
 Många människor kan inte 
leva livet fullt ut på grund 
av skada, sjukdom eller 
funktionsnedsättning. De 

kan ha svårt att sköta sitt  boende, skola 
och arbete eller sakna en  meningsfull 
fritid. Med stöd av en arbets terapeut 
kan de bli delaktiga i samhället igen.

Arbetsterapeuten är den ledande tid-
skriften för arbetsterapeuter i Sverige. 
Annonser om kurser, lediga tjänster 
och nya produkter når förbundets 
10 000 medlemmar, och andra som rör 
sig på sjukhus, vårdcentraler, i skolor, 
på  företag som arbetar med tekniska 
hjälp medel, hjälpmedelscentraler, 
inom habiliteringen, på högskolor och 
universitet, på syncentraler samt inom 
företagshälso vården.

Sveriges enda tidning 
 för arbetsterapeuter

”Jag läser Arbetsterapeuten för att hålla mig 
uppdaterad kring vad som är aktuellt inom 
arbetsterapi. Tidningen ger mig information 
från alla landsändar och områden inom min 

profession. Jag reser mycket i jobbet och då 
kan jag läsa den på nätet – även ett bra sätt för 

dem som inte har tillgång till papperstidningen.”

Mika Levin-Smeds, leg. arbetsterapeut, 
medicinskt ansvarig för rehabilitering i Norrköping

”Jag vill ha koll på tekniska nyheter, hjälp-
medelsmarknaden, policyfrågor som rör 
professionen och andra mer övergripande 
utvecklingsområden. Den stora bredden 

 reportage i Arbetsterapeuten erbjuder tips 
och inspiration från områden jag ibland inte 

visste arbetsterapeuter kan jobba med.”

Frida Nordeström, specialistarbetsterapeut,  
doktorand vid Lunds universitet
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Posttidning B

Helsida utfallande Baksida

1/2 sida 
stående

1/2 sida liggande

1/4 sida 
stående

1/4 sida liggande
1/8 sida 
liggande

Helsida utfallande
215x280 mm  
+ 3 mm utfall

Baksida
215x258 mm 
+ 3 mm utfall

1/2 sida stående
93x240 mm

1/2 sida liggande
191x117 mm

1/4 sida stående
93x117 mm

1/4 sida liggande
191x56 mm

1/8 sida liggande
93x56 mm

Annonsstorlekar 2014

Posttidning B

Helsida utfallande Baksida

1/2 sida 
stående

1/2 sida liggande

1/4 sida 
stående

1/4 sida liggande
1/8 sida 
liggande

Helsida utfallande
215x280 mm  
+ 3 mm utfall

Baksida
215x258 mm 
+ 3 mm utfall

1/2 sida stående
93x240 mm

1/2 sida liggande
191x117 mm

1/4 sida stående
93x117 mm

1/4 sida liggande
191x56 mm

1/8 sida liggande
93x56 mm

Annonsstorlekar 2014

Posttidning B

Helsida utfallande Baksida

1/2 sida 
stående

1/2 sida liggande

1/4 sida 
stående

1/4 sida liggande
1/8 sida 
liggande

Helsida utfallande
215x280 mm  
+ 3 mm utfall

Baksida
215x258 mm 
+ 3 mm utfall

1/2 sida stående
93x240 mm

1/2 sida liggande
191x117 mm

1/4 sida stående
93x117 mm

1/4 sida liggande
191x56 mm

1/8 sida liggande
93x56 mm

Annonsstorlekar 2014Annonsformat

215 × 280 mm  
(+ 3 mm utfall)

215 × 250 mm 
(+ 3 mm utfall)

93 × 240 mm 191 × 117 mm

93 × 117 mm (stående)
191 × 56 mm (liggande)

 93 × 56 mm

Utgivningsplan 2021

Priser

Materialguide
Leverera annonsmaterial som en högupplöst och tryck färdig 
pdf enligt det annonsformat som bokats. Bilder och logotyper i 
annonsen bör ha en upplösning på minst 240 dpi. 

Platsannons på webben
Annonsera lediga jobb digitalt för 6 500 kr i 30 dagar.  
Din platsannons publiceras både på webben och i ett 
 nyhetsbrev som går ut till förbundets medlemmar. 
Gå in på jobsoft.se/arbetsterapeuterna/annonsera  eller ring 
Catharina på annonsbokningen.

Arbetsterapeuten i siffror
TS-kontrollerad upplaga: 10   200 (2019) 
ISSN-nummer: 0345-0988 
Tidningsformat: 215×280 mm, varav satsyta 191×240 mm
Papper: Amber graphic (obestruket)
Tryckeri: Ljungbergs

Kontakt
Catharina Persson  
070-977 20 20 
catharina.persson@mediakraft.se

Format Pris

Baksida 26 500 kr

Omslag 2&3 24 500 kr

Helsida 23 500 kr

1/2-sida 15 500 kr

1/4-sida 9 000 kr

1/8-sida 6 500 kr

Bilaga Kontakta annonsbokningen

Nr Boka senast Materialdag Utgivning

1 11 jan 18 jan 11 feb

2 8 mar 15 mar 8 apr

3 26 apr 3 maj 27 maj

4 9 aug 16 aug 9 sep

5 27 sep 4 okt 28 okt

6 15 nov 22 nov 16 dec

www.arbetsterapeuterna.se/annonsera
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