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Sammanfattning 
I utvecklingen av det nya programmet Språk, retorik och kommunikativt ledar-
skap vid Institutionen för humaniora, samhälls- och utbildningsvetenskap vid 
Örebro universitet föreslog de tre inblandade ämnena (engelska, retorik och 
svenska språket), att man skulle utveckla en pedagogisk modell som hittills har 
underutnyttjats inom humaniora, nämligen casebaserat lärande. Modellen är 
väletablerad inom andra områden som juridik, medicin och statsvetenskap. I 
humaniora har dock casebaserat lärande inte prövats i någon större utsträck-
ning, vilket kan förklaras av svårigheten att identifiera praktikfält inom de olika 
disciplinerna. I denna rapport beskriver vi först de tre ämnenas arbete med ca-
sebaserat lärande tillsammans med våra erfarenheter från dess genomförande i 
programmet. Därefter diskuterar vi de kriterier som vi anser väsentliga för ett 
framgångsrikt genomförande av denna pedagogiska modell; dessa fyra kriterier 
som utgör Harvard-modellen är autenticitet, öppenhet, tillämpbarhet och im-
plementering som stöder lärandemål. Sammanfattningsvis betonar vi dock att 
Harvardmodellen och de fyra kriterierna inte bör betraktas som en fast mall; 
istället föreslår vi att kriterierna betraktas som en inspirationskälla och att ak-
tuella praktikfält och discipliner dikterar vilka kriterier som blir relevanta. 
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1 Inledning 
Denna text redogör för ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vilket bedrivits 
inom det humanistiska kandidatprogrammet Språk, retorik och kommuni-
kativt ledarskap vid Örebro universitet. Programmet ges i samarbete mellan 
ämnena engelska, retorik och svenska språket. Det pedagogiska projektets 
syfte var att utveckla ett casebaserat lärande inom humanistiska studier. 

Projektet är nyskapade så till vida att casebaserat lärande hitintills är re-
lativt underutnyttjat inom humanistiska studier och utbildningar. Caseba-
serat lärande utgår från en tillämpning av Deweys princip om ”learning by 
doing”, där studenterna lär sig hur man tänker och fattar beslut utifrån en 
specifik yrkesroll i autentiska situationer vilka presenteras och diskuteras 
under utbildningen (Kjellén et al., 1994). Inom högre utbildning har case-
baserat lärande främst utvecklats och tillämpats i relation till utbildningar 
som enligt sociologen Bernstein (2003) styrs av ett välavgränsat praktikfält 
och yrkesmässig tillämplighet, exempelvis juridik och medicin. Den akade-
miska kunskapsbasen och kunskapsutvecklingen inom sådana fält är cen-
trerade kring en viss yrkesutövning, och således förefaller det ganska intui-
tivt att designa undervisning utifrån autentiska yrkeslivsscenarier. I kontrast 
till sådana praktikcentrerade fält särskiljer Bernstein akademiska discipliner 
som avgränsas genom sina teorier och metoder, dvs. inte genom kunskapens 
yrkesmässiga relevans i första hand. Hit hör de klassiska humanistiska äm-
nena, såsom retorik, språkvetenskap och filosofi, men också matematik och 
fysik. Enligt Bernstein (2003) har kunskapsbasen och kunskapsutvecklingen 
inom sådana discipliner i det närmaste narcissistiska drivkrafter: teoriut-
veckling och metodisk förfining snarare än ökad yrkesmässig professional-
isering. Uppdelningen i praktikfält och teoretiska discipliner är givetvis en 
grovhuggen typologi som inte riktigt låter sig upprätthållas om vi beaktar 
hur humanistiska ämnen faktiskt är integrerade i vissa praktikfält; som ett 
exempel kan nämnas att jurister utbildas i retorisk argumentation. Att klas-
sificera all humaniora som självcentrerad vore alltså missvisande, precis 
som det vore missvisande att hävda att till exempel juridik och medicin inte 
kan ha teoretiska drivkrafter. Att grunden för humanistisk kunskapspro-
duktion överlag – och retorisk och språkvetenskaplig sådan i synnerhet – är 
betingad av praktikfält syns exempelvis i framväxten av olika fält inom till-
lämpad språkvetenskap, exempelvis svenska med didaktisk inriktning (jfr 
Holmberg, 2017). 

I kontrast till professionsprogram för lärare, jurister och sjuksköterskor 
ger det aktuella kandidatprogrammet inte någon specifik yrkesexamen. Icke 
desto mindre vilar programmet Språk, retorik och kommunikativt 
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ledarskap på en övertygelse om att humanistiska kärnkompetenser, såsom 
analytisk förmåga och kritisk reflektion, har uppenbara värden i praktikfält 
som präglas av mellanmänskliga relationer och kommunikation. Program-
mets fokus på tillämpad humaniora gör det angeläget att undersöka beho-
ven av ta fram ett casebaserat lärande där studenternas humanistiska fär-
digheter, förmågor och kunskaper övas. Ett viktigt led i att forma en känsla 
av yrkesidentitet för studenterna är, menar vi, att utforma såväl utbildnings-
innehåll som undervisning i dialog med arbetslivet. Att centrera undervis-
ningen kring autentiska situationer och scenarier från arbetslivet är en 
nyckel till att göra humaniora just tillämpad; genom casen ges studenterna 
möjlighet att förankra sitt lärande i konkreta erfarenheter från arbetslivet. 
Studenterna får även erfarenhet av att arbeta i grupp. Att tillsammans med 
andra beskriva, reflektera och diskutera olika händelseförlopp i till exempel 
ett företag bidrar till förståelsen av programmets profil: ett kommunikativt 
ledarskap. 

Inom ramen för det aktuella pedagogiska utvecklingsprojektet har äm-
nena engelska, retorik och svenska språket både designat case och tillämpat 
dem i undervisningen. Med dessa erfarenheter som grund har vi som över-
gripande mål med denna rapport att (1) diskutera hur case kan designas på 
olika sätt, och (2) illustrera hur case kan användas som pedagogiskt verktyg 
inom humanistiska utbildningar på olika sätt. Vår förhoppning är således 
att våra erfarenheter och resonemang om hur case kan designas och imple-
menteras i humanistiska studier ska inspirera lärare som undervisar och ut-
vecklar utbildning inom andra humanistiska områden. Med case avser vi i 
den här rapporten kontextuellt förankrade narrativ som aktualiserar kom-
plexa frågor utan entydiga svar eller lösningar. 

Rapporten har följande struktur: i nästa avsnitt presenterar vi en veten-
skaplig utblick och beskriver kort forskningsläget kring casebaserat lärande. 
I avsnittet framkommer tydligt avsaknaden av casebaserat lärande inom hu-
maniora. I det därpå följande avsnittet förtydligar vi vårt pedagogiska ut-
gångsläge genom att kort beskriva den aktuella utbildningens övergripande 
mål och struktur. Därpå rapporterar vi – ämnesvis – hur arbetet med casen 
konkret har gått till, med fokus på både hur casen har designats och hur de 
använts i undervisningen på olika sätt. Avslutningsvis diskuterar vi vilka 
lärdomar som går att dra utifrån vårt arbete med case och den övergripande 
pedagogiska potentialen vi identifierat i relation till tillämpad humaniora. 
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2 Vetenskaplig utblick  
Redan 1870 introducerades case för första gången vid Harvard School of 
Law som ett pedagogiskt grepp för att förbereda studenter inför deras yr-
kesliv. Juridikstudenterna fick läsa autentiska kontrakt och dra egna slut-
satser utifrån dessa (Garvin, 2003). År 1920 antog Harvard Business School 
den casebaserade metoden och 1985 gjorde Harvard Medical School det-
samma. Vid vart och ett av dessa lärosäten har casemetoden anpassats till 
läroplanens mål och till de färdigheter som krävs av de studenter som be-
driver studier inom ramen för de olika programmen. Vissa krav måste emel-
lertid uppfyllas för att ett case ska kunna karakteriseras som sådant enligt 
den så kallade "Harvardmodellen" (se Harvard Kennedy School of Govern-
ments webbplats om caseundervisning). Först och främst bör ett case skri-
vas med utgångspunkt från en specifik persons perspektiv och detta per-
spektiv måste göras så tydligt som möjligt. För det andra bör ett case skrivas 
i en berättande form och ge utförliga upplysningar om casets autentiska 
sammanhang och situation. För det tredje bör ett case vara öppet, det bör 
ha flera tolkningar och möjliga lösningar. För det fjärde bör ett case bygga 
på empiriskt material hämtat från autentiska arbetslivssituationer. 

