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Abstrakt 
Att en dator hänger sig, inte gör som man vill eller bara är obegriplig är inget nytt 

fenomen. Dock är detta en del av vardagen på diariet i Regionens Hus i Mariestad, 

där de tre registratorernas arbetsprocesser innehåller ett antal problem som bland 

annat är datorrelaterade. Rapporten beskriver arbetet på diariet, de problem som 

finns, vem som äger problemen, och innehåller också en diskussion runt de befintliga 

problemen. Rapporten tar upp allt från postöppning till sökfel i programmet Diabas 

och mycket annat som ingår i arbetet som registrator. De problem som finns i arbetet 

på diariet har hopat sig över registratorerna som känner att det inte finns någon 

självklar part som de kan vända sig till för att få hjälp. Känslan av maktlöshet är alltid 

närvarande i arbetet när registratorernas datoriserade hjälpmedel inte gör som de vill.  

Rapporten är ett steg i att kartlägga problemen och vem som äger dem, och avsedd 

att bli en hjälp för registratorerna. 

 

Abstract 
A computer that ”locks” itself, doesn’t do what it is supposed to do or just is 

impossible to understand aren’t something new. Nevertheless these are the daily 

problems for the people in the diary at Regionens Hus in Mariestad,  where their work 

processes include a number of problems where some of them are computer related. 

This report describes the work at the diary, the existing problems, the owners of the 

problems, and at the end a discussion about the present problems. The report 

includes everything from the opening of mail to search problems in the Diabas 

program and a lot of other things that also are part of their work. The existing 

problems in the work at the diary has grown to a great load for the employees and 

they stand without any outspoken single part or person that has the responsibility for 

all the problems in their work and that they can turn to for help. The feeling of being 

powerless is always present in the work at the diary when the computer aids don’t 

work as they are supposed to. This report is one step to map the problems and sort 

out who owns them, and is supposed to become a help for the employees at the 

diary.  
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1. Inledning 
Detta examensarbete har genomförts under vårterminen 2002 och är gjort på diariet 

på Regionens Hus i Mariestad. Rapporten handlar om arbetet på diariet och de 

problem som personalen upplever där. Syftet med vårt kandidatarbete var att det 

skulle resultera i en rapport som belyser de problem som finns i arbetet, vem som 

äger problemen och en omfattande diskussion rörande dessa ämnen. Vi har arbetat 

mot diariet på Regionens Hus i Mariestad, men har även varit med på ett möte med 

registratorer från alla diarier inom Västra Götalandsregionen. 

 

Vi kom i kontakt med Regionens Hus i Mariestad tidigt under våren 2002. Intresset 

för denna arbetsplats skapades på grund av att vi tyckte att ”MDA-andan” saknades, 

det vill säga att vi kände att det var ett intressant möte mellan människa och teknik, 

där den befintliga lösningen inte verkade vara den bästa. Vad vi eftersökte var ett 

kandidatarbete där det fanns en stark kontakt till det verkliga arbetslivet vilket vi 

upplevde att detta projekt på Regionens Hus i Mariestad gav möjligheten till. Vi fick 

även en känsla att vi här hade en chans att göra ett arbete som förhoppningsvis 

förbättrar arbetssituationen för registratorerna som arbetar på diariet i Mariestad. 

 

Under vår utbildning på MDA programmet har fokus legat på två läroämnen, 

arbetsvetenskap och datavetenskap. Dessa läses parallellt under utbildningens 

gång. Utbildningen inriktar sig på hur datorer utvecklas och används av människor 

och fokuserar mycket på interaktionen mellan människa och artefakt. Utvecklingen av 

IT-artefakter skapar nya möjligheter, men ställer också nya krav på hur arbete och 

teknik skall utformas. Detta ställer i sin tur krav på dem som skall utforma och 

utveckla IT-artefakter för framtidens behov. Det är här MDA-utbildningen kommer in i 

bilden då den ger kunskaper om både arbete och teknik, och även om människors 

samspel med varandra och med datorer. 

 

1.1 Rapportens upplägg 

Rapporten börjar med en beskrivning av de metoder vi använt samt information om 

de registratorer som varit våra informanter. Efter det följer ett avsnitt med fakta om 

Västra Götalandsregionen och följande på det en beskrivning av diarium. Efter detta 
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följer ett avsnitt med den befintliga teknik som finns i diariet på Regionens Hus i 

Mariestad. Följande avsnitt behandlar diariet på Regionens Hus i Mariestad och en 

detaljerad beskrivning av postöppningsprocessen samt en detaljerad beskrivning av 

hur registratorerna använder sig av Diabas. Nästa avsnitt behandlar de problem som 

existerar i registratorernas arbete. Detta följs av ett avsnitt som kallas för Problem 

ägande där vi skriver om vem som har ansvaret för ett visst problem. Rapporten 

avslutas med en diskussion kring problemen och därefter en sammanfattning.   

 

1.2 Frågeställning 

Vår frågeställning i detta arbete har varit vad det finns för problem i arbetet med 

diarieföringen på Regionens Hus i Mariestad och vem som äger problemen. Fokus 

har legat på arbetsprocessen, de hjälpmedel som registratorerna har att tillgå och de 

problem som finns i samband med detta. 

 

1.3 Registratorer 

De som arbetar på ett diarium benämns som registratorer. Vi har främst haft kontakt 

med de tre registratorerna, Margit, Elisabeth och Carina1, som arbetar i diariet på 

Regionens Hus i Mariestad. Margit, Elisabeth och Carina har alla arbetat varierande 

lång tid på diariet i Mariestad. Margit har arbetat där längst, sedan 1985 och var med 

vid införandet av digitaliseringen av diariet. Elisabeth började arbeta på diariet 1995 

och Carina började arbeta på diariet 2000. Detta har gjort att vi både fått en inblick i 

hur arbetet gick till innan de började använda Diabas samt hur de använder den nya 

tekniken. Vi har därmed haft stort utbyte av deras erfarenheter och det har hjälpt oss 

att skapa en bra överblick över deras arbete. 

 

Vi har även träffat alla de sexton registratorer som arbetar i Västra 

Götalandsregionen under ett registratormöte som hölls i Vänersborg, men detta 

räckte för att vi skulle kunna skapa oss en överblick av hur den generella känslan för 

Diabas är inom registratorgruppen. Detta bekräftade det missnöje med Diabas som vi 

tidigare hade hört fanns inom denna grupp av registratorer. 

1 Namnen är verkliga, efter överenskommelse får de användas 
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2. Metoder 
Här beskrivs de metoder vi har använt oss av i vår studie av registratorernas arbete i 

diariet på Regionens Hus i Mariestad. Vi har med hjälp av metoderna försökt sätta 

oss in i arbetet och skapa oss en bild av hur registratorernas arbete går till, detta 

genom att studera dem i deras arbetssituation. Detta har vi gjort genom att iaktta 

registratorerna i deras dagliga arbete och försökt att inte påverka den miljö som de 

befinner sig i. Även intervjuer har varit en stor del för att skapa en större förståelse av 

våra observationer.  

 

På MDA-utbildningen har vi använt oss av kvalitativa forskningsmetoder för att utföra 

etnografiska studier av miljöer. Kvalitativa undersökningar inriktar sig på detaljstudier 

av en viss situation till skillnad från kvantitativa som inriktar sig på att studera samma 

situation många gånger med olika aktörer. Enligt Ely finns olika typer av kvalitativ 

forskning men det finns sex kännetecken som är gemensamma för dem alla2: 

1. Händelser kan bara begripas rätt om de ses i sina sammanhang. Därför gör 

kvalitativa forskare djupdykningar i miljöer och sammanhang. 

2. Undersökningssammanhangen är inte konstruerade, de är naturliga. Inget är 

förutbestämt eller givet. 

3. Kvalitativa forskare vill att de som undersöks ska tala för sig själva för att 

deras perspektiv ska framgå av ord och handlingar. Därför är kvalitativ 

forskning en samspelsprocess där de undersökta personerna undervisar 

forskaren om sina liv. 

4. Kvalitativa forskare betraktar upplevelsen som en helhet och inte som skilda 

variabler. Den kvalitativa forskningens mål är att uppfatta upplevande som en 

enhet. 

5. Kvalitativa metoder är metoder som stämmer överens med ovan gjorda 

påståenden. Det finns ingen enda allmängiltig metod. 

6. För många kvalitativa forskare föranleder processen en utvärdering av det 

som undersöks. 

