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Den här 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. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet 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 som de övriga i klassen. 

Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna stående. 
Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i exempelvis 
innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

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! 
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Webbläsare 
En bok i HTML-format läses i ett webbläsarprogram. Tänk på att boken kan se olika ut i 
olika webbläsare. Det är viktigt att se till att boken fungerar innan eleven börjar använda 
den. Exempelvis kan matematiskt innehåll se olika ut och i vissa webbläsare fungerar det 
dåligt. Om den webbläsare ni har som standardwebbläsare inte fungerar kan ni behöva 
installera ett annat alternativ. 

Får ni problem med webbläsare, kontakta SPSM. 
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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. 

• 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. 

• I boken förekommer bilder med planogram t ex s. 158, 179, 180. Dessa är inte 
bildbeskrivna. Använd konkret material för att illustrera bilderna om de används i 
undervisningen. 

• Det finns många bildbeskrivningar, men bilder som inte tillför något är borttagna i 
elevens bok t ex s. 16 sportskor. 

• Tabellerna har ibland omarbetats men innehåller samma information som i 
svartskriftboken. 
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Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

134, 151 

Karta. Bilden har bara en enkel bildbeskrivning. Gör egen skiss åt eleven om den används i 
undervisningen. 

255 

Ritning. Bilden har bara en enkel bildbeskrivning. Gör egen skiss åt eleven om den används 
i undervisningen. 
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Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Det finns många bildbeskrivningar till boken. 
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Pedagogiska tips 
I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. 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. 

• Eleven behöver tillgång till ritmuff. En generell instruktion är att den som ritar på 
ritmuffen ska förenkla bilden så mycket som möjligt. Nu finns även Blackboard 
(bestnr: 10326). Det är en ritplatta där man snabbt och enkelt kan framställa taktila 
bilder. Man beställer den hos SPSM. Det finns två filmer på YouTube om hur den 
används. Sökord på YouTube: Sensational blackboard. 

• Det är viktigt att eleven har god ordning på sin dokumentation av svar och liknande 
genom att exempelvis ha en särskild fil på datorn med just denna bok och 
antecknar kapitel/avsnitt och sedan uppgiftsnummer när man svarar. 

• Eleven med synnedsättning behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven 
rätt till även vid prov. 

• Eleven med synnedsättning måste få tid att läsa igenom text eller bildbeskrivningar. 

• Berätta mer om bilderna som förekommer i boken. Bildbeskrivningar täcker ofta 
inte helt in vad bilden visar. Bildbeskrivningar kan aldrig ge exakt samma 
information som de seende eleverna får genom att titta på bilderna. Samtala om 
bilderna och ge den extra information som eleven med synnedsättningen kan ha 
nytta av för att få samma förståelse som de seende eleverna. Förtydliga genom 
enkla skisser på ritmuff. 

• Många bilder visar webbsidor. De saknar ofta bildbeskrivning. Visa eleven på datorn 
hur de hittas och hur man navigerar. En del webbsidor har ikoner i stället för text 
vilket kan vara en svårighet. 
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Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

8 
Färgfoto. I bakgrunden finns fyra fullstora skyltdockor, en ljusgrön, en mörkgrön, en blå 
och en gul. 

9 

Färgfoto. Jeans-byxor exponerade på en skyltdocka, ett bord och längs väggarna i en affär. 
En del är fint vikta andra hänger på galgar i hel-längd. 

9 

Färgfoto. Ida klipper bitar ur färgade ark och placerar dem på ett vitt ark. 

13 

Färgfoto. Entré till affären ”KICKS”. Montrar exponerar varorna innanför stora glasfönster. 

15 

Färgfoto. En vägg med hyllor fyllda av stapelbara lådor, tidskriftssamlare och dylikt. De 
finns i olika storlekar, men ingår i samma system så att t ex fyra små lådor i en trave får 
samma höjd som en stor låda, eller en tidskriftssamlare. 

18 

Färgfoto. Skyltar på Willy:s med priser som 7:90, 16:90 och 5:90. 

23 

Färgfoto. Sex kvinnor med uppsatt hår. Fem av dem har tvärrandiga tröjor och långa blå 
förkläden, den sjätte bär en kofta över en rutig klänning. 

