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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BIL & BOSTAD

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

ANNONS

Bilar från A till Ö
Varför heter bilarna som de gör? Umeås största bil- och språknörd, Fredrik Andersson, söker svar på denna och andra frågor
i en faktafylld artikelserie om gamla och nya bilar.

Om juridiska begrepp
på bokstaven V
Vad är visselblåsare?
En visselblåsare är i juridiska sammanhang en person som slår larm till massmedier eller kontrollorgan om oegentligheter
hos till exempel en myndighet eller ett
företag, inte sällan på sin egen arbetsplats. För att yttrandefriheten ska fylla sin
funktion i en demokrati är visselblåsaren
viktig.
En arbetstagare har ofta information
som inte är tillgänglig för allmänheten och
det är därför angeläget att han eller hon
slår larm om allvarliga missförhållanden så
att dessa kan komma fram, åtgärdas eller
undanröjas. Studier har visat att arbetstagare som får kännedom om oegentligheter
ofta avstår från att slå larm. Skälen till
detta kan vara flera, till exempel rädsla för
att drabbas av repressalier eller osäkerhet
kring vilket skydd arbetstagaren skulle få.
En känd visselblåsare i Sverige är Ingvar
Bratt, som år 1985 avslöjade Bofors
olagliga vapenaffärer. Till följd av detta
uppkom mycket känslor och debatt, vilket
sedan ledde till ny svensk lagstiftning om
företagshemligheter, den så kallade Lex
Bratt.
En annan visselblåsare är Sarah Wägnerts, en undersköterska på ett äldreboende
som år 1997 avslöjade missförhållanden
inom äldreomsorgen. Efter detta antogs
ny lagstiftning, den så kallade Lex Sarah.
Lex Sarah reglerar anställdas skyldighet att
rapportera missförhållanden och påtagliga
risker för missförhållanden, samt en skyldighet för den ansvariga för verksamheten
att utreda och åtgärda felaktigheter.
Vidare kan den tidigare CIA-anställda
Edward Snowden nämnas. Han läckte sekretessbelagda dokument som avslöjade ett
övervakningsprogram som USA använde
för att massbevaka den egna och andra
länders befolkning. Vad som gäller för visselblåsare och meddelarfrihet i USA avgörs
enligt amerikansk rätt. Med anledning
av den före detta presidenten Trumps uttalanden och avstängning från vissa sociala
medier förekommer en viktig debatt om
yttrandefriheten i en demokrati.
Vad är vedergällning?
Vedergällningsteorin är en äldre, numera
obsolet, teori inom straffrätten som innebär
att den som begått ett brott ska mötas
med samma medel. ”Öga för öga, tand
för tand” eller ”Samma lyte han har vållat
att en annan fick, skall han själv få” är
talesätten som tidigare rättfärdigat ett valt
straff utifrån vedergällningsteorin. Det
valda straffet motiveras alltså inte med ett
preventivt syfte såsom att förebygga brott.
På medeltiden var vedergällningsprincipen straffets absoluta grund. Kyrkans
syn på vedergällning var då att det var
Gud som gav gärningsmannen ett straff.
Om den brottsliga gärningen ansågs mer
allvarlig skulle straffet slå hårdare på den
brottslige. Vedergällningen syftade dessutom till att avskräcka samhällets invånare
från att begå brottsliga gärningar. Straffen
verkställdes med grymhet och var en markör på att ett begånget brott skulle leda till
allvarliga konsekvenser. Ett annat syfte med
vedergällningen var att härskaren kunde

demonstrera sin makt när stora folkmassor
samlades för att bevittna kroppsstraff och
grymma avrättningar.
Vad är villkorlig dom?
Villkorlig dom är en påföljd som domstolen kan döma ut till en individ som
begått ett brott, istället för att utdöma ett
fängelsestraff. Gärningspersonen underkastas med den villkorliga domen en prövotid
utan övervakning under två år. Prövotiden
räknas från den dag brottmålsdomen vunnit laga kraft.
Domstolen dömer ut villkorlig dom som
påföljd ifall rätten anser att påföljden inte
bedöms kunna stanna vid böter istället för
ett fängelsestraff. Domstolen ska också
beakta om det saknas särskild anledning
att befara att gärningspersonen kommer att
fortsätta begå brott.
Den villkorliga domen kan förenas med
böter. I de fall den dömda samtycker till det
kan även samhällstjänst eller arbete för att
begränsa en skada som gärningspersonen
orsakat genom brottet utdömas.
Under prövotiden ska gärningspersonen
efter förmåga vara skötsam, samt fullgöra
eventuell samhällstjänst utifrån Kriminalvårdens arbetsplan. Missköter sig personen
under prövotiden kan domstolen, efter
begäran från åklagare, meddela föreskrift
om skadestånd, meddela en varning till
gärningspersonen eller bestämma en annan
påföljd för brottet, till exempel fängelse.
År 2018 dömdes en man för bokföringsbrott till villkorlig dom och samhällstjänst.
Om fängelse hade valts som påföljd hade
mannen istället fått fängelse i tre månader.
Mannen kallades till möte hos Frivården
men inställde sig inte. Mannen ringde upp
och förklarade att han var på Cypern, där
han arbetade och att han skulle undersöka
möjligheten att resa till Sverige för att fullgöra samhällstjänsten. Mannen hörde aldrig mer av sig, trots att Frivården försökte
kontakta honom flera gånger. På grund
av detta förde åklagaren talan om att undanröja den villkorliga domen. Domstolen
ansåg misskötsamheten vara för stor för att
enbart meddela en varning och beslutade
därför att undanröja den villkorliga domen.
Istället fick mannen fängelse i tre månader.
Jag avslutar med några kloka ord från
Thomas Edison, som uppfann glödlampan.
”Jag har inte misslyckats. Jag har hittat
10 000 sätt som inte fungerar.”

