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________________________________________________________________________ 

I den här artikeln undersöks implementationen av ett ärende och handläggningssystem 
kallat Platina vid Länsstyrelsen i Västerbotten. Problematik med implementationen 
identifieras genom intervjuer och observationer med anställda vid myndigheten. 
Undersökningarna leder till slutsatsen att myndigheten inte har fått ett färdigt system utan 
ett som kräver fortsatt utveckling innan det uppfyller de krav som ställs på det. Det finns 
även en risk att utvecklingen av systemet inom myndigheten läggs ner på grund av 
organisationsförändringar. 

________________________________________________________________________ 
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1. INLEDNING 

24-timmarsmyndigheten är något som man hör talas om alltmer i dagspressen och i det 

dagliga livet. Meningen med den här typen av myndighetsarbete är att förenkla för 

medborgarna genom att myndigheten alltid ska vara tillgänglig. Det är även tänkt att 

innebära besparingar för den offentliga sektorn i och med effektivisering och 

automatisering [Finansdepartementet, 2006.]. Dagens forskning är mest inriktad på hur 

allmänheten uppfattar den nya tekniken och hur de använder den [Wimmer, 2007], inte på 

hur de som jobbar med det på insidan berörs. I den här artikeln så tänker jag titta på hur 

systemet implementerades och hur det efter de första sex månaderna i drift fungerade och 

uppfattades av de som använde systemet på Länsstyrelsen i Västerbotten. Jag kommer 

även att tolka den information jag har fått och ska försöka ge en framtidsvision för detta 

system som jag tycker är trolig. Det här systemet är ett populärt ärendehanteringssystem 

som idag används av många myndigheter och företag [Platina Software, n.d.]. Den 

slutgiltiga tanken med Platina och eKörkort är att man ska kunna ansöka om 

körkortstillstånd via internet och direkt få besked om man blir beviljad ett tillstånd eller 

inte. Om man blir beviljad så ska man då kunna skriva ut sitt intyg direkt. Om en ansökan 

inte går igenom på grund av registerslagningar eller sjukdoms och medicinfaktorer så ska 

informationen automatiskt skapa ett nytt ärende i Platina som en handläggare kan titta på 

och utreda. Systemet marknadsförs och utvecklas av EBI Systems AB, deras beskrivning 

av Platina är följande: 

 

 Platina Ärendehantering är marknadens modernaste system som uppfyller  

 alla Era krav oavsett om det handlar om avvikelsehantering inom industri  

 eller diarieföring inom offentlig sektor. Intiutiva administratörsverktyg och  

 det kompletta funktionsbiblioteket gör det möjligt att att skräddarsy  

 systemstödet för samtliga ärendehanteringsprocesser.  

 [Platina Software, n.d.] 

 

På Länsstyrelsen i Västerbotten så används Platina i många olika verksamhetsområden 

som berörs av övergången till att bli en 24-timmarsmyndighet, men denna studie inriktar 

sig på dess roll inom eKörkort och registrering av dessa ärenden. Platina i dagens form är 

endast tänkt för att utgöra ett stöd för körkort av klass 1, det vill säga körkort för 

motorcykel och personbil. Alla andra körkortbehörigheter registreras och handläggs på 

det sätt som det gjorts tidigare med hjälp av ett Diarieföringssystem som heter Diabas 

samt genom direkt registrering i vägtrafikregistret (VTR), det som tidigare kallades för 

det centrala körkortsregistret (CKR).  

 

Mitt syfte med den här artikeln är att utvärdera implementationen av Platina inom 

offentlig sektor och visa varför det är så viktigt att göra en väl genomtänkt 

implementation. Det här kommer jag att göra med hjälp av tidigare forskning gjord inom 
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systemdesign, implementation och analys samt genom intervjuer och egen erfarenhet 

försöka identifiera de styrkor och svagheter Platina har utifrån användarnas synvinkel. 

Tidigare forskning visar på hur viktigt det är med en för omständigheterna lämplig 

implementation och vikten av utbildning i samband med implementationen för att 

undvika de problem som till exempel Orlikowski upptäckte i sin undersökning angående 

implementationen av Lotus Notes på ett företag [Orlikowski, 2007; Henfridsson, 1999], 

användarnas reaktioner på ett nytt system [Lehane & Huf, 2007] samt vikten av korrekta 

ekonomiska analyser för att få en stadig grund för sina mål [Sassone, 1988]. Min egen 

erfarenhet som jag ska använda mig av kommer från min utbildning samt tidigare 

användande av de gamla systemen för registrering och handläggning av ovanstående 

ärenden genom sommarjobb. Jag kommer inte att ge förslag på lösningar på de eventuella 

problem som identifieras, förutom i de fall där det kan vara lämpligt för att klargöra de 

problem som finns. I dessa fall så kommer de förslag som görs att vara av en väldigt 

allmän karaktär eftersom jag inte har insikt i hur de berörda utvecklingsföretagen gör sitt 

arbete. Mitt mål är även att ge min syn på Platinas framtid inom verksamheten. 

 

2. METOD 

Jag valde att använda kvalitativa metoder för mina undersökningar eftersom dessa ger en 

mer detaljerad syn på den problematik och styrkor som finns. Kvantitativa 

undersökningar som till exempel frågeformlär kan ge en för vinklad syn som är för styrd 

från frågeställarens synvinkel. Det går inte heller att komma med följdfrågor om det 

behövs om man använder formulär, vilket är något som går utmärkt vid till exempel 

intervjuer. De metoder för kvalitativa studier som jag har använt i mitt arbete är baserade 

på Michael Quinn Pattons bok Qualitative Evaluation and Research Methods, Second Ed. 

samt JoAnn T. Hackos och Janice C. Redishs bok User and Task Analysis for Interface 

Design. Mina undersökningar har utförts genom intervjuer och observationer av anställda 

vid förvaltningsfunktionen och diariefunktionen på Länsstyrelsen i Västerbotten. Jag 

intervjuade sju personer inom dessa två avdelningar, av de här sju var fyra registratorer, 

en handläggare samt två avdelningschefer. Observationerna gjordes på en handläggare 

och en registator när de utförde sitt arbete i Platina. Intervjuerna tog mellan ca en 

halvtimme och en dryg timme att utföra. 