23 

Färgfoto. ”Pärlans pepparmintolja” i små bruna flaskor. 

23 

Färgfoto. Personalen syns arbeta i ett kök innanför skyltfönstret. 

25 

Färgfoto. Paket inslaget i papper från leksaksaffären ”BR”. 

25 

Färgfoto. En brun papperspåse från ”KAHLS”. 

25 

Färgfoto. Inslagna röd- och vitrandiga platta paket, med snören och klisterbilder. 
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26 

Färgfoto. En hylla där många av kläderna ligger i oordnade högar. 

31 

Reklamblad för LampLagret. Bild av en skrivbordslampa i antik stil med mässingfot och 
avlång grön glasskärm. Den står framför en träpanel. Text: LampLagret 

För dig som gillar lampor! 

Handla i vår webbshop eller i Örebro, 850 kvm med fina produkter för dig. 

Fri frakt på belysning 

www.lamplagret.se 

31 

Reklamblad för Rusta. Fem bilder av olika produkter med priset exponerat t ex: 

Trädgårdsgrupp, bord och stolar, 2995 kr, spara 800 kr. 

Positionsdyna, 4 för 499 kr. 

31 

Reklamblad för Optikkällaren. Närbild på en kvinnlig, modell som bär glasögon. Text: 
Optikkällaren 

Kvalité & service till rätt pris! 

Nya sol- och märkesbågar nu inkomna! 

Versace, Esprit, Trussardi, Henri Lloyd, Elle, Nike, Lacoste, Ray-Ban. 

38 

Färgfoto. En kvinna med ett litet barn vid fruktdisken i en matvaruaffär. 

39 

Färgfoto. En blankpolerad herrsko i brunt läder. 

40 

Cirkeldiagram. 

  Hyresrätter 60 %. 

  Bostadsrätter 30 %. 

  Villor 7 %. 

  Övrigt 3 %. 

41 

Färgfoto. Vägskylt ”Ingared” vid en smal asfaltväg. Inga hus syns, bara gräs i vägrenen och 
skog i bakgrunden. 

http://www.lamplagret.se/
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46 

Diagram. X-axeln är sex cm lång och visar ”Pris”. Den är graderad ”lågt” till vänster och 
”högt” till höger. Y-axeln är 5 cm lång och visar ”Modegrad”. Den är graderad ”låg” nertill 
och ”hög” upptill. Siffrorna nedan är ungefärliga och anger cm på axlarna uppmätta i 
bilden (x;y). 

  Rizzo (6; 5). 

  Nilsson (4,5; 4). 

  Din Sko (4; 3,5). 

  Euro skor (2,5; 3). 

  Skokanonerna (2; 1,5). 

  Skopunkten (1; 2). 

  Stormarknad (1; 1). 

47 

Färgfoto. En vägg tätt behängd med olika verktyg, t ex tänger och skruvmejslar. 

53 

Färgfoto. En staty av en kvinna som håller upp en balansvåg med två skålar. 

65 

Färgfoto. En person vid ett skrivbord arbetar med ett cirkel-, ett linje- och ett 
stapeldiagram. 

66 

Färgfoto. Folkmyller på ett torg eller en gågata. 

68 

Färgfoto. Småbarnsfamilj som firar med gräddtårta. 

70 

Färgfoto. En grupp människor med plakat ”Save Saab”. De står utanför en byggnad med 
”SAAB”-skylt på taket. 

87 

Företagets olika planer 

  Affärsplan; 

  Ekonomi 

  Personal 

  Marknad: Marknadsplan - Sälj/Aktivitet – Kampanjplan. 
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89 

Färgfoto. En sittande snowboardåkare på ett backkrön. I bakgrunden syns höga fjälltoppar. 

92 

Färgfoto. Närbild på prinsesstårta med texten ”Grattis Mor”. 

98 

Färgfoto. Cupcakes dekorerade med hjärtan. 

100 

Färgfoto. Interiör från en klädbutik. Kläderna hänger på galgar i enkla ställningar. I taket 
finns en målad oval. Där hänger två stora kristallkronor. 

