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1 Inledning1 

Regeringen uppdrog i april år 2009 åt Arbetsmiljöverket att genomföra 
en kunskaps- och informationssatsning för att främja jämställdhet och 
motverka hot och våld i arbetslivet. Uppdraget genomförs under åren 
2009 och 2010. Syftet med satsningen är att den ska ge ökad kunskap 
om de miljöer och situationer där risken för hot och våld kan uppstå. 
Arbetsmiljöverkets arbete är inriktat både mot kunskapsuppbyggnad och 
ökad tillgänglighet av information och råd inom området.  

 
Som en del av Arbetsmiljöverkets uppdrag träffade verket i juni 2010 en 
överenskommelse med Umeå universitet om vetenskapligt stöd vid 
utvecklandet av en vetenskapligt grundad kunskapsplattform kring hot 
och våld i arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. Överenskommelsen 
resulterade inledningsvis i uppgiften att inventera och analysera olika 
myndigheters hemsidor. Målsättningen var att hitta ”goda exempel” på 
informations- och kunskapsspridning. Uppdraget konkretiserades sedan 
till att via en lärplattform arbeta fram en webbaserad prototyp av en 
avancerad, lärarhandledd utbildning inom temat hot och våld i 
arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. 2 
 
Den här rapporten utgör en dokumentation av innehållet i den lärplatt-
form som tagits fram av Umeå universitet. Den prototyputbildning som 
redovisas ska ses som ett pedagogiskt och datatekniskt utvecklings-
projekt. Utbildningen behöver vidareutvecklas, fördjupas i vissa 
avseenden och kompletteras med fullständiga uppgifter. Den färdig-
ställda utbildningen bör utvärderas av olika intressegrupper innan den 
införs i praktisk tillämpning.3  

                                                 
1 Jag vill varmt tacka Satish Patel, IKT coach, Umeå universitet, för den kompetens han visat vid 
utvecklandet av lärplattformen. Ett stort tack framför jag även till Christer Jarlås, Miljöåklagare i 
Östersund och Juris doktor Maria Steinberg, som med sina ämneskunskaper har bidragit vid 
utvecklingen av övningarnas innehåll. Min kollega Jan Leidö, Umeå universitet, vill jag tacka för 
ett förtjänstfullt arbete vid genomgången av myndigheternas hemsidor. 
2 Det är viktigt att notera att det inte ansökts om något samtycke från fotograf/bildbyrå för de 
bilder som används för att skapa liv på plattformen. Om plattformen kommer att omsättas i 
praktisk tillämpning med nuvarande utseende måste upphovsrätten för bilderna iakttas. 
3 Under slutfasen av arbetet med prototyputbildningen har några studenter och lärare vid 
juridiska institutionen, Umeå universitet, tagit del av utbildningen och lämnat synpunkter. Dessa 
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1.1 Syfte och metod 

Syftet med genomgången av myndigheter var som tidigare nämnts att 
hitta ”goda exempel” på kunskapsförmedling via myndighetens hemsida. 
Undersökningen av myndigheternas hemsidor genomfördes med ut-
gångspunkt av följande kriterier: 

 
1) Allmänt om sidan.  
Är sidan överskådlig, estetiskt tilltalande, sammanhängande, enkel att 
navigera, enkel att läsa och inte har för långa avsnitt  

 
2) Målgrupper.  
Är sidans målgrupper tydliga? Är det enkelt för olika målgrupper t.ex. 
enskilda, allmänhet och företag att veta hur de ska navigera för att hitta 
information som rör just deras målgrupp? 

 
3) Progression.  
Finns det en progression i kunskapsförmedlingen, från väldigt enkel till 
forskarnivå? Hur stort är spannet mellan de olika nivåerna och vilka 
nivåer finns det? 

 
4) Pedagogik. 
Är sidan pedagogisk i sin kunskapsförmedling? Är sidan innovativ i sin 
kunskapsförmedling? Finns det verktyg för motivation och resultat t.ex. 
självtest samt intyg för avklarade kursdelar? 

 
Det finns totalt 490 myndigheter i Sverige. Alla bedöms dock inte av 
intresse för denna studie. Myndigheter som har ett begränsat 
ansvarsområde, är underavdelningar till större myndigheter, främst 
vänder sig till andra myndigheter eller har en kunskapsförmedling som 
inte är intressant för denna studie ingår inte i undersökningen.4 Totalt 
omfattar undersökningen 81 myndigheter.5 
 
Syfte med att skapa denna prototyputbildning är att visa på hur en 
                                                                                                                       
uppfattningar, har, där det varit möjligt, beaktats i den slutgiltiga utformningen av utbildningen. 
4 Av Bilaga 1 framgår vilka myndigheter som har valts bort. 
5 Bilaga 2 innehåller resultatet av den analys som genomförts av myndigheternas hemsidor. 
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utbildning på avancerad nivå kan byggas upp via en lärplattform. Den 
utbildning som redovisas nyttjar den pedagogik och de tekniska 
lösningar som används vid universitetsstudier. Prototyputbildningen 
innehåller även, i vissa delar, en vidareutveckling av sådana övningar 
som för närvarande används vid webbaserade utbildningar på Umeå 
universitet. De nyskapande momenten finns främst i den s.k. case 
labyrinten. 
 
Utbildningen följer de förväntade studieresultat som anges i högskole-
lagen och högskoleförordningen. Utbildningen progression baseras på de 
kognitiva processer som framgår av Booms reviderade taxonomi.6 

1.2 Avgränsningar 

I uppdraget ingår inte att föreslå val av en särskild plattform. Den 
lärplattform som den här utbildningen baseras på är uppbyggd i Moodle. 
I rapporten redovisas en kortfattad beskrivning av vissa skillnader 
mellan lärplattformarna Cambro och Moodle. Den beskrivningen kan ge 
ett visst underlag vid bedömningen om vilka krav som bör ställas på den 
lärplattform där utbildningen slutgiltigt färdigställs.  

 
Uppdraget innebär att utveckla en prototyputbildning med temat hot och 
våld i arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. I uppdraget ingår således 
inte att färdigställa en hel utbildning inom temat. 

1.3 Disposition 

Rapporten innehåller sex kapitel. I det första introducerande kapitlet 
beskrivs syftet med uppdraget och vilka metoder som använts i arbetet 
med att ta fram kunskapsplattformen och prototyputbildningen. Det 
andra kapitlet innehåller utgångspunkter för den utbildning som har 
arbetats fram. Kapitel tre beskriver interaktiva inlärningsmiljöer. En 
redogörelse av kunskapsplattformens struktur och innehåll framgår av 
det fjärde kapitlet. De olika lärandemomenten i utbildningen redovisas i 
kapitel fem. I det avslutande kapitel sex, visas resultatet av den analys 
som genomförts av myndigheters hemsidor. 

                                                 
6 Bilaga 3 utgörs av Blooms reviderade taxonomi. 
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2 Utgångspunkter för utbildningen 

För att nätbaserade utbildningar ska vara framgångsrika är det viktigt att 
vissa grundläggande villkor är uppfyllda. En sådan förutsättning är att de 
som genomgår utbildningen har en insikt i det synsätt på lärande som 
finns hos den som genomför utbildningen. Det är även väsentligt att de 
studerande blir synliggjorda i det arbete som genomförs under 
utbildningen och att läraren deltar i textsamtalen på lärplattformen. 7 

2.1 Synsätt på lärande 

Den här utbildningen bygger på synsättet att den som lär är medskapare i 
de processer som formar både kunskapen och den som lär sig något. 
Utbildningen har sin bas i socialkonstruktionistisk- och genusrätts-
vetenskaplig teoribildning. En utgångspunkt i den socialkonstruk-
tionistiska teoribildningen är att man har ett kritiskt förhållningssätt till 
självklar kunskap d.v.s. våra ”förgivettaganden” eller självklarheter om 
hur vi förstår verkligheten och oss själva. Kunskaps- och lärande-
processer ses som historiskt och kulturellt specifika. Kunskapen 
produceras och distribueras genom det dagliga sociala samspelet, den 
påverkan som finns mellan människor, där vi gemensamt bygger upp 
sanningar och för en kamp om vad som är falskt respektive sant.8 
 
Den genusrättsvetenskapliga teoribildningen bygger på en socialkon-
struktionistisk grund där kunskap inte ses som något objektivt utan 
formas av människor av olika kön, klass, religionstillhörighet m.m. I den 
genusrättsvetenskapliga teoribildningen är relationen mellan kvinnor och 
män central och den kunskap som produceras inom detta forskningsfält 
bidrar med insikter om rätten och hur denna samverkar med samhället 
och människors liv.9 

2.1.1 Basgrupp 

Den prototyputbildning som redovisas innehåller både gruppbaserat och 
                                                 
7 Se Liljeström, M., Learning Text Talk Online, s. 73. 
8 Ulander-Wänman, C., Företrädesrätt till återanställning, s. 28–29 och där anförda källor. Se 
även Liljeström, M., Learning Text Talk Online, kap. 4.  
9 Gunnarsson, Å., Svensson, E-M., Genusrättsvetenskap, s 29–31. 
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individuellt lärande. Inför kursstarten indelas de studerande i s.k. 
basgrupper. Ambitionen med basgruppernas sammansättning är att få en 
så stor spridning som möjligt vad gäller t.ex. kön, etnicitet, ålder och 
tidigare erfarenheter. Arbetet med basgrupper bygger på en föreställning 
om att de studerande genom att interagera med andra får ta del av fler 
utgångspunkter när man väljer en lösning av ett problem. Basgrupps-
arbetet tränar även de studerandes förmåga att samarbeta.10 För att kunna 
delta i det lärande som sker i basgrupperna behöver den studerande var 
väl förberedd på de krav som utbildningen ställer på individen. Det är 
möjligt att på den lärplattform som används att t.ex. inte släppa in 
studerande i de lärsamtal som förs på ett forum förrän den studerande 
själv bidrar med inlägg. 
 
Den basgrupp som den studerande tillhör kan användas på olika sätt. I 
den här utbildningen används basgruppen bl.a. för att studenten 
tillsammans med sina gruppmedlemmar ska identifiera och notera 
juridiska problem som finns i fallbeskrivningarna samt formulera sina 
lärbehov. Den studerande kan även använda basgruppen eller samtliga 
studerande på kursen för att arbeta med instuderingsfrågor eller 
diskutera problem. Utbildningen innehåller forum där enbart basgruppen 
kan kommunicera och forum som är öppna för samtliga kursdeltagare. 

2.2 Pedagogik 

Det finns olika sätt att planera och organisera undervisningsförlopp och 
lärmiljöer. Den här utbildningen bygger på en problem- och praktiskt 
orienterad pedagogik (PBL). PBL har under de senaste 25 åren etablerat 
sig som ett självständigt pedagogiskt verktyg inom högre utbildningar.11 
PBL bygger på en tilltro till den studerandes egen vilja och förmåga att 
vara aktiv i inlärningsprocessen och en övertygelse om att människan 
har ett naturligt behov av att utveckla sin kompetens. Lärandet är 
studentcentrerat och sker i små studentgrupper, där läraren fungerar som 
handledare. Utgångspunkten i PBL är att den studerandes egna frågor 
och problemformuleringar, det egna ansvaret och det självständiga 

                                                 
10 Boström, V., Häggqvist, E., Landström, L., Mannelqvist, R., Vannebäck, U., Developing Legal 
Education, The LAO Context and a Swedish Approach to Problem-based learning, s. 49.  
11 Pettersen, R., Kvalitetslärande i högre utbildning, s. 161. 
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lärandet utgör grunden för inlärningen.12  
 

Studenterna arbetar med fallbeskrivningar. De problem som finns i 
fallen utgör utgångspunkten för att nå de kunskaper och färdigheter i att 
lösa problem som krävs för att på sikt slutgiltigt finna en lösning på 
problemet. Studenterna lär sig ämnet medan de arbetar sig igenom 
problemen. Under den processen måste ny information förvärvas genom 
ett självstyrt lärande. Det innebär att de studerande inledningsvis 
presenteras inför en text eller en situation som innehåller ett antal 
problem. I nästa steg ska studenten tillsammans med sin basgrupp 
klargöra vad de kan och förstår respektive vad de inte kan eller förstår. 
Mot bakgrund av detta formuleras lärbehov för att studenterna bättre ska 
kunna förklara, förstå, bemästra och lösa problemen. Därefter ägnar sig 
studenten åt att inhämta kunskaper med utgångspunkt i de formulerade 
lärbehoven. Sista steget innebär att gruppen eller den enskilde prövar 
och utvärderar ny kunskap i förhållande till problemsituationen.13 

2.2.1 Case metod 

Lärandemetoden i kursen om hot och våld bygger i huvudsak på 
casemetoden (CM). Ett centralt drag i de caseuppgifter som används på 
utbildningen är att fallbeskrivningarna är handlings- och förståelse-
orienterade och att arbetet är både individuellt och gruppbaserat. Vissa 
case innehåller både problemet och ”svaret”, medan andra handlar om 
att förstå möjliga lösningar av problemet eller att rättsläget är oklart. 
Alla upplysningar och fakta som hör till saken och situationen 
sammanfattas samt organiseras i den uppgift som presenteras för 
studenten på lärplattformen. De studerande ska efter att ha tagit del av 
hela caset kunna identifiera problem och formulera aktuella lärbehov. 
Studentens ska vidare kunna tillgodogöra sig kunskap, kunna uttrycka 
sig skriftligt och försöka hitta en lösning på de uppgifter som de ställs 
inför.  

2.2.2 Sociala band mellan kursdeltagarna 

För att utbildningar på nätet ska bli framgångsrika är det väsentligt att 
                                                 
12 Distansundervisning i utveckling, Individanpassning, tillgänglighet, flexibilitet, s. 18. 
13 Pettersen, R., Kvalitetslärande i högre utbildning, s. 158. 
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det utvecklas sociala band i studerandegruppen, och särskilt mellan 
medlemmarna i basgruppen, som ska arbeta tillsammans för att lösa 
uppgifterna.14 För att underlätta att sådana relationer skapas ingår en 
obligatorisk introduktionsuppgift i kursen. Syftet med denna uppgift är 
dels att de studerande ska lära känna varandra, dels ges möjlighet att 
diskutera innehållet i de styrdokument som finns för högskolestudier.  

2.2.3 Synliggöra studenten 

En annan viktigt förutsättning för att webbaserade utbildningar ska vara 
lyckosamma är att studenterna synliggörs i de uppgifter som gruppen 
arbetar med och att läraren är aktiv i textsamtalen. Särskilt viktigt är 
detta i kursens tidiga skede. Ett sätt att åstadkomma det är att läraren 
schemalägger tid när studenterna kan kommunicera med läraren på 
plattformen. Det kan med fördel göras som ett virtuellt möte via Adobe 
Connect eller via Skype. En ledstjärna är att behandla de studerande som 
om de vore i ett klassrum. Ett sätt att göra det är att ge en snabb 
återkoppling på oklarheter eller frågor som de studerande uttrycker. För 
att visa att studenterna uppmärksammas kan läraren följa upp 
studenternas kommunikation på plattformen och kontakta den student 
som inte är aktiv på plattformen eller är på väg att halka efter med någon 
uppgift. 

2.2.4 Utbildningens progression 

En ambition med utbildningen är att det ska finnas ett samband mellan 
den nationella regleringen av högskolestudier och det sätt på vilket 
kursen genomförs. De mål som uttrycks i högskolelagen och 
högskoleförordningen ska vara sammanlänkade med kursmål och de 
uppgifter som genomförs på kursen.  

 
Den teoretiska bas för kunskap som förmedlas via lärplattformen bygger 
på en progression med utgångspunkt i Blooms reviderade taxonomi. 
Lärandemålen i taxonomin preciseras som kumulativa hierarkier, där 
behärskningen på en nivå förutsätter att den studerande förvärvat och 
behärskar de kunskaper som beskrivs på lägre målnivåer. 

                                                 
14 Se Liljeström, M., Learning Text Talk Online, s. 51–52.  
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3 Interaktiv inlärningsmiljö 

En lärplattform är en integrerad uppsättning interaktiva online-tjänster. 
De ger lärare, elever och andra som sysslar med utbildning, verktyg och 
resurser att leverera och förvalta utbildningsuppdraget. En lärplattform 
innehåller en rad online-verktyg och tjänster som möjliggör ett 
effektivare sätt att arbeta både i och utanför klassrummet. Lärplattformar 
erbjuder ett antal IKT- baserade funktioner som t.ex.  
 

 Content Management - gör det möjligt för lärare att skapa, lagra 
och återanvända resurser och kurser som kan nås via Internet  

 Curriculum kartläggning och planering - att tillhandahålla 
verktyg och lagring för att stödja bedömning för lärande, 
individanpassning, lektionsplanering m.m.  

 Ledning och administration - ger tillgång till studentinformation, 
närvaro, tidsplanering och ledning  

 Samarbetsverktyg och tjänster - ger kommunikationsverktyg som 
diskussionsforum, bloggar och e-portföljer  

 
Några allmänna krav för att kunskapsspridning via lärplattform ska vara 
möjlig är att IT-systemet är flexibelt och utvecklingsbart. Kunskaps-
portalen ska tillgodose behovet av ett långsiktigt lärande. Systemet ska 
uppmuntra samarbete och kommunikation. Den/de som ansvarar för 
kunskapsportalen bör kunna anpassa lärandeplattformen utifrån egna 
önskemål om utformning och innehåll. Det är också viktigt att 
säkerhetskopiering görs regelbundet så att studentarbeten inte går 
förlorade. 
 
Lärplattformar brukar ofta kallas learning management system (LMS). I 
dagsläget existerar en rad företag som säljer dessa system till högskolor 
och universitet t.ex. Fronter, Pingpong, Blackboard, It´s Learning m.m. 
Utöver detta finns Open Source Plattformar där programvaran laddas 
ner. Open Source Plattformar har öppna källkoder, vilket innebär att 
programvaran kan publiceras och göras tillgänglig för allmänheten. Med 
IT-support kan t.ex. en lärare själv kopiera och modifiera i källkoden 
utan att betala royalty eller någon annan form av avgift. För Open 
Source Plattformar står universitetet själv för driftskostnaden istället för 
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att ett företag svarar för dessa kostnader. De finns två Open Source 
Plattformar. Dessa är Moodle och Sakai (Cambro).15 I Sverige finns 
ingen dominerande LMS, utan olika lärosäten har valt skilda lösningar 
beroende på bl.a. behov och kostnader. 

