
Kontakta mig, jag har närmare 30 års 
erfarenhet av Umeås bostadsmarknad.
Du når mig direkt på 070-595 75 77.
Peter Lindeberg

Skolgatan 49, Umeå. 090-14 93 90. www.maklarringen.se

Fri försäljningsvärdering

Visste ni...
att flyttsläp ingår när ni byter bostad via oss?

  ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD ANNONS6

Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad 
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar 
på läsarnas frågor i juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Vad är yrkande?
Ett yrkande är en parts begäran att dom-
stolen ska meddela en dom eller ett beslut 
med ett visst innehåll. Yrkandet är mycket 
viktigt i en domstolsprocess.

I tvistemål kan yrkandet vara att svaran-
den ska göra något, till exempel betala dig 
50 000 kronor, flytta från en lägenhet eller 
ta bort egendom från fastighet. Yrkandet 
kan även avse att domstolen fastställer att 
ett avtal ska ha ett visst innehåll.

Yrkandet och skälen för yrkandet ska 
finnas med i stämningsansökan som du 
sänder till domstolen. Om du till exempel 
har en fordran, kan yrkandet vara att N.N. 
ska betala dig 50 000 kr på grund av att du 
sålt en bil till N.N., som N.N. inte betalat.

Domstolen delger N.N. stämningsan-
sökan och uppmanar N.N. att inkomma 
med ett svaromål. I svaromålet anger N.N. 
om ditt yrkande medges eller bestrids 
samt grunderna för det. I exemplet ovan 
kanske N.N. påstår att hen redan betalat 
för bilen. Om N.N. kan bevisa att hen har 
betalat, ogillar domstolen ditt yrkande om 
betalning. Om inte, bifaller domstolen ditt 
yrkande i en dom och bilköparen måste 
betala dig.

I brottmål kan åklagaren till exempel 
yrka på att någon ska dömas till fängelse 
eller böter för misshandel. Om åklagaren 
bevisar brottet misshandel dömer domsto-
len enligt yrkandet.

Vad är yttrandefrihet?
Yttrandefrihet innebär en frihet att i 
tal, skrift, bild eller på något annat sätt 
meddela upplysningar eller uttrycka sina 
tankar, åsikter och känslor. Yttrandefri-
heten innebär även ett förbud mot censur, 
vilket betyder att framställningar inte får 
underkastas myndighets eller domstols 
granskning innan de offentliggörs.

Yttrandefriheten får begränsas med stöd 
av lag, men endast för att tillgodose de 
ändamål som är godtagbara i ett demokra-
tiskt samhälle. Till exempel med hänsyn till 
rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän 
ordning och säkerhet, enskildas anseende, 
privatlivets helgd eller förebyggandet eller 
beivrandet av brott. Begränsningen får 
aldrig sträcka sig så långt att den utgör 
ett hot mot den fria åsiktsbildningen. En 
begränsning av yttrandefriheten får inte 
heller göras endast med anledning av po-
litisk, religiös, kulturell eller annan sådan 
åskådning.

I FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna artikel 19 fastslås 
att ”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och 
yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet 
att utan ingripande hysa åsikter samt söka, 
ta emot och sprida information och idéer 
med hjälp av alla uttrycksmedel och obe-
roende av gränser.” Bestämmelsen infördes 
efter andra världskriget för att FN ville 
försäkra sig om att de övergrepp som då 
skedde inte skulle ske igen i framtiden.

Även i artikel 10 i Europakonventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna, 
som gäller som lag i Sverige, fastslås att var 
och en har rätt till yttrandefrihet. Yttran-
defriheten är även skyddad genom vår 
grundlag regeringsformen, som tillförsäkrar 

var och en skydd för informations-, mötes-, 
demonstrations-, föreningsoch religionsfri-
het, vilka är förutsättningar för yttrandefri-
het. För yttrandefrihet i radio, film och TV 
gäller yttrandefrihetsgrundlagen (”YGL”).