102 

Färgfoto. ICA-Stig med personal från reklamfilmen. 

103 

Färgfoto. Några exempel på varor märkta ”G”: Chokladcookies, kalamata oliver, 
pistagenötter, calvados jalapeno-sause, ekologisk köttfärs, prästost, bratwurst, 
granatäpple-juice, krokfångad torskfilé, nötmix, tablettaskar, ekologiska potatischips, frysta 
hallon och blåbär, fusilli, mix för citronkaka, yoghurtdryck, tortillachips, ekologisk svensk 
potatis, mjölk mm. 

115 

Färgfoto. Butiksinteriör med bord som liknar tårtfat, med dekorerade kanter. Det är högt i 
tak och där hänger draperier. Färgskalan går i grönt, gult och kopparbrunt. 

117 

Skiss som visar att målgrupp 1-3 är små delar av en större kundgrupp. 

118 

Färgfoto. En vit byggnad i två plan. En trappa med järnräcke leder upp till en gammaldags 
dubbeldörr i grönt. 

119 

Färgfoto. En kvinna med blårandig skjorta framför en vägg med bl a olika typer av yxor och 
bilor. 

119 

Färgfoto av butikens interiör. I taket hänger lampor av gammeldags modell t ex klotlampor 
och skomakarlampor. Diskens sidor är klädda med pärlspont. 

119 

Färgfoto. Närbild på olika dörrvred i metall. 
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120 

Färgfoto. Flygbild som visar IKEA med tillhörande parkeringsplatser. 

121 

Färgfoto. Hängande skyltar under ett snedtak, ex: Acne, Boomerang, Sushi Yama, Krons ur, 
Tiger, Indiska. 

121 

Färgfoto. Väggmonterad snirklig bageriskylt i smide med en guldfärgad kringla som hänger 
längst ut. 

124 

Färgfoto av skyltfönster. Ett stort foto exponerar en flaska med grönt innehåll, vid en skål 
med sallad. Framför fotot står krukor med örter och i bakgrunden syns en disk med flaskor 
och glas. 

124 

Färgfoto. Skyltfönster med sju läderskor upphängda i ett galler av grova snören. 

125 

Färgfoto. På gatan vid entrén finns målade fält markerade med siffror 1-4. Från dem leder 
linjer in till butiken. Det liknar startfältet på en sportarena. En dubbel vikskylt på fyra ben 
står vid en pelare. 

126 

Färgfoto. Ett biträde håller en påse med texten ”Granit”. Fram på hennes svarta tröja står 
det ”Hej! Jag kan förvaring – fråga mig gärna”. 

126 

Färgfoto. Travar med runda hinkar och korgar i olika storlekar. Färgskala i grått och vitt. 

126 

Färgfoto. Interiör från en butik. Längs vänstra väggen finns hyllor fyllda med vita lådor och 
tidskriftssamlare. Alla har plats för etiketter. Längre bort finns motsvarande sortiment, 
men med svart färg. Längs mittgången finns låga bord med mindre saker t ex burkar. Till 
höger finns bord och hyllor på golvet med olika typer av lampor. Den är markerad med en 
stor skylt ”Granit” som hänger från taket. Texten är skriven uppifrån och ner. 

127 

Färgfoto. Granits entré med en lodrät skylt vid dörren. Texten är skriven uppifrån och ner. 
En grupp människor tittar på varor i pallkragar till höger om ingången. 
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127 

Färgfoto. Ett hörn inne i Granits butik med t ex tillbringare och muggar i vitt och svart, samt 
glasburkar med lock. 

131 

Färgfoto. På väggen bakom en högt placerad skylt ”Monki” hänger olika klädesplagg från 
ställningar med dekorerad framkant. 

132 

Färgfoto. Klädaffär med hängställningar på fyrkantiga plattor. En del står lite omlott och 
med fronten åt olika håll, man det bildas alltid räta vinklar mellan dem. 

132 

Färgfoto. Skoaffär med glest placerade hyllor, alla vinklade åt samma håll. 

133 

Färgfoto. Skylt i fönstret, med texten ”Vitare, starkare, friskare”. Två personer håller upp 
tecknade skrattande stora munnar, med vita tänder framför sina egna munnar. 

