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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt.  

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Läraranvisning 

Titel: J2000 Privatjuridik och rättskunskap 

Författare: Jan-Olof Andersson, Cege Eksträm, Åsa Toll 

ISBN: 978-91-47-10620-2 
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Enstaka ord i brödtexten som i svarskriftsboken är kursiverade eller fetstilta är 
skrivna med VERSALER. 

  Innehållsförteckningen upprepas inte i varje kapitel i den anpassade boken och 
innehållsförteckningarna för ”Uppgifter” har lagts till i den generella 
innehållsförteckningen i stället.   

 Det är många bilder av utfyllnadskaraktär i denna bok och generellt utgår dessa. I 
fliken Bildbeskrivningar går det att läsa bildtexter och bildbeskrivningar för de 
bilder som är kvar.  Inga svällpappersbilder medföljer boken. 

 Ikonerna ”Lagboken” och ”nöten/paragraf” ”köpeavtal” har utgått.  

 Det finns många markeringar för olika rutor och alla markeringar för Exempel finns 
kvar. Däremot utgår markeringar för rutor när det gäller ”Fundera på” och 
”Rättsfall” eftersom rubrik finns. 

 Ordförklaringar i marginalen står före texten som orden hör till men har även lagts i 
sin helhet i fliken Ordförklaringar. 
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Sidspecifika förändringar 

3 

Textändring: I faktadelen finns förklaringar av juridiska begrepp samlat i ordlistor. 

16 

Texten har omarbetats:  

Rättskällorna används i en viss angiven ordning, där lagar, förordningar och föreskrifter 
kommer i första hand och sedvana i sista hand. 

1. Lagar, förordningar och föreskrifter: Lagens ordalydelse gäller alltid i första hand.  
2.  Prejudicerande domar: Praxis, avgörande från HD (osv)  

17 

Bildtexten har omarbetats:  

Sveriges Rikes Lag (lagboken) är indelad i grundlagarna, balkarna och bihanget. 

LAGBOKEN, SVERIGES RIKES LAG 

1. Grundlagarna 

 Regeringsformen 

 Tryckfrihetsförordningen 

 Yttrandefrihetsgrundlagen mm 

2. Balkarna 

 Äktenskapsbalken 

 Föräldrabalken 

 Ärvdabalken 

 Jordabalken 

 Miljöbalken 

 Byggningabalken 

 Handelsbalken 

 Brottsbalken 

 Rättegångsbalken 

 Utsökningsbalken 

 Successionsordningen 

3. Bihanget 

 Övriga författningar i kronologisk ordning 
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30 

Bildtexten har omarbetats:  

Förvaltningsdomstolar 

 Förvaltningsrätter 

 Kammarrätter 

 Högsta förvaltningsdomstolen 
Förvaltningsdomstolarna är förvaltningsrätter (f d länsrätter), kammarrätter och Högsta 
(osv).  

36 

Bildtexten har omarbetats:  

Från gripande till åtal 

Misstanke om brott kan ge upphov till gripande, häktning och åtal. 

1. En misstänkt grips av polisen och delges misstanke om brott. 
2. Förundersökning inleds. 
3. Åklagaren begär den misstänkte häktad. 
4. Häktningsförhandlingar inleds. Rätten beslutar om den misstänkte ska häktas eller 

försättas på fri fot 
5. Den misstänkte häktas eller den misstänkte försätts på fri fot. 
6. Vid ”skäligen misstänkt” har åklagaren  en vecka på sig innan häktningen måste 

prövas på nytt. 
7. Vid ”på sannolika skäl misstänkt” har åklagaren två veckor på sig innan häktningen 

måste prövas i rätten på nytt. 
8. Häktningsförhandlingar hålls tills åklagaren väcker åtal eller rätten anser att den 

misstänkte ska försättas på fri fot. 
9. Åtal väcks genom att åklagaren lämnar en stämningsansökan till tingsrätten 

alternativt att den misstänkte försätts på fri fot. 
10. Huvudförhandling hålls vid tingsrätten, se s 39. 

39 

Bildtexten har omarbetats:  

Huvudförhandling i brottmål 

Ett brottmål börjar med att den misstänkte åtalas och slutar med en fällande dom eller 
ett frikännande: 

Åklagaren åtalar. 

