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Sammanfattning 

I denna studie har en fallstudie genomförts på Transportstyrelsen. Myndigheten söker bättre 

alternativ till sin nuvarande hantering av viktiga datum som står i de juridiska dokumenten 

och vill undersöka möjligheten för ett IT-stöd. I fallstudien genomfördes en förändringsanalys 

på processen typgodkännande av fordon. Kvalitativa intervjuer gjordes med en sektionschef, 

handläggare för typgodkännande av fordon och komponenter samt med en systemansvarig 

och en systemförvaltare på Transportstyrelsen i Borlänge. Studien beskriver en 

informationsmiljö i en verksamhet där datumstyrda förhållanden råder samt vilka utmaningar 

som finns med sådan miljö. Studien ger även förslag på utformning på ett IT-stöd för sådan 

miljö. 

 

Resultatet som framkom är att informationsmiljön vad gäller rättsakterna i sig och 

institutionernas (EU och UNECE) webbsidor där de distribueras är utmanande för 

datumbevakning. Utmaningarna med webbsidorna är att de har begränsad och komplicerad 

sökning. Utmaningarna med rättsakterna är att datumstyrda förhållanden råder, det vill säga 

att datumen styr över varandra vad som gäller. Rättsakterna är även många, retroaktiva, 

hänvisar till varandra och innehåller krav om flera olika områden vilket gör det svårt att hitta 

de relevanta datumen. Förslaget på utformning av IT-stöd togs fram utifrån den befintliga IT-

miljön på Transportstyrelsen. Förslaget var att viktiga begrepp identifieras, kategoriseras och 



sedan realiseras i en databas med sökbarhet på de viktigaste gemensamma begreppen som 

nämnare och att E-meddelande uppfylls gällande informationen. Databasen som togs fram 

utgick efter datum, datumtyp, fordonskategori, rättsakt, delversion och övrig info. För 

kommunikation mot databasen gjordes ett webbgränssnitt i ASP.NET och C# med budskapet 

att en webbbaserad IT-lösning bör övervägas.  



 

Summary 

In this study a case study was conducted at the Transport Agency. The government agency is 

seeking better alternatives to its current ways of keeping track of important dates stated in 

legal documents. The agency wants to explore the possibility for an IT-solution for keeping 

track on those dates. In the case study change analysis was conducted on the vehicle type 

approval process. Qualitative interviews were conducted with a section manager, vehicle type 

and component approvers, and with a system administrator and a system manager at the 

Transport Agency in Borlänge. The study describes an information environment in an 

organization in which date-controlled conditions apply and challenges with such an 

environment. The study also provides a proposal for designing an IT-solution for such an 

environment.  

The result that emerged showed that the information environment in terms of the legal 

documents and the institutions’ (EU and UNECE) websites where they are distributed is 

challenging for keeping track on dates. The challenges of the websites are that they are 

limited and complicated in terms of information search. The challenges with the legal 

documents are that date-controlled conditions apply. In other words, the dates themselves 

determine which dates and what applies and not. The legal documents are also many, 

retroactive, refer to each other and contain regulations for different kinds of areas, which 

makes difficult to find the relevant dates. The design proposal that emerged was made based 
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on the existing IT environment at the Transport Agency. It was proposed that important key 

concepts are identified, categorized and realized in a database with searchability on the most 

important common concepts as denominators, and that it the information conforms with E-

message. The developed database was based on date, date type, vehicle category, legal 

document, minor version and other info. A web interface was created in ASP.NET and C # for 

access to the database, with the message that a webbbased IT-solution should be considered.  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet redogörs först bakgrunden till detta arbete. Därefter följer en kort 

beskrivning om samarbetspartner för detta arbete och dess praktiska del. I de senare 

avsnitten beskrivs problembeskrivningen, arbetets syfte och mål samt avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Möjligheterna hos IT och informationssystem som datoriserande, automatiserande och 

effektiviserande har lett till att användning av dessa tekniska lösningar idag ses som en 

naturlig del i en verksamhet (Wiktorin, 2003). Dessa möjligheter har lett till att många företag 

och organisationer publicerar sina dokument som digitala kopior på sina webbsidor. 

Tillgången till Internet och tekniska lösningar har gjort att oändliga mängder information 

finns tillgängligt för människor direkt i deras datorer. Den stora mängden information har lett 

till en del utmaningar med dagens informationsmiljöer vad gäller pålitlighet och giltighet hos 

informationen. Stora mängder och irrelevant information presenteras för den som söker 

information vilket gjort det svårt att lita på informationen och veta om den är giltig. Den stora 

mängden information har också lett till att organisationer och företag idag fått det svårt att 

strukturera sin information och förmedla det på ett enkelt sätt (Mertins, 2003). 

 

I och med dessa möjligheter hos IT och informationssystem som nämndes tidigare så har det 

lett till att institutioner såsom Europeiska Unionen (EU) och FN:s Ekonomiska Kommission 

för Europa (UNECE) använder sina webbsidor för att distribuera juridiska dokument. Dessa 

rättsakter publiceras som PDF, WPF, Word dokument med flera. De som tar del av dessa 

rättsakter och dess information samt tillämpar rättsakter är bland annat myndigheter och 

fordonstillverkare. Transportstyrelsen är en sådan myndighet som tar del och tillämpar de 

rättsakter som utfärdas av EU och UNECE (se 1.7 Samarbetspartner). I dagsläget använder 

Transportstyrelsen sig av manuell hantering och Excel-ark, anteckningar, utskrivna papper 

och nedsparade rättsakter för att strukturera och hålla reda på datum och viktig information i 

rättsakter. Transportstyrelsen söker sätt att förbättra denna hantering och undersöker 

möjligheten hos ett IT-stöd. 

 

För att undersöka behovet och utformningen av ett IT-stöd (informationssystem) är det viktigt 

att utföra en förändringsanalys av den verksamhet som önskar ett IT-stöd. Förändrings-

analysen är det arbete där det analyseras vilka utmaningar som finns i verksamheten samt vad 

det är som efterfrågas och vilka förändringsåtgärder som ska tas (Goldkuhl & Röstlinger, 

1988). Det är också viktigt att det IT-stöd som önskas hänger ihop med de manuella 

verksamhetsprocesserna och det är därför viktigt att överväga vad som ska datoriseras och 

inte (Wiktorin, 2003). En förändringsanalys ligger till grund för ett vidare 

systemutvecklingsarbete (Andersen, 1994). 
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1.2 Problembeskrivning 

Det rådande kunskapsläget som finns är den som Transportstyrelsen har beskrivit utifrån sina 

handläggare för typgodkännande av fordon. Den kunskapen som finns om datumstyda 

förhållanden är rättsakter och dess innehåll av datum för krav. De datum som används i 

rättsakterna är ikraftträdande, definitiv tillämpning och stoppdatum utav krav. Det som vi inte 

vet och det som inte är beskrivet med rättsakter i nuläget är hur informationsmiljön ser ut i 

rättsakter, samt vid dess distributionsplats. Informationsmiljön är av intresse att beskriva för 

att kunna skapa ett IT-stöd för datumbevakning i rättsakter, vilket är Transportstyrelsens mål. 

 

I dagsläget upplever Transportstyrelsen att det finns utmaningar med att bevaka datum i 

rättsakter. Dessa datum är viktiga att veta under granskningen av ett ärende då datumen 

beskriver vilka regler i rättsakterna som gäller. Myndigheten upplever att det är utmanande att 

bevaka datum och när regler gäller då det är många rättsakter och datum myndigheten 

förhåller sig till. För att lösa dessa utmaningar med datumbevakning och tillämpning av 

rättsakter har myndigheten Transportstyrelsen skapat sina egna lösningar i form av Excel, 

Word-filer, utskrivna papper och så vidare. Dessa egna lösningar uppfattas av 

Transportstyrelsen som fortfarande otillfredsställande och myndigheten söker bättre lösningar. 

Myndigheten vill nu undersöka möjligheten om handläggare med hjälp av ett IT-stöd kan 

utföra datumbevakning och om det kan underlätta arbetet med att tillämpa rättsakter vid 

granskning av ett ärende. 

 

För att undvika stora onödiga kostnader på inskaffande av fel eller otillfredsställande IT-stöd 

bör en förändringsanalys genomföras för att se om behovet finns, vad som bör datoriseras och 

inte samt vilka åtgärder som bör tas. För att också utveckla ett framgångsrikt IT-stöd som inte 

hamnar i de fallgropar som gör att ett informationssystem blir otillämpbart bör en systemering 

(inom systemutveckling) göras utifrån framtagna krav och behov. 

Problembeskrivningen involverar denna frågeställning: 

 

 Hur ser en informationsmiljö ut i en verksamhet med datumstyrda förhållanden och 

vilka utmaningar finns i en sådan miljö? 

 Hur kan ett IT-stöd vara utformat för att underlätta arbetet vid tillämpning av rättsakter 

där datumstyrda förhållanden råder? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva en informationsmiljö i en verksamhet där datumstyrda 

förhållanden råder. Syftet är även att skapa förståelse för utmaningar med sådan miljö och 

beskriva dessa utmaningar, samt att ge ett förslag på utformning av ett IT-stöd för sådan 

miljö. 

1.4 Mål 

Målet med denna studie är att ge ett förslag på ett IT-stöd som ska hantera datum i rättsakter. 
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1.5 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till verksamhetsområdet typgodkännande av fordon och 

komponenter på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning. Ingen studie har gjorts inom 

juridiska områden vad gäller rättsakter och krav. En prototyp har skapats i detta arbete men 

arbetet är avgränsat till förändringsanalys samt den konceptuella modellen som ingår i 

utformningsfasen som är en del av systemering. Förändringsanalysen är avgränsad till 

FA/SIMM metoder. 