133 

Färgfoto. Produkterna exponerade på hyllor och samma skylt, ”Vitare, starkare, friskare” 
inne i butiken. Från taket hänger runda skyltar med tecknade munnar. 

134 

Skissad karta över butiken, med tre olika färgmarkerade gångvägar. Längs gångvägarna 
finns några ”X” och ”O”. 

Ingången är överst och utgången längst ner. Blå linje snirklar runt hyllorna i mitten. Röd 
linje håller mest till i vänstra delen av butiken. Grön linje är mest intresserad av den högra 
delen. 

135 

Färgfoto. Klädbutik med fint vikta kläder i travar, placerade i vita hyllor. En skyltdocka visar 
en kombination av kläder. 

135 

Färgfoto. Berg av varor i lådor anpassade till lastpallar. Närmast i bild finns travar med 
brödrostkartonger, lite längre bak finns vattenkokare. I en gallerförsedd bur ligger en hög 
med plastlådor med lock. 

136 

Färgfoto. Interiör där varorna exponeras på grova bänkar, ett bord draperat med läder och 
lastpallar. Centralt finns en cykel och en skyltdocka med svarta jeanskläder. På en pelare 
finns affischer med bl a sångaren Matthew E. White. 
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137 

Färgfoto av butiksinteriör. Längst fram i bild står en bukett vita rosor på ett bord omgivet 
av karmstolar. I bakgrunden syns en golvlampa vid en skyltdocka med en kappa. Den står 
framför en skärm med målningar i japansk stil. Inredningen har många trädetaljer bl a 
genombrutna träpaneler. 

140 

Färgfoto. Ett litet barn leker med en tågbana i förgrunden. I bakgrunden visas barnkläder. 

145 

Färgfoto. En enorm lokal med stora bågformade och spröjsade fönster. Centralt finns en 
maskin i gammal stil med ett stort runt hjul delvis nedsänkt i golvet. 

151 

Skissad karta över en butik, med tre olika färgmarkerade gångvägar. Längs gångvägarna 
finns några ”X” och ”O”. 

Ingången är överst och utgången längst ner. Blå linje snirklar runt hyllorna i mitten. Röd 
linje håller mest till i vänstra delen av butiken. Grön linje är mest intresserad av den högra 
delen. 

154 

Färgfoto. Öppen plats framför en Cubus-butik. Ett stort svart ”C” dominerar skyltfönstret. 

154 

Färgfoto. Närbild på ”C” bakom glas, mot en vit bakgrund. 

154 

Färgfoto. Kläder i en hylla. På väggen i bakgrunden återkommer ännu ett ”C” mot en vit 
bakgrund. 

156 

Färgfoto. Tre skyltdockor som visar sommarkläder i vitt och svart. Den i mitten har byxor 
med smala ränder på längden och en svart t-shirt. De andra har korta svarta shorts, den 
vänstra med en ljusgrå top och den högra med en vit kort jacka över en svart top. 

157 

Skiss med två kvinnor i en skobutik. Den ena sitter i en fåtölj, den andra står bredvid. Text 
hänvisar till detaljer i bilden (bildbeskrivning inom parentes): 

MIN SKISS! 

måla bakgrundsfärg (väggen) 

sammetstyg (draperi i bakgrunden) 

20-tals lampa (golvlampa med skärm) 
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snickra låda (underlägg till skor) 

sammetsfåtölj 

KOM I HÅG: 

- Ring snickeriverkstad 

- Skriv lista på vem du lånat möbler av 

- Köp tyget från secondhand butiken 

- Färg, knappnålar, tejp och metalltråd 

158 

Planogram (skiss) och foto som motsvarar planogramet. Ett hyllsystem med hängande 
badrumsmattor och vikta handdukar i prydliga högar. I hyllorna finns också bl a blommor 
och tandborstmuggar. I skissen visas mattorna och handdukarna som avlånga smala 
plattor, hängande på rad resp. i travar, sorterade efter längd, eller bredd. 

159 

Skiss av Pressbyråns fasad med sex numrerade annonsbilder. 

v13-14 Skyltningsinfo. 