Inspirerade av Harvardmodellen har andra universitet i USA och i resten 
av världen börjat anta och anpassa den casebaserade metoden för undervis-
ning inte enbart inom juridik (Moust, 1998), ekonomi (Andersen & Schi-
ano, 2014; Courtney et al., 2015; Mattisson & Ramberg, 2018) och medi-
cin (Nordquist & Johansson, 2009; Ten Cate et al., 2018), utan även inom 
organisationsvetenskap, statsvetenskap och PR, samt naturvetenskap (se till 
exempel National Center for Case Study Teaching in Science vid The Uni-
versity at Buffalos webbsida). I Sverige introducerade Rådet för grundläg-
gande högskoleutbildning, som bildades 1992 främst för utbildning inom 
området samhällsvetenskap, begreppet ”casemetodik” som svensk term för 
case-based learning (Kjellén et al., 1994), det vill säga det vi i denna rapport 
benämner som casebaserat lärande. Sedan 1998 har casebaserat lärande 
successivt införts som en bland flera undervisningsmetoder inom Medi-
cinska fakulteten vid Lunds universitet och vid Karolinska Institutet 
(Nordquist, 2004; Stjernquist & Svalenius, 2007). 

Casebaserat lärande kan alltså ses som något av en paraplyterm, vars 
innebörd delvis skiljer sig åt beroende på läroplansinnehåll och lärandemål. 
Gemensamt för de olika varianterna är emellertid den pedagogiska ambit-
ionen att överbrygga teori och praktik genom att låta studenterna öva upp 
sin problemlösnings- och slutledningsförmåga i relation till situationer som 
på ett eller annat sätt simulerar yrkesutövning. I detta hänseende tangerar 
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casebaserat lärande andra undervisningsmetoder, såsom problembaserat lä-
rande, rollspel och simulering, som kan beskrivas som ”aktiva inlärnings-
verktyg” (Ramsden, 2003). Medan Harvardmodellen inte tillåter fiktiva el-
ler så kallade ”armchair cases”, är detta däremot ofta tillåtet i andra vers-
ioner av aktivt och problembaserat lärande där man använder sig av case; 
se till exempel de olika typer av case som presenteras på Columbia Univer-
sity Center for Teaching and Learnings webbplats och de olika strategier 
som lärare kan använda för att engagera studenter i casebaserat lärande.  

Litteraturen om casebaserat lärande fokuserar på strategier och tekniker 
för att skriva relevanta case, på de steg som är förenade med caseundervis-
ning, på hur casebaserat lärande kan kombineras med andra undervisnings- 
och inlärningsaktiviteter, och slutligen, på hur kursmål kan bedömas och 
testas genom casebaserade lärandeaktiviteter (Lynn, 1999; Kjellén et al., 
1994; Andersen & Schiano, 2014). Generellt har tillämpningen av caseba-
serat lärande lovordats för att det bidrar till att illustrera hur studenter kan 
tillämpa teoretiska perspektiv på empiriska situationer, skapar studenten-
gagemang och intresse genom att påvisa den praktiska relevansen av deras 
studier samt skapar klassrumssituationer där studenter arbetar i grupp, lyss-
nar på varandra och diskuterar möjliga lösningar av case (Williams, 1992). 

Erfarenheter från att arbeta med casebaserat lärande vittnar dock om ett 
antal pedagogiska utmaningar (McFarlane, 2015). En av dem, som nämns 
av Biggs och Tang (2011), är den höga arbetsbelastningen för såväl lärare 
som studenter. Andra frågor rör utmaningen kopplade till författandet av 
case; de behöver vara tillräckligt komplexa för att simulera verkliga situat-
ioner. Dessutom ska casen ha tydlig koppling till kursmålen så att studen-
terna förstår relevansen av det casebaserade arbetet och den pedagogiska 
funktionen casen fyller. Casebaserat lärande förutsätter en viss undervis-
ningsstruktur som är starkt beroende av samspelet mellan lärare och stu-
denter samt av studentsamarbeten, och kvaliteten på caseseminarier kan 
äventyras om studenter kommer oförberedda eller när läraren har svårt att 
styra diskussionerna i rätt riktning, eller styr den för mycket. Som 
Nordquist och Johansson (2009, s. 21) förklarar:  

Lärare som vill förmedla kunskap och sanningar är olämpliga som casele-
dare, medan lärare som gärna diskuterar olika ingångar i ett casematerial 
med studenterna, samt försöker syna vilka antaganden studenterna gör ge-
nom sina olika ställningstaganden, har större och bättre möjlighet att lyckas 
inom ramen för case. För studenternas del brukar den dualistiska krampen 
släppa efter en tid då de börjar förstå kontexten och situationens betydelse. 
För många kan det vara väldigt plågsamt att inse att svaren inte finns på en 
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viss sida i någon lärobok, utan att ställningstaganden måste göras beroende 
på situation, person och utifrån de grundkunskaper studenten själv besitter. 

 
Vad som har bidragit till att göra casemetoden relevant för studier i juridik 
och ekonomi samt medicin är det faktum att studenterna rustas för att fatta 
beslut och lösa komplexa situationer och problem som är kopplade till spe-
cifika yrkesroller. Inom humanistisk- och socialvetenskaplig utbildning har 
utmaningen i att överbrygga teori och praktik hanterats på olika sätt. Att 
casebaserad pedagogik kan ha relevans för program inom lärarutbildningen 
(Lundeberg et al., 1999) och statsvetenskap och PR (Craig & Hale, 2008) 
är kanske självklart, eftersom dessa utbildningar på ett tydligt sätt pekar 
mot en konkret yrkesidentitet. Mindre självklart är frågan om hur caseba-
serat lärande kan implementeras i relation till program inom språkveten-
skap och litteratur eller historia, och endast ett fåtal studier adresserar 
denna fråga (Hutchings & O'Rourke, 2002; Ansarian & Teoh, 2018; Feldt 
& Petersen, 2020). Se även Blessinger och Carfora (2014) för ett vidare be-
grepp om vad som kallas Inquiry-based learning approach vilket omfattar 
lärande och undervisning med case som är relevanta för humaniora och 
samhällsvetenskap. 

3 Case i kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt 
ledarskap 
Kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap handlar 
om att på vetenskaplig grund utbilda humanister som kan hantera dagens 
och morgondagens samhällsfrågor och samtidigt ge studenterna goda för-
utsättningar på arbetsmarknaden. Tanken är att studenternas teoretiska 
kunskaper om olika aspekter av kommunikation och ledarskap ska omsät-
tas i praktiska och handlingsorienterade kompetenser som ger flexibilitet 
och möjligheter inom en rad sektorer i kommande yrkesliv. Utifrån dessa 
intentioner kom den pedagogiska ansatsen i vissa delar av programmet att 
bygga på casebaserat lärande. Intentionen med införandet av case i utbild-
ningen är också att knyta programmet till arbetslivet. Således inhämtas 
casen i möjligaste mån från det slags arbetsplatser där studenterna efter av-
slutad examen kan finna arbete. För att möjliggöra detta är det av vikt att 
utveckla god samverkan med det lokala näringslivet, myndigheter, institut-
ioner och ideella organisationer där frågor om kommunikation, interkultu-
rell förståelse, vetenskapligt förhållningssätt och humanistisk analys-för-
måga är centrala. Inom programmet arbetar vi med ett programråd där 
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representanter från respektive ämne på regelbunden basis träffar företrä-
dare från det lokala näringslivet. Detta nära samarbete ger goda förutsätt-
ningar att löpande uppdatera programmet i fråga om de kompetenser på 
området som efterfrågas av framtida arbetsgivare. På detta sätt känneteck-
nas programmet av en tydlig praktisk inriktning med konkret förankring 
från dagens arbetsliv. 