 
Cambro och Moodle innehåller många delar: informations- och 
kommunikationsverktyg som chatt, quiz (självtest med kryssfrågor), 
forum, undersökningar, fildelning och liknande. De två plattformarna 
Cambro och Moodle fungerar dock inte på samma sätt på grund av sin 
grundläggande konstruktion. De interagerar olika med studenter och 
lärare. 

Cambro har många funktioner. På vänster sida av plattfomen finns en 
meny där man kan klicka på olika länkar och få fram information. Den 
länk man trycker på, till exempel anslagstavlan, kommer då upp på 
”mattan”. Det finns många rubriker i den vänstra listen, men man kan 
bara se en sak i taget. Om man är lärare och säger till studenterna att läs 
det här och gå till forumet finns det många forum att välja bland. 
Studenten måste välja vilket man ska skriva i. Det är inte möjligt att 
länka till ett speciellt forum. Det går heller inte att t.ex. organisera en 
övning så att allt material finns i en mapp som hör till övningen. Genom 
att allt material på en kurs ligger på samma ställe kan det vara svårt för 
den studerande att få en överblick vilket material som hör till vilken 
övning. Läraren får också en sämre struktur på det material som ska 
förmedlas till de studerande. 

Moodle har samma verktyg tillgängliga, men jämfört med Cambro kan 
Moodle vara tematiskt eller datumorganiserat med flera olika ”mattor” 
som man kan scrolla ner på. På sidan finns olika boxar. I en box kan det 
till exempel stå vad studenterna ska göra, det kan finnas en webbpage, 
en survey, ett forum och filer i samma box. I Moodle har man olika 

                                                 
15 Följande länkar ger en mer utförlig beskrivning av skillnaderna mellan Cambro och Moodle, 
http://vimeo.com/8217180, http://www.slideshare.net/mark.drechsler/moodle-sakai-a-trainers-
perspective (särskilt de sista 20 sidorna), http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=38661. 
Vid Umeå universitet används både Moodle och Sakai och vid detta lärosäte benämns Sakai med  
beteckningen Cambro.  
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mattor som man kan organisera efter t.ex. tema eller datum. Det medför 
att man kan ha saker närmare varandra, filer, uppgifter och forum i 
samma tema eller tidsperiod, ett klart flöde. Allt material kommer inte 
upp på en gång utan bara de saker användaren behöver. Detta är en 
skillnad jämfört med Cambro där verktygen är i speciella boxar som inte 
är individuellt tillgängliga. En lärare kan t.ex. inte göra klart när, var och 
hur i samma utrymme.  

Det ska vara lätt att navigera på lärplattformen. Detta har en stor 
pedagogisk betydelse särskilt när det gäller distanskurser, då lärare och 
studenter inte träffas ansikte mot ansikte. En stor nackdel med Cambro 
är att den inte har flöden som gör plattformen enkel att navigera på. Det 
får till konsekvens att lärare behöver skriva mycket och studenter måste 
klicka sig fram och tillbaka eftersom man inte kan skapa länkar i 
Cambro. Det innebär en risk för att många lärare bara använder Cambro 
för fillagring och distribuering.  

Prototyputbildningen ”Hot och våld i arbetslivet ur ett jämställdhets-
perspektiv” bygger på ett problembaserat lärande. Ett viktigt 
”lärverktyg” i den webbaserade pedagogiken är den s.k. labyrinten. 
Labyrinten kan med nu tillgängliga plattformars uppbyggnad bara 
utformas i Moodle.  

4 Lärplattformens struktur och innehåll 

Den lärplattform som används för den här prototyputbildningen är, som 
framgått, Moodle. Lärplattformen har anpassats efter de behov som 
föreligger för kursen ”Hot och våld i arbetslivet ur ett 
jämställdhetsperspektiv”. För att få en uppfattning om lärplattformens 
struktur kan sägas att den är indelad i en mittpelare, en list till vänster 
och en till höger.  

 
Den studerande hittar all information och alla dokument som berör 
kursen på plattformen. Arbetet i basgruppen, presentation av uppgifter 
och lärarhandledning sker via plattformen.  
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Nedan följer en övergripande genomgång av lärplattformens utformning 
och innehåll. En mer detaljerad beskrivning av de olika lärande-
momenten redovisas under särskilda rubriker. 

4.1 Mittpelaren 

 

Högst upp på lärplattformens mittpelare finns beteckningarna 
”Anslagstavlan” och ”Diskussionsforum samt Chatt. Dessa är 
beteckningar på forum men de har olika namn. ”Anslagstavlan” används 
för ny information från läraren till de studerande. I detta forum är 
informationen enkelriktad.  

Avsikten med ”Diskussionsforum” är att det ska användas för att disku-
tera allt som rör kursen på ett allmänt plan t.ex. konkreta frågor och svar 
på kursens innehåll och nya tider för handledning. Där kan även de 
studerande överlägga om juridiska frågeställningar med alla kurs-
deltagare. Både lärare och studerande är aktiva på ”Diskussionsforum.” 
Till det forum som heter diskussionsforum basgrupp, har bara deltagarna 
i basgruppen tillträde. Meningen är att basgruppen ska föra en 
diskussion om olika övningar där eller i det särskilda forum chatt som 
finns för basgruppen. Kommunikationen i chatt sker i realtid. 
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4.2 Kursens uppläggning 

 
 
Mittpelarens första rubrik är ”Kursens uppläggning och användning av 
lärplattformen.” Genom att klicka på länken ”Hur kursen är upplagd” 
kommer den studerande till en information om dels kursens pedagogik 
och innehåll, dels vilka tekniska förutsättningar som krävs för att det ska 
fungera att studera via plattformen. Under denna rubrik finns även en 
länk till kursplanen som beskriver kursens innehåll och förväntade 
studieresultat. 

Genom att klicka på länken ”Hur kursen är upplagd” kan studenten ta 
del av den information som anges i rubriken.  

4.3 Användning av lärplattformen 

En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att den studerande 
vet hur han/hon ska använda lärplattformen. När studenten klickar på 
beteckningen ”Hur lärplattformen används” får han/hon ta del av fyra 
färdiginspelade muntliga instruktioner. Instruktionerna handlar om hur 
den studerande skapar och ändrar sin profil, hur man skickar 
meddelanden, skriver i ett forum och hur självtestet fungerar. 
 

 

4.3.1 Tekniska förutsättningar 

För att kunna använda lärplattformen krävs tillgång till Internet med 
Bredband/ADSL minst 2 Mb/sec. Datorn bör inte vara äldre än tre år 
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med Windows XP eller Mac med OSX. Kursen innehåller flera 
videoinslag. Detta kräver att deltagarna på plattformen har den relevanta 
mjukvaran installerad i sin dator. 
 
Programnedladdning 
De filmer som visas på lärplattformen är i Flash samt Quicktime format. 
Om den studerande inte kan se filmerna behöver han/hon sannolikt ladda 
ner ett program. Hur detta program laddas ner framgår av en länk som 
finns i höger list av plattformen. 

 

4.4 Introduktionsuppgift 

 
 
Kursen inleds med en introduktionsuppgift. Introduktionsuppgiften 
innebär att studenten får skapa sin egna profil där han/hon presenterar 
sig själv på det sätt som den studerande själv önskar. Presentationen kan 
kompletteras med ett kort på studenten som sedan visas när han/hon t.ex. 
deltar i olika forum på lärplattformen. Introduktionsuppgiften ges en 
utförligare beskrivning under rubriken lärandemoment. 

4.5 Kursens olika uppgifter 

På mittpelaren finns samtliga uppgifter med det material som ingår i 
uppgiften. För studenten ger detta en bra överblick om vilka övningar 
som tillhör varje lärandemoment och studenten behöver inte söka 
material på flera ställen för att förstå vad som ska göras under momentet. 
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4.6 Vänster list 

Vänster list på lärplattformen innehåller huvudrubrikerna kurs-
information och kunskapsbank. Nedan följer en kort beskrivning av 
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innehållet i dessa rubriker. 

4.6.1 Kursinformation 

Under rubriken kursinformation finns utbildningens kursplan. Den 
innehåller bl. a. kursens innehåll, förväntade studieresultat, förkunskaps-
krav, undervisningens uppläggning, examination och kurslitteratur. 
Under kursinformation bör det även finnas en studiehandledning. 
Studiehandledningen innehåller vanligtvis en utförligare beskrivning av 
kursens innehåll och vad som förväntas av den som studerar på kursen. 

 

 
 

4.6.2 Kunskapsbank 

Den studerande erhåller stöd i sina studier genom kunskapsbanken.  
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Under rubriken publikationer finns material angående ämnesområdet 
som kan laddas ner gratis. 
 
Kunskapsbanken innehåller även värdefulla länkar till t.ex. Diskrimi-
neringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket. Under rubriken Lag och 
Rätt finns olika rättsliga forum exempelvis Arbetsdomstolen och EUR-
lex. Aktuella studier och vetenskapliga publikationer inom området kan 
med fördel länkas till rubriken Forskning och Studier. Den studerande 
kan genom en länk till t.ex. SCB få del av statistik som kan vara av 
betydelse för analyser inom ämnesområdet.  
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4.6.3 Administration av kurs 

Det är bara läraren eller annan särskilt behörig person som har möjlighet 
att administrera kursen. Det är således bara den behörige som t.ex. kan 
redigera, göra inställningar och säkerhetskopieringar på plattformen. 
Rubriken administration av kurs och de verktyg som finns under denna 
rubrik ser inte studenterna, med den inloggning de har till kursen. Om 
läraren vill, kan studenterna få tillgång till rubriken betyg. Under denna 
rubrik kan utfallet av olika examinationer under kursen framgå liksom 
slutbetyget på kursen. 

4.7 Höger list 

Av den högra listen på lärplattformen finns information om vilka som 
deltar på kursen. Här kan även indelningen i basgrupper anslås. När 
studenten själv jobbar på plattformen kan han/hon se vilka övriga 
kurskamrater som är on-line. Det underlättar samarbetet mellan 
kursdeltagarna. 
 

 
 
För att kunna se de videoinspelningar på föreläsningar som finns på 
kursen behöver studenten ha vissa programvaror i sin dator. Dessa kan 
laddas ner med hjälp av de länkar som framgår av höger list. 
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5 Lärandemoment  

5.1 Introduktionsuppgift 

Ett viktigt villkor för att utbildningar på nätet ska vara lyckosamma är att 
kursdeltagarna lär känna varandra och att det skapas sociala band i 
gruppen. För att underlätta att sådana relationer uppstår har vi i den här 
utbildningen konstruerat en introduktionsuppgift. Den ingår som en 
obligatorisk del i kursen inledning. Introduktionsuppgiften innehåller två 
delar. I den första delen får den studerande presentera sig själv genom att 
skapa sin profil på lärplattformen. De studerande delger varandra sin 
presentation på diskussionsforum allmänt. 
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Den andra delen av introduktionsuppgiften består av en uppgift där de 
studerande får ta del av några olika styrdokument om gäller för 
högskolestudier och vilka förväntade studieresultat som anges för den 
här kursen. Genom att analysera vissa regleringar i högskolelagen, hög-
skoleförordningen, examensordningen och kursplanen får de studerande 
en uppfattning om vilka lärandemål som gäller för utbildningen. 
Basgruppen ges i uppgift att diskutera på vilket sätt lärandemålen i 
styrdokumenten kan påverka den kurs som de avser att genomgå. 
Studenterna ska även diskutera hur olika angivna undervisningsmetoder 
kan bidra till att kraven på högskolestudier enligt högskolelagen-
/examensordningen och de förväntade studieresultaten i kursplanen 
uppnås.  
 

 
 
Nedan redovisas introduktionsuppgift 2 som de studerande ska arbeta 
med. 
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Introduktionsuppgift 
 
Uppgift 2 
 
Uppgiften innehåller fyra delar A–D. Ta del av det material som finns 
för uppgiften på plattformen. 
 
Diskutera i gruppen: 
 
A. Vad det kan innebära för den kurs Du nu genomgår att det i nämnda 
dokument bl.a. slås fast det som beskrivs nedan i punktform. Fundera 
särskilt över innebörden av uttryck som ”iaktta och främja”, ”kunskap 
och förståelse”, ”fördjupad metodkunskap, förmåga att integrera 
”kunskap” osv. 
 

 Högskolans verksamhet alltid ska iaktta och främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män 

 Studenten ska visa kunskap och förståelse inom huvudområdet 
för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som 
fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 

 Studenten ska visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet 
för utbildningen. 

 Studenten ska visa förmåga att integrera kunskap och att 
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer även med begränsad information 

 Studenten ska visa förmåga att muntligt och skriftligt klart 
redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper 

 Studenten ska visa insikt om vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 
hur den används 

 Studenten ska visa fördjupad kunskap i och förståelse av centrala 
juridiska ämnen samt kunskap i andra ämnen som är av särskild 
betydelse för tillämpningen av de juridiska kunskaperna 
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 Studenten ska visa kunskap om sådana samhälls- och 
familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns 
livsbetingelser. 

 Studenten ska visa förmåga att systematiskt, kritiskt och 
självständigt identifiera, formulera och analysera frågeställningar 
samt planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar 

 Studenten ska visa förmåga att arbeta såväl individuellt som i 
samverkan med andra 

 Studenten ska visa förmåga att inom området göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor, 
såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter 

 Studenten ska visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

 
B. På vilket sätt kan nedan angivna undervisningsmetoder bidra till att 
kraven på högskolestudier enligt högskolelagen/examensordningen och 
de förväntade studieresultaten i kursplanen uppnås? Använd Blooms 
taxonomi som analysverktyg. 
 

a) Föreläsningar 
b) Självtest 
c) Individuellt lärande och basgruppsarbete med utgångspunkt i en 

praktisk problembeskrivning med olika komplexitet 
d) Upprättade av ett skriftligt PM 
e) Reflektionsuppgifter där Du t.ex. kritiskt får värdera förhållanden 

utifrån ett genusperspektiv 
 
C. Vilka konsekvenser kan kraven i dels de nationella regleringarna för 
högskolestudier, dels de förväntade studieresultaten få för Dig som 
student? 
 
D. Reflektera och diskutera vad det kan vara för samhällsförhållanden 
som påverkar mäns och kvinnors livsbetingelser. 

5.2 Inspelade föreläsningar  

Den här webbaserade kursen skiljer sig från utbildningar som ges på 
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plats på så vis att föreläsningarna är inspelade och att återkopplingen på 
vissa övningar är standardiserade och färdiginspelade. I syfte att 
underlätta studierna kan studenten se ett antal videoförläsningar om 15-
20 min/föreläsning. Videoföreläsningarna ersätter inte inläsningen av 
kurslitteraturen utan är endast ett komplement till litteraturen.  

 
Föreläsningarna ger en introduktion till centrala problemområden inom 
arbetsmiljö- och diskrimineringsområdet. De teman som berörs i före-
läsningarna ska studenterna fördjupa sig i främst genom kurslitteratur, 
individuellt arbete och verksamhet i basgrupp. Den här delen av 
utbildningen innebär att den studerande inhämtar faktakunskap, blir 
bekant med den terminologi och begrepp som studenten måste kunna för 
att behärska kunskapsområdet samt lösa ämnets speciella problem.  

5.3 Instuderingsfrågor 

Ett lärandemoment på kursen utgörs av instuderingsfrågor. Den enskilde 
studenten avgör själv om han/hon vill arbeta med instuderingsfrågorna 
som stöd för lärandet. Syftet med instuderingsfrågorna är att den 
studerande ska få repetera grundläggande kunskaper om begrepp, 
förbudsområden, påföljder m.m. i diskriminerings- och arbetsmiljö-
lagstiftningen. Instuderingsfrågorna ska tillsammans med de inspelade 
föreläsningarna och kurslitteraturen vara ett stöd för studenten att 
minnas och förstå ämnesområdet. Detta motsvarar första nivån av de 
kognitiva processerna i Blooms reviderade taxonomi. 

5.4 Självtest 

Självtestet utgörs av ett antal kryssfrågor. Ordningen på frågorna ändras 
från gång till annan. Det är därför inte något framgångskoncept att lära 
sig en viss ordning på de rätta svaren. 
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5.5 Case 1 Dimrå kommun  

 

 

Kursen är upplagd i olika steg där uppgifternas komplexitetsnivå ökar ju 
längre in på kursen den studerande kommer. En fördjupning av kursen 
utgörs av en fallbeskrivning. Berättelsen rör olika händelser som 
utspelas på två behandlingshem i Dimrå kommun.16 Dessa övningar 
syftar till den studerande ska identifiera och lösa arbetsrättsliga problem 
inom arbetsmiljö- och diskrimineringsområdet. Övningen är indelad i 
olika avsnitt som speglar de juridiska problem som finns i texten. 
Studenten löser problemen genom att föras igenom en labyrint. Genom 
att förändra och utveckla fallbeskrivningen kan övningens omfattning 
och djup ständigt ge de studerade nya utmaningar. 

                                                 
16 Av bilaga 4 framgår fallbeskrivningen om Dimrå kommun.  
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Berättelsen består av ett olika kortare textavsnitt. Övningen inleds med 
att den studerande tillsammans med sin basgrupp identifierar de rättsliga 
problem som finns i hela fallbeskrivningen. De studerande ska därefter 
definiera vilka behov av ny kunskap som finns med anledning av de 
problem som de identifierat. I gruppdiskussionerna bör studenterna ställa 
sig frågor som t.ex. vilka arbetsrättsliga brister föreligger på 
behandlingshemmen?, Har någons rättighet blivit kränkt? Har någon 
försummat sina skyldigheter? Hur kan bristerna angripas rättsligt? När 
de studerande identifierat problemen och formulerat sina lärbehov ska 
studenten individuellt inhämta kunskap via t.ex. videoföreläsningar och 
kurslitteratur. Det kan också bli aktuellt att använda de resurser som 
finns i kunskapsbanken på högra listen av lärplattformen.  
 