 

Ingen av intervjuerna var hårt styrda eller väldigt strukturerade, utan de var mer av en 

avslappnad karaktär med några få allmänna frågor som främjade diskussion och 

reflekterande från de intervjuade. Alla intervjuerna skilde sig väldigt emellan vilket jag 

gjorde för att få en så bred deltagarmedverkan med så spridda svar som möjligt. Skälet till 

att jag begränsade mig till dessa avdelningar var att jag tidigare har arbetat med 

arbetsuppgifterna inom båda dessa områden, vilket gav mig en väldigt bra grund att stå på 

när jag skulle göra intervjuerna och observationerna. Det underlättade även att jag sedan 
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tidigare kände de flesta av de personer jag träffade, vilket innebar att stämningen under 

undersökningarna var mer avslappnad än den hade varit ifall så inte hade varit fallet.  

 

2.1 Intervjuer och observationer 

Intervjun med handläggaren var kombinerad med en observation av användandet av 

Platina. Den här kombinationen gav enligt mig en tydligare och djupare beskrivning över 

de problem och de styrkor som finns i systemet, samt en muntlig beskrivning av 

tillvägagångssättet för handläggning samtidigt som jag fick handläggningsgången 

beskriven för mig. Intervjun utfördes i handläggarens kontor av praktiska skäl. All 

specialtillgång till vissa system som krävdes för observationen fanns redan klara, och det 

gav en bättre bild av arbetsförloppet än om observationen och intervjun hade utförts under 

mer kontrollerade former i en labbmiljö. 

 

Intervjun med de fyra registratorerna var en gruppintervju där de intervjuade svarade och 

diskuterade frågorna de fick både inom gruppen och med mig. Det här sättet att utföra en 

intervju på gjorde att jag på kort tid fick fler olika personers synpunkter på och 

uppfattning om systemet i fråga, även om dessa i det här fallet till största del stämde 

överens med varandra. Intervjun utfördes i ett konferensrum för att dels få utrymmet som 

krävdes för gruppintervjun, men även för att få bort störande moment som kunde få de 

intervjuade att tappa koncentrationen på frågorna och diskussionen. Observationen av hur 

ärenden registrerades gjordes utan direkta intervjufrågor, utan här beskrev den som 

observerades bara arbetsgången muntligt samtidigt som han visade den praktiska 

aspekten.  

 

Chefsintervjuerna planerade jag med ett annat tillvägagångssätt i åtanke. Här var det 

enligt mig viktigt att få fram vad de tycker om Platina och vad de ser för problem och 

möjligheter med det. Med detta som bakgrund så var dessa intervjuer helt ostrukturerade 

utan några förberedda frågor, skälet till det här upplägget var att jag inte ville styra in 

deras svar på något särskilt spår, utan jag ville få den övergripande synen på Platina som 

jag inte hade fått av handläggare eller registratorer. Skillnaden mot de tidigare 

intervjuerna var att jag inte hade några förberedda frågor. Intervjuerna utfördes på ett kafé 

samt i en av chefernas arbetsrum, lokalvalet var inte betydande i det här fallet eftersom 

det bara var en diskussion/frågeställning och inte någon observation. 

 

2.2 Intervjufrågor 

De intervjufrågor som användes för handläggare och registratorer var: 

1. Hur implementerades Platina? 

2. Vad tycker du är bra med Platina? 

3. Vad tycker du är dåligt med Platina? 

4. Litar du på Platina? 
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3. RESULTAT 

De resultat som jag fann vid mina intervjuer var mestadels enhälliga i vad de tyckte om 

Platina. Hur det var designat, hur bra eller dåligt det fungerade samt hur det skulle kunna 

bli i framtiden ifall allt som Platina kan bli skulle bli verklighet.  

 

3.1 Intervjuer med handläggare och registratorer 

Frågeställningen om hur platina implementerades var den fråga så svaren skilde sig mest 

åt mellan de olika avdelningar som jag pratade med. Den ena avdelningen fick åka till 

Stockholm på en utbildning i Platina där de fick en grundläggande insikt i hur systemet 

fungerar och hur det var tänkt att användas. Utbildningen de fick var tänkt att underlätta 

arbetet när Platina väl skulle tas i drift. Implementationen på den andra avdelningen 

däremot var drastiskt olik. Här fick de ingen utbildning förutom en genomgång av 

avdelningschefen samt ett kompendium med information. Det här kompendiet var det 

enda som de hade till stöd den första tiden innan de fick möjligheten att ringa en helpdesk 

när problem uppstod, men denna helpdesk fanns inte tillgänglig under den första tiden 

som Platina var i drift. Registratorerna på den här avdelningen fick inte heller någon tid 

att lära sig Platina, utan de kastades direkt in i det dagliga arbetet med ett minimum av 

förberedelser. Alla de tillfrågade registratorerna hade gärna sett en förberedande 

utbildning, samt gärna en utbildning nu efteråt för att ge dem en bättre bas att stå på när 

det gäller vilka funktioner som finns i Platina och hur de används. 

 

Svaren på frågan angående vad de intervjuade uppfattade som positivt med Platina var 

nedslående kort. Av de tillfrågade så kom det ett positivt förslag från registratorerna och 

ett positivt förslag från handläggaren. Registratorerna tyckte att det var väldigt bra med 

fördefinierade frasmeningar som underlättade för dem när de skulle skapa ett ärende och 

ge det en korrekt benämning. Tidigare så fanns det inte alltid i förväg inmatade 

frasmeningar vilket kunde leda till förvirrig när samma typ av ärende kunde få olika 

benämning. Att frasmeningarna redan var bestämda gjorde också att det blev en mycket 

bättre enhetlighet över de ärenden som registrerades, inte bara vid Länsstyrelsen i 

Västerbotten, utan för alla länsstyrelser i hela landet eftersom tanken är att de ska använda 

samma system. Den positiva saken som framkom från handläggaren var en inbyggd 

funktion för att beställa personbevis från folkbokföringen. Funktionen gjorde att det inte 

längre behövdes några tidsödande telefonsamtal som ofta tillbringades största delen i 

telefonkö. Funktionen gjorde dock att personbeviset kom nästa dag och inte omedelbar, 

men det sågs inte som en negativ sak.  