3.1 Programmets huvudsakliga innehåll 
Produktion av egna texter och muntliga framställningar i olika profession-
ella genrer har en central plats inom utbildningen. Dessutom läggs stor vikt 
vid konkret argumentations-, debatt- och mötesteknik. Metoder och teorier 
för kritisk tolkning och analys av text och tal och kopplingen till makt in-
troduceras successivt under programmet. Förståelse för interkulturell kom-
munikation och kriskommunikation är andra viktiga moment. Professions-
anknytningen fullbordas genom möjligheten till en praktiktermin på arbets-
platser i Sverige eller utomlands. Denna termin, som också kan innebära 
breddningsstudier vid Örebro eller andra universitet, leder sedan vidare till 
den specialiserade kandidatterminen. Programmet leder till en kandidatex-
amen i något av de tre huvudområdena engelska, retorik eller svenska språ-
ket. 

4 Det pedagogiska utvecklingsarbetet: erfarenheter från att de-
signa och implementera casebaserat lärande 
Som Biggs och Tang (2011, s. 164) observerar kan casebaserat lärande ”be 
used to illustrate particular issues or […] it can be used throughout a course 
to address the whole syllabus, the cases being carefully selected so that the 
content areas that are to be addressed are represented and sequenced in the 
logic of the build-up of knowledge”. I linje med detta har de tre ämnena 
valt delvis olika förhållningssätt till hur casen har utformats och använts i 
undervisningen, och i detta avsnitt rapporterar vi hur respektive ämne har 
arbetat med case på grundkurserna om 30 högskolepoäng vardera i respek-
tive ämne. Den samlade erfarenheten från ämnena retorik, svenska språket 
och engelska belyser således hur det går att jobba med case på olika sätt för 
att göra humaniora mer tillämpbar.  

4.1 Casearbete i grundkursen i retorik 
Grundkursen Retorik och kommunikativt ledarskap syftar till att introdu-
cera studenter till grundläggande begrepp från klassisk och modern retorik. 
Kursen ger studenterna retoriska verktyg för att analysera och förstå hur 
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budskap som kommuniceras verbalt, muntligt eller visuellt behöver ta hän-
syn till publik och situation för att vara effektiva. På kursen utvecklar stu-
denterna sina egna retoriska färdigheter genom muntliga presentationer in-
för grupp. Casebaserat lärande har varit vägledande vid designen av in-
struktioner för ett antal muntliga och skriftliga examinationsmoment. Ex-
aminationsmomenten har varit inriktade på hur studenterna använde kun-
skaperna för att lösa konkreta kommunikativa problem med hjälp av reto-
risk teori och praktik. De kommunikativa problem som studenterna har 
ställts inför hämtades från både autentiska och fabricerade situationer. 
Uppgifternas fokus har varit på de beslut som studenterna måste fatta och 
de retoriska färdigheter som de behövde använda sig av för att kunna lösa 
de aktuella kommunikativa problemen. Fokus är alltså inte på en specifik 
arbetsmiljö eller yrkesroll. Caseuppgifterna hade en sådan design att det inte 
fanns någon enskild lösning på problemet som var rätt utan att studenterna 
kunde lösa problemen på olika sätt. I arbetet med casen har diskussioner 
med de externa medlemmarna i utbildningens programråd varit till stor 
hjälp. De externa medlemmarna har hjälpt till att ringa in vilka kommuni-
kativa färdigheter som värdesätts på arbetsmarknaden och tillhandahållit 
exempel på situationer där dessa färdigheter skulle kunna tas i bruk. 

I samband med tre muntliga presentationsuppgifter användes tre olika 
scenarier för att ge en kontext i vilket varje anförande förväntades levereras. 
I det första caset var problemet att ett tal var utformat på ett sätt som inte 
matchade dess publik. Studenternas uppgift var att anpassa talet så att det 
faktiskt kunde adresseras till den specifika målgruppen. Det andra caset 
gällde en situation där studenterna fick i uppgift att förbereda ett argumen-
terande tal utifrån olika ståndpunkter kring ett givet ämne. Den kommuni-
kativa utmaningen som studenterna ställdes inför var att hålla sig till den 
givna ståndpunkten när de designade sin argumentation. I det tredje fallet 
var utmaningen att arbeta i grupper och förbereda tre tal som handlade om 
samma innehåll och idéer men som hade olika kommunikativa mål, nämli-
gen att informera, att övertala och att inspirera. Efter varje tal fick studen-
terna återkoppling från lärare och studenter om hur väl talets innehåll och 
form anpassats för att tillmötesgå den aktuella kommunikativa utmaningen. 
Vid slutet av de tre taluppgifterna genomfördes ett reflektionsseminarium 
där studenterna gruppvis diskuterade sina erfarenheter av att förbereda 
olika slags tal och den feedback de fått från såväl lärare som studenter. 

Vid sidan av dessa muntliga uppgifter hämtades inspiration från caseba-
serat lärande i två skriftliga gruppuppgifter. I den första uppgiften fick stu-
denterna parvis kliva in i rollen som kollegor på kommunikations-
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avdelningen på ett flygbolag (SAS). Uppgiften var att skapa ett samstämmigt 
budskap inom två olika genrer om det växande fenomenet flygskam och 
hur SAS avser att bemöta det genom att engagera sig i hållbart resande. Den 
ena studenten designade ett meddelande som riktade sig till SAS intressenter 
i form av ett företagsmemo; den andra studenten designade ett pressmed-
delande som riktade sig till svenska nyhetsmedier. Uppgiften var utformad 
så att varje studentpar var tvunget att diskutera och utbyta idéer sinsemellan 
om vilka valmöjligheter avseende språkbruk och textutformning som pas-
sade de två genrerna. I den andra uppgiften fick studenterna kliva in i rollen 
som styrelseledamöter i en studentförening vid universitetet. I denna roll 
ställdes studenterna inför följande problem: föreningen lider av minskat in-
tresse bland universitetets studentgrupp. Den kommunikativa utmaningen 
för studenterna var att som ett team vända sig till studentföreningens med-
lemmar och presentera en handlingsplan med målet att öka det allmänna 
studentintresset för föreningen. De tre studenterna i arbetsgruppen blev till-
delade varsin vision om hur intresset för klubben skulle kunna stärkas, och 
fick i uppgift att övertyga varandra om vilket sätt som var det bästa innan 
de kommunicerade sin plan till resten av föreningsmedlemmarna. Inför 
dessa uppgifter hölls en workshop där läraren redogjorde för de olika kom-
munikationssituationernas förutsättningar och ledde en diskussion med stu-
denterna. Diskussionerna kretsade kring vilka retoriska val som fanns till-
gängliga beträffande textutformning, men också hur studenternas agerande 
som föreningsmedlemmar gick att förstå på en organisatorisk nivå och uti-
från olika synsätt på vad ett effektivt ledarskap är. 