 

2 Ely M., (1993), s 10 
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För oss har dessa punkter varit en grund för metodvalen i vårt kandidatarbete. Vi har 

försökt att studera handlingar i sitt sammanhang och miljö. Vi har även undvikt att ta 

något för givet och göra förutsägelser om hur arbetet går till utan istället frågat och 

iakttagit för att vara säkra på informationen. Målet med dessa metoder är att se 

enskilda arbetsprocesser som en del av den hela arbetsprocessen på diariet.  

 

Vi gjorde tre besök på Regionens Hus i Mariestad och var med på ett registratormöte 

i Vänersborg. I och med att de fåtal möten som vi genomfört har vi inte fått någon 

möjlighet att själva prova Diabas.  

 

2.1 Informationssökning 

För att få en inblick i vad regionen arbetar med inför vårt första möte i Mariestad 

utnyttjade vi Västra Götalandsregionens hemsida3 för att få en bild av vad regionen 

arbetade med. Denna sida har vi även använt senare för att hitta fakta om bland 

annat WESTMA4. Detta var något som vi kände att vi kunde läsa själva och 

därigenom spara tid istället för att ställa faktafrågor om regionen till våra informanter. 

Vi har även använt webbsökningar för att få generell information om företaget 

Frontec netSolution5 och Diabas. 

 

2.2 Etnografiska studier 

För att vi skulle kunna skapa oss en helhetsbild och kartlägga det dagliga arbetet på 

diariet har vi använt oss av etnografiska studier. Enkelt kan etnografiska studier 

beskrivas med att de söker svaren i vardagliga arbetssituationer, beteenden kan bara 

förstås i dessa vardagliga arbetssituationer, ser till vad personer gör inte vad de 

borde göra och förstå arbetssituationen utifrån den syn som personen som är del av 

arbetet har6. Dessa studier har helt enkelt gått ut på att vi observerat det som 

registratorerna arbetar med på diariet och för att styrka observationerna har vi 

3 http://www.vgregion.se 
4”WESTMA har bildats genom sammanslagning av de tidigare materialadministrativa enheterna inom 

Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg.”, http://www.vgregion.se/westma/  
5http:// www.netsolution.nu 
6 Blomber J., (1993) s 125 
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kompletterat med intervjuer med registratorerna. För att så tydligt som möjligt 

synliggöra problemen med arbetet på diariet har vi använt våra etnografiska studier i 

kombination med våra erfarenheter från projekt som vi har genomfört under vår 

utbildningstid på MDA-utbildningen. 

 

2.2.1 Intervjuer 

Intervjuer har varit en viktig del av denna rapport och dessa har skett dels i grupp och 

dels en och en med Margit, Carina och Elisabeth. Vi har genomfört cirka 5 intervjuer i 

grupp och cirka 10 intervjuer per telefon. Vi har haft vissa svårigheter med att 

fastställa hur många intervjuer vi gjort enskilt med registratorerna då vi ofta vid 

tillfället istället upplevde det som ett vanligt samtal. Mycket av detta tror vi kommer 

från den informella stämning som skapades oss emellan i gruppen vilket vi i 

efterhand tror har underlättat kommunikationen7. Vår första intervju var mer för oss 

än för dem. Vi hade ingen aning om vad ett diarium arbetade med så intervjun 

bestod mycket av frågor om hur arbetet går till och vilka de främsta arbetsuppgifterna 

är. Denna intervju skedde i grupp och bestod även av en snabb genomgång av 

missnöjet med Diabas. De följande intervjuerna har i större utsträckning berört 

Diabas och problem med det och även hur registratorerna arbetar med det. Som så 

ofta har vi efter intervjuerna fått nya frågor som vi tagit upp vid nästkommande tillfälle 

eller per telefon om så varit möjligt. Intervjuerna per telefon har varit cirka 10 till 

antalet och av varierande längd, från 5 minuter till 20 minuter. 

 
2.2.2 Observationer 

Som ett komplement till intervjuerna med registratorerna har vi haft möjlighet att 

styrka deras fakta med observationer. Genom dessa har vi kunnat skapa oss en 

egen bild av hur de arbetar med systemet. De kvalitativa kan sägas utgår ifrån 

frågorna ”Vad händer? Hur händer det? Hur upplever forskaren det han eller hon 

observerar?”8. Vi har tittat på deras sätt att arbeta för att sätta oss in i deras dagliga 

arbete för som Blomberg säger “…most would agree that ethnography requires a 

period of field work where the ethnographer becomes involved in the everyday 

7 Blomberg J., (1993) s 134 
8 Ely M., (1993) s 18 
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activities of the people studied”9. Dock så blev vi inte involverade i arbetet på det 

sättet som Blomberg förespråkar då både tid och pengar var en bristfaktor. Men vi 

tycker ändå att vi på begränsad tid fått en tydlig inblick i det arbete som 

registratorerna utför. 

 

Vi valde att inte använda oss av videokamera och bandinspelningar under vår studie 

av arbetet. Detta eftersom en del av handlingarna som de behandlar är 

sekretessbelagda. Vi kände även att vi inte ville påverka deras arbete alltför mycket 

som gärna en videokamera eller en bandspelare skulle göra. Med påverkan menar vi 

att närvaron av videokamera kan göra att det vanliga arbetssättet inte kommer fram. 

Istället kan detta göra att personen som filmas tänker efter hela tiden för att göra 

momenten rätt efter regelboken och inte på det sätt som han/hon vanligtvis arbetar.  

 

3. Västra Götalandsregionen 
I projektet arbetade vi mot diariet i Mariestad som är en del av Västra 

Götalandsregionen. 1/1 1999 startades Västra Götalandsregionen som är en 

sammanslagning av landstingen Skaraborg, Bohuslän och Älvsborg samt delar av 

Göteborgs stad verksamhet. Regionen övertog också, på försök, ansvaret för 

regionens utveckling som tidigare tillhört staten. Regionens uppgift i detta 

sammanhang är att skapa ett brett samarbete och en folklig förankring kring Västra 

Götalandsregionens utveckling. Regionen samverkar till exempel med kommuner, 

näringsliv, myndigheter, högskolor och organisationer. Samtidigt har regionen kvar 

rollen som sjukvårdshuvudman, med uppgift att erbjuda invånarna i Västra Götaland 

en god hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård är regionens största 

verksamhetsgren, ungefär 91 % av regionens budget anslås till hälso- och 

sjukvården10. Det finns totalt sex Regionens Hus inom Västra Götalandsregionen och 

dessa ligger i Skövde, Uddevalla, Vänersborg, Borås, Göteborg samt Mariestad där 

vi gjort vårt arbete. Husen har olika avdelningar som arbetar med olika frågor inom 

regionen. I Mariestad är det Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen, Folkhälsokommittén med 

sekretariat, Etik-, prioriterings och vårdgarantikommittén med sekretariat, 

9 Blomberg J., (1993), s 124   
10 “FAKTA utgiven sommaren 2001”, Västra Götalandsregionen Informationsavdelningen 
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Servicenämnden och kansliet för upphandling, WESTMA11, Kansliet för de båda 

hälso- och sjukvårdsnämnderna i Västra Skaraborg och Östra Skaraborg, 

Handikappförvaltningen, Primärvårdskansli, Administrativt servicekontor och 

Patientnämnd med kansli12. Alla Regionens Hus har ett diarium. 

 

4. Diarium 

Diarium kommer från det latinska ordet dies (dag) som betyder dagbok13. Traditioner 

inom diarieföring i Sverige går ända tillbaka till medeltiden då viktiga händelser fördes 

in i dagböcker med samma grundsyfte som idag, nämligen att göra det möjligt att 

återsöka information. I den svenska diarieföringens historia finns tre huvudsakliga 

varianter: 

1. skrivelsediarier, där varje enskild handling registreras för sig 

2. ärendediarier, där handlingar registreras som ingående ärenden 

3. dossier, där handlingar som tillhör samma ärende läggs ihop 

 

Den diarieföring som idag bedrivs av de flesta svenska myndigheter är uppbyggd på 

ärendebegreppet. Fia Evald menar i en artikel att ”...ärende i huvudsak bör vara att 

en handling upprättas av eller inkommer till myndigheten och som föranleder ett 

beslut eller åtgärd av myndigheten inom en begränsad tidrymd”14. Idag är betydelsen 

av ärendediarier vagare. Många myndigheter tillämpar begreppet som om det stod 

för ett ämne, det vill säga att i diariet knyter man ihop handlingar som på ett eller 

annat sätt har en relation ämnesvis till ärenden. Exempelvis kan sägas att alla 

handlingar om EU-ansökningar läggs under samma diarienummer.  