Tingsrätten kallar till huvudförhandling. 

Förhandlingen inleds. 

Åklagaren yrkar ansvar för gärningen. 

Den tilltalade (misstänkte) erkänner eller förnekar gärningen. 
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Åklagaren gör sakframställning och förhör målsägande, den tilltalade, vittnen och 
sakkunniga. 

Den tilltalade ger sin version och försvarsadvokaten förhör målsägande, vittnen och 
sakkunniga. 

Domstolen redovisar personutredning och ställer eventuella frågor. 

Åklagaren slut pläderar. Försvarsadvokaten slut pläderar. 

Domstolen överlägger och meddelar dom. 

Åklagaren överklagar eller den dömde överklagar. 

Om inget överklagande kommer in vinner domen laga kraft och verkställs. 

40 

Bildtexten har omarbetats: Elektronisk övervakning innebär att den dömde måste bära en 
sändare, s k elektronisk boja. Han får bara röra sig inom ett bestämt område, vilket 
övervakas av frivårdsmyndigheten. På bilden sätts bandet, som måste bäras dag och natt, 
runt vristen på en dömd person.  

41 

Bildtexten har omarbetats:  

Påföljder 

Efter en fällande dom i ett brottmål får den dömde någon form av påföljd. Det är 
domstolen som beslutar om påföljd och i regel kriminalvården som ansvarar för dess 
genomförande. 

Påföljder vid domstolsbeslut:  

a) Böter 
b) Fängelse - kriminalvårdsanstalt eller elektronisk fotboja 
c) Villkorlig dom (ev. med dagsböter eller samhällstjänst)  
d) Skyddstillsyn - övervakning (ev. med dagsböter eller samhällstjänst övervakning  
e) Särskild vård och annat 

44 

Bildtexten har omarbetats:  

Barnombudsmannen (BO) ska bevaka barns och ungas rättigheter med utgångspunkt i FN:s 
barnkonvention. 

Några ombudsmän: 

 KO, Gunnar Larsson. 

 DO, Agneta Broberg. 

 BO, Fredrik Malmberg. 
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55 

Tabellen har omarbetats: 

a) Mord och dråp 

 Innebörd: döda en person 

 Straffsats:  

 Mord: Fängelse från tio till arton år eller livstid.  

 Dråp: Fängelse från sex till tio år.  

 

b) Misshandel 

 Innebörd: Fysiskt tillfoga en person smärta eller kroppsskada. 

 Straffsats:  

 Misshandel: Böter eller fängelse upp till två år. 

 Grov misshandel: Fängelse från ett till tio år. 

 

c) Olaga hot 

 Innebörd: Lyfta vapen mot annan person eller hota med brottslig gärning. 

 Straffsats:  

 Olaga hot: Böter eller fängelse upp till ett år. 

 

d) Grovt olaga hot: Fängelse från sex månader till fyra år. 

 

e)  Ofredande och fridskränkning 

 Innebörd: Antasta en person. 

 Straffsats:  

 Ofredande: Böter eller fängelse upp till ett år. 

 Grov fridskränkning: Fängelse från sex månader till sex år. 

 

f) Hemfridsbrott 

 Innebörd: Tränga sig in i annans bostad eller trädgård. 

 Straffsats:  

 Hemfridsbrott: Böter 

 Grovt hemfridsbrott: Fängelse upp till två år 
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g) Sexualbrott 

Innebörd: Sexuellt antasta eller utnyttja annan person. 

Straffsats:  

 Våldtäkt: Fängelse från två till sex år. 

 Sexuellt tvång: Fängelse upp till två år. 

 Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning: Fängelse upp till sex år. 

 Sexuellt ofredande: Böter eller fängelse upp till två år. 

 Köp av sexuell tjänst: Böter eller fängelse upp till sex månader. 

 Koppleri: Fängelse upp till fyra år. 

83 

Bildtexten har omarbetats: 

EU-samarbetets utveckling 

 1951: Medlemmar är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och 
Västtyskland. Kol- och stålunionen bildas 

 1957: Romfördraget EEC och EURATOM skapas 

 1964: "Företrädesprincipen". Gemenskapsrätt går före nationell lag vid tvist. 

 1967: EEC byter namn till EG. 