1.6 Målgrupp 

Denna rapport innehåller begrepp och termer som är relaterade till ämnet informatik och 

därför riktar sig rapporten huvudsakligen till informatiker, systemutvecklare och personer som 

arbetar inom IT. Rapporten riktar sig även till företag och organisationer med liknande miljö 

samt för personer med intresse av att läsa om datumstyrda rättsakter och datumstyrda 

förhållanden i ett IT sammanhang. 

2 Metod 
I detta kapitel beskrivs och redogörs de metoder och tillvägagångssätt som använts i denna 

studie. Första avsnittet beskriver den kvalitativa forskningsmetoden och därefter följer en 

beskrivning av den induktiva forskningsansatsen vald för detta arbeta. Sedan görs en 

beskrivning över den valda forskningsstrategin. Därefter följer en beskrivning på de valda 

datainsamlings-metoderna och tillvägagångssättet för förändringsanalysen. Avsnittet som 

följer beskriver arbetets praktiska tillvägagångssätt, det vill säga vilka faser arbetet 

genomgått. Sist görs en beskrivning av arbetets validitet. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

En studie kan genomföras på ett kvantitativt sätt eller ett kvalitativt sätt. Vid en kvantitativ 

studie så innebär det att data som samlas in mäts och värderas numeriskt som sedan kan 

användas för att generera statistik. En kvalitativ studie används om forskaren vill skapa en 

djupare förståelse för det som studeras vilket kan vara ett ämne, en situation eller en händelse. 

Forskaren fokuserar på tolkningar och människors berättelser om företeelsen. Valet av vilket 

sätt som ska användas görs utifrån studiens syfte. Vid en kvalitativ studie så är intervjuer och 

observation mer lämpliga och vid en kvantitativ studie så är enkäter mer lämpliga. (Björklund 

& Paulsson, 2003) 

 

I vår studie använder vi oss av den kvalitativa forskningsansatsen då vi fann det mer av 

intresse att få en djupare förståelse för det som studerats. Den kvantitativa ansågs inte vara 

lämplig för denna studie då det inte är några mätvärden och siffror som studien behöver. Vi 

fann den kvalitativa ansatsen var lämplig då det är en fallstudie som genomförts, vilket också 

bygger på att få en djupare förståelse av det som studerats (se 2.3 Forskningsstrategi - en 

fallstudie), och därför har detta tillvägagångssätt valts. Utifrån den kvalitativa ansatsen har vi 
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även valt att använda intervjuer som datainsamlingsmetod (se 2.5.1 Intervjuer) vilket är en 

lämplig metod för en kvalitativ studie. 

2.2 Induktiv forskingsansats 

Det finns olika forskningsansatser som forskaren kan använda sig av vad gäller teorin och 

empirin som ändpunkter. Det finns tre abstraktionsnivåer som forskaren kan använda sig av 

och dessa är induktion, deduktion och abduktion. Induktion innebär att man startar i empirin 

(verkligheten) och låter den formulera teorin. Detta betyder att genom induktion så kan en 

empiri utföras utan att någon inläsning av teorin gjorts innan. Med induktion så samlar man 

först in data via empirin för att sedan försöka hitta mönster som sedan kan sammanfattas i 

modeller och teorier. Deduktion innebär att man istället utgår från teorin och låter den stå till 

grund för förutsägelser om empirin vilka man sedan försöker verifiera utifrån teorin. 

Abduktion innebär att en växelverkan mellan induktion och deduktion sker under arbetets 

gång. (Björklund & Paulsson, 2003) 

 

I denna studie har induktion använts som forskningsansats och det valet har gjorts först och 

främst för att det inte funnits så mycket befintlig teori om det ämnesområde som studerats. Av 

denna anledning har vi fått lov att starta i empirin för att låta denna sedan formulera teorin 

som ska stödja analysen. Vi har även låtit vår förståelse för det område som studerats växa 

fram med tiden, detta ledde till att vi i början inte visste vilken teori som skulle studeras. Av 

denna anledning fann vi den induktiva ansatsen lämplig för denna studie. 

2.3 Forskningsstrategi - en fallstudie 

Forskningsstrategi är den metod som används för att besvara forskningsfrågan. Oates (2006) 

redogör för flera olika forskningsstrategier som kan användas vid en studie och dessa är bland 

annat Survey, Design and creation, Experiment, Case study, Action research och Etnography. 

 

I denna studie så använde vi forskningsstrategin Case study vilket översätts på svenska som 

fallstudie. Vi valde fallstudie för att den enligt Oates (2006) kan hantera komplexa situationer 

där det är svårt att studera enskilda faktorer i sin isolation, samt för att strategin är lämpad för 

forskare som har väldigt liten kontroll över verkligheten så som vi hade i vår studie där vi inte 

visste hur verkligheten såg ut. Andra fördelar med fallstudie är att den möjliggör för forskaren 

att visa komplexiteter hos saker och ting samt att möjliggör utforskning av alternativa 

förklaringar och betydelser. En fallstudie producerar även data som ligger nära den verklighet 

som människorna upplever vilket inte numerära studier gör. Strategin fallstudie är en bra 

strategi för oss då den hjälpte oss att förstå den komplexa verkligheten på ett kvalitativt skede.  

 

I samband med fallstudie har vi i studien utformat ett IT-stöd som är ett resultat av fallstudien 

och har till syfte att besvara frågan om utformning av ett IT-stöd. Utformning av till exempel 

ett IT-system och programvara tillhör forskningsstrategin design and creation, men denna 

strategi använder vi inte oss av i denna studie. Enligt Oates (2006) används design and 

creation för att exempelvis utvärdera en prototyp eller en systemutvecklingsmetod. Detta har 

inte gjorts i denna studie. Prototypen har varit ett resultat för fallstudien (se 4.4 Utformning av 

principiell och prototyp lösning). Excel-arket, konceptuella modellen och prototypen har 
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skapats med vattenfallsmetoden vilket innebär att faser sker sekventiellt och att innan en ny 

fas kan börja så måste den föregående avslutas. Nackdelar med vattenfallsmetoden är att faser 

kan ta längre tid än väntat och att det inte gjort för att man ska gå tillbaka och fixa eller lägga 

till saker i efterhand (O’Docherty, 2005). Vi har dock valt vattenfallsmodellen då det är en 

väldigt enkel och icke omfattande prototyp vi skapat. Den principiella lösningen och 

prototypen skapades i systemeringen som är den introducerande delen i 

systemutvecklingsfasen i livscykelmodellen. I systemeringen utfördes en verksamhetsanalys 

och en informationssystemsanalys. Båda analyserna genomfördes i form av semistrukturerade 

intervjuer med aktörer rörande deras arbetssituation och deras sätt att arbeta. Analyserna låg 

sedan till grund för den principiella lösningen samt som underlag för skapandet av prototypen. 

2.3.1 Typer av fallstudier 

Det finns olika typer av fallstudier som går att tillämpa för att matcha den verklighet man som 

forskare står inför. Oates (2006) redogör för olika typer av fallstudier och dessa är Explorativ 

studie, Deskriptiv (beskrivande) studie, Förklarande studie, Historisk studie, Kortsiktig och 

samtida studie samt Längsgående (longitudinal) studie. 

 

Vår fallstudie är explorativ då vi låtit fallstudien och empirin genom den induktiva ansatsen 

definiera vår forskningsfråga och det problem vi vill förstå. Denna typ av fallstudie används 

för att definiera forskningsfrågan eller hypotesen, och för att hjälpa forskare förstå problemet. 

Explorativ fallstudie används när det finns lite teori inom området. Därför har vi ansett att 

denna fallstudietyp varit till fördel för oss då vi inte vetat forskningsfrågan, problemet och 

teorin i förväg, samt att denna typ av fallstudie används när lite teori finns om området vilket 

det har varit i vårt fall. Vi har även valt att utföra en kortsiktig och samtida fallstudie då vi 

valt att studera och fokusera på en nutida situation. Det som karaktäriserar en kortsiktig och 

samtida fallstudie är att fokuserar på det som händer just nu, forskaren frågar personer om vad 

som händer i detta nu. 

 

2.3.2 Val av fall 

Det finns olika typer av fall för en fallstudie och Oates (2006) redogör för olika fall vilka är 

Typiskt fall, Extrem fall, Testbädd för teori, Bekvämlighet och Unik möjlighet. 

 

Vår studie har gjorts utifrån ett typiskt fall vilket är något det finns många av och som kan 

vara representativ för en hel grupp av liknande fall. Vi har valt att titta på en myndighet och 

de informationsmiljöer och datumstyrda förhållanden som råder. Fallet är varken unik eller ett 

extrem fall utan det är ett typiskt fall för den myndighet som studerats då det är flera 

myndigheter som tar del av liknande information och där liknande informationsmiljö råder. 

2.4 Litteraturstudier 

I denna studie har vi använt en induktiv ansats användes då empirin har legat till grund för 

teorin vilket har lett till att litteraturstudierna utförts i samband med empiriarbetet (se 2.2 

Induktiv forskningsansats). Litteraturstudierna har använts för att få en teoretisk bakgrund att 

stå på samt att skapa en förståelse för de begrepp som används i studien. Litteraturstudien 
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ligger också till grund för att kunna tolka och analysera empirin. De använda 

litteraturstudierna är baserade på böcker, uppslagsverk, rapporter och artiklar. Sökningar har 

gjorts via Högskolan Dalarnas bibliotek samt att viss litteratur har inhämtats via internet. 