1 Stor skylt: varm korv med dryck (fönster till vänster om entrén). 

2 Hög och smal skylt: varm korv med dryck (andra fönstret till höger om entrén). 

3 Stor skylt: Fyra glassnyheter (gavelfönster på vänstra sidan av butiken). 

4 Låg bred skylt: kaffe och nybakat fikabröd (fönster till höger om entrén). 

5 Gatupratare: Glöm inte påskpresenten. 

6 Liten skylt: glass 50% rea (ansiktshöjd på entrédörren). 

160 

Färgfoto. Skylt ”T-shirts från 99 kr” omgiven av travar med tröjor i kulörta färger och vitt 
och svart. 

160 

Färgfoto. Skylt ”The colour selection” bakom fem staplar med olika höjd. Fyra av dem är 
röda i olika nyanser, en är blå. 

160 

Färgfoto. På en hylla med barnböcker står även leksaksdjur och burkar med pärlor. 

160 

Färgfoto. På ett bord står gröna, vita och gula pumpflaskor med tvål uppradade. I mitten av 
dem finns ett fat på hög fot, med travar av tvålar i rosa, grönt och vitt. 
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161 

Två färgfoton. 

Rullar med grova snören står travade i två trälådor, glest uppsatta på en vägg. 

Närbild. Två dockor, ett bröllopspar, står på en rund plåtburk, på en kartong. Små rullar 
med presentpapper har placerats stående bakom dockorna och liggande framför dem. 

162 

Skiss. Tre urnor placerade på varsin fyrkantig sockel. Urnan i mitten har lägst sockel och 
står framför de andra. Socklarna bakom den är ungefär 3 ggr högre resp. 4 ggr högre. 
”L’amour” står skrivet på väggen bakom, lite till vänster, så att det centreras över den näst 
högsta urnan. 

162 

Skiss. Tre likadana urnor uppställda på en rad med likadana socklar av samma höjd. 
”L’amour” står skrivet på väggen bakom, så att det centreras över urnan i mitten. 

162 

Skiss. Tre socklar på rad. Den i mitten är ca 30% högre än de andra två. Socklarna i mitten 
och till höger bär upp varsin stor urna. På sockeln till höger står två mindre urnor. En 
affisch med en urna och texten ”L’amour” finns på väggen ovanför sockeln i mitten. 

163 

Färgfoto. Butiksyta med två nötta trädörrar i bakgrunden. Framför dem finns en hallmöbel 
med en sits vid en lådhurts och en hylla. Bakom den hänger en långsmal tygförvaring med 
plats för små lådor i nio fack. Där finns även en stående klädhängare med en jacka, en 
halsduk och en bag. 

164 

Färgfoto. Barnkläder och en skyltdocka framför tvärrandiga kulörta skyltar som hänger från 
taket. Ena skylten har text ”Nyheter! Massor av sköna sommarkläder. Polarn o. Pyret”. 

164 

Färgfoto. En reklamskylt med två avlånga ugnsformar i porslin. De innehåller mat som går 
mestadels i grönt och vitt. På skylten står ”Pillivuyt, France, La porcelaine depuis 1818”. 
Intill skylten finns två vita podier med varor på. 

164 

Färgfoto. Sex travar med beigea korgar fördelade på två hyllplan. Bredvid dem hänger 
träfärgade vispar och smörknivar. Text på väggen bakom ”Mat är gott!”. 

164 

Färgfoto. Grova jeans i blått och brunt hänger på en trävägg tillsammans med vikta t-
shirtar i vitt, blått och orange. Väggen är betsad i gråbrunt. 
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166 

Färgfoto. På ett bord med hyllor och fack längs sidorna, står prydliga högar och rader med 
kontorsmaterial t ex skrivblock och pennor. Överst, bakom varorna sticker en skylt upp 
med texten ”MUJI” över en rad med japanska bokstavstecken. 

167 

Färgfoto. Ett buffébord med bl a ägg och äpplen. 

167 

Färgfoto. Ett bord dukat med torkad frukt, nötter, godis och små fyrkantiga kakor. 

167 

Färgfoto. Ett barn i knäet på en rödklädd tomte, med yvigt vitt skägg. 

