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70 recept på mat som ”gör sig själv”, hur bra är inte 
det? Tyvärr finns det vissa (även i min familj) som inte är 
så förtjusta i grytor, sås och blandade ingredienser, men 
lyckas man med smaker, konsistenser och tillbehör så är 
grytor fantastiskt gott och praktiskt.

Här finns smaker från hela världen som chicken tikka 
masala, chili med högrev, kimchigryta med tofu, malaysisk 
laksa, moules marinieres eller klassisk ärtsoppa. I slutet av 
kokboken presenteras förslag på efterrätter och tillbehör 
som man kan göra när man vunnit tid i matlagningen 
genom att göra grytor. Exempelvis sabayonne med färska 
bär, pannacotta, dukkah eller grytbröd.

Tareq Taylor är omåttligt populär både för sin person-
lighet och matlagning och numera också som tv-personlig-
het och sångare, så detta blir säkert en succébok såväl för 
de som gillar personen Tareq som de som uppskattar att 
få ny inspiration i sin matlagning till både vardag och fest.

Vad som kommer att hända med bostads-
priserna under 2023 och vad som blir 
viktigt att tänka på vid bostadsaffärer är 
högst relevanta frågor för alla som vill 
sälja eller köpa bostad – inte minst efter ett 
turbulent 2022.

Svensk Fastighetsförmedling siar om 
ökad aktivitet på marknaden under året 
men att prisuppgången kommer att dröja. 
Positivt med att priserna justerats nedåt 
är att fler unga nu har råd att ge sig in på 
marknaden.

– Köper man nytt – och större – nu, är 
det rejält rabatterat jämfört med för ett år 
sedan. Det gör att man får bättre betalt för 
det man säljer, än det man köpte för, och 
det kostar mindre att byta upp sig, säger 

Erik Wikander, vice vd Svensk Fastighets-
förmedling.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 
mäklarenkät Bopanelen visar att 55 pro-
cent av mäklarna tror att bostadspriserna 
kommer att fortsätta sjunka under 2023, 
åtminstone inledningsvis.

– Det osäkra omvärldsläget kommer 
att fortsätta påverka konjunkturen och 
hushållens ekonomi framöver. Många bo-
städer säljs runt utgångspriset och kraftiga 
budgivningar är mycket ovanligt. Tidigast 
under våren 2023 tror vi på en riktig 
återhämtning på bostadsmarknaden, säger 
Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling.

Nytt & noterat

Att elbilar tappar i räckvidd i kyla är känt, 
men inte exakt hur mycket. Detta ville den 
norska tidskriften Motor ändra på och har 
testat 31 bilmodeller i temperaturer mellan 
noll och minus tio grader. Testet visar att 
räckviddstappet bland bilarna varierar 

mellan elva och 31 procent och att de flesta 
modeller befinner sig inom spannet 14 till 
22 procent. Som exempel går en modell 
med femtonprocentigt räckviddstapp och 
uppgiven räckvidd på 480 kilometer i dessa 
temperaturer alltså 408 kilometer.

Räckviddstest i skandinaviskt vinterklimat
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Agneta Gustafsson och Josef Angerbjörn är advokater vid Advokat-
byrån Nywa. I Bil & Bostad förklarar de första onsdagen varje månad 
juridiska ord och begrepp samt svarar på läsarnas frågor om juridik, 
främst om avtalsrä�  och bostadsköp.

Fråga advokaten

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, e-posta 
din fråga till 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.

JOSEF
ANGERBJÖRN
Advokat, 
Advokatbyrån Nywa

Hej Josef,
Strax innan jul köpte jag ett smycke som 
jag sedan gav i julklapp till min � ickvän på 
julafton. Min � ickvän uppskattade smycket 
men det var dessvärre i fel storlek och jag 
har tyvärr inte kvar kvittot. Det jag undrar 
är hur mina möjligheter till ett byte eller 
liknande ser ut då det gått cirka två veckor 
sedan köpet samt att jag inte har något 
kvitto?

Med vänliga hälsningar,
Simon

Hej,
Tack för din fråga. Hur dina möjligheter 
ser ut till att byta eller lämna igen varan 
beror på vilka villkor som gällde vid köpet. 
Det har även betydelse om du köpt varan 
som konsument och om varan köpts på 
distans, det vill säga online eller liknande, 
eller om varan köpts i en fysisk butik.

När en privatperson köper en vara av en 
näringsidkare, det vill säga ett företag, för 
att huvudsakligen använda varan för eget 
bruk anses personen vara konsument. Köp 
av julklappar faller därav huvudsakligen 
in under begreppet konsumentköp vilket 
är positivt eftersom konsumenter innehar 
större möjligheter att ångra ett köp.