 
 
I en länk i caset finns hela historien om Dimrå. De studerande kan välja 
att skriva ut den fullständiga fallbeskrivningen för att underlätta över-
blicken av de juridiska problem som finns i texten. 
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När studenten arbetat sig igenom första delen av labyrinten och känner 
sig kunskapsmässigt mogen för att fortsätta kan ett nytt spår i labyrinten 
påbörjas.  
 
I caselabyrinten möts studenten av ett antal konkreta frågeställningar. 
Den studerande får göra ett val utifrån olika färdigformulerade 
svarsalterantiv. Det svarsalternativ som den studerande väljer för henne-
/honom till nästa steg i labyrinten där det framgår hur man kommer 
vidare. Om den studerande inledningsvis har valt ett felaktigt svar 
kommer han/hon så småningom att komma tillbaka till ursprungsfrågan. 
Meningen är att studenten ska uppmuntras att läsa in olika rättsområden 
genom att det på olika ställen i övningen hänvisas till t.ex. domar i 
Arbetsdomstolen och EU-domstolen.  
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Labyrinten innehåller även delar där den studerande självständigt får 
formulera sig på områden som berörs av caset. I Dimrås första del får 
den studerande formulera en förhandlingsframställan. När studenten 
formulerat denna och klickar sig vidare kommer en återkoppling i form 
av ett exempel på hur en förhandlingsframställan kan se ut. Studenten s 
får även ange sin rättsliga argumentation när de väljer att föra rättsfrågan 
vidare till central förhandling.  
 
 



 
 

32 

 
 

 

 
 
I det spår i labyrinten som illustreras under Dimrå kommun ska den 
studerande känna igen begreppen kränkande särbehandling, positiv 
särbehandling och tillåten särbehandling enligt Diskrimineringslagens 2 
kap 2 §. Meningen är att studenten ska minnas och förstå det materiella 
innehållet i dessa begrepp. Studenten ska tolka situationen i fall-
beskrivningen och dra slutsatser om vilket begrepp som ska appliceras 
på föreliggande situationen 
 
Övningen i labyrinten är flexibel i det avseendet att den studerande kan 
välja att lägga upp arbetet efter sina egna förutsättningar . Om studenten 
t.ex. bara har tid att arbeta med första delen av labyrinten vid ett tillfälle 
är det möjligt att avsluta den delen sedan man kommit till sista 
frågeställningen. När studenten på nytt har tid att ägna sig åt studierna 
kan han/hon fortsätta med del två i labyrinten. 
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Efter att den studerande har passerat alla delar i labyrinten med utgångs-
punkt av de val han/hon initialt har gjort kommer en återkoppling på om 
den studerande gått i mål med uppgiften. Nästa del i labyrinten är 
uppbyggd på samma sätt som den första delen. Den inleds med en kort 
fallbeskrivning och därefter formuleras konkreta frågeställningar med 
färdigt formulerade svarsalternativ. 

5.6 Case 2 Brattby universitet 

Det andra caset i utbildningen handlar om Brattby universitet och 
innebär en högre komplexitetsnivå än Dimrå. Övningen inleds med att 
den studerande tillsammans med sin basgrupp identifierar de juridiska 
problem som finns i fallbeskrivningen.17 Basgruppen ska dessutom 
formulera de lärbehov som aktualiseras mot bakgrund av de identi-
fierade problemen. De juridiska problem som studenterna ska iden-
tifiera berör områdena diskriminering, arbetsmiljö, den rättsliga pro-
cessen i diskrimineringstvister och arbetsmiljömål samt påföljder vid 
dessa brott. När det gäller den här uppgiften finns det sällan självklara 
svar i alla delar. Det kan däremot finnas mer eller mindre rimliga 
lösningar på ett och samma problem. I dessa uppgifter är det viktigt att 
studenten för en juridisk argumentation och hittar stöd i rättskällorna för 
den lösning han/hon väljer. 
 
Caset om Brattby universitet är, förutom de delar som handlar om att 

                                                 
17 Av bilaga 5 framgår fallbeskrivningen om Brattby universitet. 
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identifiera juridiska problem och lärbehov, en individuell uppgift. Efter 
att ha läst fallbeskrivningen om Brattby ska den studerande besvara de 
frågeställningar och reflektionsuppgifter som anges i slutet av historien. 
Detta ska den studerande göra i form av ett skriftligt, individuellt PM. 
PM:et ska inte omfatta mer än 5 sidor (Times Newman storlek 12). 
Syftet med övningen är att de studerande ska tillämpa aktuell lag-
stiftning, kunna analysera och särskilja olika rättsliga regleringar samt 
kritiskt värdera de regleringar som finns på området. Den studerande ska 
i övningen också skapa egen kunskap genom att reflektera över vilka 
konsekvenser det kan ha, på samhällsnivå, att en arbetstagare utsätts för 
hot i arbetet. Studenten ska ange hur han/hon anser att en hotad 
arbetstagare bör stöttas. Som stöd ska studenten läsa AFS föreskrifter 
och artiklar samt rättsfall som berör området. Det innebär att den 
studerande själv bidrar till att skapa kunskap på området. 
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Efter att studenten har skickat in sitt individuella PM kommer han/hon 
att få en muntlig, standardiserad återkoppling på möjliga svar på fråge-
ställningarna. Studenten får tillgång till en inspelad feed back på 
lösningar av de frågeställningar som ställts i uppgiften. Den studerande 
kan genom att lyssna på lösningsförslaget få insikt om, och hur de egna 
lösningsförslagen skiljer sig från lösningarna i återkopplingen. Mot 
bakgrund av detta kan studenten analysera sitt kunskapsbehov och 
eventuellt komplettera med ny kunskap om det finns behov av detta på 
något område. 
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PM:et bedöms mot bakgrund av de kriterier som gäller för uppgiften. 
Den studerande kan ta del av lärarens omdöme under rubriken 
examination. 

5.7 Case 3 ASKO AB – filmmanus 

Asko AB är en komplex fallbeskrivning som innehåller många olika 
dimensioner. Den är konstruerad som ett filmmanus i syfte att beröra de 
studerande känslomässigt. I den här uppgiften får studenterna använda 
alla de metoder som förekommer i tidigare övningar. Inledningsvis ska 
den studerande tillsammans med sin basgrupp identifiera de juridiska 
problem som finns i fallbeskrivningen. Därefter anger basgruppen sina 
lärbehov mot bakgrund av de identifierade problemen. Den studerande 
ska efter att ha arbetat med den inledande delen gå vidare till ett 
självtest. Det är en individuell övning. Den studerande kommer efter att 
ha avslutat övningen att få en återkoppling på hur många rätt han/hon 
har i testet. 
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Nästa del består av en case labyrint. Det är också en individuell övning. 
Den studerande ska arbeta sig igenom labyrinten genom att inta fyra 
olika positioner: som arbetsgivare, skyddsombud, företagsläkare och 
arbetskamrat. När studenten har gått igenom labyrinten utifrån samtliga 
positioner är övningen avslutad. 
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Arbetsgivarposition 
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Skyddsombudsposition 
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Den sista delen av uppgiften består av en gruppuppgift. Tillsammans 
med sin basgrupp ska studenten kritiskt värdera och reflektera över 
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förhållanden som kan ha betydelse för att människor utsätts för hot och 
våld i arbetet. Denna uppgift innebär även att de studerande reflekterar 
över den kunskap som finns på området och sin egen del i 
produktionen/reproduktionen av kunskap. De studerande arbetar därmed 
med den högsta kunskapsdimensionen i Blooms reviderade taxonomi. 

 

5.8 Examination 

Den examination som används på kursen bör bygga på de grundläggande 
principer för undervisning och lärande som förekommer på utbildningen. 
De senaste trettio årens forskning om samband mellan examinations-
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språk och studenters lärande visar att examinationssystemet inverkar på 
hur mycket arbete och tid som studenter investerar i lärarbetet. 
Examinationssystemen påverkar också vilka utgångspunkter studenterna 
har för sitt lärande och vilka lärstrategier de väljer att använda. 
Studenterna kan t.ex. välja att satsa på ett mer ytligt lärande som handlar 
om att känna igen och minnas på bekostnad av förståelse och färdighet 
att se kunskapen i ett större sammanhang. Examinationsformen är 
kanske därför den viktigaste drivkraften för studenters lärande. En tät, 
snabb och detaljerad återkoppling anses avgörande för studenters lärande 
och lärandeutbyte.18  
 
I prototyputbildningen ges studenterna en återkoppling i lärprocessen när 
de genomför sina självtester. Studenten får information om hur många 
rätt som uppnåtts på övningen och hur lång tid som gått åt för att arbeta 
sig igenom testet. I självtestet kan läraren välja hur många rätt studenten 
behöver uppnå för att bli godkänd på testet. 
 
När studenten arbetar med case labyrinten kan han/hon i viss utsträck-
ning föras framåt även i de fall det gjorts ett felaktigt val. Detta i syfte att 
dels den studerande ska få fler tillfällen till träning dels att inte övningen 
ska bli så begränsad.  Till slut kommer dock den student som gjort ett 
felaktigt val till en återvändsgränd och får börja om med övningen. Rätt 
svar under hela vägen i labyrinten för studenten till slutmålet. Då 
kommer en återkoppling på att den studerande klarat av det spår i 
labyrinten som studenten gått igenom. Caselabyrinterna kan ses som 
obligatoriska moment där studenten för att få ett godkänd resultat ska ha 
passerat alla spår i labyrinten fram till det slutgiltigt, rätta svaret. 
 
I den övning som rör skriftliga PM kan läraren som en del i 
bedömningen använda sig av medstudentbedömning. Det innebär att 
varje individuellt PM fördelas slumpmässigt mellan studenterna för 
bedömning. Studenterna erhåller handlingsanvisningar från läraren som 
stöd i arbetet att ge återkoppling på den uppgiftslösning som den 
enskilde studenten har fått sig tilldelad. Detta innebär att läraren 

                                                 
18 Pettersen, Roar C., Kvalitetslärande i högre utbildning, s. 403–406. 
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säkerhetsställer att väsentliga kriterier i lärandet beaktas. Genomförandet 
av bedömningen innebär att den student vars PM man bedömer 
framträder med namn. Däremot är bedömaren anonym. I denna 
bedömningsprocess är inte läraren direkt involverad. När studenten har 
fått återkoppling på sitt PM och eventuellt kompletterat uppgiften mot 
bakgrund av vad som t.ex. behöver förbättras och utvecklas skickas 
PM:et till läraren för en slutgiltig bedömning. Bedömningsresultatet från 
läraren ska dock inte ha någon betydelse för slutbetyget på kursen.19 
Däremot kan uppgiften ses som ett obligatoriskt moment vilket innebär 
att studenten inte examineras på kursen förrän läraren bedömt att PM:et 
är godkänt. 
 
Den slutgiltiga tentamen kan ske genom en skriftlig, individuell 
tentamen. I enlighet med det synsätt och metoder som ligger till grund 
för lärandet på kursen bör examinationsuppgifterna bygga på 
fallbeskrivningar. För att kunna bedöma studentens resultat och kunna 
kommunicera resultaten med den student som examineras, är det en 
fördel om läraren har utarbetat tydliga bedömningskriterier. Några 
förslag på examinationskriterer för denna kurs är: 
 

 Förmåga att identifiera juridiska problem i fallbeskrivningar av 
olika komplexitetsnivå 

 
 Förmåga att tolka och tillämpa relevanta rättsregler och föra en 

logisk och välstrukturerad juridisk argumentation för en lösning 
med stöd av rättskällorna 

 
 Förmåga att kritiskt analysera rättsområdena diskriminering och 

arbetsmiljö ur ett jämställdhetsperspektiv mot bakgrund av 
rådande samhällsförhållanden 

 
 Förmåga att värdera och reflektera över den kunskap som 

produceras och reproduceras inom ämnesområdet. 
 
Dessa dimensioner bygger på Blooms reviderade taxonomi. Varje 

                                                 
19 Se Pettersen, R., Kvalitetslärande i högre utbildning, s 405–407. 
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dimension kan bedömas efter tre kvalitativa adjektiv: bristfällig, 
acceptabel och god. Under varje bedömningskriterium utarbetas en mer 
utförlig beskrivning av vad som menas med bristfällig, acceptabel och 
god prestation.  Poäng kan sättas för varje kriterium t.ex. bristfällig 
poäng 1-3 o.sv.  
 
Studenters lärande befrämjas sannolikt genom insikt om bedömnings-
kriterier och bedömningsprocesser. 

6 Genomgång av svenska myndigheters 
hemsidor 

Många myndigheter har någon form av kunskapsförmedling på sina 
hemsidor. Denna kunskapsförmedling kan se ut på lite olika sätt vad 
gäller t.ex. omfattning och progression. Allmänt kan sägas att de flesta 
myndigheter har en enkel och överskådlig kunskapsförmedling/-
information på sina sidor. Myndigheter med moderna sidor har 
ordentligt med whitespice20 och är läsvänliga. Äldre sidor är betydligt 
mer plottriga, byggda för lägre upplösning o.s.v. Många myndigheter 
med moderna sidor har lyckats med att ge viktiga delar av sin 
kunskapsförmedling en central plats på sina sidor. De sidor som har 
någon form av interaktivitet använder ofta den tekniska lösningen Adobe 
Flash. Denna lösning finns i de flesta PC apparater och bör således inte 
innebära problem med t.ex. tillgänglighet. 

6.1 Hemsidornas struktur och innehåll 

Vissa myndigheter har tydliga målgrupper där varje målgrupp ges en 
egen flik eller något som kan liknas vid en temasida. Det underlättar för 
besökaren eftersom besökaren inte behöver känna till sidans struktur i 
förväg för att hitta eftersökt material. Denna uppläggning ger möjlighet 
att synliggöra material som respektive målgrupp ofta söker. Detta är 
bättre än att inordna materialet i en struktur som kanske inte känns 
logisk för alla målgrupper. Information som vänder sig till väldigt 
                                                 
20 Den svenska översättningen är ungefär typografiskt vitrum. 
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många målgrupper och inom en mängd områden tenderar att bli rörig 
utan tillräckligt djup (t.ex. Länsstyrelserna). Tydliga målgrupper i form 
av temasidor eller flikar kan underlätta inhämtandet av kunskap. 

 
Progression finns inte på alla myndigheters hemsidor. Flera myndigheter 
fokuserar på enkel information och beskriver den väl. Det finns i vissa 
fall en avsaknad av lite mer avancerad information och fördjupningar i 
ämnet. I det fall det finns en progression hos myndigheten finns denna 
ofta inom ett begränsat spann. Ibland är nivån ständigt låg, i vissa fall 
ligger kunskapsförmedlingen på en ständigt halvhög nivå. Det 
förekommer att kunskapen presenteras från låg nivå till rätt avancerad 
nivå. Det är dock ovanligt med en stegvis progression från enkel nivå 
upp till forskarnivå. 

 
I de fall myndigheterna kan påvisa en progression saknas det oftast 
balans i progressionen. Information på en enkel nivå utgör huvuddelen 
av kunskapsförmedlingen på myndigheternas hemsidor. Fördjupad 
information får ett väldigt litet utrymme och det saknas oftast en ”röd 
tråd” i progressionen och hur man navigerar mellan de olika nivåerna. 
Avancerat material är inte lika brett som enklare information, oftast 
består det av nedslag i något specifikt. Materialet på högre nivå (t.ex. 
rapporter, publikationer, material på forskarnivå) kan också vara placerat 
på någon annan plats på sidan än annat material, vilket gör det svårt att 
hitta. Material inom samma område, oavsett svårighetsgrad, borde kunna 
vara tillgängligt på samma ställe på sidan. Besökaren behöver också få 
veta vilken ”svårighetsnivå” det är på materialet. En möjlig indelning på 
materialet är grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.  

 
Om progressionen på myndigheternas hemsidor mäts med utgångspunkt 
av Blooms reviderade taxonomi finns det få sidor som innehåller 
kunskapsförmedling som leder till någon högre nivå. De kognitiva 
processerna att minnas, förstå, tillämpa är möjligt med den kunskap som 
finns på hemsidorna. Det finns dock inte förutsättningar att inhämta 
kunskap vad gäller att analysera, värdera och skapa (kunna teoretisera 
generalisera, göra hypoteser och reflektera över resultat och sin egen del 
i kunskapsprocessen). Progressionen bör gå från del allmänna till det 
specifika och tillbaka igen (för att förstå sammanhang, kunna vara 
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kritisk o.s.v.). 
Pedagogiken i kunskapsförmedlingen tar sig skilda uttryck hos olika 
myndigheter. Några exempel på myndigheter som valt att ge 
kunskapsspridningen en framträdande roll på sina hemsidor är 
Arbetsmiljöverket, Brottsoffermyndigheten, Konsumentverket, Sveriges 
domstolar, Sweden.se. Vissa myndigheter strävar efter att skapa en röd 
tråd i kunskapsförmedlingen genom temasidor som t.ex. SMHI. En del 
myndigheter använder sig av interaktivitet för att göra kunskaps-
inhämtandet mer intressant. Några myndigheter använder sig av kurser, 
självtest och spel för att skapa incitament för inlärning.  

 
En del myndigheter likställer kunskapsspridningen med informations-
material i PDF format. En nackdel med att endast använda detta är att 
besökaren inte kommer vidare i sin kunskapsinhämtning. Vissa 
myndigheter erbjuder kurser hos myndigheten. Det framgår dock inte 
vad dessa utbildningar innebär vilket gör det svårt att få en uppfattning 
om utbildningarnas upplägg 

 
En del av kunskapsmaterialet på myndigheternas hemsidor är fritt 
tillgängligt för besökaren, men det erbjuds även möjlighet till betalkurser 
där deltagarna får intyg på vad de lärt sig. Dessa kurser ger möjlighet till 
en praktisk tillämpning av kunskaperna och detta kombineras i vissa fall 
även med självtest och liknande på sidorna. 