 1973: Danmark, Irland och Storbritannien blir nya medlemmar. 

 1981: Grekland blir ny medlem. 

 1986: Spanien och Portugal blir nya medlemmar. Enhetsakten tillkommer och 
innebär:  

• Beslut att den inre marknaden ska genomföras 

• EG-parlamentet stärks 

 1992: Maastrichtfördraget EU skapas och utrikespolitik och polisiära ärenden 
tillkommer bland annat. 

 1995: Finland, Sverige och Österrike blir nya medlemmar 

 2002: Euro blir betalningsmedel i 12 av de 15 EU-länderna. Gemensam centralbank 
i valutaunionen EMU.  

 2004: Nya medlemmar: Cypern, Polen, Estland, Slovakien, Lettland, Slovenien, 
Litauen, Tjeckien, Malta, Ungern. 

 2007: Bulgarien och Rumänien blir nya medlemmar. Slovenien ny EMU-medlem. 

 2008: Cypern och Malta ansluts till EMU 
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 2009: Slovakien ny EMU-medlen.  

 2011: Estland ny EMU-medlem 

 2013: Kroatien ny medlem.  

 2014: Lettland ny EMU-medlem. 

 2015: Litauen ny EMU-medlem. 

86 

Bildtexten har omarbetats: 

EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER 

Europeiska rådet hanterar övergripande riktlinjer för samarbetet inom EU. De övriga 
institutionerna svarar för långsiktig planering och beslutsfattande. 

a) Europeiska rådet. Medlemsstaternas regerings- eller statschefer samt kommissionens 
ordförande. 

b) Europaparlamentet med folkvalda ledamöter. 
c) c. Europeiska revisionsrätten 

d) Europeiska centralbanken 
e) Ministerrådet. Medlemsstaternas ministrar i det ämne som behandlas. 
f) Europeiska kommissionen. Ledamöter utsedda av medlemsländernas regeringar. 
g) EU-domstolen. Domstol i högsta instans. 

87 

Bildtexten har omarbetats: 

BESLUT OCH INFÖRANDE AV EU-DIREKTIV  

När EU ska besluta om ett direktiv sker samtidigt en process i Sveriges regering och riksdag, 
där man försöker påverka direktivets innehåll. När EU har fattat sitt beslut anpassas 
reglerna i direktivet till svensk lag. 

a) EU-kommissionen lägger fram förslag.  
b) Förslaget diskuteras i Sveriges regering och riksdag. 
c) EU-parlamentet yttrar sig.  
d) Svenska synpunkter lämnas till Ministerrådet. 
e) EU-parlamentet yttrar sig och Ministerrådet beslutar.  
f) EU-kommissionen verkställer och övervakar. 
g) Regeln anpassas och införs i svensk lag. 
h) EU-domstolen tolkar regeln och dömer i tvister.  
i) Svenska domstolar dömer efter regeln, kan få hjälp med tolkning av EU-domstolen 

98 

Tabellen har omarbetats 

Ingår i bodelning  
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 bostad och bohag inköpt för gemensamt bruk 

 annan egendom som köpts med samäganderätt 
Ingår inte i bodelning 

 egendom inköpt före samboförhållanden 

 annan egendom än bostad och bohag som ink… (OSV) 

99 

Texten har omarbetats:  

Exempel på samboavtal: 

 

Samboavtal 

Undertecknade parter, som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, avtalar 
härmed att bodelningsreglerna i sambolag (2003:376) inte skall gälla oss. 

Upphävande av eller ändringar i detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade av båda 
parter för att vara giltiga. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

Karlstad den 15 mars 2016 

Linda Bengtsson, Mistelvägen 15, 653 51 Karlstad 

Alexander Semja, Mistelvägen 15, 65351 Karlstad 

100 

Tabellen har omarbetats: 

 

I nöd och lust – en ekonomisk fråga. 

a) Försörjningsplikt 

 sinsemellan under pågående relation? 

 Sambor: nej 

 Makar: ja 

b) Underhållsskyldighet efter separation? 

 Sambor: nej, aldrig 

 Makar: ja, i vissa fall 

c) Skyldiga att hålla varandra informerade om sina ekonomiska förhållanden? 