169 

Färgfoto. Två podier av olika storlek och höjd. Det står tre skyltdockor på det högre vita 
podiet. Över det lägre svarta podiet hänger långa färgglada girlanger från taket. 

170 

Två färgfoton. 

Del av en butiksvägg. Den övre delen är täckt med likadana hängande förpackningar 
(inplastade tuber) i tre rader. Under dem finns hyllor med några få sorters flaskor och 
burkar i stor mängd. 

Hylla med pärlor. Överst hänger påsar med färgsorterade pärlor. På hyllorna nedanför står 
större burkar och påsar med pärlor i blandade färger. 

171 

Färgfoto. En vägg helt täckt av hängande fyrkantiga godispåsar i lodräta rader, t ex Dumle, 
Kina och Polly. 

172 

Färgfoto. Interiör vid kassadisken. Väggen bakom disken ser ut som ”svarta tavlan” i ett 
klassrum. Den är täckt av text bl a ”green” och ”Ecological, organic, recycled, natural”. På 
diskens framsida hänger kalsonger, linnen och strumpor på en lina med klädnypor. 

179 

Två planogram med hängande kläder. 

180 

Planogram med hängande kläder och ett fält indelat i tre delar på bredden. 
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187 

Färgfoto. Två lysande reklamskyltar med texten ”NO. 9”. På den ena finns en fiskare med 
regnhatt och lång kappa. 

190 

Färgfoto. Ett myller av kunder utanför butiken GeKås i Ullared. 

192 

Annons för Läkare utan gränser. 

Bild: En man med sjukvårdskläder böjer sig över ett barn som har bandage runt huvudet. 

Text, ex: Oavsett var katastrofen är. Inom 36 timmar kan vi vara där. 

I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. 

Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så 
skänker du 50 kr eller gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. Medecins 
sans frontieres Läkare utan gränser. 

192 

Annons för Airtours. 

Bild: En leende ung kvinna med solglasögon. 

Text, ex: Bra priser på weekendresor! Rabatt 400:- /person. 

Cityweekends 

Tallinn 2n fr. 1331:- 

Istanbul 3n fr. 2770:- 

www.airtours.se | 08-566 103 00. Rabatten 400:- per person gäller paketresor till 
ovanstående destinatinationer (ej Airtours charter) med avresa från Arlanda, Landvetter 
och Kastrup under 2013. Prisex. ovan avser lägsta pris från Arlanda under augusti, del i 
dubbelrum, frukost och avdragen rabatt (reservation för slutförsäljning). Extranätter mot 
tillägg. Boka direkt hos Airtours senast 13/6. Vid bokning ange kampanjkod: PLU58 och 
kampanjlösen: AT58. 

193 

Annons för Beslagsboden. 

Bild: närbild på ett dörrhandtag med ett ungt kvinnoansikte i bakgrunden. 

Text ex: Med sinne för detaljer 

Ytterdörrshantag. BB, Beslagsboden. 

194 

Cirkeldiagram. 
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  2017 Stora Reklamkakan 78 175 Mkr +5,5%. 

  Internet 24,6 

  Produktion 19,0% 

  Sponsring 9,3% 

  Produktmedia 8,1% 

  TV 7,1% 

  Tryckta Nyhetsmedier 6,9% 

  Butikspromotion exkl. butiksmedia 5,7% 

  Eventmarknadsföring 5,5% 

  Direktreklam 4,2% 

  Mässor 4,1% 

  Out-of-home 2,3% 

  Tryckta Intressemedier 1,8% 

  Radio 1,3% 

  Bio 0,2% 

195 

Färgfoto med reklam. Enorma skärmar på höghusfasader visar bilder på t ex läsk, öl, filmer 
och telefoner. 

195 

Färgfoto med reklam. En affisch med en ung person i solglasögon i ett skyltfönster. I 
bakgrunden syns texten ”Prada, eyewear” på ett podium. 

195 

Färgfoto med reklam. En person går förbi en affisch på en vägg. Den visar två pappmuggar 
placerade i ett hav av kaffebönor. De bär texten ”McCafe, iced mocha” och ”McCafe, 
cappuccino”. 

