
SKA 1 – inlämningsuppgift 
  
Uppgiften är baserad på sidorna 7-9, 30-32, 37-38 och 41 i boken Ellen Efterstøl-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 1 DL för inlämning Lektion/genomgång av uppgift 

G1 Tisdag 12.5. 
 

Torsdag 14.5. kl. 15.00-16.30 
 

G2 Måndag 11.5. 
 

Torsdag 14.5. kl. 16.30-18.00 
 

G3 Fredag 15.5. 
 

Måndag 18.5. kl 13.30-15.00 

G4 Fredag 15.5. Måndag 18.5. kl. 15.00-16.30 

G5 Måndag 11.5. Onsdag 13.5. kl. 16.30-18.00 
G6 Söndag 10.5. Onsdag 13.5. kl. 16.30-18.00 

G7 (intensiv) Onsdag 13.5. Söndag 17.5. kl. 10:30-12:00 
  
  
UPPGIFT:  
  
Det var en varm sommardag i Tölö. Fotbollskamraterna Allan och Bruno sparkade boll och övade på 
sina tricks på Väiskis plan, så som de gjorde varje lördag. Allan föreslog efter en halvtimme att de 
skulle öva på några tacklingar och axel-mot-axel som kräver fysisk kontakt och styrka. Sådant behövs 
när man vill vinna i fotboll, och imponera på åskådare, tyckte pojkarna. Efter några omgångar med 
hårda fysiska tag från pojkarna, råkade Allan slå sin armbåge mot Brunos öra så att Bruno tappade 
balansen, steg fel och vrickade sin fot. Allan undrade hur det gick och Bruno sa att det nog inte var 
något värre och att “det nog går över snart”. Pojkarna avslutade träningen där, och Bruno gick hem 
och vilade sin fot. 
  
Två dagar efter fotbollsträningen ringer Bruno till Allan och konstaterar att han haft sådana hemska 
besvär med foten att de åkt till akuten på Mejlans som diagnostiserat en spricka i hans vrist. Läkaren 
hade beordrat Bruno en minst fyra veckors paus från idrott. Brunos föräldrar har övertalat honom 
att kräva skadestånd av Allan för skadan som han har påfört Bruno. Bruno ber därmed om finansiell 
ersättning för läkarbesöket och kryckor de måste köpa. Varken Allan eller Bruno har någon relevant 
försäkring. 
  
Gör en rättslig bedömning av Allans skadeståndsrättsliga ansvar. 
 

 