 

Båda de intervjuade grupperna ansåg att tanken med Platina var bra och om visionen av 

hur det skulle kunna fungera i framtiden blir uppfylld så skulle det dagliga arbetet kunna 

underlättas mycket. 
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Den fråga som utlöste starkast känslor var utan tvekan vilka brister som finns i Platina. 

Det som framträdde mest var den ibland ofattbart långa väntetiden som nästan alltid 

uppstod vid registreringar, uppdateringar eller beslutstagande i Platina. I handläggarens 

fall så bestod större delen av arbetsdagen av väntetid vid tidpunkten för intervjun. 

Väntetiderna var särskilt långa när det skulle göras slagningar mot polisens register och 

mot VTR. Undertiden dessa väntetider så var systemet helt låst och gick inte att använda, 

vilket betydde att handläggaren bara kunde sitta och vänta på att Platina skulle utföra 

dessa åtgärder. När informationshämtning eller registrering i VTR skulle utföras så 

uppstod de längsta väntetiderna vilket upplevdes som väldigt irriterande och frustrerande 

eftersom den största mängden ärenden behöver den kopplingen. Att väntetiderna inte var 

konsekventa utan kunde variera stort upplevdes också frustrerande. Dessa långa 

väntetider upplevdes även av registratorerna som väldigt störande. Ibland kunde de bli så 

långa väntetider att Platina helt verkade låsa sig. När detta hände så fick den som råkade 

ut för det stänga ner Platina och starta om det, vilket också innebar en extra kontroll för 

att vara säker på att den information som registrerats verkligen fanns åtkomlig och inte 

försvann vid avslutandet av systemet. Som tur var så upptäckte de att ingen information 

brukade försvinna vid det här handhavandet. Väntetiderna gjorde även att registratorerna 

kände sig väldigt stressande eftersom de hade många typer av ärenden att registrera in, 

inte bara körkortärenden. Både registratorerna och handläggaren tyckte att systemet 

kändes väldigt omständigt och svårarbetet även om de bortsåg från väntetiderna och att 

det behövdes konstant arbete med musen för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att 

skapa eller uppdatera ett ärende så behövdes informationen sparas i flera steg vilket 

upplevdes väldigt omständigt och störande. 

 

Förutom problematiken med väntetiderna så uppdagades det problem med registrering av 

uppgifter samt behandling av datum i vissa lägen. När handläggaren ibland godkände 

beslut och beviljade ett körkortstillstånd eller en ansökan om handledarskap så kunde 

tidigare godkända delbeslut falla bort. Detta resulterade i att handläggaren då behövde gå 

tillbaka och göra om en del av handläggningsförfarandet, och sedan ta beslutet igen. Detta 

fel var väldigt vanligt och uppstod helt sporadiskt utan något märkbart mönster. Platina 

hanterade även vissa datum på helt fel sätt som till och med går emot de regler som finns 

för datumhantering. I Platina hanteras datum för synintyg och hälsodeklaration efter 

beslutsdatum. Intygen får vara maximalt två månader gamla från det här datumet, enligt 

reglerna så är det två månader från det datum handlingarna inkom som gäller. När vissa 

ärenden har en handläggningstid på ibland flera månader så ställer detta till problem och 

datumet måste manuellt ändras så att Platina godtar det. 

 

En potentiellt väldigt bra funktion som existerar i Platina är funktionen för automatisk 

handläggning. Den här funktionen ska automatiskt registrera alla uppgifter på rätt ställen 

och se till att ärendet hanteras rätt. Funktionen är tänkt att fungera i de fall då alla 
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uppgifter är ok och det bara är registrering och godkännande som saknas. Funktionen 

fungerar dock mycket sporadiskt och är väldigt opålitlig. Om den användes så tog det ca 8 

minuter innan det gick att granska resultatet, och därigenom kontrollera att registreringen 

gick rätt till, samtidigt som det inte fanns några garantier för att registreringen fungerade 

från gång till gång. Ibland fungerade det, och ibland fungerade det inte. 

 

Det sista klagomålet som kom från handläggarens håll var att Platina inte kan kontrollera 

lämpligheten för handledare vid övningskörning. Detta måste alltså handläggaren göra 

manuellt genom att gå in i VTR och kontrollera att uppgifterna uppfyller kraven, för att 

sedan gå tillbaka till Platina och godkänna samt registrera handledarskapet. Att hela tiden 

behöva göra denna koll kräver tid och skapar väldigt frustrerande extra arbetsmoment. 

 

För registratorerna så var det stora problem med att använda sökfunktionen som ansågs 

vara det allvarligaste problemet efter väntetiderna. Sökfunktionen kändes omständlig och 

svåranvänd tyckte alla intervjuade. För att få sökresultat som gav de eftersökta svaren så 

krävdes det speciella val för avancerade sökningar, det fanns inget enkelt sätt för att göra 

de önskade sökningarna. Det går inte heller att söka på delar av ett namn, utan hela 

namnet måste anges. Test har gjorts med olika så kallade ”wildcards”, det vill säga tecken 

som möjliggör sökningar som består av fragment, men inga har upptäckts än så länge. Att 

få överblick över ärenden och information om den var även det problematiskt. 

Information om olika handläggares ärenden är inte samlade på ett ställe, utan ligger 

utspridda på olika delar i Platina.  

 

När det gäller tilltron till Platina så var det bara handläggaren som kände misstro. Detta 

på grund av de tidigare nämnda problemen med sporadiska bortfall av delbeslut, 

ineffektiv och opålitlig funktionalitet för automatisk handläggning samt felaktigheten i 

datumhanteringen. Allt det här sammantaget gjorde att systemet inte kändes pålitligt och 

att funderingar kring vilka fler fel som inte var upptäckta än uppstod. 