Uppslagsverket som använts är Nationalencyklopedin. Rapporter och artiklar har sökts via 

Google.com, Google Scholar och ScienceDirect. 

2.5 Datainsamling - urval 

Här nedanför följer en beskrivning över de datainsamlingsmetoder som använts samt varför. 

De insamlingsmetoder som använts är intervjuer och dokumentstudier.  

 

Det finns olika datainsamlingsmetoder som kan användas vid forsking och en studie. Dessa 

redogör Björklund & Paulsson (2003) som dokumentstudier, presentationer, intervjuer, 

enkäter, observation och experiment. 

 

Vi har i vår studie använt datainsamlingsmetoden dokumentstudier och intervjuer. Där 

dokumentstudier avser skrivna material som exempelvis systemdokumentation och som även 

kan vara inhämtat material från den verklighet dr studien utförts, dvs. sekundär data. 

Intervjuerar är primärdata som utformats med syfte mot studien och innebär olika 

utfrågningar med respondenter i form av en konversation. Intervjuer kan genomföras som 

ostrukturerader, semi-strukturerade eller strukturerade. I vårt fall så använde vi oss utav semi-

strukturerade intervjuer för att både kunna styra intervjun samt att kunna forma frågor under 

själva intervjun. 

2.5.1 Intervjuer 

I vår studie har vi valt att genomföra intervjuer, vilket enligt Björklund & Paulsson (2003)  är 

ett sätt att samla in data på och som kan göras med en eller flera respondenter och är en vanlig 

datainsamlingsmetod vid kvalitativa studier. Oates (2006) beskriver intervjuer som en slags 

konversation mellan två eller flera människor men som till skillnad från en vanlig 

konversation har ett syfte och är planerad där information vill utvinnas. Intervjuerna kan 

enligt Oates (2006) användas för att samla in djup och detaljerad information samt där man 

vill se respondentens tankar, känslor och svar som annars kan vara svåra att upptäcka vid 

andra former av datainsamlingsmetoder. Oates (2006) redogör även att intervjuer som 

datainsamlingsmetod används vanligt inom fallstudier samt att det finns tre olika typer av 

intervjuer: 

 

 Strukturerad intervju: Innebär att bestämda och identiska frågor ställs till varje 

intervju som genomförs, samt kan ställas i samma ordningsföljd. Intervjuaren 

undviker att uppta en konversation med respondenten för att inte påverka svaren och 

ställer enbart frågor och noterar svaren. 

 Semi-strukturerad intervju: Frågorna kan ha samma tema och vara förbestämda 

men kan ske i en annan ordning och nya frågor kan tillkomma i efterhand utefter 

respondentens svar samt den riktning konversationen tar. 

 Ostrukturerad intervju: Frågor är inte bestämda i förhand utan tillkommer i 

efterhand. Intervjuaren kan starta intervjun genom att introducera ämnet för att sedan 
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låta konversationen ta någon riktning där respondenterna får utveckla sina tankar och 

prata fritt utan intervjuarens avbrytning. 

 

Vi har valt att använda intervjuer för att få en förståelse för den problematik som platsen där 

fallstudien utförts upplever sig ha. En annan anledning till valet av intervju är för att vi var 

intresserade av vad de enskilda individerna tycker och känner. Valet av intervju har även 

gjorts baserat på det att en fallstudie har utförts och att intervjuer är en vanlig datainsamlings-

metod vid denna forskningsstrategi, samt att studien är kvalitativ. För studiens framfart har 

personer med relevanta och specifika roller intervjuats för att få en så kvalitativ studie som 

möjligt. De som intervjuades är handläggare för typgodkännande av fordon och 

fordonskomponenter samt även systemförvaltare och systemansvarig för järnvägsfordon samt 

sektionschef. Vi valde att intervjua sektionschefen för typgodkännande för att personen i fråga 

var ansvarig för förfrågan om ett examensarbete samt att personen har en övergripande bild 

över avdelningen och dess situation. Vi valde därefter att intervjua handläggare som arbetar 

på avdelningen för typgodkännande för att se hur de tycker situationen är. Efter intervjuerna 

med handläggarna så gjorde vi intervjuer med en systemansvarig samt en systemförvaltare 

som ansvarade och förvaltade ett befintligt system. Vi ville veta mer om det befintliga 

systemet kunde hjälpa till att lösa handläggarnas svårigheter med att hålla reda på rättsakter 

och dess datum. 

 

Den typ av intervju som vi använt oss av är semi-strukturerade intervjuer. Hos de semi-

strukturerade intervjuerna har förbestämda teman och frågor använts samt följdfrågor 

uppkommit. Vi valde semistrukturerade intervjuer för att vi ville styra intervjun åt en riktning 

för att sedan låta personen som blev intervjuad få beskriva och styra intervjun mer kvalitativt. 

Intervjuerna tog mellan en till två timmar och varje intervju har ljudinspelats med tillåtelse 

från respondenterna för eget syfte. Samma personer (handläggare för typgodkännande) har 

intervjuats och valet av detta var på grund av att antalet handläggare för typgodkännande är få 

inom det verksamhetsområde som studerades samt att det var detta verksamhetsområde 

studien fokuserade på (se 1.5 Avgränsning). 

 

Tabellen nedan numrerar och beskriver de personer som vi har intervjuat under arbetet. 

Tabellen beskriver vilken roll personen har samt vart den jobbar och vilket område som denna 

är expert på. Tabellen är skapad för att kunna på ett enkelt sätt beskriva personer samt för att 

användas som referens till andra delar av arbetet. 

 
Intervjuade personer 

Nr Roll Företag Avdelning Expertis Plats 

P1 Sektionschef Transportstyrelsen Väg och Järnväg Organisations-ledning Borlänge 

P2 Handläggare 1 Transportstyrelsen Väg och Järnväg Typ-godkännande Borlänge 

P3 Handläggare 2 Transportstyrelsen Väg och Järnväg Typ-godkännande Borlänge 

P4 Handläggare 3 Transportstyrelsen Väg och järnväg Komponent-

godkännande 

Borlänge 

P5 Systemansvarig Transportstyrelsen Väg och ärnväg Systemansvarig Borlänge 
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P6 Systemutvecklare Transportstyrelsen Väg och ärnväg Systemförvaltning och 

systemutveckling 

Borlänge 

 

Intervjuerna som vi genomförde under arbetet beskrivs kortfattat i tabellen nedan. Tabellen 

beskriver vilka personer som var med, vad intervjun handlade om, plats, datum och hur lång 

tid intervjun tog. Vi valde att skapa denna tabell för att beskriva på ett kortfattat och tydligare 

sätt om vad och med vilka som vi gjort intervjuer med i detta arbete. 

 
Intervjuer 

Nr Personer Vad Plats Tid Datum 

I1 P1, P2, P3 Introduktion till organisationen och det 

berörda exjobbsämnet 

Transportstyrelsen 2h 2013-03-20 

I2 P2, P3, P4 Typgodkännande Transportstyrelsen 2h 2013-04-09 

I3 P3 Typgodkännandebegrepp Transportstyrelsen 1h 2013-04-11 

I4 P2, P3 Typgodkännandeprocessen Transportstyrelsen 2h 2013-04-16 

I5 P5, P6 Internt IT-system (TRAP) Transportstyrelsen 1h 2013-04-25 

 

2.5.2 Dokumentstudier 

Dokumentstudier avser skrivet material och är sekundärdata vilket betyder att de dokument 

som samlas in för studiens syfte ofta har tagits fram och publicerats i ett annat syfte 

(Björklund & Paulsson, 2003). Dokumentstudier kan användas som ett alternativ eller 

komplettering till intervjuer, observationer och frågeformulär. Exempel på dokument är 

sådana som kan hittas hos exempelvis organisation som manualer, modeller, arbetsflöden, 

beskrivningar och så vidare (Oates, 2006). 

 

De dokumentstudier som använts i denna studie är officiella juridiska EU dokument och 

UNECE dokument som beskriver gällande krav för fordon i rättsakter, samt dokument från 

Transportstyrelsen. Dokumentstudierna har gjorts för att få en förståelse för vilka typer av 

dokument som den studerade verksamheten använder sig av samt att få en inblick för hur en 

rättsakt ser ut. Dessa dokumentstudier har också gjorts för att få en förståelse för de begrepp 

som används och vad de betyder. Sökplatser där sökningar gjorts är unece.org och eur-

lex.europa.eu. 

2.6 Metoder för dataanalys och databearbetning 

Data som samlas in kan bearbetas och analyseras med hjälp av olika metoder som 

analysmodeller, statistisk bearbetning och med hjälp av modellering och simulering. 

Datanalysen görs för att exempelvis hitta samband, skildra förändringar, jämföra olika värden 

eller att identifiera och visa fördelar och nackdelar (Björklund & Paulsson, 2003). Denna 

studie syftar till att beskriva en informationsmiljö i datumstyrda förhållanden samt att ta fram 

ett förslag på utformning av en sådan miljö. Den metod som valts för analysen i denna studie 

är den kvalitativa analysmetoden förändringsanalys enligt SIMM. 

 

Metodkomponenten SIMM och FA/SIMM 
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SIMM står för ”Samverkan och Situationsanpassning, Ifrågasättande och Idéutveckling, 

Meningskapande och Målstyrning samt Metodisk och Modellering”. Innan metoden fick 

namnet SIMM så hette den SIM och utvecklingen av metoden är delvis baserad på 

förändringsanalys enligt ISAC framtagen av Mats Lundeberg, Göran Goldkuhl och Anders G 

Nilsson (Lundeberg m.fl. 1978). Förändringsanalys enligt SIMM kallas för FA/SIMM och är 

en metod för förändringsarbete. FA/SIMM är ett verktyg och stöd för förändringsarbete och 

beskriver arbets- och angreppssätt samt inrymmer principer för kommunikation, samverkan 

och kreativitet (Goldkuhl & Röstlinger, 2012). FA/SIMM innebär att analysera problem och 

mål, formulera förändringsbehov och bestämma förändringsåtgärder. Förändringsanalys 

används i den inledande fasen vid utveckling av verksamheter och organisationer (Goldkuhl 

& Röstlinger, 1988). 