Casen i grundkursen i retorik användes för att ge arbetsplatsrelaterade 
kontexter. Studenterna ombads att skriva och hålla tal eller att skriva med-
delanden till en specifik publik. Fokus låg på de kommunikativa färdighet-
erna, exempelvis att anpassa sitt framförande till publiken och situationen 
eller beakta publikens olika perspektiv, inte specifika yrkesroller. Av den 
studentrespons vi fick gällande grundkursen var det tydligt att studenterna 
uppskattade de olika kommunikativa situationerna som gavs i casen, men 
de skulle ha föredragit att dessa var tydligare kopplade till yrkesmiljöer re-
laterade till utbildningens möjliga professioner. 

4.2 Casearbete i grundkursen i svenska 
Under utvecklingen av grundkursen Svenska i arbetslivet beslutades vilken 
pedagogisk funktion och övergripande design casen skulle ha: casen ska 
fungera som en ramberättelse skriven i tredje person med målet att låta stu-
denterna kliva in i den yrkesroll som ramberättelsens huvudperson har. 
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Därigenom har studenterna givits möjlighet att ställas inför autentiska ar-
betslivsrelaterade utmaningar och problem. Casens pedagogiska uppgift blir 
således att kontextualisera det lärande som vi vill åstadkomma (preciserat i 
lärandemålen) genom att studenterna ges i uppgift att lösa komplexa pro-
blem och scenarier med språkvetenskapliga koncept och metoder från ak-
tuell kurslitteratur. En viktig grundtanke är att de problem och scenarier 
som studenterna ställs inför inte ska ha några givna lösningar eller enkla 
svar. Målsättningen med detta är att låta självständig analys och kritiskt 
tänkande vägleda studenternas användning av litteratur, begrepp och ana-
lysmetoder i arbetet med casen. Följaktligen hade vi som ambition att ligga 
förhållandevis nära den så kallade Harvardsmodellen som introduceras i 
forskningsöversikten ovan: casearbetet i svenskämnet strävar efter att vara 
centrerat kring en viss yrkespersons perspektiv och erfarenheter, vara skri-
vet som ett levande och öppet narrativ utan enkla lösningar, samt basera 
casen på autentiskt material och situationer.  

Utifrån lärandemålen på de olika delkurserna har vi i lärarlaget diskute-
rat vilka typer av kommunikativa problem som vi vill att studenterna ska 
ställas inför. Till grundkursen i svenska valde vi att huvudsakligen knyta 
casen till två skrivkurser, som i grunden är färdighetsorienterade kurser med 
fokus på skrivande och ledarskap. Lärandemålen på de aktuella skrivkur-
serna kretsar kring att studenterna ska kunna visa kunskaper om skrivande 
och skrivrelaterade begrepp (till exempel genre), kunna anpassa sitt skri-
vande efter olika sammanhang, målgrupper och för ett diversifierat arbets-
liv, samt kunna värdera egna och andras texter utifrån texternas syfte, mål-
grupp och kontext. Baserat på detta tog vi i lärarlaget kontakt med personer 
i våra nätverk som på något sätt arbetar med ledarskap och kommunikation 
och frågade om de ville låta sig intervjuas om sitt yrkesliv med ett särskilt 
fokus på ledarskap och skrivande. Två personer tackade ja: en chef på ett 
lokalt bankkontor i Örebro och en person som arbetar som samordnade 
mot våldsbejakande extremism vid Örebro kommun. Innan vi intervjuade 
dessa personer konkretiserade vi via mejl vad vi ville prata om under inter-
vjun: dels ville vi få en allmän beskrivning av deras yrkesroll med ett fokus 
på ledarskap, skrivande och kommunikation, dels ville vi att de skulle be-
rätta för oss om vilka utmaningar, problem och konflikter de ställs inför i 
sin vardag som ledare. Vi bad dem att på förhand fundera på några kon-
kreta situationer där det så att säga har blivit skarpt läge som inneburit att 
de varit tvungna att genom kommunikation lösa en konflikt eller ett scena-
rio som relaterar till deras ledarskap.  
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I ett nästa steg genomfördes semistrukturerade intervjuer; fokus låg först 
på att inhämta tillräcklig information om de aktuella personernas yrkesroll 
för att kunna skriva en ramberättelse. Därefter kretsade intervjuerna kring 
ledarskapsrelaterade utmaningar och konflikter med relevans för kommu-
nikation och skrivande. Intervjuerna tog cirka 1 timme vardera att genom-
föra. 

Nästa steg innebar att sammanställa intervjumaterialet. Detta arbete in-
nefattade två delar: dels att skriva själva ramberättelsen, dels att renodla 
problem och scenarier med potential att använda i undervisningen för att 
utveckla de färdigheter, förmågor och kunskaper som de aktuella delkur-
serna har som lärandemål.  

I ett nästa steg bestämde lärarlaget hur ramberättelsen och de konkreta 
utmaningarna skulle användas i undervisningen. Seminarier och föreläs-
ningar ägnades åt att diskutera ramberättelsen samt till att introducera äm-
nesspecifika begrepp och litteratur. De konkreta utmaningarna som identi-
fierats genom intervjuerna utnyttjades för att designa konkreta examinat-
ionsuppgifter som tog sitt avstamp i caseseminarierna (se bilaga för exempel 
på en ramberättelse med tillhörande uppgifter som användes på den första 
skrivkursen). 

Den konkreta undervisningen bestod av caseseminarier och responssemi-
narier. Caseseminarierna hade följande struktur: läraren inledde med att 
presentera ett antal skrivteoretiska begrepp, metoder och annat från kurs-
litteraturen. Därefter introducerade läraren caset: ibland mer omfattade, 
ibland mer knutet till konkreta skrivuppgifter. Därefter diskuterade studen-
terna caset i mindre grupper, följt av en större helklassdiskussion där re-
spektive grupp presenterade sina tankar. Läraren dokumenterade diskuss-
ionerna på tavla / Powerpoint och delade sedan detta sammandrag med stu-
denterna via den digitala lärplattform som används (Blackboard i vårt fall). 
Dessa anteckningar bildade vidare en viktig utgångspunkt i det fortsatta ar-
betet med caset i de individuella skrivuppgifterna. Efter varje casesemi-
narium fick nämligen varje student i uppgift att skriva en eller flera texter 
(beroende på uppgift) inför ett uppföljande responsseminarium, där studen-
terna möttes i mindre grupper. 

Inför responsseminarierna fick studenterna i uppgift att läsa varandras 
texter och förbereda muntlig kamratrespons till alla i gruppen. Studenterna 
fick instruktionen att kommentera texterna dels i relation till caset, dels ut-
ifrån de skrivteoretiska begrepp och metoder som aktuell kurslitteratur be-
handlar. Textrespons är en tidskrävande aktivitet och en nyckel till skrivut-
veckling. Dessutom är respons på och samtal om text en nyckelaktivitet vid 
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professionellt textarbete. Med tanke på det tidskrävande arbete som re-
sponsseminarier innebär har svenskämnet anlitat amanuenser: studenter på 
ämneslärarprogrammet har arbetat som lärare under responsseminarierna, 
medan universitetslärare (professorer, lektorer, doktorander, adjunkter) har 
lett caseseminarierna. 

Efter responsseminarierna bearbetade studenterna sina texter utifrån kri-
tiken, och studenterna samlade sina textalster i en så kallad textportfölj. 
Mot slutet av kursen fick studenterna i uppgift att reflektera över den egna 
textproduktionen samt rollen som skribent och förmåga att ge respons och 
förändra egna texter utifrån andras kommentarer.  

Sammanfattningsvis användes alltså casen i grundkursen i svenska till att 
låta studenter träda in i en yrkesroll där de fick praktisera litteraturen och 
arbeta mot lärandemål genom konkreta och autentiska arbetslivsscenarier. 
Casen användes alltså till att etablera en kontext till lärandet och för att 
designa examinationsuppgifter vars lösning krävde självständig och kontex-
tualiserad tillämpning av kurslitteraturen. 