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,
Advokatbyrån Nywa

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.

Aston Martin Cygnet

Cygnet – rar liten fågel
Svanar är inte sällsynta fåglar. Men
bilar som heter som späda svanar ser
man sällan. I hela världen finns det inte
ens 800 bilar som heter Cygnet.
Den engelske författaren Peter Child
började sin skrivarbana på sextiotalet med
att sätta samman sketcher och snabba
skämt som såldes till det amerikanska
radioprogrammet Funnybirds. Programtiteln betyder ungefär ”konstiga fåglar” eller
”roliga fåglar” och visst flaxade där förbi
ett och annat riktigt roligt skämt, även om
en nutida lyssnare kan konstatera att programseriens humor inte alltid åldrats med
värdighet. Men alla är vi barn i början – så
ock Peter Child. Från Funnybirds fortsatte
han till BBC-radioprogrammet The Motorway Men (titeln betyder ”motorvägsmännen”), som sändes 1972. Child var en av
seriens två manusförfattare.
Från komedi verkar steget vara långt
till facklitteratur om finishen på billack,
men ett sådant steg togs icke desto mindre
av Peter Child. Han skrev tre lackfackböcker samtidigt som han arbetade som
både kvalitetskontrollansvarig och förste
testförare hos den brittiska biltillverkaren
Aston Martin. I presentationstexter om sig
själv har Child skrivit att han som biltestare körde fler än 3000 fordon och att han
sammanlagt har kört mer än 480 000 mil
utan olyckor. Och på tal om det, trafiksäkerhetstips var också en sträng på Childs
litterära lyra. Han skrev böckerna Notes
for Good Drivers och Notes for Company
Drivers (titlarna betyder ungefär ”tips till
goda förare” respektive ”tips till företagschaufförer”).
Testade eget bilmärke
Peter Child nöjde sig dock inte med att
testköra bilar eller att skriva om hur de
skulle köras eller lackeras – han byggde
också egna. Under åren 1982-1985 drev
han företaget Cygnet Cars Ltd, som
tillverkade bilmärket Cygnet (det engelska
ordet cygnet betyder ”ung svan”). En av
Cygnet-modellerna hette Monaco. Den var
en fyrsitsig coupé som med tanke på Childs
kännedom om ämnet säkert var snyggt
lackerad (men som sanningen att säga ändå
var hemskt ful). Modellen Monaco tillverkades i ett tiotal exemplar. Det fanns också
en cabrioletversion av Monaco – Cygnetina
– samt en retro-inspirerad modell som hette
Roadster. Cygnetina och Roadster tillverkades i vardera ett exemplar.
Peter Child är nu pensionerad från sina
plikter inom personbilsproduktion och
skriver skönlitteratur i stället.

Namnet Cygnet kom senare också att
användas av Aston Martin. Svannamnet
anknyter inte till någon tidigare tradition
av liknande modellnamn hos märket, men
så var Cygnet också en helt ny och tämligen oväntad sorts Aston Martin-modell
– en tre meter lång lyxmikrobil. Stora och
dyra bilar är väl imponerande, men har inte
så mycket att tillföra i stadstrafik. Små och
dyra bilar, däremot, är vad stadens förare
vill ha, tycks Aston Martin ha resonerat.
Cygnet var till stora delar samma bil som
Toyota iQ, men för att övertyga oss om att
det ändå var en äkta Aston Martin gjorde
engelsmännen en egen, mycket påkostad
inredning och en delvis ny front (vilket
förstås innebar att svanungen försågs med
märkets vingformade emblem). Trots Aston
Martins ansträngningar rådde det delade
meningar om huruvida Cygnet var en riktig
– och ovanligt billig – Aston Martin eller
en dyr Toyota. Det fanns dessutom starka
åsikter om bilens utseende. Flera motorskribenter kallade Aston Martins unga svan för
en ful ankunge. Särskilt ful var den dock
inte. De som klagade på Cygnets utseende
jämförde gissningsvis med märkets stora
sportbilar, och en sådan jämförelse kan ju
knappast utfalla till mikrobilens fördel.
Cygnet på köpet
Det är oklart om det berodde på att
konsumenterna ogillade bilens utseende,
att de tyckte att det var onödigt att betala
tre gånger mer än nödvändigt för en bil
som ändå förr eller senare skulle få sina
törnar i stadstrafiken eller om det berodde
på helt andra saker, men det var i alla fall
inte särskilt många mikrobilsköpare som
tog Cygnet under sina vingar. Det sägs att
Aston Martin slängde in en Cygnet på köpet om kunden beställde en One-77. Men
denna trettonmiljonerkronorsbil såldes
ju bara i 77 exemplar
(därav namnet), så inte
heller detta erbjudande förvandlade Cygnet
till försäljningssuccé.
Mikrobilens svanesång kom 2013,
efter mindre än
två års tillverkning.
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