 
Några myndigheter, t.ex. Brottsoffermyndigheten, Patent- och Regi-
streringsverket, Sweden.se har satsat på att använda modern teknik som 
stöd i lärandet. Deras hemsidor innehåller interaktivitet. En risk med att 
använda modern teknik är att detta kräver kontinuerlig uppdatering. 
Sweden.se har ett konto på den sociala bokmärkessajten Delecious och 
myndigheten (Svenska Institutet) länkar till denna sida, trots att någon 
ny länk inte har lagts in där sedan den 17 december 2009.21  
 

                                                 
21 Av bilaga 2 framgår innehåll från olika myndigheters hemsidor som kan tjäna som ”goda 
exempel” vid utformning av en kunskapsplattform. 
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Bilagor     

Bilaga 1. Myndigheter som inte ingår i urvalet 
 
Myndigheter som sysslar med väldigt avgränsade frågor som t.ex. 
hemslöjd, åldersgränser på bio, presstöd, VA-frågor, fastigheter, 
tillgänglighet i trafiken, rymden, myndigheter som enbart vänder sig till 
väldigt smala grupper t.ex. konstnärer, revisorer osv. 

 
- Utländska myndigheter, t.ex. ambassader 
- Universitet, högskolor samt liknande institut 
- Myndigheter på länsnivå, t.ex. polis, länsstyrelse, tingsrätter 
- Andra domstolar än Sveriges domstolar 
- AP-fonderna 
- Överklagandenämnder 
- Granskningsnämnder 
- Forskningsråd 
- Andra försvarsmyndigheter än Försvarsmakten 
- Kompetensråd 
- Bibliotek 
- Museum och samlingar 
- Bibliotek 
- Museum och samlingar 
- Avvecklingsorganisationer 
- Prövningsnämnder 
- Fonder 
- Andra polisiära myndigheter än Polisen 
- ”Undermyndigheter” till andra myndigheter förutom UD 
- Beredningsmyndigheter 
- Andra anstalter än kriminalvården 
- Andra pensionsmyndigheter än Pensionsmyndigheten 
- Myndigheter för innovation och utveckling 
- Inspektioner, säkerhetsverk, m.m. som huvudsakligen vänder sig 

till myndigheter och företag 
- Myndigheter som sysslar med väldigt avgränsade frågor som 
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t.ex. hemslöjd, åldersgränser på bio, presstöd, VA-frågor, 
fastigheter, tillgänglighet i trafiken, rymden, myndigheter som 
enbart vänder sig till väldigt smala grupper t.ex. konstnärer, 
revisorer osv. 
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Bilaga 2 Resultat av genomgång av myndigheters 
hemsidor 
 
Allmänna reklamationsnämnden  
http://www.arn.se/ 
 
Allmänt 
Tydlig med sitt uppdrag (vanligt med missuppfattning om detta(?)) 
Tydlig indelning i avsnitt; råd, klaga, anmäla, bevisning, 
praxis/vanliga fall 
Väldigt enkel text. Bra för sin målgrupp. 
 
Målgrupper 
Enskilda. Ej uttalade målgrupper, men information som tydligt 
vänder sig till konsumenter. 
 
Progression 
Liten progression (med få undantag, praxis, statistik, remissvar 
och pressmeddelanden). Varken mer avancerat material eller 
längre bort på Blooms taxonomi. 
 
Pedagogik 
Tydligt med hur en enskild bör driva ett ärende. Vanliga fall 
skapar igenkänning. 
 
Att ta med sig 
- Vanliga fall (igenkänningsfaktor) 
- Bra beskrivning om hur en enskild bör driva ett ärende 
 
Arbetsförmedlingen  
http://www.arbetsformedlingen.se/ 
 
Allmänt 
Fokus på besökarens egna sidor, förmedling. Viss information 
under stöd och service 
Tydlig uppdelning i olika målgrupper 
Beskriver hur sidan fungerar och hur den bör navigeras. 
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Målgrupper  
Vänder sig till enskilda och företag. Tydliga ingångar för 
respektive målgrupp. 
 
Progression 
Inte särskilt mycket material förutom de ”egna” sidorna. Inte 
särskilt stor progression. 
 
Pedagogik 
Relativt pedagogisk sida med korta avsnitt, checklistor, filmer om 
olika yrken, osv. 
Har egna utbildningar, men är inte av karaktären att de är av 
användning för detta projekt – mest länkar till utbildningar. 
 
Att ta med sig  
Tydlig uppdelning i olika målgrupper, enkelt att navigera som 
besökare. 
 
Arbetsmiljöverket 
http://www.av.se/ 
 
Allmänt 
Relativt överskådlig, trots att det finns information inom en mängd 
områden. 
Högerspalt med viktiga delar och aktuella delar (t.ex. ”varmt på 
jobbet?” under sommaren). 
 
Målgrupper 
      Arbetsgivare/chef 
      Arbetstagare 
      Skyddsombud 
      Ny- och egenföretagare 
      Nybörjare inom arbetsmiljö 
      Skolungdom/minderårig 
      Journalist 
      Politiker 
Tydligt med målgrupper i navigeringen ”För dig som är…” 
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Progression 
Från enkel information på en allmän nivå upp till lite mer 
avancerad information på en specifik nivå, t.ex. rapporter. Inte 
upp till forskarnivå, även om vissa rapporter kanske kan 
användas till forskning. 
 
Pedagogik 
Interaktiva utbildningar: http://www.av.se/sam/utbildning/ 
 Tidsåtgång angiven 
 Självskattning, självtest 
 Inga formella utbildningar 
 
Ganska liten skala på utbildning ”på plats”. 
 
Att ta med sig  
Interaktiva utbildningar 
Visste du att..? Små korta notiser med länkar till rapporter. 
Rapporter som annars kan ligga undangömda blir 
uppmärksammade.  
 
Barnombudsmannen 
http://www.barnombudsmannen.se/ 
 
Allmänt  
Enkel information för sin målgrupp  
Relativt överskådlig 
 
Målgrupper  
Barn  
myndigheter och liknande som arbetar med barnfrågor 
 
Progression 
Finns viss progression kring barnkonventionen, men det är lite 
svårt att veta som besökare hur man går vidare. Svårt att avgöra 
nivån. 
 
Pedagogik 
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Finns skrifter, informationspaket och filmer. Det som vänder sig till 
barn (grönfärgat) är pedagogiskt upplagt i olika frågeområden. 
 
Bilprovningen 
http://www.bilprovningen.se/ 
 
Allmänt 
Ej överskådlig 
Känns inte speciellt modern 
 
Målgrupper  
Enskilda och företag 
 
Ej intressant i denna inventering, saknar egentlig 
kunskapsförmedling.  
 
Bolagsverket 
http://www.bolagsverket.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och tydlig 
Överskådlig 
Vanliga funktioner är väldigt tydliga 
 
Målgrupper  
Befintliga och potentiella företag, föreningar, m.m 
Inga flikar, men ändå tydligt för olika målgrupper 
 
Progression 
Finns viss progression i form av allmänna råd och liknande. 
Tydligt att det är progression -”Läs mer” 
 
Pedagogik 
Information på enklare nivå är pedagogiskt upplagt. Broschyrer är 
som återvändsgränder; det finns ingen naturlig väg att gå vidare 
efter att besökaren har läst en broschyr i PDF-format. 
Finns en del broschyrer och blanketter — liknande Skatteverket. 
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Att ta med sig 
Aktuella datum (t.ex. sådant som ska lämnas in) 
 
Boverket 
http://www.boverket.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Ger ett modernt intryck 
Viktiga/vanliga funktioner är centralt placerade 
 
Målgrupper 
Enskilda, företag, m.m. (ej uttalat) 
Är indelat i funktioner istället för målgrupper, vilket fungerar lika 
bra i det här fallet. 
 
Progression 
Finns en del progression. Tydligt placerad i relaterad information. 
Saknas kanske en röd tråd i hur besökaren ska gå vidare. 
 
Pedagogik 
Inget exceptionellt, men indelningen i funktioner gör sidan 
lättnavigerad. 
 
Brå 
http://www.bra.se/ 
 
Allmänt 
Relativt enkel och överskådlig 
Tydligt fokus på nyheter, rapporter, etc.  
Målgrupper 
Enskilda, forskare, myndigheter, mm (ej uttalat) 
 
Progression 
Finns progression från skolmaterial (brottsrummet) upp till statistik 
och liknande som intresserar forskare. 
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Pedagogik 
På huvudsidan är statistik och andra uppgifter lätta att hitta. 
Brottsrummet innehåller spel, test, filmer, lärmaterial 
 
Att ta med sig 
”Hitta rätt myndighet.” Ofta så är många myndigheter inblandade i 
olika frågor. En tabell med rätt myndighet för olika frågor 
underlättar sökandet. 
Brottsrummet är en pedagogisk sida för skolåldern.(använder sig 
dock av Adobe Flash) 
 
Brottsoffermyndigheten 
http://www.brottsoffermyndigheten.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Viktiga och vanliga funktioner är centralt placerade 
Bra information om “utsatt för brott” 
 
Målgrupper 
Enskilda, forskare 
 
Progression 
Finns progression, men det är inte helt enkelt att veta var mer 
avancerat material finns, ingen indikation på vilken nivå 
 
Pedagogik 
Huvudsidan är hyfsat pedagogisk. Det mesta material finns i 
Rättegångsskolan. 
 
Rättegångsskolan 
Enkel nivå 
Uppdelning i korta avsnitt 
Hyfsat proffsigt gjort med video 
 
Ingen egentlig progression 
Inga test 



63 

 
 

Själva idén är bra, frågan är om modellen kan skala till det här 
projektet. Rättegångsskolan fungerar nog bäst för information på 
lägre nivå. Men i huvudsak är det bland det bästa som gjorts 
bland myndigheter. 
 
CSN 
http://www.csn.se/ 
 
Allmänt:  
Tydlig uppdelning i olika målgrupper 
Enkel och överskådlig sida 
 
Målgrupper  
Blivande, nuvarande och fd studenter 
 
Progression 
Inte så mycket progression. Finns lästips, men är inte svårare, 
endast relaterat. 
 
Pedagogik 
Står inte ut på något sätt. 
 
Datainspektionen 
http://www.datainspektionen.se/ 
 
Allmänt:  
Utbildning är tydligare åtkomlig än hos många andra myndigheter 
Hel del frågor och svar 
 
Målgrupper 
Enskilda, företag, myndighet, organisationer (ej uttalat) 
 
Progression 
Finns en del specifika frågor och liknande, men det är ingen röd 
tråd i progressionen – endast nedslag. 
 
Pedagogik 
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Inte så mycket utbildningsmaterial på sidan. Dock en hel del 
frågor och svar. 
Erbjuder utbildning på plats. Dock ingen uppgift om vad det 
innebär. Finns dock en del utbildningsmaterial att ladda ner och 
köpa. 
 
DO 
http://www.do.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Dock inte så mycket material 
 
Målgrupper 
Enskilda och arbetsgivare  
Även om målgrupperna inte är nämnda med namn är det tydlig 
var olika målgrupper skall navigera. 
 
Progression 
Vissa handledningar och liknande, men inte så mycket 
progression 
 
Pedagogik 
Sticker inte ut på något sätt. 
 
Exportrådet 
http://www.swedishtrade.se/ 
 
Allmänt:  
Enkel och överskådlig 
Vanliga och viktiga funktioner är centralt placerade 
 
Målgrupper 
Företag 
 
Progression 
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Viss progression i form av statistik och liknande 
 
Pedagogik 
Snyggt och enkelt om konsulttjänster 
Exporttekniska seminarier 
 
Finansinspektionen 
http://www.fi.se/ 
 
Allmänt: 
Relativt enkel och överskådlig 
Ger dock inget modernt intryck 
 
Målgrupper:  
Företag och enskilda 
 
Progression 
Finns progression i form av uttalanden, marknadsinformation. 
Den allra enklaste informationen kanske saknas, men de som 
efterfrågar sådan information kanske inte besöker sidan? 
 
Pedagogik 
Inte så stor fokus på pedagogik, mest uttalanden och information. 
Är kanske inte så nödvändigt med mer pedagogik, annat än kring 
regler och tillstånd. 
 
Finanspolitiska rådet 
http://www.finanspolitiskaradet.se/ 
 
Allmänt 
Överskådlig 
 
Målgrupper 
Allmänhet, myndigheter, politiker, media, m.m. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
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Finns en hel del rapporter på mer avancerad nivå (forskarnivå), 
men här saknas istället information på en lättare nivå – så 
spannet är ganska litet. 
 
Pedagogik 
Huvudsakligen PDF-filer och PPT-bilder (från seminarier). Ingen 
röd tråd. Hade hellre sett inspelade seminarier och mer 
interaktivitet. Blir mest som en filsamling och inte en sida. 
 
Fiskeriverket 
https://www.fiskeriverket.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Ger dock inget modernt intryck 
 
Målgrupper 
Allmänhet, fiskare, myndigheter, press, m.m. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Finns viss progression, från enkel information upp till grönböcker, 
utredningar och liknande. Dock inte helt enkelt att avgöra som 
besökare hur man hittar mer avancerad information 
 
Pedagogik 
Någorlunda pedagogiskt upplagd inom olika områden. 
Finns lathundar, manualer, checklistor m.m. för yrkesverksamma. 
Sticker i övrigt inte ut. 
 
Folkhälsoinstitutet 
http://www.fhi.se/ 
 
Allmänt: 
Enkel och överskådlig 
Tydlig och modern 
Målområdena är tydligt placerade 
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Målgrupper:  
Allmänheten (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Från enkel information upp till publikationer, länkar till 
propositioner, m.m. men fokus på enklare information. 
 
Pedagogik 
Information inom målområdena är pedagogiskt upplagt med 
kortare avsnitt. 
 
Forum för levande historia 
http://www.levandehistoria.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig sida 
Ger ett modernt intryck 
 
Målgrupper: 
Allmänhet (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Finns helt klart progression, från skolnivå upp till ganska 
avancerat. Forskarnivå saknas kanske, men ändå lite längre på 
Blooms taxonomi än andra eftersom det finns inslag av kritik, t.ex. 
kritik mot FN:s folkmordsdefinition. 
 
Pedagogik 
Bra pedagogik i allmänhet. Case-material för skolor (med 
lärarhandledning), broschyrer för nedladdning, videoklipp, 
workshops. Det enda som saknas är test, utbildningar på webben, 
m.m. 
 
Försvarsmakten 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/ 
 
Allmänt:  
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Enkel och överskådlig 
Modernt intryck 
Bra med aktuella händelser (press och liknande) 
 
Målgrupper:  
Allmänheten (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Finns en hel del information, men kanske ingen tydlig progression 
 
Pedagogik 
Filmer, youtube, mobilappar och annan modern teknik 
Interaktiva kartor och liknande. Oftast lättlästa artiklar, men ibland 
lite långa. 
 
Försäkringskassan 
http://www.forsakringskassan.se 
 
Allmänt:  
Tydligt indelad efter olika områden 
Korta avsnitt 
Enkel 
 
Målgrupper:  
Enskilda, arbetsgivare, vårdgivare 
 
Progression 
Mestadels information på lättare nivå, men finns faktablad och 
liknande. 
 
Pedagogik 
Erbjuder informationsträffar och liknande 
Föräldraguiden innehåller filmer i Flash-format. 
 
Handisam 
http://www.handisam.se/  
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Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Någorlunda modernt intryck 
 
Målgrupper 
Myndigheter, kommuner, landsting, företag, org. 
Relativt tydliga målgrupper 
 
Progression 
Rätt bra progression från enkelt upp till någorlunda avancerat 
med checklistor, fördjupningsblad, verktygslådor, statistik, osv. 
 
Pedagogik 
Bra upplagt med checklistor, exempel, exempel på hur andra 
arbetar, inspirationsvideor. Finns helt klart en röd tråd och tanke i 
upplägget. 
 
HSV 
http://www.hsv.se/ 
 
Allmänt: 
Enkel och överskådlig 
 
Målgrupper:  
Ej uttryckligt 
 
Progression 
Finns en del progression i form av statistik, analyser och 
publikationer 
Pedagogik 
En hel del material är i PDF-format. Blir återvändsgränder för 
besökaren. Ingen riktigt röd tråd.  
 
Att ta med sig: 
Svensk-engelsk ordbok för begrepp som används inom 
myndigheten 
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Invest Sweden 
http://www.investsweden.se/ 
 
Allmänt:  
Enkel och relativt överskådlig 
Ger ett modernt intryck 
Inte så mycket material 
Viktig information är centralt placerad 
 
Målgrupper:  
Ej uttryckligt 
 
Progression 
Inte så väldigt mycket progression 
Finns en del rapporter och liknande. 
 
Pedagogik 
Topp-tio listor och liknande enkla pedagogiska instrument 
Använder sig av issuu (ungefär Scribd) för att visa PDF-filer direkt 
på sidan. Dock i flash, så inte så mycket bättre. 
 
Jordbruksverket 
http://www.jordbruksverket.se/ 
 
Allmänt: 
Enkel och överskådlig, men ganska mycket material på startsidan. 
Bra indelning i olika områden 
 
Målgrupper:  
Ej uttryckligt 
Finns en egen avdelning för konsumenter 
 
Progression 
Progressionsspannet är inte så tydligt. En viss första tröskel. 
Finns en del material under ”Mer information”. 
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Pedagogik 
Sticker inte ut på något sätt. 
 
Kemikalieinspektionen 
http://www.kemi.se/ 
 
Allmänt 
Relativt enkel och överskådlig 
Ger inget modernt intryck 
Finns genvägar till viktiga funktioner 
 
Målgrupper:  
Konsument 
Media 
Företag 
Inspektörer 
Studerande 
 
Progression 
En del progression; databaser, statistik, publikationer 
Finns enklare material för studerande, men inte så mycket för 
”lekmän”. 
 
Pedagogik 
Sticker inte ut på något sätt 
 
Kommerskollegium 
http://www.kommers.se/ 
 
Allmänt: 
Till synes överskådlig, men är inte så lätt att hitta material 
 
Målgrupper:  
Enskilda och företag (ingen tydlig uppdelning) 
 
Progression 
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Fokus är på enklare information, t.ex. handelspolitiskt ABC. Finns 
en del undangömda publikationer. 
 
Pedagogik 
Är inte helt pedagogisk. Handelspolitiskt ABC är inte speciellt 
överskådlig, egentligen ett register. 
 
