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Advokaten Agneta

Böcker

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.

BAKA UTAN UGN
Camilla Hamid
Bokförlaget Ester Bonnier
En av mina favoritbloggare inom bakning är Camilla
Hamid som skriver i My Kitchen Stories. I denna
bakbok presenterar hon hela 60 recept med ”no bake”-recept, perfekta för den som saknar ugn av någon
anledning, för studentboendet eller på resan, eller så
testar man bara för att receptet verkar mumsigt. Vad
sägs om ihopkokta hallongrottor, klassikern chokladbollar (men med fyllning av passionsfruktscurd),
70-talsklassikern radiokaka, trifles, cheesecakes,
tårtor och mycket mer. Inga konstiga ingredienser.
”No bake” betyder ingen ugn men att koka ihop en
del ingredienser får man räkna med och att använda
kyl och frys. Jag tycker den ger en del nya idéer om
hur man kan bygga ihop smarriga desserter och hur
mycket gott man kan göra ganska enkelt och snabbt.
Layout och bilder är tilltalande och recepten tydliga.
En härlig bakbok som precis som bloggen passar alla
med intresse för bakning och goda desserter.

Om juridiska begrepp
på bokstaven X
Vad är xenofobi?
Xenofobi innebär att en person har en intensiv och irrationell rädsla för främlingar.
En person som har xenofobi kan bli främlingsfientlig på grund av exempelvis etniska
fördomar och detta kan i sin tur leda till att
personen begår ett så kallat hatbrott.
Vad är då hatbrott? Ett hatbrott kan till
exempel vara att skriva ett öppet Facebookinlägg om att en viss folkgrupp är kriminell
eller att misshandla någon för att denne
kommer från en viss plats. För att ett brott
ska klassas som ett hatbrott krävs att
gärningspersonen utför gärningen på grund
av en person eller grupps egenskaper, såsom
dess ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.
Hets mot folkgrupp och olaga diskriminering är två brott i 16 kap. brottsbalken
som definieras som hatbrott. Flera andra
typer av brott kan bedömas vara hatbrott
genom speciella straffskärpningsregler, som
gör att brott med hatbrottsmotiv bedöms
hårdare än andra brott. Om en person exempelvis klottrat på en vägg och dessutom
uttryckt sig nedlåtande mot en viss etnisk
grupp i sitt klotter, kan straffet bli hårdare
än vad det skulle ha blivit för skadegörelsen
utan hatbrottsmotivet.
Vad är hets mot folkgrupp? Brottet hets
mot folkgrupp är ett hatbrott som begås genom att någon i ett uttalande eller ett meddelande som sprids, hotar eller uttrycker
missaktning, mot en grupp av personer med
anspelning på någon av de ovan nämnda
hatbrottsgrunderna om ras eller trosbekännelse, etc. Utöver uttalanden och meddelanden så omfattas också gester, till exempel
kroppsspråk eller märken på kläderna av
bestämmelsen. I ett antal rättsfall har personer dömts för hets mot folkgrupp då de
burit nazistiska symboler på sina kläder.
Vad menas då med att meddelandet
ska ha spridits? Yttranden inom den helt
privata sfären omfattas inte av lagen. Det
krävs i princip att meddelandet ska ha nått
en grupp människor som utgör mer än
ett fåtal. Vad ett fåtal innebär är inte fast
bestämt men bör enligt Högsta domstolen
i vart fall, beroende på omständigheterna,
utgöra mer än tre personer. Det krävs inte
att en större grupp personer faktiskt tagit
del av meddelandet, utan spridningskravet är uppfyllt så fort meddelandet gjorts
tillgängligt för en större grupp.
Vidare förutsätts hot eller missaktning
för att brott ska ha begåtts. Missaktning mot en grupp behöver inte vara lika
allvarlig som den som krävs för att leda
till ansvar för förtal eller förolämpning
avseende en enskild person. Det räcker med
uttalanden som är förlöjligande eller nedsättande för gruppens anseende. Däremot
omfattar kriminaliseringen inte saklig kritik
av en folkgrupp.
Om meddelandet haft ett särskilt kränkande eller hotfullt innehåll och spritts i
stor omfattning kan straffet för grov hets
mot folkgrupp bli fängelse i högst fyra år.
Högsta domstolen ansåg i ett mål år 2006
att de hundratals flygblad som spridits i en
skola, av sex personer, som innehöll synnerligen nedlåtande uttalanden om homosexu-