Diarieföringen har tre huvudsyften: 

1. demokrati (offentlighetsprincipen, men även rättsäkerhet med mera) 

2. effektivitet 

3. forskning 

11 ”WESTMA har bildats genom sammanslagning av de tidigare materialadministrativa enheterna inom 

Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg.”, http://www.vgregion.se/westma/  
12 “En region där man kan leva ett gott liv”, Västra Götalandsregionen, Informationsavdelningen, 

Regionstyrelsens kansli 
13 ”Måste jag diarieföra det här?”, Ewa Larsson, kap. 7 s 51 
14 Diarieföring, ärendehantering & dokumenthantering, Fia Evald, ur tidningen Tema Arkiv nr 2 1999 
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5. Befintlig teknik 
Redan första gången vi besökte diariet på Regionens Hus i Mariestad reagerade vi 

på den teknik som fanns. Viss teknik var mer avancerad än vi förväntat oss och 

annan var mindre avancerad än vi förväntat oss. 

 

5.1 Datorer 

De datorer som diariet i Mariestad idag har att tillgå är tre stycken Pentium II 

300MHz, 19 tums skärmar, 64 megabyte RAM-minne och Windows 95 som 

operativsystem. Dock har registratorerna lagt in ett förslag om en uppgradering till 

nyare och snabbare datorer. 

 

Även en scanner finns i ett närliggande rum, se figur 3, för att elektroniskt spara 

inkomna handlingar. Scannern är kopplad till en dator som har Windows 2000 som 

operativsystem och är kopplad till nätverket vilket gör att registratorerna sedan kan 

hämta upp sina scannade dokument från sina egna datorer på sina kontor. 

 

 
Figur 1: Scanner med tillhörande dator på diariet i Mariestad 
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5.2 Program 

De program som används på diariet är i första hand Diabas, Lotus Notes, FAM-

capture och Internet Explorer. Diabas är ett program som används för att diarieföra 

inkommande och utgående ärenden/handlingar eller återsöka ett registrerat 

ärende/handling. Det är tillverkat, säljs och underhålls av Frontec netSolution. Det 

beslutades av styrelsen för Västra Götalandsregionen att alla diarium inom regionen 

skulle använda programmet Diabas. Diabas är inte skräddarsytt för diarierna inom 

Västra Götalandsregionen utan används av även av andra företag och 

organisationer. Några av dessa är samtliga länsstyrelser, Banverket, 

Konsumentverket, Statens pensionsverk, Nutek, JK, Stockholms stad (samtliga 

stadsdelsnämnder), flertalet Försäkringskassor, RFV, Jordbruksverket, 

Skogsstyrelsen15. Det stora antalet kunder som nämns ovan gör att förändringar blir 

svårare att genomföra eftersom det skall passa för flera olika användare. 

 

Programmet bygger på en SQL-databas och arbetar mot flera olika databaser där 

handlingar sparas och registrering sker. I Västra Götalandsregionen arbetar diarierna 

mot 10 olika databaser för närvarande, vilket kan förändras. Databaserna har i Västra 

Götalandsregionen fått sina namn efter förvaltningar/nämnder som finns inom 

regionen, exempelvis WESTMA. Databaserna är belägna i Vänersborg och det är IT-

avdelningen på Regionens Hus i Vänersborg som har hand om dessa. Systemkraven 

för datorn som Diabas används på är ”Minikrav: PC 486/66MHz, Windows 95/NT, 

16Mb RAM, SVGA (1024x768) Rekommenderat: PC Pentium 133MHz eller högre, 

Windows 95/NT, 32MB RAM, SVGA (1024x768)”16. Under våren ska en ny version 

av Diabas installeras som kommer att innehålla nya funktioner 

 

Lotus Notes är mailprogrammet som används av registratorerna, och det är via detta 

program de tar emot sin elektroniska post. Scannern arbetar med ett program vid 

namn FAM-capture. Detta program gör det möjligt att visa de filer som skapas vid 

scanningen. Internet Explorer används i första hand för att använda sökfunktionen på 

15 Källa: Anders Palm på Frontec netSolution via e-mail 020427 
16 http://www.netsolution.nu 
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Västra Götalandsregionens hemsida17. Detta kan exempelvis gälla telefonnummer 

eller adress till någon handläggare. Sökfunktionen på hemsidan för diarieförda 

handlingar finns i två alternativ, en Internetsökning och intranätsökning. Den största 

skillnaden är att sökresultatet på intranät även innehåller avsändare vilket inte visas 

på Internetsökningen. 

 

6. Diariet på Regionens Hus i Mariestad 
Diariet på Regionens Hus i Mariestad har tre anställda som har varsitt kontor, figur 2. 

Utöver detta består diariet av ett arkivrum och ett rum där de har en scanner, figur 3. 

En fax finns i arkivrummet och tidigare stod även en kopiator där. Då det har skett 

ombyggnationer under våren har telefonväxeln för Västra Götalandsregionen varit 

stationerad i arkivrummet under ett antal veckor vilket gjorde att kopiatorn flyttades ut 

i korridoren. I övrigt medförde det inga större skillnader bortsett från att 

registratorerna fick tänka sig för när de var i arkivrummet för att inte störa den 

personalen som pratade i telefon. Arbetet på diariet består av två huvuddelar som vi 

har valt att kalla för Process Postöppning och Process Hantera Diabas, men även att 

svara i telefon och söka efterfrågade handlingar i Diabas eller arkivet ingår i arbetet.  

 

 
Figur 2: Margits kontor på Regionens Hus i Mariestad 

 
 

17 http://www.vgregion.se/ 

 13 

                                            



 

 
 

Figur 3: Miljöbeskrivning över diariet i Mariestad 
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6.1 Process Postöppning 

Arbetsdagen på diariet i Mariestad börjar med postöppningen. Postöppningen 

innefattar inte bara öppnandet av post från postverket utan även internpost för både 

Västra Götalandsregionen och Regionens Hus i Mariestad, elektronisk post, fax samt 

övrigt överlämnade handlingar (handlingar som överlämnas personligen). Exempel 

på post som kan komma in är anbud, ansökan till tjänst, ansökan ur fond, beslut av 

olika slag från kommuner, fakturor och reklam. De handlingar som ska diarieföras är 

bland annat ansökan om bidrag, anmälan till myndighet, ansökan av vårdavtal, 

begäran om yttrande, protokoll från annan myndighet inom regionen med mera. 

Regionens Hus i Mariestad får cirka 500 försändelser varje vecka, och dessa ska 

sedan registreras i Diabas, se bilaga 1. 

 

Den inkommande posten anländer först till vaktmästeriet som ligger i ett närliggande 

rum till diariet, se figur 4. När vi observerade postöppningen gick det till så att 

Elisabeth gick ut till vaktmästeriet där den första sorteringen sker. Hon sorterade 

posten efter vad som skulle öppnas med en gång, vad som skulle skickas vidare till 

andra avdelningar inom Regionens Hus i Mariestad, felsänd post och vad som 

innehöll ekonomirelaterad post, så som sjukreseersättning. All post fick en 

datumstämpel och den post som skulle vidare inom Regionens Hus sorterades 

sedan in i olika fack beroende på vart det skulle. Den felsända posten fick antingen 

en returadress eller en ny adress som förmodades vara den rätta, och den 

ekonomirelaterade posten lades i ett fack för att sändas vidare till den avdelningen. 

Posten som skulle öppnas lades i en hög som en av vaktmästarna tog och körde 

igenom en apparat som skar bort den övre delen och ena sidan av kuverten och 

därmed öppnade dem. För att registratorerna skall få öppna ett brev adresserat till en 

handläggare på Regionens Hus i Mariestad krävs en fullmakt från denne, som 

bekräftar att registratorer har rätt att öppna brev adresserade till honom eller henne. 

