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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! 
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Läraranvisning 

Titel: Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok 

Författare: Bo Egervall, Eva Blomkvist 

ISBN: 978-91-523-4345-6 

Innehåll 

Generella förändringar av boken ................................................................ 1 

Sidspecifika förändringar ............................................................................. 2 

Till läsaren .................................................................................................. 10 

Pedagogiska tips ........................................................................................ 11 

Bildbeskrivningar ....................................................................................... 12 

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. 

• Till denna bok finns två separata svällpappersbilder. En del bildtexter har 
omarbetats och lagts in i den löpande texten och en del bilder finns beskrivna i 
fliken ”Bildbeskrivningar”. 

• Till Textviewboken finns excelfilen tb41009.xls som innehåller tabeller ur boken. 
Vissa tabeller har gjorts om till listor, dessa finns inte med i excel-filen. Tabellerna 
är numrerade löpande genom hela boken. I Textviewboken finns hänvisning till 
aktuell tabell i excel-filen. Exv. s. 45: Se tabell 1. Tabellernas kolumnbredder kan 
variera från förlagan. Detta är tyvärr någon som inte går att åtgärda i Excel. 

• Bilder och foton av utfyllnadskaraktär och de som inte har någon bildtext har 
utgått. Bildförteckningen har också utgått. 

• Betygskriterier, Bokföringslag, Register och Formelsamling är placerade i egna 
flikar. 

• Fet eller kursiv stil är inte markerad i boken. 

• Texten från marginalen har placerats in i texten där de passar in. 
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Sidspecifika förändringar 

18 

Text har lagts till 

--- textruta --- 

a) primära behov: mat, kläder, trygghet 

b) sekundära behov: fritid, mode, resor 

--- slut textruta --- 

21 

Text har lagts till 

--- textruta --- 

a) inre affärsidé: konkurrenter resurser 

b) yttre affärsidé: produkter kunder försäljning 

--- slut textruta --- 

37 

Tabellen har omarbetats så här: 

Sammanfattning av företagsformerna (a-d) 

a) Enskild näringsverksamhet 

  Antal ägare: 1 

  Juridisk person: nej 

  Ägarnas ekonomiska ansvar: obegränsat 

  Beskattning: ägaren skattar själv för vinsten 

  Kapital: inget minsta kapital krävs 

  Övrigt: enkel form 

b) Handelsbolag (HB) 

  Antal ägare: minst 2 

  Juridisk person: ja 

  Ägarnas ekonomiska ansvar: obegränsat och solidariskt 

  Beskattning: ägarna skattar själva för vinsten 

  Kapital: inget minsta kapital krävs 

  Övrigt: vinsten delas lika mellan ägarna om man inte avtalat om annat 

  specialform av handelsbolag: kommanditbolag 
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c) Aktiebolag (AB) 

  Antal ägare: minst en 

  Juridisk person: ja 

  Ägarnas ekonomiska ansvar: begränsat till satsat kapital 

  Beskattning: företaget skattar för vinsten och ägarna för ev. utdelning 

  Kapital: krävs ett minsta startkapital på 50000 kr 

  Övrigt: företaget måste ha en styrelse 

d) Ekonomisk förening 

  Antal ägare: minst 3 

  Juridisk person: ja 

  Ägarnas ekonomiska ansvar: begränsat till satsat kapital 

  Beskattning: föreningen skattar för vinsten och ägarna för ev. utdelning 

  Kapital: inget minsta kapital krävs 

  Övrigt: syftet är att gynna medlemmarna, kooperativ verksamhet 

39 

Text har lagts till 

--- textruta --- 

Företaget i samhället och dess intressenter. 

Företaget 

Personal 

a) lön, utbildning, förmåner 

b) kunskap, arbetskraft 

Leverantörer 

a) betalning 

b) varor och tjänster 

Kunder 

a) varor och tjänster 

b) betalning 

Konkurrenter 

a) idéer, kunskap, draghjälp från konkurrenter 

b) idéer, kunskap, draghjälp till konkurrenter 

Non-governmental organization (NGO) 
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a) bidrag, sponsring 

b) idéer, kunskap, forskning, reklam 

Kommun 

a) arbetstillfällen 

b) olika former av stöd 

Stat 

a) skatter 

b) bidrag, infrastruktur 

Ägare 

a) utdelning 

b) kapital, kunskap, arbetskraft 

Långivare 

a) lån 

b) amortering och ränta 

59 

Tabellen har omarbetats. 

a) Kontant försäljning: inbetalning/inkomst 

b) Kreditförsäljning: inkomst 

c) Betalning av produkter sålda på kredit: inbetalning 

d) Upptagande av lån: inbetalning 

e) Ränteintäkter: inbetalning/inkomst 

f) Ägarinsats: inbetalning 

63 

Texten har ställts upp så här: 

Exempel 1. Lagret ökar 

  Ingående lager: 20 000 

  Utgående lager: 40 000 

  Varuinköp (utgift): 100 000 

  Förbrukning (kostnad): 80 000 

När lagret har ökat under perioden är utgiften för varuinköpen större än kostnaden. 