 

3.2 Intervjuer med avdelningschefer 

Meningen med införandet av Platina för handläggare var att möjliggöra ett eKörkort för 

allmänheten, detta skulle göra det möjligt för allmänheten att ansöka om körkortstillstånd 

närhelst det passade. Det skulle även innebära att en funktion för automatisk 

handläggning skulle minska arbetsbelastningen för handläggare och leda till besparingar i 

form av tjänster. Enligt planer inför införandet av Platina så skulle de ekonomiska 

fördelarna vara märkbara efter ca sex månader, men i dagsläget så har dessa effekter blivit 

framflyttade och tros bli märkbara först ca två år efter att systemet satts i drift. Detta beror 

delvis på att en extra tjänst har tillsats för att klara av den ökade arbetsbelastningen som 

Platina har inneburit för handläggare och registratorer. För att Platina ska kunna användas 

på ett besparande sätt så krävs det att ansökningarna kommer in elektroniskt och 
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därigenom minimerar pappershanteringen, i dags läget så är det bara ett extremt fåtal 

ärenden som kommer i på detta sätt. De som kommer in är inte heller kompletta eftersom 

all funktionalitet inte är inbyggd än, vilket gör det krångligare för privatpersoner att 

ansöka via internet än att skicka iväg ett par papper till gällande Länsstyrelse. 

Problematik med kommande funktioner som betalningar kan också uppstå i och med att 

det i dagsläget bara går att betala med två typer av betalkort, VISA och Mastercard, men 

inte direktbetalning från bank eller andra betalningssätt. 

 

Problematik som har uppdagats under de månader som Länsstyrelsen i Västerbotten har 

använt systemet och som har rapporterats in till utvecklingsgruppen har inte fått förväntad 

respons. Skälet till detta framkom dagarna innan intervjun och var att ingen annan 

Länsstyrelse har använt systemet i den omfattning som krävts för att kunna 

uppmärksamma problemen. Eftersom klagomål bara kom från ett håll så blev de inte 

ansedda vara allvarliga nog för att åtgärdas. Dessa problem som har upptäckts med 

Platina har lyckats identifierats tack vare regelbundna möten med berörda chefer och 

handläggare. Dessa möten har tagit plats ungefär varannan – var tredje vecka och de 

resultat och klagomål som har framkommit har sedan vidarebefordrats till 

utvecklingsgrupper och projektledning. Ett skäl till den motvilja som funnits från andra 

Länsstyrelsers håll kan vara den osäkerhet inför framtiden som har funnits på senare tid. 

Den framtiden har blivit än mer osäker sedan ett regeringsbeslut har klargjort att en ny 

transportmyndighet, som kallas för Transportstyrelsen, ska bildas [Näringsdepartementet, 

2008]. Att i dagens besparingstider lägga ner mycket tid på att lära sig och starta upp ett 

nytt system som dessutom kanske inte kommer att användas om ett drygt år kan göra att 

många tvekar att använda Platina i den dagliga verksamheten. En vidareutbildning av 

personalen finns preliminärt inplanerad för framtiden.  

 

Enligt den andra enhetschefen så är sättet som Platina används på helt nytt för 

avdelningen, mest på grund av att det är ett system för handläggarstöd. Skälen till att välja 

ett nytt system var att det system som användes tidigare inte hade detta stöd. Ett annat 

skäl till att välja Platina var för att det är skalbart och går enkelt att bygga ut för andra 

verksamhetsområden inom Länsstyrelsen, och på detta sätt göra det möjligt att ha ett 

enhetligt system istället för många olika. Tanken med systemet är att det ska vara ett 

handläggningssystem, inte att det ska vara ett diarieföringssystem, men diarieföring är 

ändå ett krav på funktionalitet som ska finnas, det är dock inte klart om Platina kommer 

att användas som det.  Den funktionalitet för diarieföring som fanns i Platina var inte nog 

bra för att uppfylla de krav som fanns, så innan det kunde användas till diarieföring så 

behövdes det byggas om efter avdelningens specifikationer. För tillfället så görs en 

förstudie inom Länsstyrelserna angående om Platina ska ersätta det nuvarande 

diarieföringssystemet eller inte, eller om de ska leta efter ett helt annat system för 

diarieföring. 
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Tidigare så var det svårt att få kontakt med och respons från utvecklingsgrupper för hjälp 

och problemlysning, detta har blivit bättre på senare tid i och med införandet av en 

helpdesk som registratorerna och handläggarna kan ringa eller maila till vid problem. 

Andra problem som existerar är att en fungerande och beständig arkivering inte finns för 

tillfället. I dagsläget så går det att ändra på fattade beslut som ligger lagrade, de är inte 

låsta så att bara någon enstaka arkivansvarig kan utföra detta.  En annan aspekt som berör 

säkerheten är att användarna bara behöver logga in lokalt på sina datorer, sedan så 

kommer de åt Platina och alla dess kopplingar utan ytterligare inloggningar eller lösenord. 

Detta innebär att det bara behövs ett lösenord för att obehöriga ska kunna komma åt 

vägtrafikregistret och göra slagningar mot misstanke och brottsregistret. Dessa slagningar 

ger inte information om vad en person har gjort, men de berättar om en person existerar i 

de här registren. De kan även få veta om personer har blivit omhändertagna enligt lagen 

om omhändertagande av berusade personer samt om körkortsinnehavaren har ett 

sjukvillkor på sitt körkort. I dagsläget så krävs det en inloggning på den lokala datorn, och 

sedan ytterligare inloggningar i VTR samt i det diarieprogram som används. Det leder till 

fler lösenord, men det ger även ett till lager av säkerhet ifall någon obehörig skulle få tag 

på en användare och lösenord eller få tillgång till en dator som inte är låst. 

 

Stora prestandaproblem finns också, även om förväntas bli bättre när bandbredden ökas 

till 50Mbit/s för hela Länsstyrelsen, tidigare har hela Länsstyrelsen i Umeå delat på en 

bandbredd på ca 4-8Mbit/s, vilket under en tid har varit otillräckligt.  

 

Att registratorer får utbildning i Platina har önskats både från chefshåll och från 

registratorerna själva, men enligt bestämmelser som kommer uppifrån i den politiska 

hierarkin så ska denna utbildning endast ges till handläggare. Skälet till detta var att 

handläggarna var de som skulle starta upp ärenden, handlägga dem och slutligen avsluta 

dem. Tanken var att registratorerna inte skulle göra det första och sista steget i 

arbetsordningen. Detta har dock inte fungerat som tänkt, utan registratorerna både 

registrerar och avslutar ärenden i de allra flesta fall. Detta samtidigt som nya regler kom 

kommit säger att alla ärenden ska diarieföras i dagsläget, tidigare så har bara de ärenden 

som har behövt utredning diarieförts. Detta har medfört en dramatiskt ökad 

arbetsbelastning på registratorerna. 