På frågan hur det var med fullmakter för att få öppna kuverten berättade Elisabeth att 

för dem var det enklare att komma ihåg de handläggare som de inte fått fullmakt av 

än de som det fått fullmakt av. Detta då det är bara ett fåtal handläggare som de inte 

har fått fullmakt av. Elisabeth tittade nu igenom innehållen i kuverten för att se om det 

var något av detta som skulle sändas vidare utan att diarieföras, exempelvis brev om 

sjukreseersättning. De flesta av dessa brev gällande sjukreseersättning är märkta 
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med detta på utsidan av kuvertet av avsändaren som skrivit dit detta ovanför 

adressen. Dock är inte alla brev märkta, så för säkerhets skull kontrollerade Elisabeth 

detta för att vara säker.  

 

Efter detta tog hon den hög som nu skulle diarieföras med sig till sitt kontor. Här 

skedde nu den andra sorteringen. Nu sorterade hon efter vilken databas det skulle 

diarieföras i och vem av de tre registratorerna som ansvarar för den databasen. 

Exempelvis så ansvarar Elisabeth för databasen Västfastigheter och Margit för 

Handikappförvaltningen och så vidare, se bilaga 2. Under denna sortering kom 

Carina och tog en del av den osorterade högen och gick in på sitt kontor där hon 

gjorde en likadan sortering. Även Margit kom in till Elisabeth och tog en del av den 

osorterade högen och gick in på sitt kontor för att sortera denna. När de alla tre var 

färdiga tog de med sig den sorterade posten och möttes inne på Elisabeths kontor. 

Här delade de nu ut de högar de sorterat till den av de tre som skulle ha den för 

diarieföring. Det var även här som de diskuterade den post de var osäker på, 

exempelvis om den var adresserad till en handläggare som hade slutat eller om den 

var adresserad till någon som de inte kände till. Även de handlingar som de var 

osäkra på vilken databas de skulle diarieföras i diskuterades här. En annan fråga 

som kan dyka upp är vem som är rätt mottagare av posten? Detta gäller den post 

som bara adresserad till Regionens Hus i Mariestad det vill säga att det inte 

specificerat till en viss person. De skall även ta hand om den felsända posten och 

skicka den till rätt adressat vilket innebär att adressökande även det är en del av 

arbetet. 
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Figur 4: Miljöbeskrivning över diariet på Regionens Hus i Mariestad 

 

 

Miljöbeskrivningen ger en övergripande bild av registratorernas arbetsplats. 

Numreringen visar hur de förflyttar sig mellan de olika rummen för att utföra sina 

arbetsuppgifter. 

1. Sorterar och hämtar posten på vaktmästeriet och går sedan tillbaka till 

kontoret. 

2. Gör en andra sortering på något av registratorernas kontor, där de delar upp 

posten efter de databaser som de har hand om. 

3. Registrerar posten i Diabas. 

4. Går till scannern för att scanna dokument och går sedan tillbaka till kontoret. 

5. Kopierar handlingarna, går sedan tillbaka till kontoret. 

6. Arkiverar handlingarna i arkivet och går tillbaka till kontoret. 
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6.2 Process hantera Diabas 

Efter postöppningen börjar registratorernas användning av Diabas. I Diabas sker den 

elektroniska diarieföringen, det vill säga registreringen av ett ärende eller handling. 

Här kan även diarienummer reserveras i respektive databas för ett ärende. 

Diarienumret som tilldelas är ett nummer som gäller för hela ärendet, åtgärdsnumret 

gäller för de handlingar som är kopplade till ett visst ärende. Reservation sker när 

handläggare startar ett ärende och behöver ett diarienummer för att skicka sin 

handling. På varje handling måste ett diarienummer skrivas på och har handläggaren 

inget diarienummer för ärendet så ringer denne ner till diariet och reserverar ett 

diarienummer. Detta innebär att registratorerna tar de nödvändigaste uppgifterna om 

handlingen och därefter fyller i dessa i Diabas som i sin tur genererar ett 

diarienummer. Handläggaren fyller i diarienumret på sin handling och skickar ner den 

till diariet som fyller i de uppgifter som saknas i Diabas och diarieför handlingen. 

Vissa av handlingarna scannas in och sparas därefter i elektronisk form. Vilka 

handlingar som scannas beror på vilken databas de tillhör, då registratorerna bara 

sparar handlingar i elektronisk form till vissa databaser, exempelvis databasen för 

Regionstyrelsen, se bilaga 2. En kopia tas på handlingen som skickas till 

handläggaren medans originalet arkiveras på diariet efter databas och diarienummer. 

 

Starten av Diabas sker via skrivbordet i Windows. Där har registratorerna en genväg 

till en mapp som heter ”Diabas”. Här dubbelklickar de på en ikon med namnet 

”Ärende” och ett inloggningsfönster kommer upp. Där skrivs ”Databas”, ”Användarid” 

och ”Lösenord” in (figur 5). 
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Figur 5: Inloggningsfönster 

 

När detta är utfört kommer man till ett nytt fönster som kallas för ”Ärende” där flera 

olika valmöjligheter finns. Dessa val beror på vad som skall göras. De två val som de 

oftast använder är ”Ärende-Blad” och ”Ärende-Lista”, (figur 6) ”Ärende-Blad” 

använder de om diarienumret är känt. Om registratorerna inte känner till diarienumret 

söker de upp detta via ”Ärende-Lista”. För att starta något av valen dubbelklickar de 

på den ikonen.  

Databas 

Användarid 

Lösenord 
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Figur 6: Ärendefönster  

 

6.2.1 Okänt Diarienummer 
Ska de söka upp ett ärende där de saknar diarienummer väljer de ”Ärende-Lista”. 

Ärendelistan har fem olika flikar och alla är till för sökningar (figur 7). Här under Flik 1 

”Ärende” kan de söka i de olika fält som finns, men sökordet måste skrivas inom 

procenttecken, exempelvis %Nilsson%. Sedan trycker man på knappen Sök. 

 
Figur 7: Ärendelista, Flik 1: ”Ärende” 

Ärende-Blad

  

Ärende-Lista 

%Nilsson%

 

Flik 1 

”Ärende” 

 

Sök 
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Resultaten visas i en lista där de kan dubbelklicka för att öppna ett ärende och se om 

det är det eftersökta. Skulle det visa sig att inget av alternativen i denna sökning 

under Flik 1 ”Ärende” stämmer så kan det vara värt ett försök under Flik 2 ”Åtgärd” 

(figur 8). 

 
Figur 8: Ärendelista, Flik 2: ”Åtgärd” 

 

Skillnaden mellan de två sökningarna beskrivna ovan är att under Flik 2, ”Ärende”, 

söker programmet på ärendet och bara informationen om ärendet. Detta till skillnad 

från Flik 1, ”Åtgärd”, där det räcker med att sökordet finns med i en av 

Åtgärdsradsraderna (figur 10) för att det skall klassas som träff. 

 
6.2.2 Registrering 

Många av registreringarna börjar med att de söker upp ett ärende för att föra in en 

åtgärd. När registratorerna i ovan nämnda sökning hittat rätt ärende öppnar de detta 

för att sedan öppna ”Ärende-Bladet”, (figur 9): 

Flik 2 

”Åtgärd” 
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Figur 9: Ärendeblad, Flik 1 ”Allmänt” 

 

De blå fälten är obligatoriska, ”In/ut”, ”Ä-typ” (ärendetyp), ”Namn”, ”Handläggare”, 

”Enhet” och ”Beskrivning”, och måste fyllas i när de registrerar ett ärende. Om detta 

inte görs går det inte att spara ärendet. ”In/ut” visar de datum då ärendet fått ett 

diarienummer reserverat eller när det inkom första gången. I ärendetyp, ”Ä-typ”, 

beskrivs vilken typ av ärende det är, till exempel Inkommande skrivelse, Utgående 

skrivelse, Annat (PM). ”Handläggare” visar namnet på handläggaren för detta ärende 

och ”enhet” står för vilken enhet ärendet behandlas av. Enheten skrivs in stadsvis, till 

exempel om handläggaren tillhör en enhet i Mariestad så skrivs Mariestad in. I 

”Beskrivning” kan registratorerna fylla i valfri beskrivning av ärendet som underlättar 

en återsökning. Detta kallas också för ärendemening.  