66 

Tabellen har ställts upp så här: 



5 
 

a) Bruttolön = företagets lönekostnad för januariexklusive arbetsgivaravgifter. 
Skatteavdraget är 30 %. 

  Bruttolön: 112000 

  Skatteavdrag: 33600 

  Nettolön: 78400 

b) Företagets lönekostnad för januari exklusive arbetsgivaravgifter. 
Arbetsgivaravgiften är 33%. 

  Bruttolön: 112000 

  Arbetsgivaravg: 36960 

  lönekostnad: 148960 

80 

Text har lagts till: 

--- textruta --- 

Inköpsprocessen 

Köparen skickar en anbudsbegäran till säljaren som lämnar ett anbud till köparen. Köparen 
beställer och säljaren skickar först en beställningsbekräftelse, sedan varor och följesedel 
samt faktura. Köparen betalar. 

1. Anbudsbegäran 

2. Anbud 

3. Beställning 

4. Beställningsbekräftelse 

5. Varor och följesedel 

6. Faktura 

7. Betalning 

--- slut textruta --- 

85 

Tabellen har omarbetats och ställts upp så här 

Nya arbetskläder 

3 leverantörer har lämnat in anbud. 

T-tröja med tryck 

1) 100 kr/st 

2) 110 kr/st 
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3) 100 kr/st manlig modell 
110 kr/st kvinnlig modell 

Arbetsbyxa med tryck 

1) 800 kr/st för manlig och kvinnlig modell 

2) 850 kr/st för manlig modell 
900 kr/st för kvinnlig modell 

3) 750 kr/st för unisexmodell 

93 

Text har lagts till: 

Exempel 

a) Ingående varukostnad: 100 kr 

  Pålägg: 25 kr 

  Beräknat försäljningspris: 125 kr 

  Pålägg i procent: 25/100 = 0,25 = 25 % 

b) Ingående varukostnad: 100 kr 

  Marginal: 25 kr 

  Verkligt försäljningspris: 125 kr 

  Marginal i procent: 25/125 = 0,20 = 20 % 

96 

Text har lagts till: 

Exempel Moms 

Försäljningspris exkl. moms = 400 kr 

Moms = 100 kr 

Försäljningspris inkl. moms = 500 kr 

Momspålägg 

100/400=0,25=25% 

Momsens andel av priset 

100/500=0,20=20% 

98 

Tabellen har omarbetats och skrivs så här: 

  



7 
 

1. Tygväveriet a säljer till klädfabriken b. 

  Faktura till b 

  tyger: 500 

  moms: 25 % 

  summa: 625 

  Momsredovisning 

  utgående moms: 125 

  ingående moms: 0 

  till skatteverket: 125 

2. Klädfabriken b säljer till modebutiken c. 

  Faktura till c 

  kostym: 1200 

  moms: 25% 

  summa: 1500 

  Momsredovisning 

  utgående moms: 300 

  ingående moms: 125 

  till skatteverket: 175 

107 

Tabellen har omarbetats och ställs upp så här: 

(a = resultatbudget och b = likviditetsbudget) 

1. Nya lån tas upp 

a) --- 

b) inbetalning av tagna lån 

2. Amortering (avbetalning) på lån 

a) --- 

b) Utbetalning av amortering 

3. Inköp av inventarier 

a) avskrivning 

b) utbetalning vid inköp av varor 
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4. Varinköp 

a) varuförbrukning med hänsyn till lagerförändringar 

b) utbetalning vid inköp av varor 

5. Varuförsäljning 

a) kontant- och kreditförsäljning 

b) inbetalning från kunder 

6. Löneutbetalning till personal 

a) bruttolöner och arbetsgivaravgifter 

b) utbetalning av nettolöner 

7. Betalning av personalskatt och arbetsgivaravgifter 

a) --- 

b) utbetalning av personalskatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket 

117 

Text har lagts till: 

Primära och sekundära behov 

a) Primära fysiologiska behov: 

  mat, sömn, värme. 

b) Sekundära behov: 

  psykologiska - musik, kreativitet. 

  sociala – gemenskap, bekräftelse. 