 Sambor: nej 

 Makar: ja 

d) Möjlighet att adoptera barn tillsammans? 
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 Sambor: nej 

 Makar: ja 

e) Arvsrätt före gemensamma barn? 

 Sambor: nej 

 Makar: ja 

f) Arvsrätt efter barnlös sambo/make? 

 Sambor: nej 

 Makar: ja 

107 

Tabellen har omarbetats:  

Tillgångar: Peter 100 000, Sandra 150 000 

Att dela: 250 000 

Resultat: Peter 125 000, Sandra 125 000 

107 

Tabellen har omarbetats:  

Tillgångar: Peter 100 000, Sandra 150 000 (+ 400 000 enskild egendom). 

Att dela: 250 000 

Resultat: Peter 125 000, Sandra 125 000 (+ 400 000) 

107 

Tabellen har omarbetats:   

 Allt giftorättsgods (oavsett vem av makarna som står som ägare). 
 Pensionssparande (med visst undantag). 

 

Ingår inte i bodelning 

 Enskild egendom 

 Saker för personligt bruk 

110 

Bildtexten har omarbetats: 

Indisk festklädd brudgum blir transporterad till häst på väg till sitt bröllop. Hans bär en lång 
guldfärgad väst över den vita klädseln och håller ett parasoll som skydd mot solen. Hästen 
är också festutsmyckad och bär ett stort guldfärgat täcke. 
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127 

Bildtexten har omarbetats: 

En adoption innebär att man tar på sig ansvaret för en person, på samma sätt som för ett 
eget biologiskt barn. På bilden ser man en leende mamma med svenskt utseende med ett 
skrattande barn med utländskt utseende i famnen.  

140 

Bildtexten har omarbetats:  

Arvsordningen i ärvdabalken anger i vilken ordning den avlidnes släktingar får ärva. 

Efterlevande make ärver före gemensamma bröstarvingar. Om den avlidne har särkullbarn 
ärver dessa före efterlevande make.  

Övriga arvingar är indelade i arvsgrupper: 

Arvsgrupp 1: I första hand ärver bröstarvingar, dvs barn, barnbarn osv.  

Arvsgrupp 2:  Där ingår den avlidnes mor och far samt syskon och syskonbarn.  

Arvsgrupp 3: Består av farfar, farmor, morfar och mormor samt deras barn. 

147 

Tabellen har omarbetats:  

Tillgångar på dödsdagen 

Andel nr 12 i Bostadsrättsföreningen Blåmusslan: 850 000 kr, bilaga 1. 

Banktillgodohavande  

Nordea konto: 48 970 kr, bilaga 2 

Beräknad överskjutande skatt: 4 500 kr 

(osv)  

150 

Bildtexten har omarbetats:  

Ett dödsbo utgörs av den avlidnes tillgångar och skulder. Efter dödsfallet ska dessa 
förvaltas och en bouppteckning upprättas över tillgångarna och skulderna. När eventuell 
bodelning har gjorts avslutas förvaltningen med arvskifte, där återstående tillgångar delas 
upp på arvingarna. Därefter upplöses dödsboet. 

Sammanfattning – ett dödsbo 

a) Dödsfall. Den avlidnes tillgångar och skulder utgör dödsbo 
b) Dödsbodelägarna förvaltar dödsboet. 
c) Bouppteckning eller dödsboanmälan. 
d) Bodelning om efterlevande make finns.  
e) Fördelning enligt testamente och/eller arvsordningen. 
f) Arvskifte 
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g) Dödsboet upplöses. 

167 

Tabellen har omarbetats:  

Typ av olika köp och när köparen övertar risken för varan: 

a) Hämtningsköp: När varan överlämnas till köparen. 
b) Platsköp: När varan överlämnas till köparen.  
c) Distansköp: när varan överlämnas till transportföretag.  