 

Handlingar som inkommer och tillhör ett befintligt ärende registreras under Flik 2, 

som är ”Åtgärd”, på den så kallade Åtgärdsraden, (figur 10) 

In/ut 

Ärendetyp 

Handläggare/ 

Ärendemening 

Beskrivning 
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Figur 10: Ärende-Blad, Flik 2: ”Åtgärd” 

 

Här finns mycket av informationen som berör ärendet och som följer med från Flik 1 

”Allmänt”. Informationen om handlingen fylls i under Åtgärdsraden och börjar med ett 

nummer som Diabas själv kan skapa, men registratorerna inom Västra 

Götalandsregionen har kommit överens om att detta nummer inte ska användas då 

de tycker att detta nummer är ologiskt och krångligt. Istället fylls numren i av 

registratorerna när Åtgärdsraden är markerad och man har tryckt Insert. Efter detta 

fylls ”Åtgärd” under Flik 2 i, och det talar om vilken typ av åtgärd det är, exempelvis 

PM, Avtal eller Beslut. Registratorerna har en lista med olika typer de kan fylla i. 

”Beskrivning” är nästa fält och syftar på en beskrivning av den specifika handlingen, 

exempelvis ett anställningsbeslut. Detta är lite knepigt att fylla i och går till så här: 

först trycker man på menyknappen ”Redigera”, (figur 10). Sedan väljer man ”Zooma” 

i denna rullgardinsmeny, ett nytt fönster kommer upp där beskrivningen skrivs in, 

sedan trycker på en knapp med texten ”OK” och sedan på samma knapp en gång till. 

Anledningen till att de trycker på knappen två gånger är för att fönstret inte stängs vid 

det första knapptrycket, men vid det andra. Sedan fylls namnet på handläggaren för 

handlingen in, viktigt att notera är att det inte behöver vara samma handläggare för 

handlingen och ärendet. ”Enhet” är även här staden där handläggarens enhet är, 

exempelvis Mariestad. ”Ink/Utg.” genereras om det finns ett datum ifyllt när 

handlingen inkom eller om det finns ett datum för när det utgick. Vid inkomstdatum är 

Åtgärdsraden 

Redigera 

Flik 1, 
”Allmänt” 

Bevakningsdatum 

 23 



det ett ”I” som genereras till kolumnen och vid utgående är det ett ”U”. Det datum 

handlingen kom in fylls i under ”Ink. datum” och utgående datum under ”Utg. datum”. 

Ett annat fält de använder ibland är ”Bevakningsdatum”, under ”In/ut” fältet, (se figur 

9). Detta är ifall det är något speciellt som sker ett speciellt datum som de behöver 

vara observanta på, exempelvis att ansökningstiden till en tjänst går ut. Något som 

tyvärr inte syns men som de fyller i är ”Avsändare” och ”Mottagare”, detta fylls i med 

namnen. Likaså syns inte kolumnen ”c/o” där de kan skriva in ett namn på 

handläggare om handlingen kommer från exempelvis Socialstyrelsen. Är det så 

skrivs Socialstyrelsen som ”Avsändare” men om det finns en uppgift på vem som är 

handläggare för detta på Socialstyrelsen skrivs detta in under ”c/o”. Även tre stycken 

adresser fylls i under ”Avs/Mot”, avsändaradress, mottagaradress och adress till 

förvaltningen för handlingen, exempelvis WESTMA. Detta görs för att de skall veta 

vart handlingen befinner sig om någon skulle efterfråga detta. 

 

Många andra funktioner och fönster finns i Diabas men det är inte ofta som de 

används av de som arbetar på diariet på Regionens Hus i Mariestad.  
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7. Problemområden 
I arbetet på diariet på Regionens Hus i Mariestad finns ett antal problem. Detta 

stycke kommer att ta upp dessa problem efter de områden som de tillhör. 

7.1 Databaser  

Ett stort problem med databaserna är att de tar lång tid att koppla upp mot. Det kan 

ta upp till tio sekunder med de datorer som används på diariet i Mariestad. Vi har sett 

exempel med snabbare datorer men tidsskillnaden för uppkopplingen mot en 

databas i Diabas har varit marginell. 

 

Sökning är ett annat tidskrävande moment. För det första måste man koppla upp mot 

rätt databas då det inte går att söka i alla databaser samtidigt. Om handlingen inte 

finns i den databasen som man söker i kopplar man ner från den databasen och 

koppla upp mot den som man tror att handlingen kan finnas i. Sökningen är långsam 

och genererar svar som inte alltid överensstämmer med vad som eftersöks.  

 

Vad registratorerna i Mariestad har önskat är en stor databas med ett mappsystem 

liknande utforskaren i Windows istället för det system med många databaser som de 

har idag, eller i alla fall en funktion som gör att det går att göra en sökning över alla 

databaser på en gång. Förslaget om en stor databas fick avslag hos regionen. 

Frontec netSolution kan inte ordna så att det går att söka över alla databaser 

samtidigt då brandväggarna mellan databaserna hindrar detta. 

 

7.2 Exempel på tidsåtgång 

Under ett av våra möten med en av registratorerna i Mariestad fick vi en tydlig insikt i 

hur långsamt Diabas är. Detta är ett av de problem som de upplever som störst då 

det går åt mycket tid till att bara vänta. Ett exempel är Margit Brandts skrivelse där 

hon under punkt 8 skriver: Dessutom är vårt diariesystem långsamt och det tar tid att 

få fram Ärendelista och Ärendebild, se bilaga 3. Det är lätt att säga att programmet 

inte är speciellt långsamt, men när vi fick en demonstration av det i en arbetssituation 

blev det väldigt tydligt hur långsamt det verkligen är. Speciellt vid en situation blev det 

extra tydligt: 
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Telefonen ringer och Elisabeth svarar. En person söker ett hyresavtal från ett visst år. 

Elisabeth startar Diabas samtidigt som hon ställer några frågor som kan hjälpa henne 

i sökningen. Hon skriver in lösenordet, väljer en databas att koppla upp sig emot, 

tystnad följer. Nästan tio sekunders tystnad och det känns som en nästan pinsam 

tystnad. Elisabeth ställer en fråga på nytt för att försäkra sig om att hon söker på rätt 

sak. Hon skriver in sökordet och startar sökningen. En ny tystnad uppstår, något 

kortare men inte mycket. Hon får inga resultat som passar in i det som personen i 

telefon söker. Det visar sig att det som söks är så gammalt att det inte finns diariefört 

elektroniskt utan finns i arkivet i källaren. Elisabeth säger att hon skall gå ner och leta 

och ber att få återkomma. Samtalet avslutas. Under detta samtal upptäckte vi vilken 

tid Diabas tar av deras arbete. 

 

7.3 Sökexempel 

Vi fick även bevittna något mycket spännande i samband med användningen av 

Diabas. Carina och Elisabeth gjorde samma sökning på sina datorer och fick olika 

resultat. Databasen RSK valdes och första sökningen bestod endast av ordet 

Guldvingen. Till att börja med startades ”Ärende-Lista”, Flik 1 med namnet Ärende 

valdes och sedan skrevs Guldvingen in under fältet Beskrivning, (figur 9). Vid sökning 

i Diabas sätts det som skrivs in mellan procenttecken, så deras första sökning såg ut 

så här: %Guldvingen%. 
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Figur 11: Ärende-Lista, Flik 1: ”Ärende” 

 

Detta gav 0 träffar hos både Elisabeth och Carina. Andra sökningen gjordes även 

den under Ärendefliken men nu i fältet Namn och vi sökte på Rent-A-Doktor. Detta 

skrevs in som %Rent-A-Doktor%. Fortfarande 0 träffar hos både Elisabeth och 

Carina. Detta var något som skapade diskussion mellan de två då de ansåg att de 

borde ha fått ett antal träffar eftersom de visste att de skrivit in detta flera gånger. Nu 

ändrade de till Flik 2 som är Åtgärd, fortfarande sökte vi på %Rent-A-Doktor% under 

fältet ”Namn”, (figur 12).  

Flik 1 

%Guldvingen% 
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Figur 12: Ärende-Lista, Flik 2: ”Åtgärd” 

 

Inte heller denna gång fick de några träffar vilket åter igen gjorde att det skapades 

diskussion. Ett nytt försök gjordes under Flik 1 ”Ärende” med bara ordet Rent, 

%Rent%. Här dök det riktigt intressanta upp. Elisabeth fick på sin dator 2 träffar, men 

Carina fick återigen 0. Detta är väldigt förundrande då de befann sig i samma 

databas när sökningen gjordes och ingen av dem har tillgång till något som inte den 

andra har. Sökresultatet borde ha varit detsamma för båda. Nu bytte vi tillbaka till Flik 

2 ”Åtgärd” och sökte nu i fältet ”Namn” på Rent-A-Doctor, %Rent-A-Doctor%, som vi 

upptäckt att Elisabeth stavat med k innan. Resultatet blev att Carina som hela tiden 

stavat med c i doctor fick 0 träffar, men Elisabeth fick 5. En omstart av databasen 

gjorde att de båda tillslut fick lika resultat i antalet sökresultat. 