Den samlade erfarenheten från arbetet med case i svenskämnet är att 
casens autenticitet i någon mån alltid behöver anpassas efter den aktuella 
kursens lärandemål och ämnesmässiga innehåll. Själva ramberättelserna 
kunde dock spegla våra intervjupersoners arbetssituation mer eller mindre 
utan behov av justering. Anpassningen behövde i stället göras i relation till 
de uppgifter som designades mot bakgrund av de utmaningar och problem 
som ringats in under intervjuerna. Uttryckt annorlunda har vi behövt ”pe-
dagogisera” casens autentiska utmaningar. En viktig lärdom att dra av detta 
är att redan under intervjuerna ha kursinnehåll, lärandemål och möjliga ex-
aminationsformer i åtanke när intervjufrågorna formuleras. Från studen-
terna framkom synpunkten att det lätt blir enformigt och oinspirerande att 
bara arbeta med ett case per delkurs; en viktig kursutveckling blir således 
att ta fram fler case och arbeta med olika case på mer avgränsade sätt.  

4.3 Casearbete i grundkursen i engelska 
I grundkursen Engelska för arbetslivet tar arbetet med casebaserat lärande 
sin utgångspunkt i sociolingvistisk forskning och metod och bygger på del-
vis konstruerade scenarier som presenteras genom tekniken matched guise. 
Denna teknik är ursprunglig utvecklad med huvudsyfte att undersöka män-
niskors attityder till språklig variation, och innebär att flera språkexempel 
(till exempel regional dialekt eller sociolekt) spelas in av samma person. Re-
spondenter får sedan utvärdera talarens egenskaper såsom humor, intelli-
gens och ledarskapsförmåga. Vi har i detta utgått från vår generella 
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förståelse av case som ett slags narrativ, vilket innehåller information och 
inbjuder till analys, men inga ”korrekta” svar. Vi har i de delvis konstrue-
rade scenarierna i någon mån avvikit från autenticitetskriteriet, även om 
våra case inte är helt gripna ur luften utan bygger på material från Holmes 
(2005) och Baxter (2017), vilka båda återger faktisk kommunikation. I en 
utbildningskontext bör detta innebära att studenter ska ges tillfälle att fatta 
beslut eller utvärdera olika situationer. I engelskämnets fall kommer studen-
ternas beslut och/eller bedömningar att helt eller delvis baseras på språkve-
tenskapliga teorier, vilka är centrala delar av engelskaterminens kurser i so-
ciolingvistik och pragmatik.  

Kortfattat kan materialet beskrivas på följande sätt: Vi har utgått från 
Holmes (2006) idé om interaktionsstilar för att skapa fyra scenarier med 
dialoger mellan en anställd och en person i chefsposition på ett kontor nå-
gonstans i den engelsktalande världen (där engelska är förstaspråk, vilket i 
sig inte är betydelsefullt). Dialogen har sedan spelats in av en och samma 
skådespelare vars röst manipulerats digitalt för att framstå som antingen 
kvinna eller man.  Tekniken beskrivs i Lindvall-Östling et al. (2019). Att en 
person gör samtliga roller kan sägas vara grundläggande i matched guise. 
Produkten kommer alltså att vara fyra varianter av scenarierna där samma 
person gör fyra olika roller enligt följande schema: 
 
1) manlig anställd manlig chef 
2) manlig anställd kvinnlig chef 
3) kvinnlig anställd kvinnlig chef 
4) kvinnlig anställd manlig chef 
 
Varje scenario involverar kommunikation på en arbetsplats i syfte att få 
saker gjorda och aktualiserar således frågor om gruppdynamik och ledar-
skap, vilket ju är programmets tema. De fyra scenarierna varierar på olika 
sätt: vissa är framgångsrika (det vill säga saker blir klara), andra inte. Vissa 
använder vad Holmes (2006) identifierat som typiskt ”manliga” strategier, 
medan andra använder typiskt ”kvinnliga” strategier.  Vissa scenarier är 
uppenbart obalanserade när det kommer till maktrelationer, medan andra 
är mer jämlika. 

I sin enklaste form kan proceduren i undervisning innebära att studen-
terna delas in i fyra grupper där varje grupp tilldelas en av dialogerna som 
de får tolka och/eller analysera utifrån olika frågeställningar. Vägledande 
för detta arbete är språkvetenskapliga teorier om till exempel språk och 
makt, genus, ackommodering och artighet, men kanske viktigare även 
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frågor kring attityder till hur personerna i scenarierna upplevs. Därefter 
blandas grupperna, ”förklädnaden” (guise) avslöjas och studenterna får 
fortsätta diskussionen samt jämföra sin tidigare tolkning av dialogen med 
dem som lyssnat på andra versioner. Vidare kan enskilda studenters svar på 
frågor samlas in anonymt i enkät-form som sedan kan användas för vidare 
diskussioner. 

Då engelskämnet i skrivande stund ger sin första termin i programmet, 
har casen ännu inte implementerats, men en pilot genomfördes med en 
grupp ämneslärarstudenter inom ramen för en kurs i sociolingvistik. Endast 
ett scenario var aktuellt (inspirerat av Holmes, 2005), och vi använde det 
enkla upplägg som beskrivs ovan, inklusive enkäter. Detta försök föll nå-
gorlunda väl ut, även om några problem av teknisk natur förekom, och vi 
kunde genomföra en workshop som studenterna tillsammans med själva 
caset utvärderat som positiv. Förutom att vi i nuläget ser ett behov av att 
redigera dialogerna något, kan vi inte dra några långtgående slutsatser kring 
casens användbarhet och nytta i det program de är avsedda för. Vi är dock 
säkra på att tack vare piloten ha fått en bättre förståelse för hur casen fun-
gerar i förhållande till kursens mål, vilket naturligtvis blir betydelsefullt när 
vi väl implementerar dem i engelskans grundkurs. 

4.4 Casearbete på programmets fortsättningstermin  
Erfarenheterna av att designa och arbeta med case under grundkurserna har 
även implikationer för hur vi arbetar med case på programmets fortsätt-
ningstermin (Språk och retorik i ett internationellt perspektiv) som ges i 
samarbete mellan engelska, retorik och svenska språket. I arbetet med fort-
sättningsterminen har vi riktat oss specifikt till personer som jobbar med 
ledarskap och kommunikation i globala och internationella sammanhang. 
Under arbetet har vi kommit fram till att det finns ett behov av att låta det 
pedagogiska arbetet med casen bli mer komplext i takt med att utbildning-
ens innehåll blir allt mer komplext och fördjupat. Medan vi på grundkur-
serna i programmet använt casen för att i huvudsak designa arbetslivs-
förankrade uppgifter och examinationer, har vi som ambition att använda 
casen mer explorativt på fortsättningsterminen. Ett sätt att göra det är att 
utnyttja ramberättelser och autentiska arbetslivsscenarier till att definiera, 
problematisera och tillämpa teoretiska begrepp, och därigenom göra hu-
manistisk kunskap tillämpbar. Detta strider delvis mot de grundtankar om 
casebaserat lärande som presenterades i forskningsöversikten ovan, men vi 
menar att casen likaväl kan fungera som ett verktyg för att göra kunskap 
om teoretiska begrepp tillämpbar. Exempelvis arbetar vi med ett case som 
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bygger på en intervju med en kommunikationsansvarig på ett globalt mu-
seum för fotokonst. En autentisk utmaning i detta case handlar om att mu-
seets ledning anser att ”fel” kunder besöker muséet; deras idealkund över-
ensstämmer alltså inte med vilka de lockar. För museets ledning är detta ett 
varumärkesproblem, och detta problem öppnar exempelvis upp en pro-
gramrelevant diskussion av kommunikation och visuell marknadsföring i 
relation till begrepp såsom stereotyper och identitet samt in- och exklude-
rande språkbruk, och vi designar i skrivande stund ett case där studenternas 
uppgift är att ta fram ett informationsunderlag som utifrån en popularise-
ring och mottagaranpassning av begrepp som rör frågor om kommunikat-
ion, identitet och makt kan användas för att diskutera olika marknadsfö-
ringsstrategier på möten med museets ledning och marknadsföringsavdel-
ning. Vi menar alltså att casebaserat lärande har potential som verktyg för 
att stimulera inte bara färdigheter utan även kunskapsutveckling. 