 

169 

Olika typer av avtal och vilka lagar som gäller för dem. Siffrorna inom parentes anger i 
vilket kapitel i denna bok som respektive avtal behandlas: 

1. Köp 

 Köp av fast egendom 
Jordabalken kap 4 (13) 

 Köp av lös egendom  
köplagen (8) 

 Distans- och hemförsäljningslagen (9) 
konsumentköplagen (9) 

 Köp av tjänster  
Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (9) 
Konsumenttjänstlagen (9) 

 

2. Övriga avtal 

 Kreditköp/lån 
Avtalslagen (8) 
Konsumentkreditlagen (10) 
Skuldebrevslagen (14) 

 Hyra lägenhet/lokal 
"Hyreslagen" jordabalken kap 12 (12) 

 Försäkring 
Försäkringsavtalslagen (11) 

 Anställning 
Lag om anställningsskydd m fl. (15) 

183 

Bildtexten har omarbetats:  
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Många butiker väljer att ha långa tider för öppet köp, så att konsumenten hinner tänka 
efter. Till exempel IKEA som erbjuder kunderna öppet köp i 3 månader. 

184 

Bildtexten har omarbetats:  

Åtgärder för att lösa konflikt med en näringsidkare om man är missnöjd med ett köp:  

a) Begär rättelse hos säljaren 
b) Kontakta konsumentvägledaren i kommunen 
c) Gör en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden. 
d) Stäm säljaren till tingsrätten. 

186 

Bildtexten har omarbetats:  

Säljaren har skyldighet att lämna en ångerblankett vid hemförsäljning som köparen kan 
använda om hen ångrar sitt köp inom två veckor. Om inbetalning för varan eller tjänsten 
redan gjorts ska summan återbetalas inom 30 dagar.  

205 

Bildtexten har omarbetats:  

Avbetalningsköp där säljaren har överlåtit lånet till ett finansbolag. Säljaren leverera till 
köparen som gör sina avbetalningar till ett finansbolag. Finansbolaget ger i sin tur säljaren 
kontant betalning. 

210 

Bildtexten har omarbetats:  

Om en gäldenär … ett domslut i frågan. Om gäldenären delges betalningsföreläggande och 
inte bestrider beslutar Kronofogdemyndigheten om utslag och gör en 
tillgångsundersökning och eventuell utmätning.  

231  

Tabellen har omarbetats:  

Försäkringar 

a) Socialförsäkring 

 Exempel: sjukförsäkring, föräldraförsäkring, inkomstpension 

 Betalas av: staten/arbetsgivaren 

 Lag som gäller: lag om allmän försäkring 

 Tvist avgörs av: förvaltningsrätt  

b) Avtalsförsäkring 

 Exempel: grupplivförsäkring, gruppsjukförsäkring, pensionsförsäkring  
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 Betalas av: arbetsgivaren 

 Lag som gäller: kollektivavtal 

 Tvist avgörs av: tingsrätt 

c) Skadeförsäkring 

 Exempel: båtförsäkring, hemförsäkring, bilförsäkring 

 Betalas av: privatpersoner  

 Lag som gäller: försäkringsavtalslagen  

 Tvist avgörs av: tingsrätt  

d) Personförsäkring 

 Exempel: livförsäkring, olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring 

 Betalas av: privatpersoner  

 Lag som gäller: försäkringsavtalslagen 

 Tvist avgörs av: tingsrätt 

236 

Texten har omarbetats:  

A39. Vi betalar nödvändiga…  

A40. Merkostnader för kost och logi 

Om olycksfallet…  

A41. Merkostnaderna för hemresa 

Kan du på grund av sjukdom eller olycksfall… (osv)  

243 

Bildtexten har omarbetats: 

På nätet finns kostnadsfria formulär och blanketter som kan användas för att upprätta 
hyreskontrakt och ansökan om andrahandsuthyrning.  

259 

Bildtext har omarbetats:  

Exempel på vad som kan vara fast egendom är marken huset står på. Exempel på tillbehör 
är huset, träd och buskar. Lös egendom kan vara en hund, en skottkärra eller en bil. 

277 

Texten har omarbetats:  

Exempel på ett enkelt skuldebrev: 
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Till Lena Nilsson betalar jag 10 500 kr senast den 30 september 2016. 10 000 kr avser 
återbetalning av lån och 500 kr är ränta beräknad fr o m den 1 mars 2016. 

Västervik den 1 mars 2016 

Frank Nilsson (underskrift)  

Frank Nilsson 

282 

Bildtexten har omarbetats:  

Det gäller att hela tiden få in pengar så att man kan betala sina skulder. Här har en butik 
som säljer exklusiva herrkläder ”total utförsäljning” för att få in pengar till rörelsen.  