 

I denna studie har delar av FA/SIMM använts för att vi har tidigare inhämtade kunskaper och 

praktisk erfarenhet av denna metod för analys och databearbetning. De FA/SIMM-analyser 

som valts för analysen i denna studie är verksamhetsanalys, problemanalys och styrkeanalys. 

Valet av dessa FA/SIMM-analyser har gjorts för de hjälper till att uppnå syftet vilket är att 

beskriva en informationsmiljö i en verksamhet där datumstyrda förhållanden råder och vilka 

utmaningar som finns. FA/SIMM-analyserna hjälper oss att uppnå det andra syftet vilket är att 

besvara frågan om hur ett IT-stöd kan vara utformat för att underlätta arbetet vid tillämpning 

av rättsakter där datumstyrda förhållanden råder.  

 

Nulägesanalys på verksamheten 

Vi använde oss av verksamhetsanalys för att få en bild över nuläget samt för att kunna 

beskriva det med hjälp av handlingsgrafer. Denna analys har även använts för att få en 

helhetsbild över utmaningar som finns med typgodkännandeprocessen. 

 

Inom FA/SIMM så kan verksamhetsanalys beskriva både nuläget och den framtida 

situationen. Ska verksamhetsanalysen beskriva nuläget så ska den besvara frågan: ”Hur 

fungerar verksamheten i nuläget?” En nulägesanalys syftar till att analysera det verksamhets-

område där verksamheten upplever att det finns problem, och innebär att göra en beskrivning, 

utvärdering och analys av detta verksamhetsområde. (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 

 

Man kan även göra en verksamhetsanalys för en framtida situation där man besvarar frågan 

”Hur kommer verksamheten fungera i framtiden om vi genomför vissa tänkta förändringar?” 

(Goldkuhl & Röstlinger, 1988). I vår studie har vi endast fokuserat på att beskriva 

nulägessituationen och där med utelämnat verksamhetsanalys för en framtida situation helt. 

 

Problemanalys 

Problemanalys och problemgraf användes i denna studie för att beskriva de svårigheter och 

problem som finns med tillämpandet av datumstyrda rättsakter och för att hitta samband 

mellan problem. 

 

Syftet med en problemanalys är att identifiera och utveckla kunskap kring problemen hos det 

verksamhetsområde som utgör föremål för förändringanalysen. En problemanalys ska besvara 
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frågan: ”Vilka är de viktigaste problemen, problemorsakerna och problemeffekterna?” 

Problemanalysen innebär att ta fram det som verksamheten uppfattar som icke tillfred-

ställande (som ett problem). I en problemanalys används problemgrafer vilka har syftet att 

beskriva olika problem, vilka andra problem de leder till och samband. Problemgrafer ska 

vara relaterade till aktuella mål för att visa samband mellan problem och otillfredsställande 

saker som orsakar att mål inte uppnås. (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 

 

Styrkeanalys 

I denna studie användes styrkeanalys och styrkegraf för att åskådliggöra styrkor hos processen 

för typgodkännande av fordon. 

 

Styrkeanalysen har till syfte att beskriva och identifiera de styrkor och möjligheter som finns 

hos verksamheten och som verkar mot verksamhetens mål. Styrkeanalysen kan beskriva 

styrkor hos nulägessituationen och den framtida situationen. Styrkegrafer används vid en 

styrkeanalys och dessa används för att beskriva styrkor hos en verksamhet. Dessa ska vara 

relaterade till aktuella mål för att visa samband mellan styrkor som leder till att mål uppnås. 

(Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 

2.6.1 Tillvägagångssätt för förändringsanalys med FA/SIMM metoden 

Inledande delen 

Den inledande delen som låg till grund för frågor inför förändringsanalysen bestod av semi-

strukturerad intervju med sektionschefen över vägavdelningen och med handläggare för 

typgodkännande av fordon (se Bilaga 1: intervju 1). I denna intervju fördes en diskussion och 

frågor kring utmaningarna med rättsakterna och vilka datum, lite allmänt om 

fordonskategorier, vad för IT-stöd som önskas och varför samt vilka som har grund behovet.  

I samband med denna intervju gjordes dokumentstudier över rättsakter samt över webbsidorna 

EUR-Lex.europa.eu UNECE.org där rättsakterna finns publicerade (se Bilaga 3 och 4). 

Intervjun och dokumentstudierna låg som underlag för intervjuerna som genomfördes för 

förändringsanalysen. 

 

Utförande delen 

I den utförande delen utifrån den inledande delen gjordes semi-strukturerade intervjuer med 

handläggare för typgodkännande av fordon. Först gjordes en intervju kring viktiga begrepp 

som används inom typgodkännande processen hos Transportstyrelsen och vad deras betydelse 

är (se Bilaga 1: intervju 3). Därefter gjordes en semi-strukturerad intervju med samma 

personer om hur deras typgodkännande process ser ut (se Bilaga 1: intervju 4). Denna intervju 

ledde till nästa intervju vilket också genomfördes med samma personer. I denna intervju 

ställdes frågor kring själva granskningen mot rättsakter vilket är den del av typgodkännande 

processen Transportstyrelsen vill förbättra (se Bilaga 1: intervju 5). I samma intervju ställdes 

frågor kring svagheter och styrkor som finns hos verksamheten. Därefter gjordes en intervju 

med en systemförvaltare och en systemansvarig för befintligt IT-system som används på 

järnvägsavdelningen. 

 

Grafer 
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Efter den utförande delen med intervjuer rörande begrepp och typgodkännande processen 

skapades begreppslista, handlingsgraf över typgodkännande processen i nuläge, problem och 

styrkegraf. Dessa gjordes i Trampolin 2000. En graf för att illustrera granskningen mot 

rättsakter gjordes i Microsoft Visio 2012. (se Bilaga 1: intervju 5 och Bilaga 5: 

Handlingsgraf) 

2.7 Praktiskt tillvägagångssätt 

I detta avsnitt följer en beskrivning av de tre faser som arbetet gått genom och vad faserna 

innehåller. Därefter följer en graf som åskådliggör tillvägagångssättet för de tre faserna se 

Figur 1. Indelningarna av faserna har inte utgått från delar av rapportens upplägg med 

inledning, empiri, analys och diskussion. Fasindelningen är baserad på olika faser som 

arbetet gått genom med inledande empiri insamling genom induktiva ansatsen (se 2.2 Induktiv 

forskingsansats), vilket sedan ledde till insamling och bearbetning av huvud empiri data som 

slutligen analyserades. 

2.7.1 Inledande fas 

Den första fasen som är inledande delen och början på arbetet vilket kan ses i Figur 1 bestod 

av insamling av empiri i induktivt syfte (se 2.2 Induktiv forskningsansats) för att få en grund 

för teorin vi behövde. Det involverade att få en förförståelse för verksamheten, 

verksamhetsområdet och problematiken (se kapitel 1 Inledning) och hur det skulle kunna 

kopplas till ämnesområdet informatik. Detta gjordes genom intervjuer med handläggare på 

Transportstyrelsen om verksamheten och dokumentstudier rörande rättsakter och 

fordonskategorier.  

 

När den inledande insamling av empirin var klar och det framkom vad för 

verksamhetsområde och problematik det handlade om gjordes litteraturstudier utifrån detta. 

Litteraturstudierna (se 2.4 Litteraturstudier) involverande inhämtning av befintliga kunskaper 

inom områdena informationssystem, informationsmiljö, förändringsanalys, systemutveckling 

och databas. Litteraturstudierna utgjorde underlag för skapandet av frågor till nästa steg i 

insamling av empiri i bearbetningsfasen. 

2.7.2 Bearbetnings- och utformningsfas 

Under denna fas vilket kan ses i Figur 1 utfördes litteraturstudier med fokus på 

förändringsanalysmetoden FA/SIMM med dess arbetsmetodik och analysmetoder. Underlag 

för dessa fortsatta litteraturstudier utgjorde första fasens litteraturstudier. De litteraturstudier 

som gjordes i denna fas utgjorde underlag för nästa insamling av empiri vilket bestod av semi-

strukturerade intervjuer rörande begrepp och processer inom verksamhetsområdet 

typgodkännande samt tillämpning av rättsakter och datum (se 4.1 Rättsakter och dess datum 

och 4.2 Nulägesbeskrivning av typgodkännande av fordon).  Intervjuerna med handläggare 

gav underlag för nulägesbeskrivning i kapitlet 4 En verksamhet i datumstyrd 

informationsmiljö och utformning av passande IT-stöd och förändringsanalys i kapitlet 5 

Analys. 
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I samband med insamling av empiri för förändringsanalys gjordes även intervjuer rörande 

önskemål på sökbarhet och funktionalitet hos ett IT-stöd och vilka parametrar handläggare för 

typgodkännande går efter. Denna intervju samt de tidigare intervjuerna för förändrings-

analysen gjordes för att få underlag för skapandet av en principiell lösning i Excel. Excel-

arket gjordes för att ge underlag för frågan om behovet av ett IT-stöd och önskvärd roll av 

sådant i verksamheten (se 4.4 Utformning av principiell och prototyp lösning). Sedan 

skapades en konceptuell modell vilket Excel arket utgjorde underlag för. En ASP.NET
1
-

prototyp skapades sedan som ett gränssnitt mot en databas vilket skapades utifrån den 

konceptuella modellen på ett typgodkännandeobjekt.  