5 Avslutande diskussion och utblick 
I denna avslutande del sammanfattas de viktigaste lärdomar som vi dragit 
under arbetet med casebaserat lärande på kandidatprogrammet Språk, re-
torik och kommunikativt ledarskap. Under vårt pedagogiska arbete har det 
blivit tydligt att casebaserat lärande har potential att göra humaniora mer 
tillämpbar. Erfarenheterna från utvecklingsprojekten ger dessutom vid han-
den att case går att såväl designa som implementera i undervisningen på 
olika sätt. Utifrån vårt arbete kan vi konstatera att de fyra kriterierna för 
casebaserat lärande som ställts upp i den så kallade Harvardmodellen kan 
inspirera pedagogiskt arbete inom humanistiska studier. Våra erfarenheter 
visar att ett fruktbart casebaserat lärande bör sträva efter att: 
 

• Designa autentiska case. Att casen inte är rena skrivbordskon-
struktioner bidrar till att studenterna kan relatera undervisning och 
utbildningsinnehåll till olika praktikfält. Eftersom det humanistiska 
program vi arbetar med inte leder fram till ett specifikt yrke behöver 
casen inte nödvändigtvis handla om en viss yrkesroll i en professionell 
miljö. Situationen behöver dock placeras i någon professionell miljö; det 
kan handla om ett kommunikativt dilemma vilket involverar flera yrken 
på en arbetsplats till exempel bemötandet och kommunikationen med 
besvikna kunder. Som arbetet med casen i engelska belyser kan au-
tenticitet även åstadkommas genom att uppgifter designas så att 
autentisk konflikt uppstår mellan grupper. 
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• Designa casen så att de är öppna och ”levande”. Casen ska inte 

komma med några svar eller enkla lösningar. Casen bör reflektera 
den komplexitet som karaktäriserar verkliga arbetslivssituationer. 
Bakgrundsinformationen i casen kan därför vara omfattande så att 
studenterna tränas i att sovra i informationen för att komma fram 
till vad som är relevant för de beslut de måste fatta. Det är viktigt 
att vara medveten om att detta kan upplevas som frustrerande 
bland studenter, särskilt på grundnivå. Likväl menar vi att det är 
just detta som gör case till ett relevant verktyg för tillämpad huma-
niora; komplexa case med ”öppna” scenarier främjar analytisk för-
måga och kritiskt tänkande.  

 

• Designa casen på ett sätt som låter humanistiska teoriers förkla-
ringsvärde prövas. Detta innebär att kursutvecklande lärare måste 
ägna en del möda åt att pedagogisera casens autentiska förankring 
så att de problem och utmaningar som casen aktualiserar formule-
ras så att de harmonierar med lärandemål och kurslitteratur samt 
examinationsformer. Dock bör man vara observant på att casen 
inte skrivs med syftet att förmedla kunskap utan att syftet med dess 
design är att möjliggöra för studenterna att omsätta kunskap i 
praktisk handling. 
 

• Tillämpa casen på ett sätt som bäst stödjer lärandemål och kursin-
nehåll. Så som vi ser det finns det alltså inte en unik formel för hur 
case på bästa sätt implementeras i humanistiska studier. Som denna 
rapport visat och diskuterat kan case i stället användas med olika 
pedagogiska syften: för att designa enskilda uppgifter, för att de-
signa övningar, samt som genomgripande pedagogisk design av 
delkurser. Vi menar även att det är viktigt att implementera case 
med hänsyn till var någonstans i utbildningen den aktuella kursen 
ges. På grundkursnivå lämpar sig case väl till att utforma olika 
slags analysuppgifter som examinerar färdigheter (till exempel reto-
riska muntliga eller skriftliga). På fortsättningsnivå och avancerad 
nivå bör case designas så att teoretiska begrepp och koncept låter 
sig testas mot autentiska scenarier. 
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Sammanfattningsvis kan vi säga att Harvardskolans fyra kriterier för case-
baserat lärande kan fungera väl även för att överbrygga praktik och teori 
inom humaniora. Avslutningsvis vill vi dock understryka vikten av att inte 
se dessa kriterier som en mall; vi vill uppmuntra andra universitetslärare att 
hämta inspiration från dessa kriterier men samtidigt låta den aktuella ut-
bildningens disciplinära hemvist och relevanta praktikfält avgöra vilka av 
kriterierna som är relevanta att följa. 
 

Litteraturlista 
Andersen, E., & Schiano, B. (2014). Teaching with cases: A practical 

guide. Harvard: Harvard Business Press. 

Ansarian, L., & Teoh, M. L. (2018). Problem-based language learning and 
teaching: An innovative approach to learn a new language. Dordrecht: 
Springer. 

Baxter, J. (2017). Resolving a gender and language problem in women’s 
leadership: Consultancy research in workplace discourse. Discourse & 
Communication, 11(2), 141-159. 

Bernstein, B. (2003 / 1988). Education, symbolic control, and social prac-
tices. I B. Bernstein, Pedagogy, symbolic control and identity (s. 133–
164). Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.  

Blessinger, P. & Carfora, J. M. (red.) (2014). Inquiry-based learning for 
the arts, humanities and social sciences: A conceptual and practical re-
source for educators. Emerald Group Publishing. 

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: 
What the student does. 4th edition. New York: McGraw Hill. 

Courtney, N., Poulsen, C., & Stylios, C. (red.) (2015). Case based teach-
ing and learning for the 21st century. Oxfordshire: Libri Publishing. 

Craig, J., & Hale, S. (2008). Implementing problem-based learning in poli-
tics. European Political Science, 7(2), 165-174. 

Feldt, J. E, & Petersen, E. B. (2020). Inquiry-based learning in the Human-
ities: Moving from topics to problems using the “Humanities imagina-
tion”. Arts and Humanities in Higher Education, Online first DOI: 
10.1177/1474022220910368. 



  
21 

  

Garvin, D. (2003). Making the case: Professional education for the world 
of practice. Harvard Magazine. September-October 2003, Volume 106, 
Number 1. https://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-
html. 

Holmberg, P. (2017). Språkvetenskap och utbildningsvetenskap. I D. Hå-
kansson & A.-M. Karlsson (red.), Varför språkvetenskap? Kunskapsin-
tressen, studieobjekt och drivkrafter (s. 171–186). Lund: Studentlittera-
tur. 

Holmes, J. (2005). Leadership talk: How do leaders ‘do mentoring’, and is 
gender relevant? Journal of Pragmatics, 37, 1779-1800. 

Holmes, J. (2006). Gendered talk at work: Constructing gender identity 
through workplace discourse. Oxford: Blackwell. 

Hutchings, B., & O'Rourke, K. (2002). Problem-based learning in literary 
studies. Arts and Humanities in Higher Education, 1(1), 73-83. 

Kjellén, B., Lundberg, K., & Myrman, Y. (1994). Casemetodik: En hand-
bok om att undervisa och att skriva (Grundutbildningsrådets skriftse-
rier, 14). Stockholm: Rådet för grundläggande högskoleutbildning: 
Nationellt centrum för casemetodik. 

Lindvall-Östling, M, Deutschmann, M., & Steinvall, S. (2019). “Oh It was 
a woman! Had I known I would have reacted otherwise!”: Developing 
digital methods to switch identity-related properties in order to reveal 
linguistic stereotyping. I S. Bagga-Gupta, G. Messina Dahlberg, & Y. 
Lindberg (red.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on lan-
guaging research in changing eduscapes (s. 207-239). England: Pal-
grave Macmillan. 