 

289 

Ändrad uppställning:  

Borgensförbindelse 

Förnamn och efternamn: Karl Gustav Jonasson 

Personnummer: 860928-5278 

Skyldigheter enligt hyresavtal nr 278-12 och lägenhetsnummer 51 tecknas härigenom 
borgen såsom för egen skuld till dess full betalning sker. 

Förbindelsen gäller så länge Karl Gustav Jonasson är hyresgäst hos Trivselbostäder AB i 
Strängnäs och upphör sedan fastighetsägaren förklarat sig vara utan anspråk på 
hyresgästen. 

Strängnäs den: 

Borgensmans namn: 

Personnummer: 

Borgensmans adress: 

Telefonnummer: 

Underskrift: 

 

Borgensmans namn: 

Personnummer: 

Borgensmans adress: 

Telefonnummer: 

Underskrift: 
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294 

Bildtexten har omarbetats: 

Lagstiftningen ger en ram till de avtal som träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
Det är frivilligt för arbetsgivare att ansluta sig till en arbetsgivarorganisation och likaså 
frivilligt för arbetstagare att ansluta sig till en arbetstagarorganisation. Kollektivavtalen 
kompletterar lagstiftningen och gäller ofta branschvis. Anställningsavtalet är individuellt 
och avser förhållandet mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren.   

295 

Bildtexten har omarbetats 

Förhandlingsrätten i MBL innebär att såväl arbetsgivaren som den fackliga organisationen 
har rätt att begära förhandling i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare. Här ser man sju personer runt ett bord, tre kvinnor och fyra män, som 
samlats till ett möte för att diskutera aktuella frågor som rör verksamheten.  

296 

Bildtexten har omarbetats 

En förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna få inflytande i ett företag är att 
arbetstagarparten informeras om företagets verksamhet och dess utveckling. Här 
presenterar en av mötesdeltagarna företagets utveckling över tid och ritar upp ett diagram 
på White boarden.  

300 

Bildtexten har omarbetats 

Bemanningsföretag hyr ut personal till företagen. Personalen är anställd av 
bemanningsföretaget och får lön därifrån. Bemanningsföretaget får i sin tur 
personalkostnaderna betalda av de företag som har inhyrd personal.  

304 

Bildtexten har omarbetats 

En tillsvidareanställning upphör genom att den anställde själv säger upp sig eller genom 
uppsägning eller avsked från arbetsgivarens sida. Vid egen uppsägning gäller regler om 
uppsägningstid. De senare fallen med uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara 
sakligt grundade exempelvis arbetsbrist, personliga skäl alternativt allvarliga personliga 
skäl. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida gäller regler om uppsägningstid, turordning 
mm. Vid avsked har den anställde med tillsvidareanställning ingen uppsägningstid.  

En visstidsanställning upphör vid en överenskommen tidpunkt eller när arbetet är slutfört. 
Ett avskedande före denna tidpunkt måste vara sakligt grundat exempelvis allvarliga 
personliga skäl. Vid avsked har den anställde med visstidsanställde ingen uppsägningstid. 
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306 

Bildtexten har omarbetats 

EU-direktiv ger ett visst minimiskydd för alla anställda inom EU. Här håller byggarbetare på 
att sätta upp innerväggar i ett pågående husprojekt. 

325 

Bildtexten har omarbetats 

Diskriminering på grund av funktionshinder är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Här 
ska en kille i rullstol ta sig över vid ett övergångsställe. Trottoarkanten är låg så att han 
lättare ska kunna rulla över och tryckknappen för trafikljusen är placerade på ca 1 meters 
höjd så att det går att nå den från sittande position.  

326 

Bildtexten har omarbetats 

Att ett stycke tyg runt huvudet skulle hindra någon från att göra ett bra jobb är exempel på 
föreställningar som Diskrimineringsombudsmannen bekämpar. Här arbetar en kvinna med 
huvudduk som busschaufför. 
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Till läsaren 

 Kopiera över arbetsuppgifter till ditt ordbehandlingsprogram så att du kan arbeta 
med uppgifterna direkt. 

 För att du ska få ordning på din dokumentation av svar rekommenderas att du har 
en egen mapp på datorn med just denna bok och antecknar kapitel följt av 
uppgiftsnummer för svar.  