 

Det gjordes även en intervju rörande ett befintligt IT-system kallat TRAP (se Bilaga 7 

Befintligt IT-system på Transportstyrelsen). En systemförvaltare och en systemansvarig 

intervjuades för att vi skulle förstå hur det befintliga systemet TRAP fungerar. I samband 

gjordes också dokumentstudier om TRAP-systemet. Intervjuerna och dokumentstudierna 

utgjorde ett underlag för utvecklingen ASP.NET-prototypen och underlag för analys där 

prototypen ställs mot behoven och det befintliga TRAP-systemet. 

2.7.3 Avslutande fas 

Den sista fasen som kan ses i Figur 1 är en avslutande fas där prototypen ställs mot önskemål 

och behov som framkom i intervjuer samt mot det befintliga TRAP-systemet som 

järnvägsavdelningen tagit fram. Förändringsanalysen, prototypen och det befintliga IT-

systemet i samband med prototypen utgör underlag för att se hur ett IT-stöd kan utformas. 

Resultatet diskuteras i kapitel 6 Diskussion och slutsatser. 

 

                                                 
1
 ASP.NET bygger på ramverket .NET och är utvecklat av Microsoft. ASP (Active Server Pages) används för att 

skapa dynamiska webbsidor. (ASP.NET, 2013) 
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Figur 1 Illustration över arbetets tre faser och huvudaktiviteter. 

2.8 Studiens trovärdighet 

Trovärdigheten hos en studie kan enligt Oates (2006) mätas genom validitet, reliabilitet och 

objektivitet. I denna studie har den interna giltigheten ökats med vad Jacobsen (2002) kallar 

för uppgiftslämnarvalidering, vilket innebär att respondenten bekräftar de uppgifter som 

denne lämnat. För att göra detta lät vi de på vägavdelningen som var primära uppgiftslämnare 

bekräfta intervjuerna som gjordes, samt att ljudinspelning av alla intervjuer för eget bruk 

gjordes med tillåtelse från alla respondenterna. Vi lät även de intervjuade från vägavdelningen 

bekräfta nulägesbeskrivningen av typgodkännande processen och begreppslistan. Studiens 

validitet och även reliabilitet har ökats genom triangulering där flera datametoder använts, 

vilka är intervjuer och dokumentstudier. För att stärka reliabiliteten hos dokumentstudier har 

olika dokument från olika källor studerats. Studiens reliabilitet har även ökats genom att ställa 

några kontrollfrågor i intervjuerna för att undersöka primära aspekter för studien. 

 

Studiens objektivitet har ökats genom förstagångserfarenhet hos undersökarna. Detta då 

undersökarna sett på rättsakterna (dokumenten) och dess innehåll samt distributionskanaler 

(UNECE och EUR-Lex) genom nytt perspektiv. Undersökarna har inga tidigare erfarenheter 

och förutfattade meningar eller juridisk bakgrund vad gäller tolkning av innehåll i en rättsakt 
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och för hur en sådan är skriven. Undersökarna har inte heller tidigare erfarenhet och 

förutfattade meningar för hur en institution med juridisk makt distribuerar och förmedlar 

juridiska dokument och texter. 

 

2.9 Forskningsetiska överväganden 
Vår studie har inte begränsats för några etiska överväganden då det endast ha inneburit att vi 

tagit del av offentligt material av offentliga personer på en myndighet som har rätt att bli 

offentligt granskad. Vår beskrivning av myndighetens verksamhet, samt den 

informationsmiljö, som rättsakter har och distribueras i, har inte varit några etiska problem då 

rättsakter är en sammanfattande benämning av rättsregler som beslutats av något statligt 

organ. De personer som blev intervjuade under denna studie blev informerade om att endast 

deras arbetstitlar skulle användas och att inga namn skulle nämnas i rapporten. Personerna 

som blev intervjuade visste att intervjun var frivillig och personerna visste även hur lång tid 

intervjun skulle ta samt vad intervjun handla om.  

 

Högskolan Dalarna har ett eget bedömningsunderlag om en undersökning som framförs ses 

som ett etiskt problem eller inte. I detta fall så genomfördes studien utan någon etisk 

problematik. (Forskningsetiska nämnden, 2008). 

 

Studiens grundläggande inställning har varit att hjälpa Transportstyrelsen med att beskriva en 

informationsmiljö där datumstyrda förhållanden råder, samt för att ligga till grund för 

skapandet av ett eventuellt framtida IT-stöd för att hålla reda på datum. 
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2.10 Samarbetspartner 

Samarbetspartner för detta arbete är myndigheten Transportstyrelsens väg- och 

järnvägsavdelningen i Borlänge. Myndigheten har som roll att bland annat ta fram regler och 

ge tillstånd för de fordon som går på våra vägar, järnvägar och i luften (Transportstyrelsen, 

2012). I denna roll ingår det att typgodkänna fordon åt tillverkare så att de får tillverka och 

sälja fordon som då får köras i Sverige och inom EU. Vid typgodkännande tillämpar och 

förhåller Transportstyrelsen sig till rättsakter som beskriver olika krav som ställs på fordon, 

dessa krav har utfärdats av EU och UNECE. 

 

Transportstyrelsen startade 1 januari 2009 och är en sammanslagning mellan flera olika 

myndigheter vilka Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Vägtrafik-

inspektionen och delar av Länsstyrelsen och Vägverket (Transportstyrelsen, 2010). Idag finns 

Transportstyrelsen på 15 orter i landet och har cirka 1650 medarbetare. Idag består 

Transportstyrelsen av nio avdelningar och dessa är: 

 Körkortsavdelningen 

 Sjö- och luftfartsavdelningen 

 Skatte- och avgiftsavdelningen 

 Transportregisteravdelningen 

 Väg- och järnvägsavdelningen 

 Ekonomi- och förvaltningsavdelningen 

 IT-avdelningen 

 Kommunikationsavdelningen 

 Personalavdelningen 

(Transportstyrelsen, 2013) 
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3 Informationssystem och verksamhet 

I detta kapitel redogörs de relevanta ämnena för arbetet som framkommit från de 

litteraturstudier som genomförts. Detta är framtaget för att ligga till grund för att få en större 

förståelse för den genomförda studien. Syftet med detta kapitel är att sätta informations-

system, infologi, verksamhet, förändringsanalys och systemutveckling (med systemering) i ett 

sammanhang till varandra. Här beskrivs olika företeelser och centrala begrepp som används 

i denna studie. 

3.1 Informationssystem 

I detta avsnitt så ges en kort beskrivning av informationssystem för att sätta det i större 

sammanhang till infologi och verksamhet.  

 

Andersen (1994) beskriver att ett informationssystem är struktur för informationsbehandling 

där system står för ordning. Det finns många olika typer av informationssystem och 

informationssystemets roll i en verksamhet kan skilja, men det finns fem generella typer av 

informationsbehandling som ett informationssystem kan innefatta och dessa är: 

 

 Insamling - hämta in information från människor och andra informationssystem. 

 Bearbetning - omfattar bland annat aritmetiska beräkningar och sammanställning av 

information. 

 Lagring - informationssystem lagrar information. 

 Överföring - innebär att överföra information från en person till en annan. 

 Presentation - presentera information för användare. 

 

Informationssystem används enligt Wiktorin (2003) för att datorisera, automatisera och 

effektivisera verksamheter och deras processer. Ett informationssystem avser “[...] de delar 

av verksamheten som tillhandahåller, använder och förmedlar information tillsammans med 

tillhörande resurser såsom personal och teknik” och ligger till stöd för att uppnå givna mål. 

 

3.2 Informationssystem i organisationer och dess verksamheter 

I detta avsnitt beskrivs organisation, verksamhet och informationssystem för att sätta dessa 

begrepp i sammanhang till varandra. 

3.2.1 Definition av organisation och verksamhet 

Jones (2013) kallar en organisation för ett verktyg som människor använder sig av för att 

koordinera sina handlingar. Människor bildar organisationer för att uppnå något de önskar 

eller vill uppnå något värde, det vill säga sina mål. En organisation kan bedriva flera 

verksamheter. Enligt Goldkuhl & Röstlinger (1988) är en verksamhet en grupp aktiviteter för 

att uppnå olika mål. En verksamhet bedrivs vanligtvis av företag och organisationer och som i 

sin tur utgörs av människor. En verksamhet, det vill säga aktiviteter, bedrivs av människor. En 

verksamhet är organiserad och dess aktiviteter är ordnade på något sätt och bedrivs på ett ofta 

likartad och återkommande sätt. Verksamheter består oftast av en organisationsstruktur och 
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med det menas allokering av verksamhetsfunktioner till olika organisatoriska enheter 

(avdelningar, befattningar osv.) och hur dessa är relaterade till varandra ansvarsmässigt och 

befogenhetsmässigt. 

 

Verksamhet 

Det finns olika perspektiv vad gäller synsättet på verksamhet. I denna studie används 

processperspektivet. Andra synsätt på verksamhet är exempelvis resursperspektivet, 

ärendeperspektivet och dataperspektivet. Utifrån processperspektivet består verksamheter av 

processer. I samhällsvetenskaplig kontext så betyder begreppet process en kedja av aktiviteter 

(Ljungberg & Larson, 2012). De redogör följande tre definitioner av begreppet process: 

 

 En grupp länkade aktiviteter som skapar en output från inputvärden. 

 Skapar ett återkommande värde för en kund genom en kedja aktiviteter. 