KKV 
http://www.kkv.se/ 
 
Allmänt:  
Hyfsat enkel och överskådligt 
 
Målgrupper:  
Enskilda och företag (ingen tydlig uppdelning) 
 
Progression 
Viss progression i informationsmaterial, men kan vara svårt för en 
nybörjare att veta var hon ska börja. 
Progression i form av material för forskare och studenter. Men 
ingen linje i progressionen 
 
Pedagogik 
Finns kortare filmer på sidan (dock i WMV-format, inte så bra). 
Checklistor och andra enkla verktyg. 
 
Att ta med sig:  
Vägledning i form av trafikljus 
 
Konsumentverket 
http://www.konsumentverket.se/ 
 
Allmänt:  
Enkel och överskådlig 
Tydlig indelning i olika områden, mindre delar för olika ändamål 
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Målgrupper:  
Enskilda och företag 
 
Progression 
Rätt bra progression från enkelt till något mer avancerat. Ej upp 
till forskarnivå.  
 
Pedagogik 
Finns material för skolor, informationsmaterial m.m. – saknar 
tester. 
 
Kriminalvården 
http://www.kriminalvarden.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Startsidan ger ett modernt intryck, men det mesta materialet ligger 
ännu kvar på den gamla sidan. 
 
Målgrupper 
Allmänhet, häktade, anhöriga, media, osv. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Bra progression från barn (anhöriga) upp till rätt avancerad med 
omfattande statistik, rapporter, faktablad, m.m. 
 
Pedagogik 
Rätt så pedagogiskt upplagt med kortare artiklar, enkla barnsidor, 
skolportal http://www.kriminalvarden.se/Startsida-skolportal1/ med 
bra material, om än inte med ett så modernt intryck. Borde finnas 
test eller liknande i skolportalen. 
 
Kulturrådet 
http://www.kulturradet.se/ 
 
Allmänt: 
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Enkel och överskådlig (men ganska mycket vertikalt material på 
startsidan) 
Ger ett modernt intryck 
 
Målgrupper 
Allmänhet, media, kulturgrupper, konstnärer, osv. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Inte så mycket progression. Finns några rapporter och liknande, 
men mer avancerat material är undangömt med undantag av 
statistik. Finns en del fördjupning inom statistiken i form av 
rapporter och liknande.  
 
Pedagogik 
Information om bidragssökning är pedagogiskt upplagd. Likaså 
statistiken där varje område ges en sammanfattning i anslutning 
till PDF-filerna. Det mesta krutet är lagt på bidrag och statistik, 
information om verksamhet är inte så utförlig och fördjupande, 
men någorlunda pedagogiskt upplagd. 
 
Kustbevakningen 
http://www.kustbevakningen.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
 
Målgrupper 
Allmänhet, media, m.m. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Oväntat lite progression. Finns vissa publikationer i biblioteket, 
men i övrigt finns det inte mycket reell information eller 
fördjupning. 
 
Pedagogik 
Det material som finns är pedagogiskt upplagt, men väldigt lite 
material är av intresse för allmänheten. 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
http://www.msb.se 
 
Allmänt:  
Tydliga temasidor för olika målgrupper 
Enkel och överskådlig 
 
Målgrupper:   
Kommuner & landsting 
Myndigheter & länsstyrelser 
Företag 
Räddningstjänst 
Insatspersonal 
Privatpersoner  
 
Progression 
Kunskapsbank med bra progression 
 
Pedagogik 
Erbjuder en del campusutbildningar, anordnar konferenser och 
seminarier av praktisk karaktär. Finns en övningshandbok, men 
verkar inte vara så pedagogiskt upplagd. 
 
Sveriges Kungahus 
http://www.royalcourt.se/ 
 
Inte av intresse, men enkel och överskådlig 
 
Lantmäteriet 
http://www.lantmateriet.se 
 
Allmänt: 
Innehållet är rätt begränsat  
Målgrupper:  
Ej uttryckligt 
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Fokuserat på tjänster och inte kunskapsförmedling 
 
Livsmedelsverket 
http://www.slv.se/ 
 
Allmänt: 
Relativt enkel och överskådlig  
5-i-topp; efterfrågad information – blir lätt att hitta. 
Dela på fb och posta på twitter känns kanske lite udda för just den 
här myndigheten. 
 
Målgrupper:  
Enskilda, företag, osv. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Viss progression, tydligt placerad i högerspalt. 
 
Pedagogik: 
Erbjuder utbildning i form av temadagar. 
Fördjupningsmaterial är mestadels i PDF-format. 
Återvändsgränder. 
 
Lotteriinspektionen 
http://www.lotteriinspektionen.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Viktiga och vanliga frågor är centralt placerade 
 
Målgrupper 
Allmänhet, spelbolag, m.m. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Någorlunda progression från hyfsat enkel nivå upp till lite mer 
avancerade definitioner, statistik, rapporter, osv. 
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Pedagogik 
Bra beskrivningar av viktiga definitioner 
 
Luftfartsverket 
http://www.lfv.se/ 
 
Inte så mycket material, inte av intresse 
 
Läkemedelsverket 
http://www.lakemedelsverket.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Tydliga ingångar för olika målgrupper 
Indelning i korta delar 
Sidor för aktuella perioder, ex sommar. 
 
Målgrupper:  
Hälso- och sjukvård 
Allmänhet 
Företag 
Press  
 
Progression 
Ingen tydlig progression. 
 
Pedagogik 
Sticker inte ut på något sätt 
 
Länsstyrelserna 
http://www.lst.se/ 
 
Allmänt.  
Många skilda ämnesområden, svårt att veta var man hittar rätt 
 
Målgrupper:  
Ej uttryckligt 
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Progression: 
Många områden, men inte någon egentlig progression 
Pedagogik 
Svårt att hitta bland publikationer. 
 
Medlingsinstitutet  
http://www.mi.se/ 
 
Allmänt 
Någorlunda enkel och överskådlig 
Ger inget modernt intryck 
 
Målgrupper 
Parterna på arbetsmarknaden 
 
Progression 
Oväntat lite progression och innehåll på sidorna. Finns en del 
material att ladda ned/beställa, men finns lite att läsa på sidan för 
målgrupperna 
 
Pedagogik 
Inte särskilt pedagogisk, men centrala frågor syns tydligt på 
startsidan. 
 
Migrationsverket 
http://www.migrationsverket.se/ 
 
Allmänt: 
Enkelt och överskådligt till en början, progressionen ökar ganska 
snabbt med tanke på vilken myndighet det handlar om. 
Tydlig indelning i olika områden  
 
Målgrupper:  
Enskilda (ej uttryckligt) 
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Progression 
Inte så mycket progression. Oväntat lite. 
 
Pedagogik 
Inte så avancerade saker, men materialet är bra indelat. 
 
Nämnden mot diskriminering 
http://www.namndenmotdiskriminering.se/index.htm 
 
Allmänt 
Troligtvis den sämsta sidan för någon myndighet i något utvecklat 
land. Inte acceptabelt med sådana här sidor sen 1993. Hade varit 
bättre att inte ha en hemsida. 
 
Målgrupper 
Oklart 
 
Progression 
Ingen 
 
Pedagogik 
Ingen 
 
PRV 
http://www.prv.se/ 
 
Allmänt: 
Enkelt och översiktligt 
Tydligt indelat efter olika ändamål 
 
Målgrupper:  
Enskilda och företag (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Rätt bra progression från skolmaterial upp till relativt avancerat. 
 
Pedagogik 
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Rätt bra guide till patent; blandning av video och text 
Kurser att köpa, inget på webben 
Finns ett bibliotek för uppfinnare, jurister eller forskare/studenter, 
men finns inte så mycket på nätet 
 
Att ta med sig 
Interaktivitet i form av guide till patent (text + video) 
 
Polisen 
http://www.polisen.se/ 
 
Allmänt: 
Relativt enkelt och översiktligt 
Rätt tydligt indelat efter områden 
 
Målgrupper: allmänheten (ej indelat) 
 
Progression 
Lite otydlig progression 
 
Pedagogik 
Finns en del filmer, animationer, mm 
 
PTS 
http://www.pts.se/main.aspx?epslanguage=SV 
 
Allmänt: 
Enkel och överskådlig 
 
Målgrupper:  
Enskilda, bransch och press 
 
Progression 
Inte så mycket progression, det mesta på låg nivå. Domar och 
rapporter kan dock räknas som viss progression. 
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Pedagogik: 
Erbjuder några informationsfilmer. Dock i QT-format, ej 
HTML5/H.264. 
Erbjuder en del pedagogiska tjänster; telepriskollen, 
bredbandskollen, osv. 
 
Pensionsmyndigheten 
http://www.pensionsmyndigheten.se/ 
 
Allmänt:  
Enkelt och översiktligt 
Tydligt indelad i olika områden 
 
Målgrupper:  
Allmänheten (ej uttryckligt) 
Men tydligt indelad i olika områden 
 
Progression 
Bra progression från väldigt enkel till relativt avancerad (ej 
forskarnivå). Utifrån Blooms taxonomi så blir det dock inte lika 
avancerat. 
 
Pedagogik 
Pensionslabbet är ett pedagogiskt verktyg, men lite begränsat. 
Finns bara ett par situationer att välja på.  
Även de andra delarna på sidan är pedagogiskt upplagt. 
 
Regeringen 
http://www.regeringen.se/ 
 
Allmänt: 
Hyfsat enkel och översiktlig 
Tydlig indelning 
 
Målgrupper:  
Allmänheten, media, mm (ej uttryckligt) 
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Progression 
Bra progression, men det lätta blir nästan alltför enkelt  
 
Pedagogik 
Relativt bra beskrivningar av olika områden, men inte så mycket 
nymodigheter. 
 
Riksarkivet 
http://www.riksarkivet.se/ 
Allmänt 
Inte så väldigt översiktlig  
 
Målgrupper:  
Enskilda, organisationer, m.m. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Viss progression: arkiv, databaser, publikationer. Från skolåldern 
och upp till släktforskare, samt mer avancerad forskning. 
 
Pedagogik 
Bra beskrivningar av hur arkiven och databaserna skall användas. 
I övrigt inte så avancerade pedagogiska hjälpmedel 
 
Riksbanken 
http://www.riksbank.se/ 
 
Allmänt: 
Enkel och översiktlig 
Tydlig indelning i olika områden, med kortare avsnitt 
Stilren sida 
 
Målgrupper:  
Ej uttryckligt 
 
Progression 
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Bra progression, från enkelt till rätt avancerat (upp till 
forskningsnivå, en egen avdelning). Skulle önska att det gick att 
avläsa “svårighetsgraden” för varje artikel. 
 
Pedagogik:  
Finns en del olika pedagogiska hjälpmedel. Utbildningsmaterial: 
forskningsrapporter, vanliga rapporter, fördjupningsrutor och 
artiklar. Film, föreläsningar på plats och publikationer för skolor 
(gymnasienivå?) 
 
Riksdagen 
http://www.riksdagen.se/ 
 
Allmänt: 
Någorlunda enkel och översiktlig 
Informationen under demokrati är någorlunda väl indelad efter 
områden. Enkel, men inte så mycket progression 
 
Målgrupper:  
Allmänheten, media, mm (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Hyfsad progression från skolnivå upp till riksdagstrycksnivå 
 
Pedagogik: 
Spel (Rixdax), virtuellt besök, webb-tv, utbildningsmaterial för 
gymnasiet. En del PDF-filer utan röd tråd. 
 
Riksdagens ombudsman/JO 
http://www.jo.se/Page.aspx 
 
Allmänt 
Någorlunda enkel och överskådlig 
Ger inget modernt intryck 
 
Målgrupper 
Enskilda, myndigheter, press, m.m. (ej uttryckligt) 
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Progression 
Viss progression från beskrivning av ombudsmannen och hur 
anmälan går till upp till beslut, men ingen naturlig röd tråd. 
Mellansteget saknas. Svårt att gå från den lättlästa informationen 
om hur man klagar till att förstå beslutet. 
 
Pedagogik 
Inte så pedagogiskt upplagd. Vad ombudsmannen gör och hur 
anmälan går till är pedagogiskt, men inte att hitta besluten. 
Ålderstigen databas. 
 
Riksgälden 
https://www.riksgalden.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Ger ett modernt, men stramt intryck 
 
Målgrupper 
Privatpersoner, myndigheter, investerare 
Tydlig indelning i målgrupper 
 
Progression 
Inte så mycket progression för privatpersoner. För andra 
målgrupper finns mer avancerat material, men kanske inte så 
mycket material på en lättare nivå.  
 
Pedagogik 
Sidorna är ganska pedagogiskt upplagt, speciellt för 
privatpersoner. Bra med tydliga siffror på startsidan angående 
statsskuld, statslåneräntan, m.m. 
 
Att ta med sig: 
Tydliga siffror eller statistik för viktiga uppgifter på startsidan 
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Riksrevisionen 
http://www.riksrevisionen.se/  
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Nyheter och nya rapporter är väl synliga på startsidan 
 
Målgrupper 
Allmänheten, myndigheter, media, m.m. (ej uttryckligt) 
Progression 
Inte så mycket information på lägre nivå (lite om myndigheten). 
Mestadels rapporter. Pressmeddelanden är på en lättare nivå, 
men eljest är spannet litet. 
 
Pedagogik 
Sticker ej ut. Inte helt enkelt att hitta rapporter. Går att söka efter 
område, men rapporterna kunde vara mer tillgängliga. 
 
Rättshjälpsmyndigheten 
http://www.rattshjalp.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Ger ett modernt intryck 
Inte så mycket material 
 
Målgrupper 
Enskilda (någorlunda tydligt) 
 
Progression 
Inte så mycket progression. Finns information på enkel nivå, men 
inte så mycket avancerat. Finns en del skolmaterial, rapporter och 
statistik, men det är ganska undangömt. 
 
Pedagogik 
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Det material som finns är pedagogiskt upplagt. Viktiga och vanliga 
frågor finns med. Allt som är lite mer avancerat är dock svårt att 
hitta. 
 
Sametinget 
http://www.sametinget.se/ 
 
Allmänt 
Någorlunda enkel, aningen plottrig sida. 
Ger inte ett så modernt intryck 
 
Målgrupper 
Allmänhet, media (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Finns rätt bra progression, från enkelt upp till någorlunda 
avancerat. En del rapporter och liknande ligger i en 
dokumentbank, så det saknas ibland en naturlig röd tråd 
 
Pedagogik 
Bra indelning i olika områden med ganska naturliga övergångar. 
Finns en del kartor och liknande. 
 
Sida 
http://www.sida.se/Svenska/ 
 
Allmänt: 
Enkelt och överskådligt 
Tydligt indelat, men inte efter målgrupper (förutom 
samarbetspartners) 
Ej speciellt texttung sida, snarare mycket bilder. 
 
Målgrupper:  
Allmänhet, samarbetspartners, osv. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
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Bra progression, från enkelt upp till ganska avancerat. 
 
Pedagogik 
Erbjuder några campuskurser, men endast publikationer på 
webben 
En del grafik, länkar till videoklipp. 
Viktiga områden får mycket plats. 
 
Sjöfartsverket 
http://www.sjofartsverket.se/ 
 
Allmänt: 
Rätt smalt, men enkel och översiktlig 
 
Målgrupper:  
Enskilda, företag, osv. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Inte så mycket progression 
 
Pedagogik 
Har ett e-bibliotek med filmer, statistik, osv.  
 
Skatteverket 
http://www.skatteverket.se/ 
 
Allmänt: 
Enkel och översiktlig 
Tydlig indelad efter målgrupper, olika ändamål 
 
Målgrupper:  
Enskilda, företag och org. 
 
Progression 
Bra progression från enkelt till rätt avancerat (ej forskarnivå) 
 
Pedagogik 
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Vanliga frågor, verktyg för att räkna ut förmåner, skatt, m.m. Finns 
handledningsböcker (men de kan vara svårsmälta), exempel (som 
kan vara inaktuella), publikationer, råd. Överlag pedagogiskt 
upplagt och framställt. 
 
Skogsvårdsstyrelsen 
http://www.svo.se/ 
 
Allmänt: 
Enkel och överskådlig 
Inte alltför lättnavigerad; kontextuella menyer innebär att 
besökaren måste gå tillbaka till startsidan eller använda 
brödsmulorna för att byta område. 
 
Målgrupp:  
Allmänhet, skogsägare, m.fl. 
 
Progression 
Finns en del progression kring fakta om skogen; rapporter, 
statistik, projekt, osv. ”Skogen – för alla” är på en väldigt enkel 
nivå, finns ingen fördjupning bland det som vänder sig till 
allmänheten. 
 
Pedagogik 
Finns en bokhandel med litteratur. För skogsägare finns ”egna 
sidor” med tillgång till kartor och flyg/satellitbilder över den egna 
skogen, m.m. Erbjuder tidningen SkogsEko som e-tidning. 
 
Skolverket 
http://www.skolverket.se/ 
 
Allmänt:  
Enkel och överskådlig 
Flikar med viktiga områden 
Hitta direkt, rullgardinsmenyer med viktiga områden. Kanske inte 
en så smidig lösning, men det fungerar. 
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Målgrupper:  
Enskilda, anställda, myndigheter, etc. (ej uttryckligt) 
 
Progression: 
Bra spridning, från enkel information om till allmänna råd (ej upp 
till forskarnivå) 
Dessutom information inom en mängd områden. 
 
Pedagogik 
Sidorna är pedagogiskt upplagda i relevanta delar. 
Temasidan modersmål innehåller undersidor med mer levande 
material. Annars hade nog sidorna mått bra av lite mer 
interaktivitet. 
 
Finns stödmaterial för rektorer, för måluppfyllning och uppföljning. 
 
Skulle kanske vara intressant med någon sorts nätutbildning för 
lärare i skolfrågor. Förvisso finns rektorsutbildningen, men det 
skulle vara intressant med en enklare utbildning, kanske ett 
självtest även för lärare. 
 