200 

Färgfoto. IKEA-annons på stor skärm i tunnelbanan. 

200 

Färgfoto. Annons för Elixir läppstift på en stor skärm på trottoaren. 

200 

Färgfoto. Stora affischer med Ford Fiesta längs en väg. 
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200 

Färgfoto. Bakre änden på en buss med reklam för Bredbandsbolaget. 

202 

Färgfoto. Annons för löplabbet med en nästan heltäckande bild av en löpare i fullt språng 
uppför en grå betongtrappa. 

Annonstext inklippt i bilden: 

HÖST ÄR LIKA MED ATT BITA IHOP. 

Klar luft, fyllda lungor, lätta steg. Kom igen, tveka inte. Visa lite djävlar anamma. Bestäm 
dig bara. Du vill få ut det bästa av dig – vi ser till att du får det. 

Rätt förutsättningar för mål och årstid. Hela vägen. Välkommen in i värmen så kör vi. 

www.loplabbet.se. 

INGEN SPRINGER SOM DU. LÖPLABBET® 

203 

En annons med en tecknad flicka som rider på en katt (från barnboken ”Kattresan”). Text 
ovanför bilden: Hjälp oss att ge sagan ett lyckligt slut! 

Text under bilden: Aroseniusfonden, Till stöd för forskning om blödarsjuka 

Bankgiro: 901-9555 

Tel: 08-546 40 510 

www.fbis.se 

203 

Annons för Norwegian. 

Diffus helröd bakgrundsbild där molnformationer kan anas. 

Vit text inklippt i bilden, ex: THE BUSINESSHEN'S AIRLINE 

Kommer du ihåg 1900-talet? När bilden av affärsresenären var en man i kostym. Som 
skulle vara VIP, använda WAP och aldrig ens drömma om vab. Idag vet vi att jämlikhet och 
mångfald släpper loss kreativiteten, ökar lönsamheten och att man visst kan vara 
framgångsrik i luvtröja. 

Välkommen ombord på flyget för en ny generation affärsmänniskor du också. Där alla 
reser lika bra – i nya bränslesnåla och mer miljövänliga plan med gratis WiFi ombord. Till så 
röda priser man kan ha om man vågar ifrågasätta historien och är desto mer nyfiken på 
framtiden. 

Mest vingar för pengarna 

Inrikes 299:- 

Begränsat antal platser. 

http://www.loplabbet.se/
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206 

Två affischer från Länsförsäkringar. 

Bild: Leende kvinna som stryker ett finger mot ena kinden. 

Text: Det hade väl ingen trott, att jag skulle äga en egen bank. 

Bild: Man med bestämd uppsyn och armarna i kors för bröstet. 

Text: Självklart äger jag min bank. Gör inte du det? 

207 

Färgfoto. Annons för resväska av märket Björn Borg. En naken kvinna sitter på en resväska. 
Hon kramar om väskans lock som hon har mellan benen och det skyler även brösten. 

219 

Färgfoto. Närbild på smartphone med QR-kod. 

220 

Ett färgfoto på en hylla i butiken, fylld av plåtburkar med te. Text, ex: Esters The & 
Kaffehandel, Välkomna till Sveriges äldsta te och kaffehandel, Öppettider. 

221 

Färgfoto med några leende personer vid ett bord uppdukat med mat och dryck i flaskor 
och glasburkar. Till höger om det finns en menyrad med rubriker t ex ”Förvaring” eller 
”Badrum”. Text t ex: Granit + företagare = sant. 

221 

Överst finns en annons för en mixer ”KitchenAid blender” med bild på mixern i sju olika 
färger. Under den finns en annons med ”Veckans erbjudande” och till vänster en menyrad. 

223 

Färgfoto med flera kulörta högklackade skor i en hylla. Text, ex: Det finns alltid plats för 
NLY SHOES. 

224 

Färgfoto på ett ojämnt hjärta av silverfärgad tråd. 

228 

Bloggsida ”From Asia with Love”. Färgfoto av två händer som plockar bland kulörta 
färgprover. Till vänster finns en menyrad. 