 Tillfredsställa ett behov utifrån andra givna behov där användningen av information 

och resurser används av en ordnad grupp med länkade aktiviteter som används 

repetitivt. 

 

En verksamhetsprocess är olika aktiviteter som har anknytningar till varandra, och har till 

uppgift att producera eller skapa värde för något eller någon som exempelvis en kund (Jones, 

2013). En aktivitet beskriver Christiansson & Christiansson (2006) som ett uppdrag eller 

åtagande inom en verksamhet som skapar förväntningar och underlag till interaktioner mellan 

olika aktörer. 

3.2.2 Informationssystem i verksamheter 

Andersen (1994) beskriver att ett informationssystem är en mänsklig konstruktion. Hur ett 

informationssystem ska se ut är utarbetat av människor. Det är också människor som ansvarar 

för huruvida informationssystemet ska fungera och bete sig. I relation till människan så 

förmedlar ett informationssystem information mellan människor. Den fungerar som ett 

mellanled i kommunikationen mellan människor som använder informationssystem och kan 

antingen möjliggöra eller främmandegöra relationen mellan parterna. Det som menas är att ett 

informationssystem kan skapa avstånd mellan människor då det ofta glöms att ett 

informationssystem är skapat för människor och ska stödja den verksamhet som de bedriver 

och att det ibland är människorna som får anpassa sig till informationssystemet. 

 

Ett informationssystem ska också enligt Andersen (1994) stödja verksamheten och 

kommunikation mellan avdelningar och inte enbart förmedling av information inom en och 

samma avdelning. Ibland skapas mindre lyckade system där utgångspunkten för både 

behandling av problemen och utveckling av systemet varit en och samma avdelning. Då 

skapas ett informationssystem som inte stämmer överens med önskemål som de andra 

avdelningarna har. 

 

Enligt Nilsson (2006) ”[bör ett] informationssystem betraktas som ett relationsämne generellt 

mellan människor, teknik och organisation eller mer specifikt mellan användare av IT-system 

i verksamheter”. Ett informationssystem ska inte ses som sin egen del i isolation till resten av 
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verksamheten utan an del av den. I figuren nedan beskriver Nilsson (2008) interaktionen 

mellan begreppen människa, arbetsuppgift och teknik. 

 

 
Figur 2 Informationssystem i relation (Nilsson, 2008). 

Det som menas är att ett IT-system är format utifrån det mänskliga perspektivet, tekniska 

perspektivet samt mot arbetsprocessens perspektiv. Ett IT-system finns till för att stödja 

verksamheten, skapa affärsnytta och främja en mer aktiv tjänstehantering i de olika 

informationsmiljöer som finns. IT-systemet ska också skapa nya möjligheter (Nilsson & 

Petterson, 2000). 

 

3.3 Informationsmiljö 

Begreppet informationsmiljö kallar Nardi & O’Day (1999) för informationsekologi och gör 

likheter mellan det och ekologiska element som återfinns i naturen. Naturens miljö kallas 

enligt Nationalencyklopedin (2013 a) för omgivning och omgivande förhållanden där 

människor, djur, växter och andra organismer samspelar. Enligt Nardi & O’Day (1999) utgör 

informationsekologi den miljö och system där människor, praktik, värderingar och 

teknologier samspelar. I denna definition ligger inte fokusen på teknologin utan istället på de 

människoaktiviteter som teknologin och därmed informationssystem stödjer. En informations-

ekologi är inte statisk utan har möjlighet att utvecklas i takt med utvecklingen av tekniska 

lösningar och av nya metoder, verktyg, aktiviteter och expertis. Detta innebär att människor 

som ingår i en informationsekologisk miljö måste vara villiga att delta i den löpande 

utvecklingen av miljön och se möjligheterna till förbättring. Enligt Barry (1995) kan 

informationsmiljö också innebära den tekniska lösning och verktyg som människor använder 

för att få tillgång till, kommunicera och hantera information vilket kan vara webbsidor, 

databaser, sökmotorer och programvara samt annan media. En komplex informationsmiljö 

kan medföra att information är svår att söka fram och att systemet som tillhandahåller 

informationen är svår att använda samt att det är otydligt hur systemet ska användas. Enligt 

Mertins (2003) består många av dagens informationsmiljöer av för mycket information som 

leder till överbelastning (information overload på eng.) hos den som söker informationen, 

samt att all mängd information orsakar problem med giltighet och pålitlighet. Mängden 

information har också gjort det svårt för organisationer att strukturera den. Mertins (2003) 

menar att informationsmiljöer och informationen tillhörande miljöerna måste struktureras så 

att informationen kan sökas fram och åtkommas på ett enkelt sätt. 



19 

 

 

3.4 Infologi och den infologiska ekvationen 
Langefors (2011) är en av de som haft störst inflytanden inom ämnet informatik, 

systemvetenskap och är även förgrundsgestalt inom området infologi. Langefors tog fram att 

information och tolkning av data är bunden till mottagaren. Langefors menade att människans 

roll hos datoriserade informationssystem inte får underskattas och att människan måste ses 

som en central del vid utformandet av ett informationssystem.  

3.4.1 Den infologiska ekvationen 

Langefors (2011) kom fram genom sin infologiska ekvation att informationssystem inte kan 

eller bör utvecklas oberoende av vilka som ska använda systemet. Ett informationssystem står 

inte i isolation till människan utan människan utgör en viktig komponent i ett 

informationssystem. Informationssystemet i sin egen mening är ett passivt datasystem som 

bearbetar och levererar data. Människan är den aktiva komponenten som tolkar data som 

informationssystemet levererar. Informationen får sin mening genom människans tolkning 

och hur data tolkas beror på sammanhanget och människans tidigare erfarenheter och 

verklighetsbild. Langefors (2011) tog fram den infologiska ekvationen (se Figur 2) som 

bygger på läran om presentation och människans avläsning av verbovisuell information dvs. 

ord och bild i samverkan. 

 

 
Figur 3 Infologiska ekvationen (Langefors, 2011). 

Den infologiska ekvationen beskriver hur informationens mening och betydelse påverkas av 

människan och dess omvärld. Enligt ekvationen är informationen (I) för människan beroende 

av tolkningsprocessen (i) vilket består av tolkning av data (D) under en specifik tid (i) och 

utifrån människans begreppsvärld, verklighetsuppfattningar och värderingar (S). Ekvationen 

ger en bild över hur tolkning av information och meningsfullheten hos information i ett 

informationssystem skiljer sig från människa till människa. Meningsfullheten hos information 

påverkas även av dess funktionella för en uppgift och subjektiva relevans för mottagaren. Om 

inte informationen anses som relevant för mottagaren så kan inte och kommer inte den 

användas av mottagaren. Har information ingen funktionell relevans så finns det inget värde 

att använda informationen. (ibid, 2011) 

 

God struktur på information i ett informationssystem är viktig vid beslutsfattande. Strukturen 

på databaser är viktig då det är människor som använder informationen i databaser eller 

använder de informationssystem som består av dessa databaser. Enligt Connolly & Begg 

(2000) kan dålig struktur leda till att människor inte förstår informationen eller får inkorrekt 

information. En dålig designad databas kan få allvarliga konsekvenser vid till exempel 

beslutsfattande grundat på data i databasen. Enligt Coronel (2011) är exakt, relevant och 

information rätt i tiden nyckel till god beslutsfattande. För att skapa en bra struktur krävs god 
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databas design. En väldesignad databas och bra struktur leder till ett system som tillförser så 

korrekt information som möjligt och det på ett effektivt sätt. 

 

Vid utveckling av ett informationssystem är det viktigt att tänka på informationens 

meningsfullhet och skapa ett system med människan i fokus. Informationen bör vara skapt 

utifrån människan och utformad på ett sådant sätt som kortar ner tiden det tar för människan 

att tolka informationen. Informationen bör även vara utformad på ett sådant sätt som skapar 

relevans för den uppgift informationen ska stödja och särskilt relevans för mottagaren. Den 

bör även vara strukturerat på ett sätt så att informationssystemet levererar så korrekt 

information som möjligt, vid rätt tidpunkt som möjligt och på effektivast sätt. (Langefors, 

2011) 

3.4.2 E-meddelanden 

Enligt Langefors (2011) är e-meddelanden eller elementära meddelanden en viktig 

beståndsdel hos information. E-meddelande innebär att de minsta beståndsdelarna hos 

information är objektet, dess egenskap(er) och tid. Tiden är en extra viktig beståndsdel hos 

information för att man ska kunna veta vid vilken tidpunkt objektet innehar en eller flera 

egenskaper. Information ändras med tiden då ny information kan ersatta utdaterad 

information. Tiden är viktig för att särskilja på dessa. Exempelvis om ett informationssystem 

innehåller information om väderlek och temperaturer så är det viktigt att informationen har tid 

som identifierare. Genom tid går det att utläsa vid vilka tidpunkter det var vissa grader och 

väderförehållanden. 

3.4.3 Exekutivt optimala beslut 

Tolkat via Nilsson (1991) kom Langefors (1970) fram till att fullständigt optimala beslut är 

svåra och orimliga att uppnå för större och mer komplicerade problem. Vid fullständigt 

rationella beslut har beslutsfattaren full kunskap om alla faktorer som påverkar beslutet och 

det absolut optimala beslutet fattas (Jones, 2013).  Dessa typer av beslut ansåg Langefors 

(1970) ofta orimliga då begränsad rationalitet, tid och pengar finns med i bilden och påverkar 

beslutet. Ett exekutivt optimalt beslutsfattande kännetecknas att man tar ett så optimalt beslut 

som möjligt utifrån den kunskap, tid och budget som står till förfogande.  Langefors (2011) 

menar att detta också innebär att den information som beslutet grundar sig på inte tar hänsyn 

till all information som finns tillgängligt utan viss information blir ignorerad. Det vill säga att 

vid exekutiva optimala beslut så ignoreras viss information trots det att den har relevans för 

uppgiften. Vid sådana här typer av beslut är den subjektiva relevansen ännu viktigare.  

