira strand, använder barnarbete för att tillverka 
sina glassar. Joppe blir förbannad över detta, eftersom enligt hans åsikt ska barnarbete inte 
användas i någon omständighet. Därför bestämmer han sig att skriva en artikel om saken i 
Hufvudstadsbladet, så att hela Finland får veta hur hemsk business Göran bedriver med sin 
glassfabrik. Artikeln, som Joppe skrev, publicerades i Hufvudstadsbladet den 1.4.2020, 
alltså just före den hetaste glassförsäljningssäsongen skulle börja.  
 
Till följd av publikationen av artikeln sjönk försäljningen av Görans Glassfabriks glassar 
drastiskt, eftersom ingen vill stöda barnarbete. Göran är helt förstörd av saken, eftersom 
artikeln är ju helt falska nyheter! Det är inga barn som är inblandade i glassproduktionen, 
utan han har ju endast erbjudit tillfälle för hans 16-åriga brorsdotter Ella att sommarjobba 
på kiosken i Eira strand. Det måste vara hans konkurrent Esa Eskimo som har spridit dessa 
falska nyheter… Göran är helt säker på att skrivande av en sådan artikel utan att dubbelkolla 
bakgrundsinformationen måste strida mot god journalistsed.  



 
Även Mimmi har läst artikeln och blivit rasande över situationen, eftersom hon brinner för 
att skydda barnens rättigheter. Hon bestämmer sig för att Göran måste bestraffas. Under en 
natt går Mimmi och hennes kompis Nanna ut till Görans Glassfabriks kiosk. Mimmi och 
Nanna sprayar tillsammans med spraymålfärg på fönstret ”FY SKÄMS”. Nästa morgon 
kommer Göran till kiosken och märker vad som har hänt. Det tar två dagar att putsa bort 
spraymålfärgen, och under den tiden kan Göran inte hålla kiosken öppen. Själva 
rengörandet av kiosken kostar 2 000 euro, eftersom det behövs speciella medel för att få 
färgen att lossna. Som tur kan man se Mimmi och Nanna spraya kiosken i kioskens 
kameraövervakning, så Göran får vetskap om vem som orsakat skadan.   
 
Nu vänder sig Göran till dig, eftersom du är expert i skadeståndsrättsliga ärenden. Han är 
förtvivlad över hans dåliga tur och funderar, ifall han kan kräva skadestånd från någon för 
alla dessa förluster. Göran har redan krävt skadestånd av Mimmi och Nanna, men Nanna 
vägrar betala, eftersom hon tycker saken var Mimmis idé och hon tänker inte ansvara för 
något endast för att hon hjälpt Mimmi. Dessutom har Nanna inga pengar att betala 
skadestånd. Mimmi vägrar att betala hela skadeståndet och yrkar att hon ansvarar endast 
för hälften av skadeståndet, då hon och Nanna orsakade skadan tillsammans.  
 
Ge en motiverad juridisk bedömning över hurdana skador det är fråga om, vad som ersätts 
vid sådana skadetyper och vem som är skyldig att ersätta skada.  
 