229 

Färgfoto. Reklamblad från ”Bädd & Bad”. En lyxig hotellmiljö, med en palm vid en pool, i 
bakgrunden. Text ex: Ta med känslan hem! Hotellprodukter till outletpriser. 

Längst ner finns en QR-kod och webbadressen www.bed-bath.com. 

http://www.bed-bath.com/
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229 

Färgfoto. En kvinna avläser en etikett med sin mobiltelefon. 

233 

Färgfoto. Vit cykel med blommigt tyg på sadeln. På pakethållaren ligger tre rullar av tyg och 
två blomkrukor hänger bredvid. På cykelstyret finns en korg fylld med blomster och 
pinaler. En skylt har texten: Tävling. Klä upp cykeln! 

Skylten ger även reglerna för tävlingen och adressen på Instagram. 

243 

Färgfoto från en stor mässhall. I centrum finns en monter med grön fondvägg och texten 
”Pauluns, Bara bra mat”. 

245 

Färgfoto. En man i en enkel monter på en mässa. Bakom honom är en rundad halvvägg 
märkt ”Bonnier Carlsen”. Han visar bilder på en stor skärm och pratar med publiken som 
sitter på stolar framför honom. 

246 

Skiss. Två delvis överlappande cirklar. Den ena är märkt ”Fysiska mötesplatser”, den andra 
”Digitala medier”. Det överlappande området är markerat ”Mässor – förenar det bästa av 
två världar”. 

247 

Färgfoto. Två personer ligger bakåtlutade i ställbara sängar på en mässa. De använder en 
handkontroll för att ändra läge. 

250 

Kretslopp med tre steg: planering, genomförande, uppföljning. 

252 

Färgfoto. Tre unga kvinnor med röda förkläden märkta ”Bake & Break”. På ett podium 
framför dem står muffinsformar som sitter ihop i en karta om sex stycken. På förklädena 
finns en bild som visar att en form i en rad av tre, viks uppåt. 

254 

Färgfoto. Montern har oregelbunden yta. Tre ståbord och en rund sittplats finns framför en 
böljande vägg. Golvet är täckt av en orange matta. Några personer diskuterar vid ett av 
borden. 

255 

Ritning av montern från föregående sida samt ett färgfoto av en modell. 
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269 

Webbsida. Färgfoto med köksmiljö och vit text på grön bakgrund. 

270 

Färgfoto. Två personer arbetar vid en tygrulle i en textilindustri. Den ene ser väl ung ut. 

275 

Färgfoto. Närbild på rullar av hyvlade chokladspån, vit och mörk choklad blandat. 

292 

Motivationstrappa med text i sex steg. Motivationsgraden ökar uppåt. Trappstegen 
nedifrån räknat: 

- Går till jobbet för lönens skull, struntar i resten. 

- Vet vad som ska hända men bryr sig inte. 

- Vet vad som ska hända, undrar varför. 

- Får vara med och bestämma vad som ska hända. 

- Är motiverad för att göra sitt bästa. 

- Gör ett bra jobb och får beröm för det. 

292 

Modell för god företagsmiljö. I centrum av ett kretslopp, finns en tredelad cirkel. Bitarna är 
märkta ”Ledning” (uppe till höger), ”Medarbetare” (nere) och ”Kunder” (uppe till vänster). 

Den omges av en cirkel med pilar och text: 

- Vision & Strategi. 

- Medarbetarnas engagemang. 

- Engagerat beteende. 

- Kundernas engagemang. 

- Resultat. 

Till vänster finns texten ”Kunddialog” och till höger ”Affärsdialog”. 

294 

Utrivet blad med två enkätfrågor. 

3. I vilken grad känner du arbetsglädje i ditt arbete? 

  --- I mycket låg grad 

  --- I låg grad 

  --- I ganska låg grad 

  --- I ganska hög grad 
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  --- I hög grad 

  --- I mycket hög grad 

  --- Kan inte svara 

4. Hur meningsfullt upplever du ditt arbete? 

  --- Helt meningslöst 

  --- Meningslöst 

  --- Ganska meningslöst 

  --- Ganska meningsfullt 

  --- Meningsfullt 

  --- Mycket meningsfullt 

  --- Kan inte svara 
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