ella var hets mot folkgrupp. Gärningen bedömdes som grov då det skett på en skola
samt att placeringen av flygbladen i och
på elevskåpen inneburit att unga personer
erhållit dessa utan att ha haft tillfälle att ta
ställning till om de velat ta emot flygbladen
eller inte. Vidare ansåg Högsta domstolen
att syftet med den debatt som gärningspersonerna velat initiera hade kunnat uppnås
utan uttalanden som varit nedsättande för
homosexuella, varför gärningen inte kunde
anses vara tillåten med stöd av yttrandefriheten.
Vad är olaga diskriminering? Det är
diskriminering som sker i näringsverksamhet, vid allmän tjänst eller allmänt uppdrag
samt i vissa fall vid offentlig tillställning,
på grund av någons ras, hudfärg, etnisk
bakgrund, trosbekännelse, sexuell läggning
eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Med diskriminering förstås att med
avsikt behandla någon mindre förmånligt
än andra, vilket kan komma till uttryck
på olika sätt såsom genom uttalanden,
gester eller våldshandlingar. Att en person
avvisas utan skäl från en lokal är exempel
på olaga diskriminering. Brottet kan också
begås mer passivt genom att exempelvis en
näringsidkare inte bryr sig om att betjäna
en kund.
Precis som vid hets mot folkgrupp kräver
straffansvar för olaga diskriminering uppsåt av gärningspersonen, det vill säga att ha
avsikt att göra eller inte göra något.
År 2008 förde Diskrimineringsombudsmannen en skadeståndstalan i Högsta
domstolen om olaga diskriminering efter
att tretton unga män utfört flera undersökningar av krogdiskriminering i tre
storstäder i Sverige. Undersökningarna
genomfördes så att grupper om två eller tre
personer med ljus hy och hårfärg respektive
grupper bestående av två eller tre personer
med mörk hy och hårfärg försökte komma
in på olika nöjesställen. Undersökningen visade att de som hade ljus hår- och hudfärg
kom in på den krog som det var fråga om i
målet, samtidigt som de med mörk hår- och
hudfärg nekades inträde. Restaurangen fick
betala skadestånd med 5000 kr till var och
en av de personer som blivit utsatta för
olaga diskriminering.
Avslutningsvis vill jag dela några kloka ord
av den amerikanske poeten och fredsförespråkaren Mattie Stepanek (1990-2004).
”Enighet är en styrka ... När
det finns lagarbete och
samarbete, kan underbara saker uppnås.”

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.
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”Priserna ökar
i hela landet”
Svensk Mäklarstatistik har presenterat bostadsstatistik för årets första
månad. Bil & Bostad sammanställer vad
experterna i branschen har att säga om
starten på året.
Under årets första månad har priserna på
bostadsrätter ökat med en procent i riket
medan villapriserna är oförändrade, enligt
den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik. I jämförelse med föregående år
har det skett en ökning på sju procent för
bostadsrätter och tretton procent för villor.
– Senaste statistiken visar att priserna
fortsätter att öka i hela landet vilket är ett
resultat från att marknaden kickat igång
igen efter julledigheten. Ser man på årstakterna kan man också se att ett intresse för
villor också börjar öka, kommenterar Jenny
Stenberg, vd Fastighetsmäklarförbundet.
– 2021 börjar med prisuppgångar i de
flesta av rikets större städer som överträffar
både förra månadens och förra årets statistik för samma period. Det tyder på att den
rekordheta marknaden vi såg under 2020
fortsätter. Jag tror att vi kommer se en fortsatt stor efterfrågan på framförallt villor
men också fritidshus, säger Liza Nyberg, vd
för Svensk Fastighetsförmedling.
– Det är något förvånande siffror den här

gången. Villautbudet är extremt lågt just nu
och våra mäklare märker av ett stort tryck
på de hus som kommer ut till försäljning.
Känslan är också att det är när något lägre
efterfrågan på bostadsrätter, framförallt
mindre lägenheter. Det här avspeglas
inte riktigt i siffrorna än. Vi kan även se
en ökad efterfrågan på nyproduktion.
Prisökningarna på övriga marknaden gör
att nyproducerade bostäder ses som mer
prisvärda och attraktiva alternativ, säger
Johan Engström, vd Fastighetsbyrån.
Priserna på fritidshus fortsätter stiga och
har nu ökat med tolv procent det senaste
året.
– Årets säsong för fritidshus inleds
tidigare än vanligt, i delar av landet är den
redan i gång. Pandemin gör att en del bostadsköpare redan nu vill säkra sommarens
semester som sannolikt blir på hemmaplan
även i år, säger Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
– Trycket på fritidshus har varit större än
vanligt det senaste halvåret och vi ser inga
tecken på att det skulle mattas av, snarare
tvärtom. Jag tror att vi det kommande året
kommer se en fortsatt rekordstor efterfrågan
på fritidshus sett till att många nog stannar
i Sverige även den här sommaren, säger Liza
Nyberg vd på Svensk Fastighetsförmedling.

FAKTA
Så har bostadspriserna i riket förändrats det senaste året
Bostadsrätter
Villor
Fritidshus

Förändring
+ 7%
+ 13%
+ 12%

Medelpris
44 273 (kr/kvm)
3 892 000
2 028 000