I en del länder är yttrandefriheten betyd-
ligt mer begränsad än vad den är i Sverige. 
I Kina kan delar av internet, till exempel 
Facebook, inte nås på grund av censur. I 
Nordkorea har invånarna överhuvudta-
get ingen tillgång till internet och staten 
kontrollerar radio och tv, vilket innebär att 
yttrandefrihet saknas i Nordkorea.

Vad är yttrandefrihetsbrott?
Bryter någon mot yttrandefrihetsbestäm-
melserna är det framförallt brottsbalkens 
regler om hets mot folkgrupp, förtal och 
förolämpning eller yttrandefrihetsbrotten i 
YGL som kan bli aktuella.

Hets mot folkgrupp är ett brott som 
begås uppsåtligen genom ett uttalande el-
ler ett meddelande som sprids. Uttalandet 
eller meddelandet ska hota eller uttrycka 
missaktning för en folkgrupp eller annan 
grupp på grund av ras, hudfärg, nationellt 
eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller 
sexuell läggning. I rättspraxis förekommer 
det att talare i samband med demonstratio-
ner har dömts för hets mot folkgrupp.

Brottet förtal innebär att någon utpekar 
en annan person som brottslig eller klan-
dervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar 
uppgift som är ägnad att utsätta denne 
för andras missaktning och som typiskt 
ska vara avsett att skada personen. Ett 
exempel är under metoo-rörelsen 2017 när 
Cissi Wallin uppgav att Fredrik Virtanen 
våldtagit henne 2006. Förundersökningen 
lades ned och åklagaren har väckt åtal med 
yrkande om att Wallin ska dömas för grovt 
förtal. Dom meddelas i december 2019.

Brottet förolämpning innebär att någon 
direkt till dig uttalar en beskyllning, nedsät-
tande eller beter sig på ett förödmjukande 
vis på ett sätt som är ägnat att kränka din 
självkänsla eller värdighet. En förolämp-
ning ska vara ägnad att såra dig.

Jag avslutar med ett citat av Winston 
Churchill: ”Alla är för yttrandefrihet. 
Knappt en dag passerar utan att den prisas 
till skyarna, men en del personers uppfatt-
ning om den är att de är fria att säga vad 
de vill, men om någon annan säger någon-
ting tillbaka, är det en skandal.”

Om juridiska begrepp 
på bokstaven Y

Böcker

ANNA ÖBERG
Bokläsare

SMART MAT FÖR EN FRISK KROPP OCH HJÄRNA
Susanne Hovenäs & Veronica Hedberg
Bokförlaget Semic

Vi vet ganska mycket nuförtiden om hur och vad vi bör äta. 
Trots detta så är det svårt att välja rätt och få till en bra helhet. 
Vi har tillgång till ett stort utbud av mat av olika ursprung och 
kvalitet, hel- och halvfabrikat såväl som olika råvaror i affären. 
Matens effekter på vårt mående är ständigt aktuellt. Det är 
många som vill påverka oss av olika skäl, som exempelvis för 
försäljning eller dieter. Vi har också en del kulturell påverkan i 
vårt matval som inte alltid är positivt för hälsan. Samtidigt ser 
vi hur mycket man kan påverka sitt mående, utseende och åld-
rande genom kosten. Bokens författare vill visa på att det finns 
sätt att påverka hälsan genom att äta mer växtbaserat och mer 
fiberrikt. De har valt inriktningen vegansk kost och vill visa på 
hälsovinsterna med detta levnadssätt.

Boken innehåller mycket information baserat på olika studier 
som författarna tagit fasta på, samt en del recept. Boken har 
ett tydligt och snyggt upplägg och känns modern. Den faller 
dock på eget grepp genom att lovorda bara en typ av diet – det 
är mycket man inte ska äta enligt författarna. Jag gillar inte 
så mycket förbud eller skrämsel, men det är klart att de har 
bra argument både hälsomässigt och miljömässigt. De olika 
recepten känns genomtänkta om än lite få till antalet. Det finns 
definitivt recept jag skulle kunna prova laga, som nötbullar 

i gräddsås, veganglass på banan 
eller bönmacka med ärthummus. 