 

7.4 ”Det gör lite som det vill” 

Vad problemen genererar är en känsla av att registratorerna som arbetar med 

Diabas i många fall känner att de inte har kontroll över programmet. Det är helt enkelt 

för instabilt och gör lite som det vill. Detta problem är tydligt när det kommer till det 

som kallas för Personfakta, (figur 13). Detta är det som de använder för att fylla i 

sekretessbelagda uppgifter, oftast anbud. När vi tittade på detta fick vi se hur en lista 

rullades upp med Information men helt plötsligt var det en helt tom rad. Elisabeth är 

den av de tre anställda som använder detta oftast då anbuden vanligtvis tillhör en av 

Flik 2 

”Åtgärd” 

%Rent-A-Doktor% 

Namn 
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de databaser hon ansvarar för. Hon berättade att hon vid ett tillfälle hade skrivit ut en 

papperskopia dagen innan för att sedan jämföra dagen efter och upptäckt att det 

verkligen försvinner uppgifter. Elisabeth berättade även att det inte behöver vara hela 

rader som försvinner utan att det kan vara delar av en rad (en cell i en kolumn).  

 

 
Figur 13: Personfakta 

 

Nu arbetar Elisabeth så att hon skriver ut listorna och går igenom dem noga för att se 

att det verkligen finns kvar den information hon skrivit in. Hon sa även att Frontec 

netSolution inte lyckats med att återskapa detta problem hos sig och därmed inte 

kunnat lösa det.  

 

7.5 Scannerprocessen 

Vissa handlingar arkiveras både elektroniskt och i den traditionella pappersformen. 

Detta är beroende på vilken databas de skall diarieföras i. Idag är det 5 databaser 

som de scannar till. Även denna process tar tid då scannern är belägen i ett annat 

rum. Dock tycker de som arbetar att det är positivt att få gå till detta rum så att de ”får 

röra lite på sig” under arbetsdagen.  De kan dock bli för mycket springande ifall det 

börjar krångla och de måste scanna om sitt dokument. Sträckan mellan de kontor där 

de arbetar och rummet med scannern är inte lång men är även det en tidsfaktor som 

blir stor när den upprepas. Det största problemet med scannerprocessen är dock att 

Knapp i Ärendebladet 

för att komma till 

Personfakta 

Listan 
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filer har försvunnit spårlöst vilket har resulterat i att registratorerna fått scanna om de 

dokument som de redan scannat en gång.  

 

7.6 ”Förbjuden åtgärd” 

Ibland utför Diabas en ”Förbjuden åtgärd”. En ruta kommer upp som talar om detta 

och i denna ruta finns även en möjlighet att skriva något om vad som hänt när felet 

uppstod. Meningen är att detta skall, om problemet är återkommande för liknande 

situationer, rapporteras till Frontec netSolution. Samtidigt skall en logfil skickas med 

för analys hos Frontec netSolution. Dock har registratorerna i Mariestad aldrig gjort 

detta då de det först på mötet Vänersborg uppdagades att detta inte rapporterades 

automatiskt vilket registratorerna hade trott. ”Jag trodde i min enfald att det var någon 

som satt och läste det som vi skrev in” berättade Margit för oss vid en senare 

intervju. 

 

7.7 Säkerhet  

Då diariet arbetar med många sekretessbelagda uppgifter anser registratorerna att 

säkerhet är en viktig del i ett system som Diabas. Då filer försvinner i 

scanningprocessen, meningar som inte sparas i vissa fält och felaktiga sökningar 

känner de att detta måste bli bättre. 

 

Vi har även upptäckt säkerhetsbrister på hemsidan18 för Västra Götalandsregionen 

och pratat med personen som gjort sidan och fått bekräftat att den sida vi kom åt inte 

skulle vara tillgänglig för oss. Han skulle titta på det och spärra den sidan. Inget 

allvarligt problem hade uppstått ifall vi ändrat information på denna sida, bara vissa 

rubrikändringar under Diariets hemsida. 

 

7.8 Omstart 

Ett av de problem som först inte nämndes var omstarten av datorerna. Det 

påpekades när vi förvånat konstaterade att de använde Windows 95. Vad vi häpnade 

18 http://www.vgregion.se 
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över var att de använde ett gammalt operativsystem som många valt att uppdatera 

så fort det gick. Vi frågade om de ofta fick starta om sina datorer på grund av att de 

låste sig. De sa att detta skedde ett antal gånger per dag och var ytterligare en 

stressfaktor i och med den tid detta moment tog. 

 

Vi gjorde ett snabbt test där det visade sig att det går att vara uppkopplad mot flera 

databaser samtidigt på samma användare. Dock meddelade de anställda att detta 

ofta orsakade att datorn ”hängde sig” och att det fick starta om. Detta är synd då det 

skulle spara tid från den långsamma inloggningen.  

 

7.9 Grafik 

Även grafiken är ett problem. Idag kan de inte ens uppfylla minikraven för Diabas på 

upplösningen, 1024*864, utan får istället använda 800*600. Vi provade att ändra till 

1024*864 men det skapade ett flimmer i mitten av skärmen som var väldigt 

irriterande och gjorde att man inte kunde se vad som stod i denna yta av skärmen. 

Om detta beror på bristande kapacitet i grafikkortet eller monitorn vet vi inte. 

 

7.10 Kommunikation 

Ännu ett problem är kommunikationen mellan registratorer och de som jobbar på 

Frontec netSolution. Vi fick själva tillfälle att se och uppleva detta på ett möte för 

registratorgruppen som ägde rum i Vänersborg. Registratorgruppen består av alla 16 

registratorer som jobbar med diarieföring inom Västra Götalandsregionen. Vid detta 

möte var även en person från Frontec netSolution närvarande för att svara på frågor 

om Diabas. Här märktes det tydligt att det var två världar som möttes. Framförallt var 

det två olika yrkesspråk. Med yrkesspråk menar vi det fackspråk, termer och uttryck 

som följer ett arbete, och även den interna kommunikation som finns i en 

arbetsgrupp. På detta möte fick registratorerna en chans att peka på problem och fel 

som de haft eller upplevt med Diabas och personen från Frontec netSolution svarade 

så gott han kunde på de frågor som fanns. De han inte kunde svara på skrev han ner 

på en lapp och lovade att ta med tillbaka till Frontec netSolution för att åtgärda så 

snabbt som möjligt. Som hjälpmedel hade mannen från Frontec netSolution en 

bärbar dator som var kopplad till en projektor vilket gjorde att vi som satt som ”publik” 
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kunde följa det han gjorde i Diabas på en duk framför oss. När någon av 

registratorerna förklarade ett problem så förstod nästan alla andra närvarande 

registratorer vilket problem personen syftade på och några av dem hjälpte till att 

förklara. Dock så tog det ofta en längre stund innan personen från Frontec 

netSolution förstod vad de syftade på fullt ut. Det är här vi tycker de stora 

skillnaderna i yrkesspråk blir riktigt tydliga. Varför vi tar upp detta är för att vi som 

MDA’are har fått lära oss att först lära känna en arbetsmiljö och sedan hitta det mest 

passande hjälpmedlet. I perioden när vi skall lära känna en arbetsmiljö är det näst 

intill omöjligt att inte få en inblick i yrkesspråket i denna miljö. Detta i sin tur 

underlättar längre fram när ett hjälpmedel, exempelvis ett datorprogram, börjar 

krångla. Termer och yttryck kan härledas och kännas igen. Även om man kanske inte 

förstår allting fullt ut på en gång så blir det enklare om man har en tydlig inblick i 

arbetet och dess yrkesspråk. Vi tycker att det verkar som om Frontec netSolution inte 

har den tydliga inblick i arbetet som hade varit bra för att underlätta kommunikationen 

så mycket som möjligt. 

 

8. Ägande av problem 
Så vem ansvarar då för de problem som finns? Enligt vår kartläggning är det fyra 

olika aktörer: Regionens Hus i Mariestad, Västra Götalandsregionen, Frontec 

netSolution och registratorerna själva. Dessa fyra tillsammans är de som ansvarar för 

de problem som finns i diariet på Regionens Hus i Mariestad.  

