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Inställningar  
(För att se denna sida behöver du vara administratör) 

 

Under inställningar kan du lägga till och redigera användare för er Lagportal. Det finns två 

typer av användare. Administratör och Publik användare. För att se vilka användare ni har 

inlagt i er lagportal kan du filtrera fram det genom att använda ”Drop-Down”-menyn som du 

finner under rubriken ”Skapa och ändra användare”. Filtrera på ”Administratör” för att se 

vilka användare som är inlagda som administratörer. Filtrera på ”Publik användare” för att se 

vilka publika användare som finns i er lagportal. 

När du ska lägga till och redigera användare börja alltid med att välja typ av behörighet. Detta 

gör du genom att välja administratör eller publik användare i ”Drop-Down”-menyn. 

 

Användare – Administratör  

Genom att ha behörighet som administratör kan användaren arbete i verktyget. Detta 

innebär: 

• Ta del av lagstiftning 

• Kvittera lagändringar 

• Genomföra ändringar i verktyget, t.ex. korrigera användare, lämna kommentarer i 

författningar, ladda upp dokument etc. 

• Genomföra lagefterlevnadskontroller 

• Ta del av rapporter 
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När du valt att lägga till en administratör fyller du i de rutor som finns. Namn, e-post och 

lösenord är obligatoriska. Du fyller i den informationen du önskar och klickar sedan på spara. 

Din nyskapade administratör kommer nu att synas nere i användarkolumnen. 

Det skickas inte ut ett automatiskt e-postmeddelande om att en ny användare har lagts till. Det 

krävs därför att ni manuellt lämnar över inloggningsuppgifter till den nya användaren. 

 

Användare – Publik användare   

Behörigheten som publik användare innebär att användaren enbart har en läsarvy. 

Användaren kan därför enbart ta del av lagstiftning och annan information på sidan. En publik 

användare har inte tillgång till att genomföra ändringar eller ta del av rapporter från 

lagefterlevnadskontroller. Det går bra att skapa en gemensam publik användare som fler 

personer använder, då denna användare inte är personlig. 

När du valt att lägga till publik användare fyller du i det 

användarnamnet användaren ska ha, här behöver du inte 

använda en e-postadress utan det går bra att använda ett 

namn.  

Fyll i ett lösenord till den nya användaren, avsluta med 

att spara. Din nyskapade användare kommer nu synas 

nere i användarkolumnen.  

Det finns även möjlighet att skapa en direktlänk till en 

publik användare, som kan användas på exempelvis 

intranätet. Om ni önskar ta del av en sådan länk, vänligen 

kontakta supporten. 

 

Användare – Redigera / Ta bort  

Administratör

 

Publik användare  

 

Vill du ändra eller ta bort en användare klickar du på ändra respektive ta bort till höger om 

användarens uppgifter.  

Klickar du på ”Ändra” kommer användarens uppgifter att dyka i respektive ändringsruta 

ovanför användarkolumnen. Gör de ändringar som önskas och avsluta med spara.  
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Väljer du att klicka på ”Ta bort” kommer en ”pop-up”-ruta att dyka upp där du kan välja 

”OK” för att slutföra borttagningen av användaren. Välj ”Avbryt” för att avbyta 

borttagningen, detta är till för att minimera felborttagningar. 