 

Framtidsutsikterna för Platina är väldigt osäkra även bland registratorerna eftersom den 

nya Transportstyrelsen ska överta alla körkorts- och trafikrelaterade ärenden, som till 

följd skulle innebära för registratorerna att deras ärendemängd minskar med ca 15000 

ärenden per år. Även om Länsstyrelsen har många andra verksamhetsområden som kan 

använda Platina, så kan det här innebära att ett av de större skälen till att använda 

systemet skulle försvinna. Dessa verksamhetsområden är eVäktare, eStiftelse samt 
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funktionalitet för yrkestrafik som alla har funnits en längre tid än eKörkort och mer eller 

mindre har ersatt det gamla sättet att jobba på.  

 

3.3 Observation av handläggare och registrator  

Iakttagelser som gjordes vid observationen av handläggningsförfarandet var bland annat 

att det grafiska användargränssnittet till mycket stor del kräver användande av både mus 

och tangentbord. Det här gör att arbetsförfarandet blir mer splittrat än tidigare eftersom 

handläggaren ständigt måste använda musen för att klicka på flikar och göra val i 

rullistor. Att använda TAB för att hoppa mellan rutor fungerar inte heller i alla lägen, 

vilket gör att musen måste användas för att byta mellan olika inmatningsområden på 

samma flik. Det bidrar tillsammans med de långa väntetiderna till att den arbetsrelaterade 

stressen ökar eftersom arbetsbelastningen är hög men att själva arbetsförfarandet och 

systemet inte går att skynda på. Handläggaren blir tvingad att vänta på att systemet ska bli 

klart, vilket inte kan ses som normalt i dagens datorsamhälle. Idag förväntar sig 

användare mer eller mindre blixtnabb respons av sina datorer hemma och i arbetet. 

 

Den tidsvinst som planeras med införandet av Platina tas för närvarande helt bort av 

väntetiderna och det ständiga bytet mellan användandet av mus och tangentbord. Under 

observationen så gjordes en kort tidtagning på tidsåtgången för att registrera en ansökan 

om körkortstillstånd och två ansökningar om handledarskap. Dessa tre ansökningar tog ca 

10 minuter att registrera, av de minuterna så var mer än hälften ren väntetid på systemet 

och resten av den kvarvarande tiden gick åt till att klicka sig igenom alla olika val och 

flikar.  De felmeddelanden som Platina ger vid ett inkorrekt datum på synintyget och/eller 

hälsodeklarationen var lite oklara. Den information som ges är att ett datum är fel, om 

båda dessa datum är fel så informeras det fortfarande bara om att ett datum är fel, detta 

kan göra att man bara fixar ett av felen, och då behöver gå tillbaka och göra om det andra 

också när man på nytt försöker besluta i ärendet. 

 

Min observation av registratorn var att titta på hur han gjorde för att skapa ett nytt ärende. 

Sättet det gjordes på var att registratorn måste klicka i en meny och sedan gå in i en 

undermeny för att komma till rätt ställe. De ställen där man kan använda TAB eller Enter 

för att gå vidare till en annan textinmatningsruta är inte logiskt utfört, i vissa lägen ska 

man använda TAB för att godkänna och gå vidare till nästa ruta. I andra så leder TAB till 

att man öppnar en meny med val på till exempel frasmeningar som är möjliga att använda 

i just den aktuella ärendetypen. Det går bara att använda TAB inom samma områdesruta, i 

de fall där det finns information i flera separata områden så krävs det musklick för att 

förflytta sig till de andra områdena. Liksom i fallet med handläggaren så behöver 

användaren spara vid flera tillfällen under skapandet av ett ärende, och vid varje tillfälle 

som information ska sparas så blir det en stunds väntan. Väntetiderna överstiger ofta tio 

sekunder för varje händelse som kräver att programmet laddar om en sida. För varje 
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ärende så behöver användaren även fylla i flera olika flikar i programmet, och för att byta 

flik så behövs ett musklick för att komma till rätt plats.  

 

4 DISKUSSION 

I min diskussion så kommer jag ta upp de olika problem som jag har identifierat med 

implementationen av Platina, både direkta och indirekta. Dessa kommer jag att dela upp i 

tre delar som består av, implementation innan och i samband med införandet av Platina, 

problematik och tröghet i problemhantering samt oro inför framtiden som också berör 

varför andra Länsstyrelser inte använder Platina i samma utsträckning som Länsstyrelsen 

i Västerbotten. 

 

4.1 Implementation 

Implementationen av Platina har genomförts på olika sätt med blandade resultat. Genom 

att inte ge de registratorer som använder Platina den utbildning som krävdes för att de 

skulle känna en kunskapsbaserad trygghet för programmet och dess funktioner, vilket 

därigenom kan leda till ökad effektivitet, så har istället har irritationsmomentet ökat 

genom att inte erbjuda någon utbildning. Det här problemet hade varit enkelt att åtgärda i 

ett tidigt skede av implementationen. När dessutom handläggarna som inte lägger upp 

eller avslutar ärenden har fått en enligt dem bra utbildning, som har hjälpt till att komma 

igång med att använda systemet på ett så effektivt sätt som möjligt. Så kan det innebära 

att registratorerna känner sig mindre värda i organisationen och att deras arbete inte 

uppskattas. Det kan även finnas problem med att lära sig ett system på egen hand eller 

med minimal utbildning. Till exempel så kan arbetsföljder förstås fel så att inarbetade 

moment består av onödigt många steg eller att vissa steg kan vara rent felaktiga. Att inte 

få chansen att lära sig ett system på ett strukturerat sätt under kunniga lärare gör också att 

motivationen och viljan för att förstå systemet kanske aldrig infinner sig. [Orlikowski, 

1992] En annan risk med att inte få en utbildning inom ett system är att det kan leda till 

förvirring om vad systemet egentligen är och vad dess roll är [Henfridsson, 1990]. Det här 

är däremot inte hela sidan av implementationen av Platina, utan som jag redan nämnt så 

var det två avdelningar på Länsstyrelsen som jag har titta på. Den andra avdelningen har 

utfört implementationen exemplariskt sett utifrån ett utbildningsperspektiv. De hade 

förberett införandet av Platina genom att ge en stor del av avdelningen utbildning på hur 

det praktiskt funkade och vad de kunde förvänta sig. Detta gjorde att de redan innan 

Platina implementerades hade kunskap om arbetsförfarande och funktionalitet och fick 

därmed en väldigt bra start och kunde direkt börja jobba i systemet. Frågan är om de 

planer som sattes upp var nog. Följande citat visar på behovet att göra systemet så 

transparent som möjligt för användarna jämfört med det system de tidigare arbetat med. 
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 However, the upgrade can also be initiated by a requirement to  

 improve productivity and working conditions. In both instances  

 there is a need to minimise the effects of staff dissatisfaction  

 with the unfamiliar and possible short-term production losses.  