 Du har rätt att få mer tid till vissa uppgifter och det har du även rätt till vid prov. 

 Det finns många bilder av utfyllnadskaraktär i denna bok. Dessa har tagits bort och 
har ingen bildtext. De bilder som har beskrivits hittar du i fliken ”Bildbeskrivningar”. 
Det finns ingen separat bilaga med taktila bilder till boken. 

 Det finns också en mängd olika rutor med text i boken. Dessa har i den anpassade 
boken fått rubriker beroende på innehållet t ex ”Exempel”. 

 Kursiva eller fetstilta ord i den löpande texten markeras med VERSALER. 

 Bildförteckning och baksidestext har utgått.   

 Sakregistret är placerat i egen flik.  

 Viktiga ord med ordförklaringar finns i texten och i en egen flik. 

 
Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Stötta eleven att hålla god ordning på sin dokumentation av svar och liknande 
genom att exempelvis ha en särskild mapp på datorn med just denna bok och 
anteckna kapitel/avsnittsnummer och uppgiftsnummer när hen svarar.  

 Eleven med synnedsättning kanske behöver få mer tid vid till vissa uppgifter ex för 
att hinna söka efter information på nätet. Likaså vid prov. 
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Bildbeskrivningar 

8 

En uppslagen sida i en bok med lagtext där Lag (1994:261) om fullmaktsanställning visas.  

11 

Schematisk bild av lagstiftningsprocessen. De olika stegen i figuren motsvaras av siffror i 
löptexten.   

1. Initiativ till förändring. 

2. Regeringen tillsätter en utredning.  

3. Utredningen presenterar sin rapport i ett betänkande. 

4. Regeringen skickar betänkandet på remiss.   

5. Regeringen utarbetar förslag till förändring – proposition. 

6. 8. Regeringen utfärdar lagen som sedan publiceras i Svensk författningssamling. 

7. Propositionen lämnas till riksdagen för riksdagsbehandling. 

8. Efter behandling i riksdagsutskotten går ärendet till riksdagsbeslut. 

12 

Foto från plenisalen där Riksdagens ledamöter sitter i långa bänkrader vända mot podiet 
längst fram i det stora rummet. Bredvid podiet finns digitala tavlor som visar hur 
ledamöterna röstar i de olika frågorna som ställs.  

15 

På fotot ser man någon som sticker ned sin hand i en kvinnas handväska för att stjäla en 
plånbok.  

19 

Ett brev med adressen till Malmö Stad Stadsbyggnadskontoret, 205 80 Malmö skriven för 
hand. I högra hörnet sitter ett frimärke.  

21 

En kille som jobbar i kiosken lutar sig ut genom kioskluckan. Han äter glass på pinne.  

30 

På fotot ser man två polismän med en handhållen lasermätare som används för att mäta 
fordons hastighet och bevaka att hastighetsgränserna hålls.  

31 

I telefonkataloger finns kontaktuppgifter till advokatbyråer för att hitta en advokat att 
vända sig till.  
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33 

Skiss hur de inblandande sitter i rättssalen vid ett tvistemål: Vid ett svängt bord längst fram 
sitter tre domare och en protokollförare vända ut mot salen. En av domarna är också 
ordförande. Vid sidan om domarbordet, till vänster sitter svarande och biträde vid ett bord 
för två. Vid sidan till höger sitter kärande och biträde. I mitten, mellan borden för kärande 
och svarande finns en plats för ett vittne. Längst bak i salen finns platser för åhörare. 

38 

Skiss hur de inblandande sitter i rättssalen vid ett brottmål: Vid ett svängt bord längst fram 
vända ut mot salen, sitter från vänster till höger: nämndeman nr 1, nämndeman nr 2, 
domare, protokollförare, nämndeman nr 3. Till höger (vinkelrätt från domarbordet) sitter 
målsägande och åklagare vid ett bord för två. Till vänster, vinkelrätt från domarbordet, 
sitter den tilltalade och försvarsadvokat. I mitten, mellan borden för målsägande och den 
tilltalade finns  en plats för ett vittne. Längst bak i salen finns åhörarplatser.  

42 

Färgfoto. Två poliser står utanför porten till huset där mannen hittades beredda att gå in 
för att spärra av lägenheten.  