Att ta med sig:  
Stödmaterial för verksamma 
 
Smittskyddsinstitutet 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/ 
 
Allmänt: 
Relativt enkel 
Mestadels överskådlig. Sidan om sjukdomar tappar lite 
överskådlighet eftersom besökaren måste först välja bokstav. 
Saknas index över allt innehåll. 
Nyheter får mycket utrymme på startsidan. 
Genvägar till aktuella frågor 
 
Målgrupper:  
Enskilda, myndigheter, etc. (ej uttryckligt) 
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Progression: 
Finns helt klart progression från enkel information upp till ganska 
avancerad information om sjukdomar; finns en hel del fakta & 
fördjupning (pressbilder, statistik, profylax och diagnostik), samt 
relevanta länkar till andra webbplatser för varje sjukdom. 
Fördjupningarna är tydligt placerade, men sidorna hör inte fysiskt 
samman, de är mestadels länkade – men det fungerar oftast. 
 
Pedagogik 
Sidorna är pedagogiskt upplagda. Sidan om hundraårsjubileet för 
institutet är bra.  
 
Smittskyddsinstitutet 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/smi-100-ar-
19092009/ 
 
Interaktiv tidsaxel med möjlighet till fördjupning. Borde användas 
mer 
 
Att ta med sig 
En tidsaxel kan säkert användas ibland. Bra upplägg. 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/smi-100-ar-
19092009/ 
 
Socialstyrelsen 
http://www.socialstyrelsen.se/Sidor/Hem.aspx 
 
Allmänt 
Överskådlig och enkel 
Ingångar både för målgrupper och för funktioner. Täcker upp de 
flesta behov. 
 
Målgrupper: 
Allmänhet 
Placerade (barn och unga) 
Media 



91 

 
 

 
Progression 
Finns rätt bra progression från enkel information upp till allmänna 
råd och föreskrifter. Ganska lätt att hitta mer avancerat material, 
men det hänger inte ihop med enklare material – inga naturliga 
övergångar – om sidan navigeras utifrån funktioner. Om 
besökaren väljer en målgrupp blir det naturligare övergångar.  
 
Pedagogik 
Sidans upplägg ger många möjligheter att läsa för olika besökare. 
Men kan samtidigt göra det svårt att veta hur man ska navigera. 
För privatpersoner finns det tre möjliga ingångar. Undersidorna 
för Maskrosbarn och äldreguiden är pedagogiska och ger tillgång 
till bra funktioner. 
 
Bra med hjälp att hitta rätt myndighet 
 
SOS alarm 
http://www.sosalarm.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
 
Målgrupper: 
Allmänhet, myndigheter, m.m. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Inte så mycket progression, men enkel information inom ett antal 
områden. Progression känns inte lika viktigt för denna myndighet 
som för andra myndigheter. Finns material från mellanstadiet upp 
till allmänheten. 
 
Pedagogik 
Sidorna är pedagogiskt upplagda. Information om 112 är enkel 
och strukturerad. Finns en del informations-/utbildningsmaterial, 
t.ex. om ICE, för äldre (med film i flash-format), möjlighet att ladda 
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hem högupplösta informationsskyltar, utbildningsmaterial för SFI, 
osv. 
 
Att ta med sig 
Högupplösta informationsskyltar kan vara bra i vissa fall. 
 
Statens haverikommission 
http://www.havkom.se/ 
 
Allmänt: 
Enkel och överskådlig 
Ger dock inget modernt intryck 
Finns inte så mycket material, det mesta finns hos andra 
myndigheter; SMB, Riksarkivet, osv. 
 
Målgrupper 
Allmänheten, media, myndigheter (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Finns inte så mycket progression eftersom det mesta materialet 
finns på annat håll 
 
Pedagogik 
Inte så pedagogisk. Borde kunna erbjuda mer material via sin 
sida. Ganska fattigt. 
 
Statens konstråd 
http://www.statenskonstrad.se/se 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Modernt 
 
Målgrupper 
Allmänhet, konstnärer, myndigheter, osv. 
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Progression 
Rätt bra progression inom ”Upplev”. En hel del information om 
varje konstverk. Kunde dock vara enklare att hitta konstverken på 
sidan, t.ex. grupperingar i form av stilar, skolor, epoker, osv. 
 
Pedagogik 
Rätt så pedagogiskt upplagt. Konstverk länkas samman, men 
skulle gärna sett mer sammankoppling (turer). Bokhandel med 
visst material. Art lounge med föreläsningar, seminarier, m.m. på 
plats. Hade gärna sett virtuella turer eller liknande. 
 
SMHI 
http://www.smhi.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig 
Någorlunda modernt intryck 
 
Målgrupper 
Allmänhet, forskare, m.m. (ej uttryckligt) 
 
Progression 
Bra progression från enkelt upp till forskarnivå. Forskningen finns 
i en egen flik. Saknas därmed naturlig övergång. Finns en hel del 
klimatdata, kunskapsbank, m.m. Saknas lite naturliga övergångar 
till mer avancerat material generellt. Undantagen är temasidorna, 
t.ex. havsmiljö http://www.smhi.se/tema/Havsmiljo där material på 
olika nivåer hanger samman. 
 
Pedagogik 
Pedagogiskt upplagd klimatdata, forskning, m.m. Temasidorna är 
pedagogiskt upplagda. 
 
Att ta med sig 
Bra temasidor: http://www.smhi.se/tema/Havsmiljo 
 
Strålsäkerhetsmyngdigheten 
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http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/ 
 
Allmänt: 
Enkel och överskådlig 
Ger ett modernt intryck. 
 
Målgrupper 
Allmänhet, yrkesverksamma, press.  
Rätt så tydliga målgrupper, enkelt att veta var olika målgrupper 
skall navigera. 
 
Progression 
Finns viss progression med enkel information upp till 
rekommendationer, riktvärden, beslut, publikationer, frågor och 
svar, osv. Inte så mycket material som startsidan ger intryck av. 
Den mesta fördjupningen landar hos yrkesverksamma. För att 
hitta djupare material som publikationer, frågor och svar, osv. 
måste man frångå målgrupper för en annan horisontell meny. 
 
Pedagogik  
Allmänhetens sida är betydligt mer pedagogiskt upplagd än för 
yrkesverksamma. Finns informationsfilmer och liknande. Kunde 
ha länkat samman materialet bättre. Erbjuder tidningen strålsäkert 
som e-tidning. 
 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
http://www.sva.se/ 
 
Allmänt:  
Relativt överskådlig sida 
Viktiga områden är tydliga på sidan (djurhälsa, undersökningar & 
produkter, Salmonellaportal). 
Visar vilka sidor som är välbesökta; troligtvis något som 
intresserar många 
 
Målgrupper:  
Myndigheter och enskilda (ej uttryckligt) 
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Progression: 
Bra progression från relativt enkelt upp till forskningsnivå. 
Forskningen har en egen flik. Saknar därför en naturlig övergång 
från enklare information, men detta gäller många myndigheter. 
 
Pedagogik 
Erbjuder rapporter och broschyrer i PDF-format, betalkurser — 
både på plats och webbkurser. Något bättre beskrivning av 
betalkurserna än andra myndigheter 
 
Webbkursen i fodersäkerhet består av självstudier med 
instuderingsfrågor, egen studietakt. Avslutas med tre 
examinationsfrågor på webbplatsen. Intyg efter godkänd kurs. 
Upplägget låter intressant. 
 
Att ta med sig:  
”Välbesökta sidor”; troligtvis något som intresserar många 
Webbkursen i fodersäkerhet låter intressant 
 
Statistiska Centralbyrån 
http://www.scb.se/ 
 
Allmänt: 
Relativt enkel och överskådlig sida. 
Aktuell statistik är lättåtkomlig under ”hitta statistik” 
 
Målgrupper: Enskilda, företag, myndigheter, osv. 
 
Progression: 
Bra progression från statistik som är enkelt åskådliggjort till mer 
avancerad statistik.  
Innehåller även information om metod. 
 
Pedagogik: 
Har information för lärare och klassrum.  
Självtest inom ett antal områden, men det är egentligen inget 
självtest. Går inte att lämna svar och få det rättat. Kan enbart se 
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tre alternativ och sedan se det rätta svaret för varje fråga. Kunde 
vara betydligt bättre med enkla medel. 
 
Statskontoret 
http://www.statskontoret.se/ 
 
Allmänt: 
Relativt överskådlig sida med inriktningar, aktuella uppdrag och 
senast publicerat.  
Övriga publikationer är relativt undangömda (återfinns under Sök 
publikationer; är egentligen både “sök och bläddra bland 
publikationer”.) 
 
Målgrupper:  
Myndigheter och enskilda (ej uttryckligt) 
 
Progression: 
Ingen egentligen progression. Finns lättläst om myndigheten. Men 
rapporterna är på en nivå. 
 
Pedagogik  
Finns egentligen väldigt lite material. Inte helt lätt att gå vidare. 
Ibland återfinns endast projektbeskrivningar. Avslutas med 
rapport och ibland delrapport.  
Rapporter endast i PDF-format, väldigt lite kunskapsförmedling 
genom text på sidor. 
 
Att ta med sig:  
Senast publicerat.  
 
Svenska institutet 
http://www.si.se/Svenska/ 
 
Allmänt:  
Snygg, enkel och  överskådlig sida. 
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Enda nackdelen är att si.se till största delen är en hubb för en 
mängd fristående sidor, t.ex. studyinsweden. Mängden material 
på sidan är därför begränsat. Mer material under Sweden.se 
 
Målgrupper:  
Enskilda och myndigheter 
 
Progression: 
Från enkel nivå upp till medelhög nivå. Syftet med myndigheten 
är att informera och marknadsföra Sverige i omvärlden, därför blir 
progressionen inte så stor. 
 
Pedagogik 
Majoriteten av kunskapsförmedlingen sker via fristående sidor. 
Men det som finns är pedagogiskt upplagt. 
 
Sverigepaketet är ett utbildningsmaterial när någon vill presentera 
utomlands. Presentationer, filmer och annat material. 
http://www.si.se/Sverigepaketet/Svenska/Sverigepaketet/ 
 
Att ta med sig:  
Informationspaket likt Sverigepaketet för personal knutna till 
myndigheten 
 
SWEDEN.se 
http://www.sweden.se/ 
 
Allmänt:  
Enkel och överskådlig sida.  
Flikar med de viktigaste områdena 
Editor’s pick med genvägar till aktuella sidor. 
If you like this article you may also enjoy; länkar till andra 
intressanta sidor 
 
Målgrupper:  
Enskilda, företag. 
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Progression: 
Eftersom sidan vänder sig till personer som vet väldigt lite om 
Sverige når sidan inte upp till forskarnivå, men det är ändå en rätt 
bra progression. Använder kolumnen längst till höger mycket; fact 
sheets, contents, learn more, read more (länkar). Det innebär att 
personer som vill läsa mer får möjlighet utan att nivån i 
huvudkolumnen blir för hög. 
 
Pedagogik 
Pedagogiskt upplagd med en del intressant teknik. 
Videointervjuer (dock i Flash-format). Music Room med exempel 
på svensk musik (Flash). Svensk kortfilm (Flash). Twitter, flickr, 
fb, youtube, delicious, osv. Vissa saker har varit ambitiöst i början 
med sedan inte blivit så mycket mer med. T.ex. Delicious har en 
del länkar, men senaste länken kom 17 december 2009. Om man 
använder sig av teknik måste man gå hela vägen och underhålla 
det. 
 
Mycket material inom många olika områden. Enda som 
egentligen saknas är någon sorts självtest, kanske med priser.  
 
Att ta med sig: Editor’s pick. Dock känns idén inte färdig. Här 
betyder det egentligen samma sak som snabblänkar, fast någon 
aktuell länk (t.ex. Royal Wedding). Skulle kunna vara lite mer 
blandade aktuella saker som en redaktör väljer ut. Viktigt material 
som inte syns bland nyheter eller liknande. 
 
“If you like this article you may also enjoy”. Sätt att länka samman 
sidor. 
 
Sveriges domstolar 
http://www.domstol.se/ 
 
Allmänt 
Enkel och överskådlig sida 
Ger ett modernt intryck 
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Målgrupper 
Allmänheten, myndigheter, press, osv (ej uttryckligt) 
Speciella sidor för åtalade, offer, vittne och klagande 
 
Progression 
Någorlunda progression, från enkelt upp till någorlunda avancerat 
(ej forskarnivå). Vissa områden har bättre progression än andra. 
 
Pedagogik 
Viktiga och vanliga frågor har en central position. Tydliga 
checklistor för att t.ex. ansöka om konkurs. Finns en del 
animationer (Flash) över domstolar och liknande, 
http://www.domstol.se/upload/Rättegang/dov.html 
 
Att ta med sig: 
Animationer där det kan vara behjälpligt 
 
Tillväxtverket 
http://www.tillvaxtverket.se/ 

 
Allmänt 
Enkel och överskådlig, med tanke på att det finns ganska mycket 
material. 
Ger ett någorlunda modernt intryck 
 
Målgrupper 
Befintliga och potentiella företag 
 
Progression 
Finns viss progression från enkel information upp till någorlunda 
avancerat som är lite mer faktabetonat, men inte så mycket på 
avancerad nivå. 
 
Pedagogik 
Ganska pedagogisk information om hur man söker stöd och 
liknande, presentationer från seminarier, spel t.ex. Kulturbanken:  
http://www.tillvaxtverket.nu/kulturbanken/ 
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Trafikverket 
http://www.trafikverket.se/ 
 
Allmänt 
Tydlig information inom olika områden 
Överskådlig (både centralt och regionalt) 
Snabba vägar dit besökarna oftast vill (gå direkt till). 
 
Målgrupper 
Enskilda och företag. Tydlig uppdelning i målgrupper. 
 
Progression 
Inte så mycket progression, i princip bara information på enkel 
nivå med några undantag, t.ex. miljö och hälsa. Beror troligtvis på 
att det finns relativt lite information på sidorna 
 
Pedagogik 
Inga speciella pedagogiska trix. Finns publikationer och liknande. 
Specialsidor (körkort, fortkörningsursäkter, m.fl.) har lite 
interaktivitet, mediafiler, osv. 
 
Att ta med sig 
Om sidans besökare oftast vill åt vissa specifika sidor kan det 
vara bra med ”gå direkt till”. Besökaren slipper då navigera 
genom sidorna för att hitta det hon söker. 
 
Transportstyrelsen 
http://www.transportstyrelsen.se/ 
 
Allmänt:  
Enkel och överskådlig sida.  
Sidor inom respektive område som är viktiga för enskilda är 
tydliga. 
Information kan dock ligga rätt många nivåer “ner” i strukturen. 
Djupare information tar lite tid att hitta. 
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Målgrupper: Enskilda, företag, osv. (tydligast för enskilda) 
Progression:  
Relativt bra spridning, från enkel nivå upp till en rätt hög nivå.  
Vissa dokument kopplade till artiklar (t.ex. rapporter, metod, osv) 
 
Pedagogik 
Informationen är systematiskt uppdelad. Eftersom det inte finns 
så väldigt mycket information på alla sidor måste besökaren dock 
gå långt ner i strukturen och vissa sidor blir nästan tomma. 
Rapporter och broschyrer finns huvudsakligen under en egen flik. 
Vissa dokument och rapporter finns i anslutning till artiklar. 
 
Tullverket 
http://www.tullverket.se/ 
 
Allmänt:  
Viktig information är enkel och överskådlig, t.ex. tullguiden. 
Finns inte så mycket annan information, men den är lite 
undangömd. 
 
Målgrupper:  
Enskilda, myndigheter, företag 
 
Progression 
Viss progression, från enkel upp till någorlunda avancerad nivå. 
Lite mer avancerat material är dock lite undangömt. 
 
Pedagogik 
Tullguiden är bra och överskådlig. Ett antal steg och val leder 
fram till information om vad som gäller för den situationen; samt 
med mer information, broschyrer, blanketter, tjänster och bra att 
veta. 
 
Finns en del broschyrer och blanketter — liknande Skatteverket. 
 
Ungdomsstyrelsen 
http://www.ungdomsstyrelsen.se/main/ 
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Allmänt:  
Enkel och överskådlig sida. 
Viktiga delar finns enkelt tillgängliga 
 
Målgrupp:  
Enskilda (unga), myndigheter, organisationer etc. (ej uttryckligt) 
 
Progression: 
Relativt bra progression, från enkel information som riktar sig till 
ungdomar upp till uppföljningar av vitböcker (från EU). 
 
Pedagogik: 
Artiklar, blankett, broschyrer, publikationer, lathundar, faktablad., 
m.m. Relativt god spridning på informationsmaterialet. Sidorna 
kring bidrag för olika ändamål är pedagogiska och innehåller bra 
med information och hjälp. 
 
Att ta med sig:  
Sidorna för hur bidrag kan sökas. Översiktliga och faktaspäckade. 
 
Utrikesdepartementet 
http://www.regeringen.se/sb/d/1475 
 
Allmänt:  
Enkel och överskådlig. 
Tydligt med aktuella frågor 
Snabblänkar till utrikes-/säkerhetspolitik, bistånd, utrikeshandel, 
osv. 
 
Målgrupp:  
Enskilda, myndigheter, media, företag, osv. (ej uttryckligt) 
 
Progression: 
Någorlunda progression, från diplomatiskt ABC, FAQ till artiklar 
på någorlunda hög nivå. Saknas dock lite mer avancerat material. 
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Pedagogik: 
Överlag pedagogiskt upplagt. 
 
Innehåller information i en mängd former. Nyhetsbrev, 
publikationer, FAQ, artiklar, etc. Vissa saker känns lite omoderna, 
t.ex. nyhetsbrev, medan “ladda nummer i mobilen” (se nedan) 
känns modernare. 
 
“Ladda viktiga nummer i mobilen”. Sms med viktiga 
telefonnummer skickade till mobilen. Är kanske inte aktuellt för så 
många myndigheter, men en bra service. 
 
Att ta med sig:  
Aktuella frågor. Information för aktuella händelser, t.ex. 
reseinformation i oroliga länder. Fast anpassade till andra 
ändamål 
 
Åklagarmyndigheten 
http://www.aklagare.se/ 
 
Allmänt: 
Finns inte så mycket allmän information, men den är någorlunda 
indelad. Dokumenten är lite undangömda, men nya dokument 
dyker upp som nyheter. 
 
Målgrupper: 
Allmänheten 
 
Progression 
Rätt bra progression från enkel nivå upp till handböcker, rättsPM 
m.m. 
 