 [Lehane & Huf, 2007 s.209] 

 

I fallet med Platina så kan stämmer inte detta. För handläggarna på Länsstyrelsen så blev 

det en omvälvande förändring som hade extremt lite eller inget gemensamt med deras 

tidigare sätt att jobba i de då tillgängliga systemen. För registratorerna var det här inte 

riktigt lika viktigt eftersom deras ursprungliga arbetssätt var mer likt det nya med Platina. 

 

Dessa två radikalt olika sätt att hantera implementationen inom samma myndighet 

berodde enligt en ansvarig på att direktiven uppifrån var inriktade på att registratorerna 

inte behövde kunskap om Platina eftersom de inte skulle arbeta i det. Detta har dock 

aldrig varit fallet utan registratorerna har hela tiden startat alla ärenden samt avslutat de 

flesta. Så den utopi som omtalades i planerings och implementationsstadiet inföll aldrig 

vilket har lett till ovanstående situation. Enligt Orlikowski kan det här bero på att 

användarna ser den nya tekniken utifrån sida tidigare referensramar. Handläggarna ser det 

som ett system att ta beslut i samtidigt som registratorerna ser ett nytt 

diarieföringssystem. Att inte adressera det här problemet klart och tydligt redan innan 

implementationen kan ha bidragit till att Platina inte används exakt som utopin omtalade. 

 

 How users change their technological frames in response to a new  

 technology is influenced by (i) the kind and amount of information  

 about the product communicated to them, and (ii) the nature and  

 form of training they receive on the product. [Orlikowski, 1992, s.6] 

 

Sedan att arbetsbelastningen har ökat drastiskt för registratorerna gör att de inte har tid att 

kunna lära sig Platina på egen hand på ett organiserat sätt. Så en uppenbar lösning på 

detta problem är att genomföra en utbildning för registratorerna så att de känner sig 

säkrare i systemet och så att de får en genomgång av funktioner som finns och som kan 

underlätta deras arbete.  

 

4.2 Problematik och tröghet 

Ytterligare problematik jag upptäckte var den misstro som fanns mot systemet från 

handläggarens sida. Den jag pratade med kände att han inte kunde lita på att varje 

handling resulterade i ett konsekvent resultat, utan att det ibland kunde ge helt oväntade 

utfall. Dessa problem leder direkt till starka känslor mot systemet och en motvilja till att 

använda det eftersom det skapar en stor osäkerhet och mycket merjobb när alla resultat 

måste kontrolleras så att de har registrerats korrekt. Förutom att det här ger en stor ökning 
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i den arbetstid som krävs för varje ärende så leder det också till stark motvilja till att 

använda systemet på det sätt som var tänkt. Den 26 maj fick jag veta att dessa problem 

med sporadiska bortfall av delbeslut har förbättrats i en uppdatering av Platina, men de är 

fortfarande förekommande. Att det finns fel som inte följer de regler och lagar som finns 

får ses som ett extremt stort misstag från de som har gjort undersökningar om dessa och 

sedan inte åtgärdat problemet så fort som möjligt. Det fel jag tänker på är missen i datum 

på synintyget och hälsodeklarationen. Enligt 3 kap. 1§ i körkortsförordningen så är intyg 

om hälsodeklaration samt synintyg giltiga så länge de är mindre än två månader gamla 

när de kommer in till Länsstyrelsen, men när det gäller Platina så behandlas detta som att 

intygen får vara max två månader gamla innan det datum som ärendet beslutas 

[Körkortsförordningen, n.d.]. Det får följden att de handläggare som råkar ut för 

problemet måste skapa nya datum att mata in för att systemet ska godta dem. En sådan 

här sak spär ytterligare på frustrationen och motviljan mot att använda Platina samt ger 

ännu ett onödigt arbetsmoment som tar tid. 

 

För att fortsätta på spåret med frustration med systemet så har alla de intervjuade klagat 

på hur långsamt systemet upplevs. Att behöva vänta flera minuter innan systemet reagerar 

efter ett kommando kan inte anses vara acceptabelt någonstans, särskilt inte i en statlig 

myndighet som har införskaffat ett system för att göra en tidsmässig och ekonomisk vinst. 

Dessa väntetider i kombination med den dramatiskt ökade arbetsbelastningen för 

registratorerna gör att de känner sig stressade när de aldrig kan jobba undan så att de 

ligger före. Det har till och med behövt tillsättas en helt ny tjänst som i dagsläget endast 

sitter och registrerar in ansökningar om körkortstillstånd och handledarskap. Det här 

eftersom arbetsbelastningen för de inblandade har blivit så hög. Sett från ett 

besparingsperspektiv så är det här ett stort bakslag. En sak som bör nämnas är dock att en 

uppdatering av Länsstyrelsens bandbredd från Umeå till Stockholm vilket nästan har 

tiodubblat den. Uppdateringen har tydligen avsevärt förkortat väntetiderna så att systemet 

i dagsläget nästan är drägligt att använda. Den här informationen fick jag i slutfasen av 

arbetet, 26 maj 2008, och har därför inte tagit upp den tidigare i mina resultat. Den 

drastiska förbättringen i väntetider tyder på en grov felbedömning av den bandbredd som 

det krävdes för att ge Platina tillsammans med all annan verksamhet vid Länsstyrelsen 

nog med kapacitet. Det är också ett bra exempel på det svala intresset att lösa problemen 

som har uppdagats med systemet, i det här fallet så har klagomålen funnits sedan Platina 

första började använda i Västerbotten. I dagsläget så delar hela Länsstyrelsen i 

Västerbotten på 50Mbit/s bandbredd mot de övriga Länsstyrelserna. Det här har dock inte 