 

Regionens Hus i Mariestad har ansvaret för de datorer och operativsystem som de 

anställda på diariet arbetar med. Dock prioriteras inte diariet i denna fråga då de har 

de långsammaste datorerna i hela Regionens Hus i Mariestad. Det vill säga att ett 

stort ansvar för att det går långsamt och ”hänger sig” ligger lokalt i huset.  

 

Västra Götalandsregionen äger problemen kring hemsidan, http://www.vgregion.se , 

som utvecklats av regionen själva. På denna hemsida finns en länk till diarierna där 

det går att söka efter diarieförda handlingar/ärenden. Även sökfunktionen som ingår 

på hemsidan är utvecklad av regionens IT-avdelning. Den funktion som hämtar 

information från de databaserna som diarierna använder och sedan uppdaterar detta 

på hemsidan, är gjord av IT-avdelningen själva och gör att de även ansvarar för den 
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delen. IT-avdelningen har även hand om själva databaserna om problem skulle 

uppstå med dem eller om platsbrist uppstår så är det IT-avdelningen som 

registratorerna på diariet i Mariestad vänder sig till för att detta skall åtgärdas. 

 

Frontec netSolution ansvarar för Diabas och FAM-capture. Diabas är det program 

som ser till att databaserna kopplas till programmet och FAM-capture sparar de 

scannade dokumenten och gör så de kan kopplas till ett visst ärende i Diabas. Detta 

innebär att de problem som finns med Diabas ligger hos Frontec netSolution. 

Problemet med de filer som försvinner under scanningprocessen behöver lokaliseras 

innan det att någon ansvarig ses ut. Detta problem kan ligga i FAM-capture eller 

någon annanstans på vägen mellan FAM-capture och Diabas eller i själva Diabas. 

Problemet med att filer försvinner i scanningprocessen har inte lyckats återskapats 

av Frontec netSolution.  

 

En fråga är hur mycket registratorerna själva äger av problemen. En sak som de 

själva nämnt är bristen på egna rutiner för att fylla i vissa fält i Diabas, framförallt 

fältet beskrivning. Även frågan om kunskap och utbildning ligger hos registratorerna. 

De måste påpeka för den person som är ansvarig för utbildning, att den utbildning 

som varit inte har varit bra och att det behövs mer, och inga kurser i Word utan 

relevant utbildning. Med relevant utbildning menar vi att det är kunskap om Diabas 

och andra program som de använder, datorer som hårdvara och vissa 

grundkunskaper om vad man kan göra när något går fel i en dator. 

9. Slutdiskussion 
Så vad kan vi då säga efter att genomfört detta arbete? Lite av varje faktiskt. Till att 

börja med så finns det inte en ensam part som ansvarar för att problemen finns i 

arbetet på diariet på Regionens Hus i Mariestad. Snarare är det så att många bäckar 

små gör en stor å. Varken Diabas som program eller bristande kunskap hos 

registratorerna kan lastas för den situation som har uppstått. Men vad kan vi då säga 

om de problem som finns? För det första tycker vi att det är ett allvarligt problem att 

personer som arbetar med sekretessbelagda uppgifter använder ett operativsystem, 

Windows 95, som har stora säkerhetsbrister. Att datorerna som hårdvara inte ens 

uppfyller minikraven för Diabas är även det under all kritik. Diabas som program har 

många små fel och är inte anpassat fullt ut till de arbetsuppgifter som registratorerna 
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har i sitt dagliga arbete. Idag arbetar registratorerna med Diabas på ett sätt som inte 

förenklar deras arbete, vilket är grundtanken med ett hjälpmedel. Enligt Norman är 

detta inget nytt fenomen utan något som diskuterats länge inom teknikområdet19. 

Komplexiteten inom tekniska hjälpmedel och varför de är så komplexa är något även 

det som diskuterats en lång tid20. Diskussionen har även innefattat om det är 

nödvändigt med denna komplexitet i den nya tekniken. Tiden som går från att behov 

av uppdateringar uppstår tills att uppdateringar görs är för lång och många av de 

ändringar som görs tycker inte registratorerna är något som de använder speciellt 

mycket. Även tiden mellan den utbildning som registratorerna fick på Diabas och 

scanner till dess att det togs i bruk var alldeles för lång och gjorde att registratorerna 

hann glömma det mesta.  

 

Windows 95 är något som vi gjort registratorerna uppmärksamma på vilket har 

resulterat i att de har lagt in ett förslag på nya datorer med nytt operativsystem. Först 

och främst hoppas vi att uppdateringen skall ge ett nyare och stabilare 

operativsystem, exempelvis Windows 2000 eller Windows XP, och att minikraven på 

grafik för Diabas kan uppfyllas. Just operativsystemet tror vi är den största orsaken 

till alla de omstarter registratorerna får göra av sina datorer idag. Vi vet att förslaget 

har framförts och vi hoppas på att detta snart kommer att gå igenom och att 

registratorerna inom en snar framtid får nya datorer. 

 

Att istället ha en grund i Diabas och sedan skräddarsy utifrån denna grund beroende 

på organisation är något som vi tror skulle fungera bättre för registratorerna som 

arbetar med det. Dock är detta något som blir en tidskrävande procedur för de 

personer som skall göra den anpassningen av grunden, då detta kräver en stor 

inblick och förståelse av organisationen för att få ett bra resultat21.  

En nackdel med att införskaffa ett nytt skräddarsytt system för registratorerna är att 

det kommer att innebära större kostnader för Västra Götalandsregionen till skillnad 

från att använda ett program som är anpassat för flera olika användare, dels i 

utvecklingskostnader, dels i utbildning av registratorerna.  

19 Norman, (1998) s 165 
20 Norman, (1998) s 167 
21 Gärtner and Wagner (1996), s 196 
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Ett annat alternativ är att byta system helt. Visst kommer det att medföra ett antal fel 

och problem till att börja med, men om detta system kan utvecklas av ett företag som 

ligger inom regionen och har en närhet till registratorerna, tror vi skulle underlätta 

kommunikationen. Kommunikationen är en viktig del i vad som än kommer att hända 

då det idag finns stora problem på detta område. Ett tredje alternativ är att se om det 

finns något annat diariesystem som skulle passa diariet på Regionens Hus i 

Mariestad bättre. 

 

Vad som även vore en fördel är om registratorerna sätter sig ner och diskuterar sig 

fram till bestämda rutiner i diarieföringen, exempelvis de sökord som skrivs in. Ett 

enhetligt system för detta skulle underlätta en återsökning även om de söker i en 

databas de inte brukar arbeta med. Rutiner som dessa kommer med största 

sannolikhet även att underlätta när andra personer, nya registratorer, skall söka i 

databaserna i framtiden. Kunskapen om Diabas och datorer hos registratorerna är 

något som borde prioriteras genom utbildning. Denna kunskap medför troligtvis att 

förståelsen för Diabas och vad som kan göras åt problemen ökar. Detta skulle även 

underlätta kommunikationen mellan registratorernas och Frontec netSolution. 

Hårdvarumässigt vore det bra om en plan tas fram där datorerna som registratorerna 

arbetar med uppdateras med jämna mellanrum. Detta skulle göra att datorerna hela 

tiden har en bra prestanda om de uppdateras smått med jämna mellanrum och inte 

går så lång tid att datorerna är soptippsmaterial och byts ut helt.  

 

Något som alla problemen för med sig är en känsla av maktlöshet som vi upplevt när 

vi besökt diariet i Mariestad. Vi tycker att de tre registratorer som arbetar på 

Regionens Hus i Mariestad är värda all heder. De får lida för problem som de till 

största del inte skapat själva. De har blivit lidande i en kamp för modernisering och 

datorisering utan att de själva fick vara med och säga sin åsikt fullt ut. 

Konsekvenserna av detta är vad registratorerna arbetar med varje dag. Diariet kan 

jämföras med en klocka, man tänker inte på den tills den dagen då den inte fungerar. 

Vad skulle reaktionerna bli om allt en dag brakar samman och ingen inkommande 

post diarieförs, inga handlingar når sina handläggare och ingen annan utgående post 

skickas? Antagligen starka och högljudda, men tack vare tre tappra människor som 
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står ut med dessa problem så fungerar fortfarande klockan, även om den skulle 

behövas ses över. 