Lynn Jr, L. E. (1999). Teaching and learning with cases: A guidebook. CQ 
Press. 

Lundeberg, M. A., Levin, B. B., & Harrington, H. L. (red.) (1999). Who 
learns what from cases and how? The research base for teaching and 
learning with cases. London: Routledge. 

Mattisson, O., & Ramberg, U. (2018). Case-baserad undervisning - ett 
verktyg för akademiska värden och studenters anställningsbarhet? I J. 
Bergqvist Rydén, & Larsson, M. (red.), Om samverkan, mångfald och 
mellanmänskliga möten: Proceedings från Lunds Universitets Pedago-
giska Utvecklingskonferens 2017 (s. 114-120). Avdelningen för 

https://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html
https://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html


22 
  

 

högskolepedagogisk utveckling, Lunds universitet. 
http://www.ahu.lu.se/fileadmin/user_upload/ahu/PDF/Procee-
dings_fra__n_Lunds_Universitets_Pedagogiska_Utvecklingskonfe-
rens_2017.pdf. 

McFarlane, D. A. (2015). Guidelines for using case studies in the teaching-
learning process. College Quarterly, 18(1), nr. 1. http://collegequar-
terly.ca/2015-vol18-num01-winter/mcfarlane.html.  

Moust, J. H. (1998). The problem‐based education approach at the Maas-
tricht Law School. The Law Teacher, 32(1), 5-36. 

Nordquist, J. (2004). Caseundervisning: En bro mellan preklinisk och kli-
nisk undervisning i medicin. Läkartidningen 2004(101), nr. 43. 

Nordquist, J. & Johansson, L. (red.) (2009). Att undervisa med case i ut-
bildningar inom hälso- och sjukvården: Om främjande av autentiskt 
interaktivt lärande, interprofessionalism och organisatoriskt lärande. 
Stockholm: Medical Case Centre, Karolinska Institutet. 

Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education. London: 
Routledge. 

Stjernquist, M., & Svalenius, E. C. (2007). Applying the case method for 
teaching within the health professions-teaching the students. Education 
for Health, 20(1), 15. 

Ten Cate, O., Custers, E, & Durning, S. J. (2017). Principles and practice 
of case-based clinical reasoning education: A method for preclinical 
students. Dordrecht: Springer Open. 

Williams, S. M. (1992). Putting case-based instruction into context: Exam-
ples from legal and medical education. The Journal of the learning Sci-
ences, 2(4), 367-427. 

Webbsidor 

Columbia Center for Teaching and Learning, Case Method Teaching and 
Learning https://ctl.columbia.edu/resources-and-technology/re-
sources/case-method/   

Harvard Kennedy School of Government, Teaching with cases 
https://case.hks.harvard.edu/teaching-with-cases/   

National Center for Case Study Teaching in Science at the University at 
Buffalo  https://sciencecases.lib.buffalo.edu/  

http://www.ahu.lu.se/fileadmin/user_upload/ahu/PDF/Proceedings_fra__n_Lunds_Universitets_Pedagogiska_Utvecklingskonferens_2017.pdf
http://www.ahu.lu.se/fileadmin/user_upload/ahu/PDF/Proceedings_fra__n_Lunds_Universitets_Pedagogiska_Utvecklingskonferens_2017.pdf
http://www.ahu.lu.se/fileadmin/user_upload/ahu/PDF/Proceedings_fra__n_Lunds_Universitets_Pedagogiska_Utvecklingskonferens_2017.pdf
http://collegequarterly.ca/2015-vol18-num01-winter/mcfarlane.html
http://collegequarterly.ca/2015-vol18-num01-winter/mcfarlane.html
https://ctl.columbia.edu/resources-and-technology/resources/case-method/
https://ctl.columbia.edu/resources-and-technology/resources/case-method/
https://case.hks.harvard.edu/teaching-with-cases/
https://sciencecases.lib.buffalo.edu/


  
23 

  

 

 
Kommunikativt ledarskap på Handelsbankens kontor Örebro 
Drottningparken 
Nina arbetar som ställföreträdande kontorschef på Handelsbankens kontor 
Drottningparken i Örebro. Handelsbanken är en bank med en lång historia. 
Banken grundades 1871 och är i grunden en decentraliserad bank. Detta 
innebär att lokalkontor värderas högt och ges ett förhållandevis stort hand-
lingsutrymme. Lokalkontoren har exempelvis befogenhet att fatta viktiga 
beslut som rör kunder och den lokala marknaden. En ledstjärna i bankens 
varumärke är tillgänglighet och personlig relation med bankens kunder. 
Banken har som mål att bygga livslånga relationer med sina kunder. Ban-
kens direktiv till lokalkontoren är till och med att sälja utifrån kundens in-
tressen, behov och önskemål och inte med utgångspunkt i bankens vinst-
marginal. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi och bankens lön-
samhet är generellt mycket god. Lokalkontoret i Örebro är ett av de mest 
lönsamma i Sverige. 

Örebrokontoret har 10 anställda. Utöver Nina och kontorschefen Anders 
arbetar 8 ekonomer/personliga bankmän där. Storleken på arbetsplatsen 
uppfattas som rimlig utifrån kontorets uppdrag. Kontoret har såväl privata 
kunder som företagskunder. Ninas roll som ställföreträdande chef innebär 
i korthet att se till att det vardagliga arbetet flyter på. Samordning är alltså 
centralt för Ninas arbete, och i det dagliga arbetet fungerar Nina som boll-
plank för kontorets anställda och delegerar kunder till rätt ekonom/person-
liga bankman. Ninas uppfattning är att hennes ledarskap först och främst 
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handlar om att utveckla individer och kompetenser och att få arbetsgruppen 
att ta till sig nyheter och implementera nya arbetsmetoder för att effektivi-
sera det dagliga arbetet. Ur Ninas perspektiv handlar effektivisering om att 
få arbetsgruppen att jobba homogent och lika. Det yttersta målet med ef-
fektivisering är att spara tid, och en konkret målsättning är bl.a. att alla åtta 
anställda på kontoret ska arbeta inom samma digitala system och inte t.ex. 
ha individuella system med pärmar och lösa lappar. Denna samordning gör 
också arbetet mer transparent och enkelt att föra vidare mellan kollegor, 
vilket är centralt för ett hållbart och långsiktigt ledarskap. Vidare kretsar 
Ninas arbete rätt mycket kring att hålla humöret och arbetslusten uppe 
bland de anställda. 

Nina ställs ofta inför en typ av balansakt i den dagliga verksamheten: 
trots att banken är decentraliserad får lokalkontoret ofta nya direktiv och 
produkter som ska implementeras. Ninas jobb blir då att få med de an-
ställda på tåget och få dem att förstå varför nya direktiv och regler är viktiga 
ur deras perspektiv. På så vis fungerar Nina som en länk mellan lokalkon-
torets anställda och bankens huvudkontor. Särskilt utmanande kan det bli 
att implementera förändringar och effektivisera i ett läge när kontoret går 
bra. En återkommande utmaning är att hon behöver övertyga anställda med 
argument om att förändringar kommer att förbättra arbetsmiljön och inte 
bara öka vinsten för kontoret och banken i stort. Samtidigt är det vanligt 
att kommunikationen från högre instanser är bristfällig: lokalkontoret får 
direktiv att implementera något nytt, och det blir upp till lokalkontorets 
chefer att formulera för de anställda varför en förändring är bra. Det kan 
exempelvis handla om nya rutiner för kontroll av kunder som syftar till att 
förebygga ekonomisk brottslighet, ge kundsäkerhet och säkra att rätt råd 
ges till rätt kund. 