 

3.5 Livscykelmodellen 

I detta avsnitt så beskrivs livscykelmodellen för systemutvecklingsarbeten. Detta avsnitt är 

med i studien för att sätta förändringsanalys och systemering i ett större sammanhang. 

 

Livscykelmodellen är ett ramverk bland många och används för att beskriva de olika faserna 

ett systemutvecklingsarbete kan genomgå. Modellen innehåller sju faser som kallas för 

aktiviteter och som syns i Figur 3 nedanför. 
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Figur 4 Livscykelmodellen (Andersen, 1994). 

Andersen (1994) beskriver livscykelmodellen och dess faser samt redogör för ett systems 

livscykel från föranalys till avveckling. Livscykeln börjar med föranalys och i denna fas tas 

det reda på om verksamheten behöver ett nytt system eller om ett befintligt system kan 

behövas förändras. Därefter kommer analys och utformningsfaserna som Andersen (1994) 

kallar för systemering. Systemtering är en del av systemutveckling och kan delas in i fyra 

delar - verksamhetsanalys, informationsanalys (ingår under analysfasen) och principiell 

utformning av teknisk lösning samt utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning (ingår 

under utformningsfasen). Efter systemering kommer realiseringsfasen vilket innebär att 

systemet är i utveckling eller produktion. Det är i denna fas programmeringen sker. Därefter 

kommer implementeringsfasen vilket är när systemet sätts i drift. När systemet har satts i bruk 

kommer förvaltnings- och driftfasen. Notera att förvaltningsarbetet kan starta under 

systemutvecklingsarbetet där förvaltarna kommunicerar med systemutvecklarna inför 

förvaltningsarbetet. Slutligen kommer avvecklingsfasen vilket är när systemet tas ur bruk och 

kanske ersätts av ett annat system. 

3.5.1 Förändringsanalys 

I detta avsnitt så beskrivs förändringsanalys (FA) och dess förhållande till livscykelmodellen. 

Förändringsanalys är grunden för ett systemutvecklingsprojekt (Goldkuhl & Röstlinger, 

1988) och beskrivs härnedan för att ge en kort men djupare förståelse för vår användning av 

förändringsanalys i studien. 

 

En verksamhet kan förändras i olika riktningar och det finns olika typer av förändringar vilket 

kan ses i figur 4. 
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Figur 5 Illustration av olika typer av verksamhetsförändringar (Goldkuhl & Röstlinger, 2012). 

Enligt Goldkuhl & Röstlinger (2012) kan verksamhetsförändring ske på två olika sett vilka är 

den evolutionära vägen och den designinriktade vägen. Evolutionära förändringar sker inom 

den befintliga organisationen och är inte lika synliga och tydliga som stora designinriktade 

förändringar. Vid spontan anpassning sker en direkt förändring i verksamheten utan att en 

reflektion över förändring görs. Ingen förändringsorganisation skapas för att förändringen ska 

ske. En spontan anpassning kan vara att en person i organisationen förändrar sitt arbetssätt 

som respons till nya omgivningsförhållanden. Arrangerad förfining innebär att det i vissa 

verksamheter skapas en permanent organisationsstruktur som har till ansvar att hantera 

mindre förändringar.  

 

Projektbaserad förändring innebär att det skapas en tillfällig och separat förändrings-

organisation som får ansvaret ta hand om förändringen. Det är också här förändringsanalys 

(FA) kommer in. Vid radikal förnyelse sker stora förändringar som får stora konsekvenser för 

verksamheten. Partiell förbättring innebär att det sker mindre förändringar och där det inte 

handlar om att transformera hela verksamheten. (Goldkuhl & Röstlinger, 2012) 

 

När det är stora och genomgripande förändringar som ska ske så är det enligt Goldkuhl & 

Röstlinger (2012) viktigt att en analys görs för att se vilken riktning förändringen ska ta. 

Föreslagna förändringar bör motiveras inför beslutande organ, och innebörden av föreslagna 

åtgärder och dess tänkta konsekvenser samt varför åtgärderna bör realiseras måste klargöras. 

Då krävs en projektbaserad förändring. Vid projektbaserade förändringar skapas en tillfällig 

förändringsorganisation som tilldelas ekonomiska resurser och medel. Det skapas en 

förändringsarena vilket har till syfte att man reflekterar över verksamheten och möjliga 

förändringar innan de utvecklas och införs i verksamheten. Här bedrivs ett förändringsarbete 

och förändringsanalys. 

 

Förändringsanalys (FA) innebär en analys som utförs för att kunna bistå med förändrings 

beslut åt en verksamhet. Genom förändringsanalys ställer utförare en diagnos genom 
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framanalyserade problem och mål. Diagnosen genererar lämpliga förändringsåtgärder samt 

belyser åtgärdernas konsekvenser. (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 

 

”FA är en beslutsprocess där man tar fram ett beslutsunderlag och beslutar om 

lämpliga förändringsåtgärder”. (ibid, 1988) 

 

I förändringsanalys analyserar man verksamhetens förutsättning, villkor och motiv för vad 

som kan ligga till grund för olika förändringar. Förändringsagenter som deltar i ett 

förändringsarbete är ofta verksamhetskunniga och förändringskunniga personer vilka är 

sytemutvecklare och verksamhetsutvecklare. Dessa deltagare ser på verksamhetsförändring 

som en designinsats där något utvecklas på papper för att sedan implementeras i 

verksamheten genom intervention. Lösningen och förändringen utvecklas på skissbordet som 

sedan tillförs verksamheten utifrån. Enligt Goldkuhl & Röstlinger (2012) är det viktigt att en 

verksamhetsförändring sker på detta sätt särskilt när IT-system är inblandade. Andersen 

(1994) säger att förändringsanalys är ett mycket viktigt arbete före systemutveckling och står 

till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är genom förändringsanalys som det kan ses 

om verksamheten som står inför förändring eller vill förändras verkligen behöver ett 

informationssystem. Det är inte alltid ett informationssystem eller nytt sådant löser de flesta 

problem inom en verksamhet. Det är viktigt att inte förväxla symtom och problem. Ibland kan 

det vara så att det problem som informationssystemet är avsett att lösa inte har något med 

bristande förmedling av information via teknikens vägar utan är ett mellan medarbetarna.  

 

Förändringsanalys kan även kallas för förstudie, förundersökning, förprojektering och projekt-

sondering. Det är det förarbete som sker innan ett utvecklingsarbete (Goldkuhl & Röstlinger, 

1988) och är det som sker före systemutvecklingsfasen enligt Livscykelmodellen (Andersen, 

1994). 

3.5.2 Systemutveckling 

Denna studie fokuserar på förändringsanalys och till viss del systemering. Begreppen 

systemutveckling och systemering beskrivs i detta avsnitt för att sätta dem i sammanhang till 

varandra och i sammanhang till förändringsanalys och Livscykelmodellen. 

 

Wiktorin (2003) beskriver systemutveckling som arbetet att förstå en verksamhet och de krav 

som människorna har på ett önskat stöd, och sedan översätta dessa framtagna krav från 

systemeringsfasen till en datorernas värld. Den tekniska konstruktionen av ett informations-

system är en del av systemutvecklingsarbetet men systemutveckling omfattar mer än detta. 

Han redogör för tre steg som sammanfattar de huvuduppgifter som finns i ett 

systemutvecklingsarbete. 

 

 Verksamhetsanalys - verksamhetens behov och vad verksamheten vill göra. 

 Informationsbehovsanalys – hur kan ett datorstöd stödja och underlätta detta behov. 

 Anskaffning och utformning - utformning och konstruktion av den tekniska lösningen. 
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Systemutveckling omfattar många olika delar då människan är den aktiva komponenten som 

tolkar det data som informationssystemet förmedlar. Ett informationssystem kan inte 

utvecklas oberoende av de som ska använda systemet och därför omfattar systemutveckling 

mer än bara den tekniska framtagningen av ett informationssystem (Wiktorin, 2003). 

Systemutveckling är arbetet att analysera människans och informationssystemets roll till 

varandra där systemet ska implementeras. Systemutveckling är också arbetet att utforma 

systemets tekniska uppbyggnad och funktionalitet. Dessa två delar av systemeringsarbetet 

kallas för systemering. Den andra delen sker konstruktion av den tekniska lösningen 

(realisering) och implementation i nya eller befintliga miljön. (Andersen, 1994) 

 

Systemering 

Systemering är den andra fasen i livscykelmodellen och ingår under systemutvecklingsfasen. 

Det är efter genomförd förändringsanalys som systemering kommer in i bilden. Det som 

systemutvecklare gör i systemeringen är att reda ut viktiga problemområden. Figuren nedan 

beskriver förändringsanalys och dess resultat som i det vänstra ledet ligger till grund för 

systemering som är den första delen i systemutvecklingsfasen (Andersen, 1994). 

 

 
Figur 6 Förändringsanalys och dess resultat (Andersen, 1994). 

Det finns fyra problemområden inom systemering och dessa områden är: 

 Verksamhetsanalys 

 Informationssystemsanalys 

 Principiell utformning av teknisk lösning 

 Utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning 

 

De två första områdena kallas för analysfasen och där tar systemutvecklaren och reder ut 

verksamheten och dess behov. Det är vanligt att verksamhetsanalysen och 
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informationsbehovsanalysen sammanförs då de tillsammans resulterar i verksamhetens 

önskemål om datorstöd, vilket i sin tur ligger till grund för en kravspecifikation (Wiktorin, 

2003, s.16). 