 

Det är svårt för oss att ge konkreta förslag om vad som borde göras, men efter att ha 

sett hur arbetssituationen är idag, verkar alternativet att bygga om från grunden inte 

avlägset. Vi vill dra parallellen till ett husbygge. Om gjutandet av grunden blir fel så 

kan man till en viss del anpassa själva husbyggandet efter det och ändå få ett 

acceptabelt resultat. Om grunden verkar bra, huset byggs och sedan rasar ihop 

bygger man inte gärna på samma grund igen. Om detta inte skulle gå att genomföra 

och man absolut vill ha kvar grunden, kanske för att man anser att bygget redan 

pågått ett bra tag, så gäller det att hela tiden arbeta med att försöka hålla husets 

väggar i rätt vinkel. Med detta menas att en regelbunden kommunikation mellan 

registratorerna och Frontec netSolution skapas, där problem och ändringar 

diskuteras och blir en grund för utvecklingen av Diabas. 

 

I en bok vid namn Elektronisk förvaltning, elektronisk demokrati – Visioner, verklighet, 

vidareutveckling hittade vi ett kapitel skrivet av Åke Grönlund som handlar om ”att 

bygga en infrastruktur för att hantera elektroniska tjänster”22. Kapitlet handlar om 

utvecklingen av elektroniska tjänster inom en organisation och hur detta går till. Det 

resultat som Grönlund presenterar består av tolv olika punkter23, några av dessa vill 

vi betona: 

1. ”Att komma igång – med vad då?” (Ursprungliga motiveringar oklara och förändras 

över tiden) 

3. ”Rörigt och oöverskådligt” (Att organisera en förbättringsprocess) 

5. ”Att välja framtida teknisk plattform” (Systemmetaforer och partnerskap) 

 

Vad Grönlund genomgående pekar på är att mål förändras med tiden och därmed 

behövs nya anpassningar och organisation kring detta för att detta skall fungera på 

ett bra sätt. Organisering är även något som kommer tillbaks under punkt fem där 

partnerskap mellan utvecklare och kund betonas och att det på ett tidigt stadium 

beslutas om vilka tekniska plattformar med mera som skall användas.  För 

22 Grönlund Å., (2001) 
23 Grönlund Å., (2001), s 164 och s 165 
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registratorerna på Regionens Hus i Mariestad är dessa punkter något som kan vara 

en bra utgångspunkt ifall Diabas skall användas i framtiden. De behöver helt enkelt 

en bättre/tydligare organisation kring deras arbete och vem de kan vända sig till. Alla 

inblandade behöver få en helhetsbild av organisationen och inte stirra sig blinda på 

enskilda processer. Detta i kombination med en tydligare och bättre kommunikation 

mellan personer ansvariga för problemområden och registratorerna kan 

förhoppningsvis ge ett gott resultat. 

 

10. Sammanfattning 
Detta arbete handlar om problemen i arbetet med diarieföringen på Regionens Hus i 

Mariestad. Regionens Hus i Mariestad är ett av sex så kallade Regionens Hus och 

de är alla delar av organisationen i Västra Götalandsregionen. Ett diarium tar hand 

om inkommande och utgående ärenden och handlingar, och har som grundsyfte att 

göra dessa ärenden och handlingar återsökningsbara. På diariet i Mariestad arbetar 

det tre personer som alla har varit våra informanter. De som arbetar i diariet kallas för 

registratorer. Deras arbetsdag startar med postöppning, som består av en sortering 

av all inkommande post. Här sorterar registratorerna ut vad som skall skickas vidare 

och vad som skall diarieföras. Diarieföringen består av en registrering, arkivering och 

eventuellt skicka vidare handlingar till handläggare. För registreringen har 

registratorerna inom Västra Götalandsregionen ett program som heter Diabas. 

Diabas är ett program där registreringen sker elektroniskt i olika databaser. 

Databaserna är uppdelade efter nämnder/förvaltningar inom Västra 

Götalandsregionen och ärenden/handlingar till en nämnd/förvaltning registreras 

under denna databas. Arkiveringen sker i pappersform efter diarienummer och 

databas. Till vissa databaser scannas även ärendena/handlingarna och sparas i 

elektronisk form i Diabas.  

 

Problemen i arbetet på diariet är flera och tar mycket tid från andra arbetsuppgifter. 

Att koppla upp mot en databas i Diabas tar cirka 10 sekunder, att göra en sökning i 

den databasen sen är även det tidsödande och osäkert. Resultatet är osäkert och två 

datorer kan ge två olika resultat på samma sökning. Datorerna registratorerna har att 

tillgå är långsamma och har ett gammalt operativsystem som gör att datorerna måste 

startas om flera gånger per dag. Datorerna är hårdvarumässigt så dåliga att de inte 
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kan uppfylla minimikraven för grafik upplösning, 1024*864, som finns för Diabas. 

Kommunikationen mellan registratorerna och Frontec netSolution är även den ett 

problem. Här är det två yrken som möts och i detta även två olika språk. Frontec 

netSolution verkar inte ha inblick i hur arbetet på diarierna i Västra 

Götalandsregionen går till fullt ut och kan därmed inte skapa ett program som 

verkligen passar registratorerna i Västra Götalandsregionen. Då Diabas används av 

många andra organisationer är det även svårt att få till snabba förändringar i 

programmet, då förändringen skall passa alla. 

 

Arbetssituationen för registratorerna på diariet på Regionens Hus i Mariestad 

innefattar ett antal problem. De känner att Diabas i många fall ”gör lite som det vill” 

och att programmet är inkonsekvent. Även att datorn ”hänger sig” är något som 

tydligt påverkar arbetssituationen. Detta då registratorerna får släppa det som de 

arbetar med för att starta om datorn, och för att sedan leta upp det som de höll på 

med och till slut kunna fortsätta med detta. Dock kan inte en part beskyllas för att 

vara ansvarig för den arbetssituation som existerar. Det är snarare så att alla 

problem tillsammans har skapat denna problemfyllda arbetssituation. Så vad skall då 

göras åt det? Vi har inga klara svar, men det som vi sett av den kommunikation som 

finns mellan Frontec netSolution och registratorerna tyder på att detta är en punkt 

som verkligen kan förbättras. Två alternativ finns gällande Diabas. Antingen att ha 

det kvar och försöka lösa de problem som finns, eller införskaffa ett nytt 

diarieföringsprogram. Diabas som program är inte skräddarsytt för diariet på 

Regionens Hus i Mariestad vilket är en negativ del, men som inte är ovanlig då det är 

dyrt att utveckla och underhålla program. Om Diabas skall behållas bör 

kommunikationen mellan Frontec netSolution och registratorerna förbättras. Ett sätt 

att göra detta är genom datorrelaterade utbildningar för registratorerna, så som 

grunder i hårdvara med mera. Detta gör att de två världar som finns idag skulle 

komma närmare varandra i kommunikationen och förståelsen skulle med stor 

sannolikhet bli bättre. Även att registratorernas datorer behöver uppdateras till en 

nyare och snabbare variant.  Detta är något som vi tycker skall prioriteras och ett 

område där det bör finnas en tidsplan för regelbundna uppdateringar. Registratorerna 

i Mariestad behöver i sin tur ha ett möte med de andra registratorerna i Västra 

Götalandsregionen för att dra upp regler för hur de ska fylla i de fält i Diabas där de 
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kan skriva fritt. Andledningen till att de behöver göra detta är dels för att underlätta en 

återsökning för sig själva och för de som kommer att ta över deras arbete i framtiden. 

11. Tack till 
Under detta arbete har vi kommit i kontakt med många människor och vi vill passa på 

att tacka dem. Ett stort tack till våra handledare Sara Eriksén och Pirjo Elovaara. 

Likaså vill vi skänka stort tack till registratorerna, Margit, Carina och Elisabeth, på 

diariet på Regionens Hus i Mariestad för all information, tålamod och intresse. Hans 

och Rigmor Andersson för att vi fick någonstans att sova, mat och skjuts till och från 

olika platser. Även ett stort tack till Jonny och Ulla Andersson som lånade ut sin bil så 

vi kom till mötet i Vänersborg. Mikael Andersson skall tackas för skjuts till och från 

olika platser och det otroliga stöd och uppmuntran som han bidragit med.  
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1 
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13.2 Bilaga 2 

 

Det S som finns efter vissa databaser står för 

att de scannar dokument till dessa databaser. 
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13.3 Bilaga 3 
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