
	  

	  
	  

Att	  reklamera	  
 

Expediten: Hej, vad kan jag hjälpa dig med? 

Kunden: Hej! Jag har köpt de här skorna här i 

butiken. Jag köpte dem för bara några 

veckor sen men nu så har sulan 

släppt lite så jag skulle vilja reklamera 

dem.  

Expediten: Okej. 

Kunden: Går det bra? 

Expediten: Ja, det går bra. Men, vi säger så här: 

först och främst i den här butiken så 

brukar vi se om skomakaren kan laga. 

Kunden: Okej! 

Expediten: Kan han inte det så gör vi självklart en reklamation för 

efter ett par veckor så ska ju inte sulan släppa. Har du 

kvitto? 

Kunden: Du, det har jag faktiskt glömt hemma men om jag 

hämtar kvittot då kan skomakaren titta på det… 

Expediten: Ja, det går jättebra. Hämta kvittot och så tar vi in 

skorna och så får vi se vad vi gör med dem. 

Kunden: Mm, jättebra! Tack så mycket för hjälpen! 

Tack, tack! 

Expediten: Hej då! Välkommen tillbaka! 

Kunden: Tack, hej! 
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Nya	  ord	  
	  

en sula  undersida av sko    

släppa  lossna 
Nu har sulan släppt lite. 
 

först och främst  för det första, det är det viktigaste 

laga  reparera något trasigt 

självklart  förstås, naturligtvis 

reklamation  när man klagar på något som man har köpt 
Jag skulle vilja reklamera dem.  

glömma  inte minnas, inte komma ihåg 
Det har jag faktiskt glömt! 

skomakaren  en person som har till yrke att laga trasiga skor 

 Skomakaren kan laga trasiga skor. 

 

 

Fraser:	  
 

Jag har köpt de här skorna här i butiken. 

Jag köpte dem för bara några veckor sen. 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Grammatik:	  Preteritum	  eller	  perfekt?	  
	  
Preteritum	  (tiden	  är	  viktig,	  man	  vill	  veta	  när)	  
	  
Jag köpte dem för bara några veckor sedan. 

Skosulan släppte när jag gick hem igår. 

Vi hade skolavslutning förra veckan. 

Tåget gick klockan fem. 

 

 
Perfekt	  (resultatet	  är	  viktigt)	  	  
	  
Nu har sulan släppt. 

Nu har skolan slutat. 

Nu har sommaren börjat. 

Nu har tåget kommit. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-m/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
	  