126 

Text har lagts till: 

Diagrammet visar hur de nästan 33 miljarder kronor som företagen gjorde av med på 
reklam fördelade sig på olika medier (i %). Internet, tidningar, tv och direktreklam är de 
största medierna för reklaminvesteringar i Sverige. 

  tidningar 32,7 

  internet 26,6 

  tv 19,0 

  direktreklam 11,9 

  övrigt 4,6 

  utomhusreklam 3,2 

  radio 1,9 
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Källa: Institutet för reklam- och mediestatistik, (IRM) 2015 

141 

Text har lagts till: 

--- annons --- 

Why are we obsessing about making ridiculously good outdoor gear, you might ask? 

We're from Scandinavia, so there's really no other option. 

Haglöfs 

--- slut annons --- 

180 

Text har lagts till: 

--- textruta --- 

  kontoklass 1: tillgångar 

  kontogrupp 19: kassa och bank 

  konto 193: bank 

  underkonto 1930: företagskonto 

--- slut textruta --- 

184 

Text har lagts till: 

1. Kontering av verifikationer 

2. Registrering 

3. Rapporter; resultaträkning och balansräkning 

4. Arkivering 
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Till läsaren 
• Gå gärna igenom kortkommandona för Textview för att underlätta läsningen av boken. 

• Du har rätt att få mer tid på dig vid provsituationer. 

• Dom flesta av bokens tabeller finns inlagda i excelfilen tb41009.xls. I textviewboken 
finns en hänvisning till respektive tabell i excelfilen. Varje tabell har ett unikt nummer. 
En del tabeller har omarbetats eller skrivits om till listor för att underlätta läsningen. 
Dessa står i så fall kvar i Textviewboken och finns inte med i Excel-filen. 

• Till denna bok finns två separata svällpappersbilder. En del bildtexter har omarbetats 
och lagts in i den löpande texten och en del bilder finns beskrivna i fliken 
”Bildbeskrivningar”. Bilder och foton av utfyllnadskaraktär och de som inte har någon 
bildtext har utgått. Bildförteckningen har också utgått. 

• Betygskriterier, Bokföringslag, Register och Formelsamling hittar du i egna flikar. 

• Fet eller kursiv stil har inte markerats i boken. 

• Tabellerna skrivs generellt i Excelformat. En del tabeller har omarbetats eller skrivits 
om till listor för att underlätta läsningen. 

Lycka till med studierna! 

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

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 
• Gå gärna igenom Textviews kortkommandon tillsammans med eleven för att 

underlätta läsningen av boken. 

• Tänk på att eleven kan behöva längre tid på sig att läsa igenom texterna och har också 
rätt till mer tid vid prov och examinationer. 

• På sidan 71 och framåt finns diagram som kan behöva förklaras. Eventuellt med 
hjälp av ritmuff. 
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Bildbeskrivningar 

10 

En glödlampa, som symbol för idéer, omringad av olika upptäckter och uppfinningar: 

a) Ny kombination av produkter: mobiltelefon + abonnemang, hemleverans av 
matkassar 

b) Ny produkt: dynamit, persondator, foppatofflor 

c) Nytt material i tillverkningen: stretchjeans 

d) Ny teknik: eldriven bil, Bluetooth 

e) Nytt sätt att använda ny teknik: Facebook, Spotify 

f) Ny profil inom CSR och hållbarhet: Body Shop 

g) Nytt distributionssätt: Ikea nätbutiker 

h) Nytt tillverkningssätt: löpande bandet 

52 

Schematisk bild av en funktionsorganisation där ett företag är strukturerat efter de 
huvuduppgifter som behövs för att driva verksamheten. En VD högst upp och företagets 
fyra olika funktioner nedanför: 

1. Tillverkning/produktion 

2. Försäljning/marknadsföring 

3. Personal 

4. Ekonomi 

53 

Schematisk bild av en produktorganisation där ett företag är indelat i mindre enheter som 
var och en fungerar som egna företag: 

En VD överst och företagets tre produkter nedanför: 

1. dammsugare 

2. kyl och frys 

3. tvätt 

Nedanför var och en av dessa 

a) tillverkning 

b) försäljning 

c) personal 

d) ekonomi 
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165 

Bilden visar förhållandet mellan balansräkningen och resultaträkningen. Resultatet, i det 
här fallet en vinst, blir en del i balansräkningen. 
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