Vissa bestämmelser angående konsu-
mentköp är tvingande, det vill säga de gäl-
ler oavsett vad företaget eller butiken anger 
i sina villkor. En sådan bestämmelse är den 
som stadgar att konsumenter vid köp på 
distans har rätt att ångra sitt köp inom 14 
dagar efter mottagande av varan. Det � nns 
dock några undantag från nyss nämnda 
huvudregel som medför att det inte är 
möjligt att ångra sitt köp. Två undantag är 
speciellt aktuella vid julklappar. Det första 
är specialbeställda varor som är personliga, 
till exempel smycken som är graverade, det 
andra är brutna förseglingar av förpack-
ningar som innebär att en retur skulle vara 
olämplig i och med hälso- och hygienskäl.

En konsument som köpt en vara på 
distans har alltså 14 dagar på sig att 
återlämna varan eller tydligt meddela 
försäljaren att man ångrar sitt köp. Företag 
och butiker som säljer varor på distans 
har dock en skyldighet att ge konsumenten 
informationen om ångerrätt i samband med 
köpet. Om information inte ges om vilka 
villkor som gäller har man en ångerrätt 
under ett års tid.

Köper man en vara i en fysisk butik har 
man däremot ingen sådan lagstadgad rätt 
att ångra ett köp, förutsatt att det inte är 
något fel på varan. Om det gått längre tid 
än 14 dagar sedan mottagandet eller köpet 
av varan är det dock inte helt kört. Många 
butiker och företag erbjuder nämligen öp-
pet köp och bytesrätt. Öppet köp innebär 
att du har en möjlighet att ångra ett köp 
genom att återlämna varan och därmed få 
tillbaka pengarna. Innebörden av bytesrätt 
är precis som det låter, en rätt att byta 
exempelvis storlek eller färg på varan.

Bytesrätt och öppet köp är dock inte 
några lagstadgade skyldigheter som företag 
och butiker har, utan de väljer själva om 
och i så fall hur länge, de vill erbjuda detta 

till sina kunder. Under juletider brukar 
många butiker erbjuda öppet köp och by-
tesrätt, ibland även under en förlängd tids-
period. Anledningen är att företagen förstår 
att många köper sina julklappar i tid och 
vill ha möjligheten att byta eller lämna 
tillbaka julklappen om den inte passar.

Ytterligare värt att notera är att vissa 
typer av varor oftast undantas från öppet 
köp och bytesrätt. Till exempel produk-
ter på rea eller underkläder. Företag och 
butiker kan även välja att endast ha öppet 
köp på oöppnade förpackningar eller på 
produkter där etiketten sitter kvar. Som 
konsument lönar det sig därav att vara 
uppmärksam på vilka villkor som gäller 
hos det företag där man köper sina julklap-
par.

Det � nns vidare ingen lag som säger att 
man måste uppvisa kvitto vid byte eller 
återlämnande av en vara. Dock måste man 
som konsument, om man vill utnyttja sin 
lagstadgade ångerrätt, bevisa att man köpt 
varan i butiken, när du har köpt varan 
och till vilket pris. Att ha kvar kvittot är 
det enklaste sättet att bevisa detta. Värt att 
notera är att många företag tillhandahåller 
kvitton online om man är medlem i deras 
kundklubb. Om man inte har kvar kvittot 
kan det även fungera med något annat 
bevis, till exempel ett kontoutdrag, men 
för att det ska fungera som bevis måste det 
som ovan redovisats framgå av kontout-
draget.

När det gäller öppet köp och bytes-
rätt har dock företag möjlighet att själva 
bestämma villkoren och därmed eventuellt 
ställa upp krav på kvitto. Det är därför 
åter igen viktigt att läsa villkoren angående 
öppet köp och bytesrätt, speciellt vid köp 
av julklappar där det � nns en risk att varan 
behöver bytas ut eller återlämnas.

Sammanfattningsvis, i ditt fall, Simon, är 
dina möjligheter beroende av var, när och 
hur du köpt smycket samt av de villkor 
som företaget ställt upp vid köpet. Har du 
köpt smycket online spelar det även roll om 
du delgivits information om ångerrätten i 
samband med köpet. Mitt råd till dig är att 
kontakta företaget som du köpte smycket 
av för att klargöra vad som gäller, det vill 
säga om du fortfarande har ångerrätt på 
köpet eller om det föreligger öppet köp 
alternativt bytesrätt, samt om det föreligger 
krav på uppvisande av kvitto.

Jag avslutar med några kloka ord från Vern 
McLellan. ”Vad det nya året ger dig beror
i stor utsträckning på vad du ger det nya 
året.”

Med önskan om ett 
fortsatt gott nytt år.

Om öppet köp, retur 
och byte av julklapp