45 

Färgfoto som visar EU-domstolens huvudbyggnad (Ancien Palais) som är belägen i 
stadsdelen Kirchberg, öster om Luxemburgs centrum. Det är en stor, modern byggnad i 
rostbrunt med många fönster och glasat tak över entrén. 

65 

Färgfoto. Christer är på banken och fyller i en uttagsblankett för att få ut pengar på kontot 
han felaktigt fått tillgång till.  

66 

Färgfoto. Vid demonstrationen drabbar arga men obeväpnade aktörer samman med 
poliser i full skyddsmundering. Poliserna bär hjälmar och sköldar för att freda sig mot 
demonstranterna. Fotografer och journalister står mitt i kaoset och dokumenterar det som 
händer.    

68 

Färgfoto. På bilden syns en krockskadad bil med hela fronten intryckt.  

74 

Färgfoto från tunnelbanan i Stockholm. Resenärer förflyttar sig längs perrongen och ett tåg 
mot Skarpnäck är på väg in.  

77 

Tina sitter vid ett bord med papper och penna för att skriva ett brev till Europadomstolen. 
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80 

Två uniformerade och beväpnade soldater från FN:s fredsbevarande styrkor patrullerar 
framför en tanks märkt med UN (United Nations).  

82 

Färgfoto från ett EU-möte där ledamöter, övervägande män i grå kostym, samlats i en stor 
salen med långa bänkrader. Framför dem trängs fotografer och journalister för att få 
intervjuer och ta bilder.  

87 

Ministrar på väg in till möte stoppas upp av en journalist och en fotograf som vill få ett 
uttalande.  

103 

Färgfoto av en familj med en mamma och pappa med två barn, en flicka och en pojke.  

137 

Schematisk bild av släktförhållandena:  

Far och mor lever.  

Deras två barn är Victor och Patricia (som är avliden).  

Patricia hade en dotter, Maria som nu är avliden.  

Victor har en son, som är sambo med Helena.   

154 

Far och mor lever.  

Deras två barn är Victor och Patricia (som är avliden).  

Patricia hade en dotter, Maria som nu är avliden.  

Victor har en son, som är sambo med Helena.   

158 

Inne i en bilaffär avslutar säljare och  köpare en affär. De skakar hand och köparen får 
samtidigt nyckeln till bilen. 

162 

Hur ett avtal kommer till:  

Anbud kommer in och överenskommelse om betänketid görs.  

a) Ren accept = anbudsmottagaren accepterar anbudet i sin helhet och det leder 
till avtal direkt. 

b) Oren accept/sen accept = motanbud som säljaren kan anta eller förkasta. Om 
anbudet antas leder det till avtal. 
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c) Avslag/ej svar = inget avtal. 

224 

En eldsvåda har brutit ut. Brandkåren är på plats men huset har i det närmaste brunnit 
ned. Höga lågor och svart rök stiger mot skyn.  

239 

Axel sitter hemma i lägenheten och läser brevet om hyresförhöjningen med irriterad min.  

244 

Det är viktigt att tänkta på grannarna! På bilden ser man tre glada män i kostym som har 
fest. 

253 

Färgfoto från Piccadilly Circus i London, England. Här är det livlig trafik och många 
människor rör sig eller sitter på trapporna vid statyn i mitten.  

262 

En besiktningsman inspekterar värmeanläggningen i ett hus och skriver ned sina 
iakttagelser i ett protokoll som den tilltänkta köparen kan använda som trygghet om köpet 
går vidare. 

299 

Ett exempel på en tidsbegränsad anställning är försäljning av julgranar och tallar. Här visar 
en säljare upp en tall för en presumtiv köpare.   

318 

En man går längs en strand med sin surfingbräda under armen. Solen skiner och från havet 
rullar vågor in.  

320 

Försäkringskassan ger ut olika broschyrer med information exempelvis ”Om du är sjuk och 
inte kan arbeta”.  

332 

På skylten står det:  

Maskinen/arbetsplatsen  

AVSTÄNGD (med stora bokstäver) 

Information eller upphävande kontakt avdelningens skyddsombud 

Hammarverkens verkstadsklubb  

334 

En tjej visar upp en mobiltelefon med sprucken skärm. 
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