Pedagogik 
Finns egentligen enbart en röd tråd inom den enklare 
informationen. Inget naturligt steg till mer avancerad information. 
Ordförklaringar i högerspalt med förklaring av centrala begrepp 
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Att ta med sig: 
Ordförklaringar. Ibland kan det vara bra att förklara centrala 
begrepp på ett enkelt sätt. 
 
Goda exempel från olika myndigheter 
 
Åklagarmyndigheten 
Ordförklaringar. Ibland kan det vara bra att förklara centrala begrepp på 
ett enkelt sätt. 
 
UD 
Aktuella frågor. Information för aktuella händelser, t.ex. reseinformation 
i oroliga länder. Fast anpassade till andra ändamål 
 
Ungdomsstyrelsen 
Sidorna för hur bidrag kan sökas. Översiktliga och faktaspäckade. 
 
Trafikverket 
Om sidans besökare oftast vill åt vissa specifika sidor kan det vara bra 
med ”gå direkt till”. Besökaren slipper då navigera genom sidorna för att 
hitta det hon söker. 
 
Sveriges domstolar 
Animationer där det kan vara behjälpligt 
 
Sweden.se 
Editor’s pick. Dock känns idén inte färdig. Här betyder det egentligen 
samma sak som snabblänkar, fast någon aktuell länk (t.ex. Royal 
Wedding). Skulle kunna vara lite mer blandade aktuella saker som en 
redaktör väljer ut. Viktigt material som inte syns bland nyheter eller 
liknande. 
“If you like this article you may also enjoy”. Sätt att länka samman 
sidor. 
 
Svenska institutet 
Informationspaket likt Sverigepaketet för personal knutna till 
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myndigheten 
 
Statskontoret 
Senast publicerat. 
 
Statens veterinärmedicinska anstalt 
”Välbesökta sidor”; troligtvis något som intresserar många 
Webbkursen i fodersäkerhet låter intressant 
 
SMHI 
Bra temasidor: http://www.smhi.se/tema/Havsmiljo 
 
SOS Alarm 
Högupplösta informationsskyltar för nedladdning kan vara bra i vissa 
fall. 
 
Smittskyddsinstitutet 
En tidsaxel kan säkert användas ibland. Bra upplägg. 
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/smi-100-ar-
19092009/ 

 
Skolverket 
Stödmaterial för verksamma 
 
Riksgälden 
Tydliga siffror eller statistik för viktiga uppgifter på startsidan 
 
Kriminalvården 
Skolportal eller liknande specialsidor för ungdomar kan vara bra: 
http://www.kriminalvarden.se/Startsida-skolportal1/ 
 
BRÅ 
”Hitta rätt myndighet.” Ofta så är många myndigheter inblandade i olika 
frågor. En tabell med rätt myndighet för olika frågor underlättar 
sökandet. 
Brottsrummet är en pedagogisk sida för skolåldern.(använder sig dock 
av Adobe Flash) 
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Bolagsverket 
Aktuella datum (t.ex. sådant som ska lämnas in) 
 
ARN 
Vanliga fall (igenkänningsfaktor) som komplement till domar 
Bra beskrivning om hur en enskild bör driva ett ärende (gäller även 
Konsumentverket) 
 
Konkurrensverket 
Stoppljus eller andra enkla visuella signaler 
 
Brottsoffermyndigheten, PRV 
Interaktivitet med video och text 
 
Arbetsmiljöverket 
Självtest 
Uppgift om hur lång tid varje lektion tar 
Visste du att..? Små korta notiser med länkar till rapporter. Rapporter 
som annars kan ligga undangömda blir uppmärksammade. 



107 

 
 

Bilaga 3 Blooms reviderade taxonomi 
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Bilaga 4. Fallbeskrivning Dimrå 
Inledning 
Dimrå kommun ligger i södra Sverige. Kommunen har cirka 3 000 
anställda och under de senaste fem åren har befolkningsunderlaget ökat 
dels för att det flyttat in yngre medborgare med barn, dels för att 
kommunen tagit emot många flyktingar. Dimrå kommun omfattas av 
kollektivavtal som tecknats mellan Sveriges kommuner och landsting på 
arbetsgivarsidan och Svenska kommunalarbetareförbundet (SKAF) samt 
med Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) på arbets-
tagarsidan. 

 
I kommunen startas två behandlingshem med uppgift att arbeta med 
drogproblematik och alla typer av spelberoende. Nora och Gottfrid är 
anställda som arbetsledare för behandlingshemmen. Vid varje 
behandlingshem ska 10 personer arbeta. Personalen är indelad i 
behandlingsteam där varje team består av 2 behandlingsterapeuter, en 
fritidspedagog, en psykolog och en kurator. Sammansättningen i teamet 
bygger på att det ska vara en jämn fördelning mellan medarbetarnas kön 
och att arbetstagarna ska ha varierande ålder. Behandlingsteamen har 
som behandlingsform den s.k. co-terapin med terapeuter av olika kön. 
Denna metod innebär att två terapeuter arbetar tillsammans i par och 
bistår varandra i arbetet med att hjälpa klienterna. Behandlingen 
underlättas avsevärt av att mannen i behandlingssituationen kan 
identifiera sig med den manliga och kvinnan med den kvinnliga 
terapeuten. Inom socialtjänsten i Dimrå kommun har man mycket goda 
erfarenheter av coterapi med en manlig och en kvinnlig terapeut i 
samarbete. Den vårdideologi som tillämpas vid behandlingsteamen 
bygger förutom co-terapin på att varje behandlingsteam ska fungera som 
en ”minifamilj”. Det innebär att samtliga medarbetare hjälper till med 
matlagning, städning och utearbete osv. 

 
Del 1 
Vid uppstarten av behandlingshemmen utannonserades samtliga 
befattningar. I annonsen framgår att behandlingsteamet ska ha en jämn 
könsfördelning och att detta är en utgångspunkt vid rekryteringen. 
Intresset för de utannonserade anställningarna är stort. Efter 
ansökningstidens utgång kallas 30 personer på anställningsintervju. Av 
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dessa 30 personer var 15 kvinnor och 15 män. Under anställnings-
intervjun ställs frågor om arbetstagarna tänker ta ut någon 
föräldraledighet i nära anslutning till anställningens början. Eva berättar 
att hon är gravid, men att hon räknar med att endast ta en kort 
föräldraledighet. Hennes man som har en fast anställning kommer att ta 
ut huvudparten av föräldraledigheten. På grund av att de flesta 
anställningar är tidsbegränsade bestämmer sig Gottfrid och Nora för att 
inte anställa Eva. De bedömer att hon inte kan arbeta hela den period 
som den tidsbegränsade anställningen omfattar och behandlings-
hemmens ledning vill inte ha personalbyten på de tidsbegränsade 
anställningarna. När Nora och Gottfrid summerat intrycken från 
anställningsintervjuerna och sammanställt resultaten från referenserna 
bestämmer de sig för att anställa Kalle och Beda på befattningarna som 
behandlingsterapeuter. De är medvetna om att det finns sökanden som 
har bättre meriter än Kalle, men eftersom behandlingsterapeuterna ska 
utgöras av en man och en kvinna väljer de att anställa Kalle som har 
relevant utbildning och praktisk erfarenhet av behandlingsarbete. Stina 
är en av de sökande och som varit kallad på anställningsintervju. Hon får 
beskedet att hon inte fått anställning. Stina begär att få ta del av 
meriterna på dem som anställts och ser att hon blivit förbigången av 
Kalle som hon anser har sämre meriter än hon har. Stina som väldigt 
gärna vill ha arbetet som behandlingsterapeut känner sig kränkt och 
beslutar sig för att anmäla Nora och Gottfrid för diskriminering på grund 
av kön. 

 
Del 2 
A) Nina har vid fel tillfällen uttryckt sitt missnöje över att alla i 
behandlingsteamet inte har en akademisk utbildning och att detta 
påverkar det arbetet som utförs i behandlingsteamet. Per delar Ninas 
uppfattning att de välutbildade inte har rätt arbetsuppgifter och 
uppskattas utifrån sin kompetens. Att alla anställda ska dela på 
arbetsuppgifterna på hemmet anser han vara ett resursslöseri med 
terapeuternas kompetens. Per ser det som ett stort problem att Sara, som 
har ett förflutet som alkoholist saknar både en akademisk 
grundutbildning och terapeutiska fortbildningskurser. Per har vid 
upprepade tillfällen påtalat för Sara att han tycker att hon saknar 
grundläggande kompetens och att det är problematiskt att arbeta med 
henne på grund av detta. Han har både direkt till Sara och i 
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personalrummet uttryckt att det är problematiskt att Sara inte har den 
grundläggande förståelsen för terapin och att det sänker behandlings-
resultaten att ha en inkompetent person i en handledningssituation med 
de vårdbehövande. Han har också menat att hon i vissa situationer visat 
prov på dåligt omdöme när hon i terapisamtal fört en egen linje mot 
klienten. Per ha påtalat för Sara att det inte är någon merit att själv ha 
haft alkoholproblem och att det är oprofessionellt att bara bygga sin 
delaktighet i teamens arbete på egna erfarenheter. Han har flera gånger i 
fikarummet raljerat över att hon arbetar på områden där hon inte har 
kompetens. För att visa Sara på vilka brister han anser att hon har, 
brukar han ha små förhör om olika begrepp och förhållningssätt med 
henne under luncherna. Per som är en duktig retoriker och bra på att 
framställa komiska situationer har flera gånger fått de andra vid 
lunchbordet att skratta vid dessa ”kunskapsförhör” med Sara. Efterhand 
har dock stämningen i lunchrummet blivit spänd och många kollegor har 
börjat undvika att sätta sig vid det lunchbord där Per eller Sara sitter. 
Sara har reagerat med att bli alltmer tystlåten och hon undviker om 
möjligt att fika och äta lunch tillsammans med andra. Hon vet att hon är 
uppskattad av klienterna som gärna kommer och spontant pratar med 
henne, men hon börjar känna sig osäker på om hon bidrar med något bra 
i teamets arbete. Vid anställningstillfället hade hon fått information om 
att arbetsledningen såg det som en tillgång att personalen hade olika 
erfarenheter. Hon hade studerat co-terapin både i Sverige och utomlands, 
hon hade egen erfarenhet av denna terapiform, men hon var smärtsamt 
medveten om att hon saknade akademisk utbildning. På årets julfest för 
personalen blir stämningen mellan Per och Sara riktigt infekterad. Per 
ifrågasätter varför Sara springer på toaletten hela tiden. Han frågar rakt 
ut om hon smiter i väg för att stärka sig med alkohol. När hon reser sig 
upp för att gå tar han tag i hennes handväska för att öppna den och 
kontrollera att den inte innehåller någon alkohol. Sara blir rasande och 
ett slagsmål bryter ut. Efter att Sara har dängt handväskan i huvudet på 
Per, slänger han ner henne på en stol med en sådan kraft att det uppstår 
en blödning på hennes ben. Sårad och chockad lämnar Sara arbetsplatsen 
i taxi.// 
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Bilaga 5 Fallbeskrivning Brattby universitet 
 
Brattby universitet – individuell insändningsuppgift 
 
Fallbeskrivning: 
Vid sociologiska institutionen vid Brattbys universitet används 
problembaserat lärande som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen 
och vid seminarierna som är examinerande. Det problembaserade 
lärandet bygger på de studerandes egna aktiviteter. De studerande ska 
precisera problem, identifiera vad man behöver lära för att klara 
uppgiften, inhämta kunskap och lämna förslag på en lösning av 
problemet. 
 
De studerande är indelade i basgrupper och inför varje seminarium ska 
basgrupperna vara väl förberedda. Det har tidigare förekommit rykten 
om att det pågått fusk inför seminarierna och de studerande har därför 
fått tydliga instruktioner om vilka prestationer som förväntas av dem. 
Varje basgrupp ska redovisa en egen lösning och kunna föra en 
argumentation för den lösning gruppen valt. Alla medlemmar i 
basgruppen ska delta i samtalet. 

 
När seminariegrupp 3 ska redovisa sin uppgift framkommer att de inte 
kan redogöra för uppgiften. Gruppen har inte förmått identifiera de 
problem som finns i fallbeskrivningen och de kan inte lämna förslag på 
lösning av problemen. Under redovisningen blir det uppenbart att 
gruppen som helhet inte har förberett en gemensam redovisning. 
Medlemmarna i basgruppen fördelar inte ordet mellan sig och det 
framkommer att det endast är en gruppmedlem som arbetat seriöst med 
uppgiften. 
 
Två manliga lärare deltog på seminariet. Den examinerande läraren Bert 
ställde följdfrågor till gruppmedlemmarna. En kvinnlig student, Nilla, 
som fick följdfrågor kunde inte ge ett fullödigt svar på frågorna. Bert 
utvecklade svaren för att studenterna skulle få en mer heltäckande 
kunskap om problemställningen. Nilla blev irriterad och uppgav med 
hög stämma att läraren sade precis det hon nyss sagt och det måste vara 
uppenbart att hon menade precis det läraren sade. Den andra läraren Bo 
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grep in och förklarade att det inte på Nillas svar gick att förstå att hon 
menade samma sak som det Bert redogjorde för, och att Nillas förklaring 
saknade viktiga komponenter. 
 
Då gruppen generellt sett gjort en dålig redovisning informerade lärarna 
gruppen om att de måste överlägga om de kunde godkänna gruppens 
arbetsinsats. Bert och Bo var överens om att gruppen gjort en dålig 
redovisning och att de studerande inte var klara över vare sig 
problemställningarna eller lösningen av problemen. 
 
Studerande som inte blir godkända vid en examination har rätt till ett 
omprov. En i gruppen hade dock fullgjort sin arbetsprestation med 
godkänt resultat. Honom ville lärarna inte underkänna. För att denne 
student inte skulle bli drabbad bestämde lärarna att alla blev godkända, 
men att de måste läsa på dessa kursavsnitt ordenligt. Bert uttryckte att 
han upplevde att det fanns uppenbara kunskapsbrister hos de flesta 
medlemmarna i basgruppen och att han var bekymrad inför den skriftliga 
tentamen. 
 
Dagen efter kom det ett mail till Bert från en fejkad hotmail adress, med 
ett utdrag från facebooksidan från den kvinnliga student som inte tyckte 
att hon blivit förstådd på seminariet. På det utdragna mailet framkom att 
Nilla hade uttryckt att hon hatade dessa maktfullkomliga mansgrisar till 
lärare. Nilla hade skrivit att hon önskade läraren en lång och plågsam 
död samt att hon hade god lust att ge läraren en läxa eftersom hon visste 
vart han bodde. Hon uppmanade alla studenter som undervisades av Bert 
att göra livet surt för honom. 
 
När Bert tog del av mailet blev han mycket upprörd. Han kände sig 
hotat, inte minst mot bakgrund av sina minderåriga barn. Han blev så illa 
berörd att han bestämde sig för att aldrig mer underkänna någon student 
på ett seminarium. Bert bar själv på sina upplevelser under två dagar och 
tog sedan kontakt med sin arbetsgivare. Han hade då kunnat iaktta att 
diskussionen om honom fortsatte bland studenterna på facebook, genom 
att det fanns en sida som var öppen som han kunde ta del av. 
 
När arbetsgivaren fått del av Berts information och fått se 
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kommunikationen på facebook tog arbetsgivaren kontakt med berörd 
student. Arbetsgivare kallade henne till ett samtal. Bert deltog inte i detta 
samtal. Efteråt meddelade arbetsgivaren Bert att studenten inte menat så 
illa. Hon hade varit ångerfull och lovat att inte uttrycka sig på facebook 
på liknande sätt i framtiden. Med detta samtal meddelade arbetsgivaren 
Bert att ärendet ansågs vara avslutat. 
 
Besvara individuellt de frågeställningar som beskrivs nedan. Notera 
att flera olika lagar och bestämmelser kan aktualiseras av 
problematiken.  
 
1) Bedöm om uttalandena på facebook är att betrakta som ett olaga hot. 
 
2) Beskriv den rättsliga process som inträffar om detta skulle röra sig om 
ett olaga hot. 
 
3) Anser Du det vara någon skillnad om denna kommunikation sker på 
facebook jämfört med om Nilla diskuterar på samma sätt om Bert med 
sina vänner i t.ex. bastun? Motivera Ditt svar. 
 
4) Anser Du att denna händelse omfattas av arbetsmiljölagens 
bestämmelser, och i så fall på vilket sätt? 
 
5) Vilka rättsliga skyldigheter anser Du att arbetsgivaren har i 
föreliggande situation. 
 
6) Vilka skyldigheter anser Du att ett skydds-/arbetsplatsombud har när 
en sådan här händelse inträffar. 
 
7) Beskriv innebörden av ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hur ett 
sådant arbete kan vara ett stöd i en situation som denna. 
 
8) Reflektera över vilka konsekvenser det kan få på samhällsnivå att en 
arbetstagare utsätts för hot i arbetet och ange hur Du anser att en sådan 
arbetstagare bör stöttas. 
 
–––––––––––––––––––––––– 
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Bilaga 6 Fallbeskrivning ASKO AB 
 

ASKO AB Filmmanus – Individuell och gruppuppgift 
 
Maria är en ensamstående mamma med 2 barn, Anna 4 år och Sara 7 år 
gammal. Barnen har olika fäder och varannan helg bor äldsta dottern hos 
sin pappa. Fadern till den yngsta dottern bor på annan ort och har ingen 
kontakt med Anna.  
 
Maria har tidigare arbetat i butik men på grund av sin familjesituation 
har hon haft svårt att arbeta kvällar och helger. Under de senaste tre åren 
har Maria varvat perioder av arbetslöshet med olika arbetsmarknads-
åtgärder. För tre månader sedan erhöll Maria en provanställning på 
verkstadsföretaget Asko AB. Anställningen är på heltid med en fastställd 
arbetstidsförläggning mellan kl. 07.00 – 16.00 måndag till fredag. 
 
Bakgrunden till att Maria erhållit en provanställning är att Asko AB 
deltar i ett jämställdhetsprojekt tillsammans med arbetsförmedlingen. 
Syftet är att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, vilket bl.a. 
innebär att kvinnor erbjuds arbete i typiskt manliga branscher. Asko AB 
erhåller ett ekonomiskt bidrag för de arbetstagare som anställs i 
projektet. Som motprestation till detta förbinder sig Asko att 
tillsvidareanställa de arbetstagare som bedöms fungera bra i 
verksamheten. 
 