snabbat upp användningen av Platina när det gäller slagningar mot VTR eller polisens 

register eftersom dessa väntetider med största sannolikhet beror på att olika system ska 

kommunicera med varandra och inte på bandbredden. 
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Den kostnads och besparingsanalys som visade på märkbara besparingar inom sex 

månader är uppenbarligen totalt felaktig. Särskilt med tanke på att delar av besparingarna 

som är tänkta att uppnås ska komma från indragna tjänster [Sassone, 1988]. Om man 

tänker på hur kritiskt det är vid användningen av datorer och dess program med en 

acceptabel hastighet för att kunna arbete på ett flytande sätt, så kan man förstå 

problematiken som uppstår för de som är tvingade att använda det. Att sedan 

Länsstyrelsen i Västerbotten är den enda Länsstyrelse i landet som använder Platina på 

det sätt som det ursprungligen var tänkt kan uppfattas som ett klart och tydligt tecken på 

vad de andra Länsstyrelserna tycker om det. Det framkom till och med i mina intervjuer 

att andra Länsstyrelser sa att de använde systemet som det var tänkt, men att de på grund 

av olika skäl endast använde de för att registrera in ärenden för att senare kunna ta ut 

statistik om dessa ärenden. Själva handläggningsförfarandet gjordes på det gamla sättet 

med direktregistrering i VTR och inte genom de nya och väldigt långsamma funktioner 

som Platina erbjuder. Det här har också bidragit till att de som utvecklar de här 

funktionerna inom Platina för Länsstyrelserna inte har tagit problematiken på allvar 

eftersom den bara har kommit från en Länsstyrelse. Så den frustration som har uppstått 

förvärras av att det problem som har identifierats och rapporterats inte har blivit tagna på 

allvar och resurser har riktats om åt andra håll istället för att ge dessa allvarliga problem 

en hög prioritet.  

 

I och med att det kommer att ta ett tag innan allmänheten kommer att använda de 

elektroniska tjänster som finns för körkort, eftersom de än så länge inte är fullt utbyggda, 

så kommer det att innebära en stor mängd manuellt arbete med att registrera in de ärenden 

som annars skulle ha kommit in helt automatiskt och som i bästa fall hade gått igenom en 

helt automatiskt process i beslutstagandet av dem. Här kommer ett till problem som jag 

har uppmärksammat. Systemet togs i drift med bara en bråkdel av den slutliga 

funktionaliteten inbyggd. Det här gör att innan denna funktionalitet är klar så har de 

registratorer och handläggare som arbetar med systemet egentligen gör ett väldigt onödigt 

jobb. Ifall en lansering av Platina hade väntat tills det hade varit en mer färdigutvecklad 

produkt så hade de planerade besparingarna göras effektivare. Till exempel så har en ny 

tjänst tillsats, arbetet går långsammare än tidigare och skapar en konstant tillvaro av stress 

och frustration. Det här leder också till att inför de uppdateringar med nya funktioner som 

kommer att göras finns det en stor risk att de inblandade användarna endast kommer att 

känna irritation över att det inte gjordes tidigare samt en risk att de bara kommer att se 

problem med dessa uppdateringar till dess att de är väl beprövade i och med bristerna som 

existerade från början.  

 

Ifall det istället hade lanserats en version av Platina till Länsstyrelserna som hade varit 

helt eller nästan helt funktionell så hade övergången från den gamla pappersbaserade 

tekniken till den nya digitala tekniken kunnat göras väldigt smidig. Den största skillnaden 
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hade varit om det hade funnits ett klart incitament för allmänheten att använda de 

elektroniska tjänsterna. Som det är idag så tar de längre tid, är krångliga samt att det inte 

går att genomföra betalningar vid nätet. Att kunna genomföra betalningar är dock en 

uppdatering som ska tas i drift i slutet av maj 2008 om allt fungerar som det är tänkt. En 

jämförelse kan göras mot en annan myndighet som också använder elektroniska tjänster 

och som har lyckats extremt bra med det, nämligen Skatteverket. Skatteverket har en 

väldigt påtaglig bonus om man deklarerar via deras elektroniska tjänst, man får nämligen 

in pengarna på sitt konto innan midsommar om man har registrerat ett. Lämnar man 

istället in en pappersdeklaration så får man vänta ett längre tag på att få tillbaka pengar på 

skatten [Skattepengar tillbaka redan före midsommar!, n.d.,]. Det här greppet har gjort det 

väldigt populärt att deklarera via en elektronisk tjänst vilket i sin tur har minskat 

pappershanteringen drastiskt. I år, 2008, så lämnades det in 7 235 604 stycken 

elektroniska deklarationer vilket motsvarar 48,69% av den totala mängden [Antal e-

deklarationer 2008, n.d.].  

 

Det finns en plan för den elektroniska ansökan av körkort och den är att enligt en 

enhetschef att allmänheten ska kunna göra en ansökan via internet, få den beviljad direkt 

och sedan skriva ut ett giltigt tillstånd direkt i hemmet. Detta medför dock i sig lite 

problem eftersom det bara är de som är helt ostraffade, som inte äter några farliga eller 

ovanliga mediciner eller som har någon typ av sjukdom eller hinder som kan ansöka. En 

relativt oskyldig sak sett till bilkörning, som till exempel snatteri, betyder alltså att det 

inte går att få ut sitt intyg direkt, utan det måste granskas av en handläggare. Samma 

problem uppstår med mediciner som är helt irrelevanta när det gäller bilkörning, men i 

och med att man har fyllt i en typ av medicin så krävs det att en handläggare tittar på 

ärendet och bearbetar det.  Allt detta leder tillbaka till att Platina idag eller vid tiden för 

dess implementation inte är helt mogen för aktiv drift. Det finns problematik både på den 

interna sidan mot både handläggare och registratorer samt på den externa sidan mot 

allmänheten av systemet som kräver åtgärder innan det kan fungera som det var tänkt och 

kunna möjliggöra några märkbara besparingar.   

 

4.3 Oro inför framtiden 

När det gäller framtiden för Platina så kan den anses vara osäker på grund av flera skäl. 