Nyheter och kommande implementeringar tas främst upp muntligt, t.ex. 
på veckomöten och i individuella samtal. Inför detta arbete måste Nina un-
dersöka vad en nyhet mer konkret kan innebära för kontoret, och hur en 
effektiv implementering kan förbättra verksamheten – också för de indivi-
duella medarbetarna. Om hon inte lyckas hitta exempel på klara förbätt-
ringar tycker Nina att det är viktigt att vara ärlig mot de anställda och er-
känna att alla förändringar inte är bra. Då krävs intensifierat ledarskap för 
att hålla humöret och arbetslusten uppe på kontoret (se ovan). 

Nina har tilltro till Handelsbankens vision om att bygga livslånga relat-
ioner och prioritera personliga relationer med kunderna. Kontorets an-
ställda är tillgängliga för kunder och Handelsbankens värdegrund formule-
rar förväntningar på anställda att återkoppla och svara på kundernas samtal 
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och mejl. Lokalkontorets kunder har helt enkelt vant sig vid att få personlig 
och snabb service, medan det enda formella kravet på snabb återkoppling 
(inom ett dygn) gäller svar på lånelöften. Det höga kravet på snabbhet är 
dock problematiskt eftersom det äter tid och styckar upp arbetstiden. 

De personliga kundrelationerna återspeglas också i kommunikationen, 
som i huvudsak bedrivs via telefon och mejl, och de personliga relationerna 
kännetecknas ofta av en informell skriftspråklig kommunikation (exempel-
vis ”tjena, tjena hur är läget?” snarare än ”Bästa Handelsbankskund”). 
Dock varierar formalitetsgraden i mejlkommunikationen utifrån typen av 
ärende. När kunder exempelvis måste sägas upp eller nekas vissa produkter 
måste det ske med extrem kommunikativ precision: den anställda måste for-
mulera sig så att det inte kan uppstå tveksamheter kring tolkningen, och 
fråga sig om det går att skriva på ett visst sätt utan att samtidigt förbinda 
sig till något som ur bankens perspektiv inte är ekonomiskt (eller juridiskt) 
försvarbart. Nina är i detta sammanhang noga med att peka på att skrift 
fungerar ”permanenterande” och förpliktigande för både banken och kun-
den. Därför måste Nina och hennes kollegor ständigt göra avvägningar om 
de ska använda mejl, telefon eller personliga möten vid kundkontakter. 

Handelsbankens kontor Drottningparken kommunicerar också med 
kunderna på mer centraliserade sätt. På Handelsbankens centrala kommu-
nikationsavdelning produceras bl.a. kundbrev, utskick, inbjudningar, pro-
dukterbjudanden, texter om olika kampanjer och information kring avtals-
förändringar. Dessa texter går ibland direkt till kunderna, men kontoret 
måste ha god förtrogenhet med dem och det händer också att texterna fram-
ställs på kontorets eget initiativ. 
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Uppgift Skrivande för arbetslivet I 

Skrivcase 1a 
En av grundförutsättningarna för Handelsbankens kontor Drottningparken 
är att personliga, informella kontakter med kunderna fungerar. Detta är 
kanske särskilt utmanande då nya kundkontakter ska knytas. Ibland söker 
sig kunder till banken vid bostadsköp, och vill ha ett bostadslån. Utgå från 
webbsidan https://www.handelsbanken.se/sv/privat/lan/bolan/mer-om-bo-
rantor och skriv ett personligt mejl till en helt ny kund hos banken där du 
argumenterar för att kunden huvudsakligen ska ha långa bindningstider på 
sina bolån. Utifrån kontorets strategi ska den personliga, långsiktigt kon-
taktskapande tonen dominera. 
  

https://www.handelsbanken.se/sv/privat/lan/bolan/mer-om-borantor
https://www.handelsbanken.se/sv/privat/lan/bolan/mer-om-borantor
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Uppgift Skrivande för arbetslivet I 
 

Skrivcase 1b 
Ett år har gått. Kunden har inte skött sina amorteringar och räntebetal-
ningar. Skriv ett meddelande (argumentera på textresponsseminariet för vil-
ken kommunikationsform du väljer, t.ex. mejl eller formellt brev eller di-
rektmeddelande i bankens app) som meddelar att banken kommer att vidta 
rättsliga åtgärder om inte kunden omedelbart förändrar sitt beteende. Väg 
samtidigt in att kundrelationen ska kunna repareras och att kunden trots 
den uppkomna situationen ska ha en god bild av kontorets och ditt age-
rande. 
  



28 
  

 

 

 

Skrivande för arbetslivet I 

Caseuppgift 2 
Nina trycker alltid på att livslånga och personliga kontakter med kunder är 
helt avgörande för kontorets framgång och hållbara utveckling. De an-
ställda på kontoret är med på denna grundläggande filosofi, vilket också 
gjort att kontoret Drottningparken fungerat väl sedan uppstarten, både vad 
gäller det interna samarbetet och i relationen till privat- såväl som före-
tagskunder. Under våren har dock Nina börjat känna av en viss trötthet hos 
några anställda. Det är inte främst de personliga mötena med kunder som 
upplevs som betungande, utan den ständiga mejlkorrespondensen och an-
nan skriftlig kommunikation som är mycket tidskrävande. Flera anställda 
upplever också att kunderna ibland missförstår centrala delar av det som de 
försöker kommunicera, vilket leder till ytterligare merarbete. 

För Nina innebär kommunikativt ledarskap till stor del att lyssna på de 
anställda och deras problem och utveckla strategier som kan användas i det 
konkreta arbetet. Nina bestämmer sig för att inleda en seminarieserie inrik-
tad på effektivisering av kundkommunikationen. Men inför denna semina-
rieserie vill hon utveckla en lite mer omfattande text som ger de anställda 
konkreta språkråd. Tanken är att de ska kunna använda sig av dokumentet 
i det löpande arbetet för att effektivisera kommunikationen men samtidigt 
bibehålla de personliga relationerna med kunderna. Hon bestämmer sig för 
att råden inte bara ska röra mejlkonversationer utan också en annan central 
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kundkommunicerande genre: kundbrev som informerar om t.ex. evene-
mang på banken eller nya produkter.  

Skapa den text som ska komplettera Ninas seminarieserie. Det ska vara 
mer än en punktlista: en sammanhållen text som svarar mot förutsättning-
arna. 
  



30 
  

 

 

 

  
 

     
 

Skrivande för arbetslivet I 

Caseuppgift 3 
Det är lönehelg och betalkort av typen Mastercard har slutat fungera i hela 
landet. På Handelsbankens centrala IT-avdelning pågår ett febrilt arbete för 
att lösa situationen. De har inte identifierat felet ännu, men bedömer att 
risken finns att driftfelet blir ”långvarigt”. Enbart Handelsbanken har drab-
bats, men det är oklart varför. Visakorten fungerar, liksom Apple pay och 
Swish.  

Dessvärre misslyckades den första kommunikationen med kunder via 
Handelsbankens nationella Facebooksida. När kunder först uppmärksam-
made problemet på Handelsbankens facebook uppfattade kommunikatören 
inte problemet som allvarligt och spelade ned det hela. T.ex. har kommuni-
katören bett kunder avvakta med sina inköp och i något fall frågat om kun-
den i fråga verkligen har täckning på kortet. Detta har uppfattats som di-
stanserat och arrogant, och kunder har hört av sig direkt till Handelsbanken 
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Drottningparken. Den lokala kundtjänsten talar om ”en anstormning av 
ilskna kunder”. 

Handelsbanken Drottningparken överväger att gå ut med ett sms eller 
mms till berörda kunder, för att förtydliga läget och bygga förtroendekapi-
tal. Ledningsgruppen har gett dig i uppdrag att utforma ett utkast till detta 
utskick som först ska skickas till ledningsgruppen för granskning. Lednings-
gruppen vill även ha en skriftlig kommentar om utskickets utformning och 
innehåll. Kommentaren ska också ge synpunkter på huruvida utskicket är 
en vettig kommunikationsstrategi att välja givet situationen. 
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