Alla arbetstagare på Asko AB är inte positiva till företagets engagemang 
i jämställdhetsprojektet. Arbetsledaren Nils har tydligt uttalat en negativ 
uppfattning. Han har uttryckt sin åsikt att ”kvinnfolk inte har i 
verkstadsindustrin att göra”. Nils menar att kvinnor är bra på 
omsorgsuppgifter, men saknar talang och intresse för arbete i 
teknikbranschen. 
 
Maria är oerhört lycklig över att hon erbjudits en anställning på Asko, 
med möjlighet till fast jobb. Hon har alltid varit teknikintresserad och 
som ensamstående är hon van att laga teknisk apparatur på egen hand. 
Maria längtar efter ett fast jobb inte minst för att det skapar möjligheter 
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för henne att hyra en större lägenhet. För närvarande bor familjen i två 
rum och kök och Maria sover i vardagsrummet. 
 
Det var med en stor tillförsikt och glädje som Maria lämnade barnen på 
dagis och fritids den första arbetsdagen på det nya jobbet. Hon var 
inställd på att det skulle bli tidiga morgonstunder. Barnen skulle lämnas 
senast 06.00 för att Maria skulle hinna med bussen till jobbet, byta till 
arbetskläder, stämpla in och börja arbeta kl. 07.00. 
 
Maria tas emot första arbetsdagen av arbetsledaren Nils. Redan efter 
första handskakningen deklarerade Nils att han inte trodde ett dugg på 
detta s.k. jämställdhetsprojekt och att han inte förstod vad Maria hade på 
ett verkstadsföretag att göra. Utan någon ytterligare kommunikation 
visade Nils var Maria skulle utföra sina arbetsuppgifter och vad hon 
skulle göra, det mesta fanns beskrivet på det schema han räckte henne. 
”Dessutom måste man använda lite hjärna i det här jobbet”, sade Nils 
nedlåtande och tittade lite nonchalant över axeln på Maria. Han påtalade 
att han alltid gjorde slumpvisa kvalitetskontroller på monteringen och att 
Maria fick vara noggrann för att inte orsaka företaget mer kostnader än 
intäkter. Han följde henne och hämtade arbetskläder, därefter bad han 
henne att sätta i gång med dagens arbete. 
 
Maria tog sin an uppgifterna med stor entusiasm. Hon skulle göra sitt 
yttersta för att hålla en hög kvalitet och ändå ha ett bra arbetstempo. 
Maria visste med sig att hon brukade prestera bra. Hon var något av en 
perfektionist i grunden och det var omdömen som följt henne genom 
skolan och arbetslivet. Att läsa av och förstå monteringsschemat, göra 
jobbet samt kontrollera kvalitetskraven stimulerade henne. Omkring kl. 
09.00 kom en arbetskamrat förbi Maria och ville att hon skulle följa med 
och fika. Maria blev glad. Så underbart att vara en del i en 
arbetsgemenskap, få sitta och dricka en kopp kaffe i lugn och ro och 
umgås lite med andra vuxna – detta är en lyx, tänkte Maria.  
 
De första arbetsveckorna passerade utan missöden och Maria kände sig 
lite tryggare i sin nya roll. Hon hoppades innerligt att Nils skulle vara 
nöjd med hennes arbetsinsatser. Säker kunde hon inte vara. Nils hade 
flera gånger under de arbetsdagar som passerat dykt upp och ställt sig 
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bakom hennes rygg. Han ställde sig så nära henne att hans kläder 
snuddade vid hennes. Ibland lutade han sig över henne så att hon kände 
hans andedräkt i nacken och i dessa situationer vidrörde hans kropp 
hennes. Maria upplevde det mycket obehagligt och hon såg att 
arbetskamraterna vände bort blicken när det hände. Utan att ha 
kommenterat hennes arbete kunde han sedan gå vidare för att nästa dag 
göra på samma sätt. Hon såg att han hade samma beteende mot en annan 
ung man som stod vid ett monteringsbord lite längre bort från Maria. 
Vid något tillfälle när Nils kontrollerade Maria på detta sätt gick 
platschefen förbi. Hon såg ogillande på Maria och Nils. Maria blev illa 
berörd över att platschefen inte reagerade utan verkade tro att detta var 
en situation som Maria framkallat. 
 
Maria förstod efterhand att allt inte var så perfekt på denna arbetsplats. 
Hon fick förtroenden av både sina manliga och kvinnliga arbetskamrater 
där de berättade att de kände sig utsatta på jobbet. Flera kände sig 
orättvist behandlade, en del fick alltid semestern beviljad medan andra 
fick avslag utan motivering. Lönesättningen upplevdes orättvis. Nils 
premierade de som satt och pratade med honom och stöttade hans 
argument på personalmötena. De som meddelade avvikande åsikt hade 
alla fått en sämre löneutveckling än genomsnittet. Några upplevde att 
Nils hotat dem med uppsägning om de inte följde hans order och 
snabbade upp arbetstempot. Den fanns en stor rädsla för att Nils skulle 
straffa den som förde fram kritik om honom. En av Marias kollegor hade 
dock nyligen anonymt tagit kontakt med den fackliga förtroendemannen 
och berättat om att det fanns arbetsmiljöproblem på Asko. 
 
Efter att Maria arbetat tre månader på företaget får hon information om 
att företaget ska ha ett personalmöte med efterföljande personalfest. 
Personalmötet skulle börja kl. 15.00 med middag kl. 18.00. Vid omkring 
kl. 20.00 skulle företaget visa en nygjord film som handlade om ASKO:s 
samarbetspartners i världen. Nils kom förbi Maria och påtalade att som 
hon säkert förstått förutsattes det att alla medarbetare skulle delta i både 
personalmötet och festen i anslutning till personalmötet, det var att 
betrakta som beordrad övertid. 
 
Maria blev bekymrad. Hon har svårt att hitta barnvakt på vardagskvällar. 
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Anna har dessutom haft svårt att somna om inte Maria har legat bredvid 
henne och läst sagor. Maria insåg dock att hennes närvaro på 
personalmötet och den efterföljande festen var betydelsefull för hennes 
möjligheter att få ett fast arbete på Asko. Efter några telefonsamtal 
lyckades hon ordna en barnvakt till onsdagskvällen. Hon hade förberett 
flickorna på att hon måste arbeta på kvällen och hon hade bemödat sig 
om att de skulle förstå att hela familjen måste kämpa för att hon skulle 
ha en chans att få ett arbete. Efter att ha lovat barnen extra ”fredagsmys” 
och varsitt rum i den nya lägenheten accepterades barnvakten. 
 
Maria hade inte mycket kläder att välja på som kunde passa både på 
personalmötet och på festen efteråt. Ekonomin gav inte utrymme för 
några utsvävningar och barnens behov gick alltid först. Till slut valde 
Maria ett par svarta tights och en svartmönstrad kort tunika. Hon kände 
en viss oro för att tunikan, som egentligen var en sommardress, kunde 
upplevas för urringad. För att dölja lite hud svepte hon en scarf runt 
halsen.  
 
Personalmötet innehöll mycket intressant information. Maria kände 
glädje över att få vara en del i en arbetsgemenskap, få ny kunskap om 
omvärlden och hon kände sig intellektuellt stimulerad av den 
information hon fick ta del av. Snart, snart har jag ett fast jobb och får 
uppleva glädje över detta varje dag, tänkte Maria och hon kände lyckan 
bubbla inombords. Ett arbete betydde så oerhört mycket inte bara för 
henne, utan också för barnen och för hennes möjligheter att skapa 
trygghet för dem. 
 
Företaget Asko hade gått bra under det gångna året och det fick 
personalen ta del av genom att företaget bjöd på både fördrink och vin 
till maten. Dessutom hade en bar byggts upp i ett hörn av rummet, där 
det gick att köpa drinkar till reducerat pris. Maria kände viss oro över 
den stora tillgängligheten på alkohol. Hon smuttade bara på sitt vin och 
hoppades att festen inte skulle spåra ur eller att hon skulle bli vittne till 
någon konflikt mellan arbetskamraterna. Jag drar mig tillbaka så snar jag 
kan efter middagen, tänkte Maria.  
 
Hon hade knappt hunnit formulera tanken förrän Nils dök upp bakom 
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hennes stol. ”Du är väl inte en sådan där torrboll som tänker dra iväg 
direkt efter middagen, undrade han med ett snett leende. ”Du vet 
intorkade kvinnor är inget vi uppskattar på den här arbetsplatsen. ”Här 
måste man visa att man kan ha trevligt tillsamman, det är så relationer 
byggs. Du förstår säkert vad sådant betyder för att man ska få jobb. Han 
skrattade kort och dunkade henne lätt i ryggen. Maria kände sig 
illamående. Det här var riktigt obehagligt, vad menade karln? Var hon 
tvungen att dansa med honom för att ha chans till fortsatt anställning? 
Hon suckade tungt. Dansen skulle komma igång först kl. 22.00 och då 
hade Maria hoppats vara hemma. 
 
En snabbcoll med barnvakten visade att allt var lugnt på hemmaplan. 
Barnen satt och såg en film och barnvakten höll på att göra i ordning 
kvällsfika. Maria kände sig lugnare. Hon bestämde sig för att stanna till 
dansen började så att Nils kunde se att hon var där. Så fort han noterat att 
jag är kvar tar jag första bästa taxi hem, bestämde Maria.  
 
Maria samtalade med sina arbetskamrater, atmosfären var lugn och 
avspänd, faktiskt riktigt trevlig. Hon betraktade miljön omkring sig och 
noterade att kön till baren var lång. Det var uppenbarligen så att många 
av hennes arbetskamrater inte spottade i glasen. Inget gott tecken, tänkte 
Maria, det ska bli skönt att komma hem. 
 
Strax innan dansen började beslöt sig Maria för att uppsöka damrummet. 
Hon funderade på hur länge hon skulle bli tvungen att vara kvar på 
dansen. Det borde räcka med att Nils har sett att jag är kvar, jag behöver 
ju inte dansa med någon, funderade Maria. Hon bestämde sig för att 
undersöka vart Nils befann sig för att visa honom att hon fortfarande var 
kvar på festen. Jag ringer taxi för snabb hemfärd så fort han sett mig, 
planerade Maria. 
 
När Maria kom ut från damtoaletten såg hon Nils på väg mot balkongen. 
Perfekt, tänkte Maria. Några ord medan han tänder en cigarett och sedan 
avviker jag. Maria gick fram till Nils och frågade om han hade en trevlig 
kväll. På ett ögonblick vände Nils på klacken, slet tag i Marias arm och 
innan hon visste ordet av befann hon sig i kopieringsrummet.  Nils 
tryckte upp henne mot väggen och försökte kyssa henne. Han höll henne 
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i ett fast grepp i nacken och hon kände en stark doft av alkohol. Maria 
försökte värja sig och fly tillbaka in lokalen. Det lyckades inte. Istället 
förde Nils sin hand under hennes tunika och nöp henne hårt i låret. 
Samtidigt grep han med den andra handen hårt om hennes högra bröst. 
Han lutade sig tungt över henne och vred om bröstet, hårt, hårt. Han 
väste i hennes öra, ”försök inte spela oåtkomlig. En slyna med två oäkta 
barn i svart urringat, du signalerar lovligt byte”.  
 
Maria kände en knivskarp smärta i bröstvårtan. Hon kved och det 
svartnade framför ögonen på henne. Med en kraftsamling lyckades 
Maria knäa Nils i underlivet. Han tappade för en sekund greppet och det 
räckte för att Maria skulle hinna ta sig ut ur kopieringsrummet. Hon var 
skräckslagen av smärta och rädsla. ”Herregud, han har slitit loss 
bröstvårtan”, Maria var utom sig av förtvivlan. Hon stapplade iväg, tog 
sin kappa och kastade sig ut på gatan. Hon såg bakljusen på en taxi och 
sprang efter den. Tursamt nog såg chauffören henne och stannade bilen. 
Hon sjönk ner i baksätet och sade vart hon skulle. Sedan kom tårarna, 
smärtan och känslan av förnedring. Hon kände blodet innanför blusen 
och hon förstod att hoppet om ett fast jobb på Asko nu var borta för 
evigt. 
 
Maria grät. Hon hade kämpat, barnen hade kämpat men vad spelade det 
för roll? Det som hade hänt under kvällen hade förstört hennes 
möjligheter att få arbeta på ASKO, det var en smärtsam insikt.  Hur 
skulle hon nu kunna skapa något bättre, hur var det möjligt att få ett fast 
jobb? Kroppen bultade av smärta och huvudet var fyllt av bedrövade 
tankar. 
 
Redan i trapphuset hörde hon gråten. I några steg var hon inne i 
lägenheten och möttes av Anna, liggandes i tårar på hallgolvet. Maria 
tog Anna i sina armar. Hon var rödgråten och hulkade av en gråt som 
pågått länge. Barnflickan var förtvivlad och menade att Anna inte gått att 
trösta. Hon längtade efter sin mamma och ville inte lägga sig förrän 
mamma kommit hem. Maria sade at hon förstod. Hon tackade 
barnflickan och bad att få återkomma till henne under morgondagen med 
betalning. Maria lyfte upp Anna och bar henne till soffan. När hon satte 
sig ner kände hon smärtan i låret och blodet som sipprade innanför 



 
 

120 

 
 

 

tunikan. Det gjort ont, riktigt ont. Mara höjde blicken och möttes av 
Saras ängsliga ögon i dörröppningen till sovrummet. Kom älskling, sade 
Maria. Vi behöver vara tillsammans alla tre just nu. Hon sträckte ut 
handen mot Sara och kände hur det högg till i bröstet. Jag vågar inte se 
efter hur illa det gått för mitt bröst tänkte Maria. Hon tryckte Anna intill 
sig och lade armen om Sara. Ett litet, yttre lugn infanns sig, men inom 
Maria var det kaos. Anna somnade, Maria följde Sara till sängen och 
kysste henne god natt. 
 
Nu var Maria själv. Hon gick in på toaletten och började försiktigt ta av 
sig kläderna. Det var omöjligt på grund av smärtan. Hon gick ut i köket, 
tog några smärtlindrande tabletter och lade sig med kläderna på soffan. 
Sömnen kom som en befriare. 
 
Med ett ryck satte sig Maria upp. Hon hade somnat. Klockan var 05.00 
och det var dags för henne att göra sig i ordning för en ny arbetsdag. Det 
var tungt.  Kroppen värkte och hon var tvungen att byta kläder. I sin 
nakenhet såg Maria vad Nils gjort. Blånaden och svullnaden på låret var 
märken efter hårda händer. Bröstet var blåsvart. En bit av bröstvårtan var 
avriven och ett köttsår med intorkat blod uppenbarade sig. Lite ymnigt 
sipprade färskt blod från såret och Maria grät igen. Hon försökte plåstra 
om sig så gott det gick, men förstod att hon måste uppsöka läkare. 
Oavsett de yttre skadorna var Maria knäckt mentalt. Hur skulle hon 
kunna läka det som fanns inuti, och hur skulle hennes framtid bli 
framöver? Hade Nils sagt något? Gick det rykten om henne? Hur skulle 
hon förhålla sig på jobbet? Det knöt sig i Marias mage. 
 
Sara öppnade dörren. Hon såg trött och missmodig ut och inte blev hon 
gladare över att se Marias tårfyllda ögon. ”Mamma är lite trött, nu 
kämpar vi idag så är helgen snart här” viskade Maria och kramade den 
sömndruckna Sara. Mara försökte skärpa sig, gnolade lite i köket medan 
hon dukade fram frukost till sig och Sara. Anna får äta på dagis fastslog 
Maria. Det kommer att bli tungt att lämna henne idag för hon kommer 
sannolikt att var både trött och ”mammig”. Det blev tungt att väcka 
Anna. Hon skrek och sparkade och ville inte gå hemifrån. Det slutade 
med att Maria fick bära en halvklädd Anna till dagis. Sara traskade 
bredvid utan ett ord. Detta är en mardröm tänkte Maria och försökte 
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förtränga smärtan i kroppen under promenaden. 
 
Maria hann till jobbet i tid. Vid stämpelklockan väntade Nils. Han såg 
hånfullt på henne och Maria kände ångesten krypa efter ryggraden. ”Jaså 
Du är i tid, muttrade Nils, men du ser missmodig ut. Hade du varit 
mindre kaxig i går hade du fått ett välbehövt nyp och det hade säkert 
gjort dig på bättre humör. Nu har du missat chansen i dubbel 
bemärkelse, det blir inget fortsatt jobb på det här företaget. ”Det blir nog 
svårt för dig att få jobb överhuvudtaget, som du vet är referenser från 
tidigare anställningar viktiga.” Han gjorde en grimas, vände sig om och 
lämnade Maria. 
 
Maria gick till sin arbetsplats och tog sig an arbetsuppgifterna. Det var 
svårt att arbeta för bröstet värkte. Hon bestämde sig för att gå till 
företagsläkaren på lunchen.  
 
Maria hade tur och fick träffa företagsläkaren direkt på lunchen. Läkaren 
undersökte hennes bröst och ställde frågan vad som hänt. Maria teg. 
Efter ordentlig tejpning av såret bad läkaren Maria att sätta sig ner i en 
av fåtöljerna i rummet. Hon gick och hämtade en kopp kaffe åt henne, 
tittade ödmjukt på Maria och bad henne berätta vad hon varit med om. 
Maria kände ett uppriktigt engagemang från läkaren. Jag har inget att 
förlora, det jag berättar kan hjälpa andra, tänkte Maria, ingen annan ska 
behöva gå igenom det jag gjort. Hon återgav sin historia för läkaren. När 
läkaren fick klart för sig vad som hänt uttryckte hon både ilska över det 
som hänt och empati för Marias utsatthet. Hon var fast besluten att vidta 
alla de handlingar som krävdes för att synliggöra det som hänt i syfte att 
på alla plan åtgärda de brott och kränkningar som inträffat på 
arbetsplatsen. Hon bestämde i samråd med Maria att sjukskriva henne 
tillsvidare. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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