Ett är kortsynthet när det gäller kortbetalningar och beslut som har tagits under 

utvecklingsstadiet. Där har av någon anledning beslutats att bara två av de större 

betalkorten ska vara giltiga för betalning via internet, skälet till det här sägs vara att de 

inte ville diskriminera banker genom att ge möjligheten till direktbetalningar från vissa 

banker. Varför det här beslutet är taget är väldigt svårt att förstå när det nuvarande 

beslutet i sig diskriminerar alla betalningssätt förutom två. När det begränsas till bara 

VISA och Mastercard och utelämnar alla de mindre korten så finns det en stor risk för att 

systemet kommer att självdö på grund av dålig användning av den elektroniska tjänsten. 
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Att utestänga en stor del av befolkningen ifrån en tjänst som i grund och botten är till för 

att minska arbetsbelastningen för handläggare och registratorer samtidigt som det ska öka 

tillgängligheten för allmänheten är inte en bra idé. Det kommer inte att resultera i den 

stora lättnad av arbetsbelastning som är planerad i och med användningen av Platina. Det 

här betyder då också betyder att den planerade besparingarna aldrig kommer att kunna 

uppnås i den utsträckning som önskas. Det är om några besparingar kommer att kunna 

göras överhuvudtaget. Implementationen av den här funktionen var inte klar i skrivande 

stund, men allt verkade tyda på att en implementation med ovanstående utformning var 

mycket trolig. Att funktionen fortfarande inte är satt i drift efter ett halvår av användning 

av Platina gör att osäkerheten bland andra Länsstyrelser att använda Platina större. 

 

Det största orosmomentet inför framtiden är inte de tekniska problemen utan det är den 

omvälvande organisatoriska förändringen som körkortshandläggare och registratorer står 

inför. Den 1 januari 2009 ska en ny myndighet bildas, Transportstyrelsen, och ett år 

senare ska denna myndighet ta över alla typer av körkortsärenden. Det är inte klart exakt 

vad som kommer att hända med Länsstyrelsernas roll när det gäller körkortshantering, 

antingen så flyttas allt iväg till nya kontor, eller så är de kvar på samma fysiska plats men 

byter organisationstillhörighet. Vad detta innebär för Platina är väldigt ovisst. Det finns i 

dagsläget inga garantier för att Platina kommer att vara det system som den nya 

myndigheten väljer att använda i sitt dagliga arbete, sannolikheten att det utvecklas ett 

nytt system enbart för den här myndigheten är ungefär lika stor som att de ska ta över 

driften av Platina och driva utvecklingen vidare. Ifall Platina läggs ner så är det 

mångmiljonbelopp som går upp i rök i ett projekt som aldrig kommer att användas som 

det var tänkt. Ifall Platina flyttas ut från Länsstyrelsen så kommer det också att få stora 

effekter för registratorerna, den drastiska minskningen av ärenden som skulle följa ett 

sådant beslut skulle innebära att avdelningen skulle bantas ordentligt samtidigt som de 

också har fått vara med och ta del av alla de problem som funnits och de ansträngningar 

som följts av dessa. 

 

Från ett implementationsperspektiv så är den här osäkerheten förödande. Att inte veta ifall 

all den tid och allt arbete som läggs ner på att lära upp personalen och göra felsökningar 

kommer att vara till någon nytta eller om det är ett projekt som kommer att läggas ner gör 

att motivationen att försöka väldigt låg. Länsstyrelsen i Västerbotten har beslutat att göra 

sitt bästa för att implementera Platina fastän den här osäkerheten finns, men som jag 

tidigare har diskuterat så har det haft sina bakslag på grund av väldigt dålig uppslutning 

från de andra Länsstyrelserna i landet.  

 

Det går dock att se en liten ljuspunkt i det hela. Ifall de problem jag har nämnt åtgärdas 

och att det tillkommer bra lösningar för automatiserandet av ansökningar så kan det 

implementations och felsökningsarbete som är gjort ligga till grund för mycket enklare 
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implementation på andra Länsstyrelser. De skulle i så fall få ett system som är mer redo 

för att tas i drift och de får ett bra underlag för att själva sätta Platina i drift i sin egen 

verksamhet. Det här kräver dock vidare utveckling och grundliga utvärderingar av vad 

som behöver ändras med Platina för att det ska nå sin fulla potential.  

 

4.4 Avslutning 

Att det finns uppenbara brister i Platina och i implementationen av det är det ingen fråga 

om. Även om den första implementations och inlärningsfasen inte var enbart negativ, så 

följer alla de andra problemen vilket gör att det inte var ett färdigt system som skulle 

användas. Det som implementerades var i det närmaste ett testprojekt som fortfarande var 

under utveckling och fortfarande behöver mycket felsökning och uppdateringar för att 

fixa de problem som uppstår. Dessa problem skulle bättre ha kunnat hanteras om systemet 

hade tagits i testdrift på någon Länsstyrelse där det blev ordentligt utvärderat och genom 

en kontinuerlig dialog med utvecklarna fått snabba lösningar på problem. Istället så gick 

Platina ut till alla Länsstyrelser där de skulle börja implementera det i ett ej färdigt skick. 

Att lansera ett system som saknar några av de viktigaste funktionerna, som till exempel 

internetbetalning, för att lösa sin uppgift var enligt mig ett väldigt konstigt beslut. Det 

kommer att innebära att allmänheten får en misstro till att använda systemet eftersom 

ryktet sprider sig om att det går lika bra eller bättre att skicka in en ansökan på det gamla 

sättet med papper.  

 
Istället för att ha fått ett system som var helt redo att implementera inom organisationen 

och som skulle ge ett bra stöd för de nya elektroniska tjänsterna så fick Länsstyrelserna ett 

system fullt med problem som fortsättningsvis kommer att kräva mycket tid och kraft att 

implementerats och kunna användas på det sätt som först var tänkt. Om det någonsin 

kommer tillåtas bli färdigutvecklat. 

 

Lärdomar som dras av det här är att en väl utförd implementation är extremt viktig. För 

att ett system ska gå att implementera så måste det vara färdigutvecklat eller så nära som 

möjligt färdigt, grundliga analyser måste ha genomförts samt att det måste finnas en 

långsiktig plan för systemet efter att implementationen är genomförd. Det är även väldigt 

viktigt att de blivande användarna ges möjligheten att få en förståelse för systemet. Utan 

alla de här delarna så kommer problemen som jag har tagit upp i den här artikeln uppstå 

igen, och igen, och igen. 
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