 

Verksamhetsanalys 

Under själva verksamhetsanalysen så diskuterar systemutvecklaren med användarchefen och 

dess medarbetare om vilka aktiviteter som kan underlättas genom ett informationssystem. Det 

som också diskuteras fram är vilka typer av användare som kommer att använda informations-

systemet och användarrepresentanter tas fram för att stödja systemutvecklingsarbetet. 

(Andersen, 1994) 

 

Informationssystemsanalys 

Därefter genomför systemutvecklaren en informationssystemsanalys, där det fastställs vad 

informationssystemets huvuduppgifter är samt att systemutvecklaren fastställer eventuella 

avgränsningar. En mer detaljerad beskrivning av vad informationssystemet ska åstadkomma 

sker alltså under informationssystemsanalysen, där fokusen ligger på användare med 

specialkunskaper. Under informationssystemsanalysen så produceras en kravspecifikation 

utifrån användarnas önskemål. (ibid, 1994) 

 

Det är kravspecifikationen som är det centrala dokumentet när det gäller systemering, det för 

att användarna ska beskriva sina önskemål och det är systemutvecklaren som applicerar 

önskemålen mot den tekniska biten, dvs. hitta den lösningen som passar och uppfyller målet 

bäst. Det är därför även mycket viktigt att användarnas önskemål blir dokumenterade och 

tydligt uttryckta för att bli så precis som möjligt. (ibid, 1994) 

 

Principiell utformning av teknisk lösning 

Efter genomförda analyser så utformar systemutvecklaren en principiell teknisk lösning för att 

välja rätt typ av teknisk lösning från bedömning utifrån analysfasen. Under utformningen av 

teknisk lösning gäller det att systemutvecklaren inte väljer utvecklingsmiljö utifrån egna 

vanor, utan att valet sker med bedömning utifrån behovet. (ibid, 1994) 

 

Utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning 

I denna fas så väljer systemutvecklaren programvaror och hjälpmedel för att skräddarsy 

lösningen som bearbetas utifrån analysen och den principiella utformningen som har 

framkommit genom de tidigare faserna. (ibid, 1994) 

 

3.6 Sammanfattning 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en inblick och förståelse över de begrepp som 

används i studien. Begreppen är informationssystem, infologi, informationsmiljö, verksamhet, 

process, förändringsanalys, systemutveckling och systemering. Syftet är att beskriva för 

läsaren vad dessa begrepp innebär och hur de kommer vara till hjälp för denna studie. 
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4 En verksamhet i datumstyrd informationsmiljö och 

utformning av passande IT-stöd 

Denna studie har startat utifrån empirin då den haft en induktiv utformning då den har utgått 

från verkligheten. I detta kapitel så presenteras det resultat som framkommit genom de 

intervjuer och dokumentstudier som genomförts se kapitel 2.5.1 och 2.5.2. Kapitlet beskriver 

olika företeelser, nuläge och önskat läge från den verksamhet som studerades. Även 

förutsättningar för en prototyp i en datumstyrd informationsmiljö beskrivs under avsnitten 4.3 

Befintligt IT-system på Transportstyrelsen och under 4.4 Krav på ett IT-stöd samt under 4.5 

Utformning av Principiell och prototyp lösning. Syftet med detta kapitel är att beskriva 

verkligenheten som studerats under arbetet samt att beskriva förutsättningar för ett IT-stöd i 

en datumstyrd informationsmiljö. Målet är att bidra med information för analyskapitlet om 

utmaningar som finns där datumstyrda förhållanden råder och genomsyrar arbetsprocesser i 

verksamheter. 

4.1 Rättsakter och dess datum 

Detta avsnitt redogörs den lexikala och situationsspecifika betydelsen av rättsakt, och 

beskriver de relevanta olika tillhörande datum för detta arbete vilka beskriver när krav i 

rättsakter gäller. 

 

Lexikalt är rättsakt ett samlingsnamn för flera förordningar och direktiv. Ett direktiv är inom 

EU bindande bestämmelser som anger mål som EU-medlemsländer ska uppnå. Hur dessa mål 

ska uppnås är upp till varje enskilt medlemsland att bestämma själva och ett direktiv ska föras 

in i ländernas egen lagstiftning. En förordning är inom EU bindande bestämmelser som inte 

får omarbetas för att passa varje lands egen lagstiftning. Förordningar gäller direkt när de 

träder i kraft utan hänsyn till varje lands förhållanden. (Nationalencyklopedin, 2013 d) 

 

I de olika förordningarna och direktiven finns det datum som styr när de olika 

bestämmelserna ska börja gälla samt när eventuellt föregående rättsakt eller del ur rättsakt ska 

upphöra. De som tar del av dessa datum och krav är bland annat myndigheter och 

tillverkare/företag som tillämpar rättsakter. 

 

Det framkom genom intervjuer (se Bilaga 3 och Bilaga 1: intervju 2) och dokumentstudier att 

de datum som är styrande i en rättsakt är ikraftträdande datum, datum för definitiv tillämpning 

och stoppdatum. De innehåller även många andra viktiga datum vilka inte tagits med i denna 

studie då samarbetspartnern Transportstyrelsen ansåg att avgränsning mot de tre viktigaste 

datumen var väsentligt för att de styr rättsakters validitet.  

 

 Ikraftträdande datum: datum då rättsakt och dess krav får men inte måste tillämpas 

av tillverkare, och datum myndigheter ej får vägra bevilja och förbjuda registrering, 

försäljning och ibruktagande av fordon som uppfyller mot dessa krav eller föregående 

krav. 
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 Datum för definitiv tillämpning: datum då en rättsakt måste tillämpas och där 

tillverkare måste uppfylla dess krav, och datum där myndigheten ej får bevilja 

typgodkännande av fordon som inte uppfyller dessa krav.  

 Stoppdatum: ett datum som explicit talar om när en annan rättsakt ska utgå. Ett 

datum där en rättsakt säger när en annan rättsakt inte längre får tillämpas. 

Rättsakter upphör inte gälla förrän en annan rättsakt säger att den ska upphöra. Rättsakter är 

retroaktiva vilket innebär att vid uppdaterade rättsakter så måste man fortfarande förhålla sig 

till de tidigare rättsakterna. 

Informationsmiljön för rättsakter på webbsidorna UNECE och EUR-Lex 

På webbsidorna EUR-Lex.europa.eu och UNECE.org som kan ses i Bilaga 4 finns rättsakter 

att laddas ner som PDF-, HTML-, WPF-, DOC- och ZIP-format samt på olika språk. 

Rättsakter som nerladdningsbara filer på dessa webbsidor är tillgängliga för allmänheten. 

Filnamnen har samma beteckning som rättsakterna. Webbsidorna innehåller rättsakter för 

olika områden som jordbruk, miljö, transport, fordon med flera.  

 

Innehållet och texten i rättsakterna är strukturerad på ett juridiskt sätt och skriven på ett 

juridiskt språk. En och samma rättsakt kan innehålla information om krav och datum för flera 

olika fordonstyper och komponenter. Rättsakterna är skrivna på olika sätt och har olika 

begrepp för samma saker. 

 

Rättsakter kan sökas fram på både EUR-Lex och UNECE-webbsidorna genom navigation och 

genom sökning via sökfält. På EUR-Lex-webbsidan kan sökning göras på flera olika sätt som 

på datum, ord, dokumentnummer, titel och fulltextsökning (se Bilaga 4). Innehållet i 

rättsakterna på EUR-Lex går att markera och är sökbar. Sökning på denna webbsida genererar 

många olika skilda resultat. På UNECE-webbsidan kan rättsakter sökas ut via ett sökfält 

genom nyckelord. Sökningar genererar många olika skilda resultat. Innehållet hos rättsakter 

från UNECE webbsidan kan inte markeras och är inte sökbar. 

 

Informationen och innehållet i rättsakter är datumstyrda då kraven i en rättsakt (delar i den) 

och därmed informationen är bundna i tid (se 4.1 Rättsakter och dess datum). Då rättsakter 

styrs av datum så blir inte allt innehåll och information relevant och giltigt förrän den 

tidsperiod som specificerats i rättsakterna har trätt i kraft. Hela rättsakter är också styrda av 

datum då rättsakter och därmed filer (dokument) som publiceras på webbsidorna inte blir 

aktuella förrän ett visst datum träder i kraft. 

4.2 Nulägesbeskrivning av typgodkännande av fordon 

I detta avsnitt så beskrivs en nulägesbeskrivningen på Transportstyrelsens typgodkännande 

verksamhet där gransking sker mot datumstyrda rättsakter (se Bilaga 5, Handlingsgraf). 

 

Myndigheten Transportstyrelsen finns på 15 orter i landet och består av nio avdelningar (se 

1.7 Samarbetspartner). I Borlänge ligger väg- och järnvägsavdelningen och här är uppgiften 

att typgodkänna fordon och komponenter. För typgodkännande av fordon så finns det två 
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handläggare. Ett typgodkännande börjar med att en tillverkare skickar en ansökan via 

Transportstyrelsens ansökningswebbsida eller via mail eller direkt till handläggare för 

typgodkännande via mail. Görs en ansökan via Transportstyrelsens webbsida så fyller 

tillverkare i fält inuti en PDF-fil. PDF-filen innehåller en inbyggd knapp som skickar iväg 

formuläret som en datafil med innehållande uppgifter via email (se Bilaga 2). PDF-filen 

skickas inte. Om handläggare för typgodkännande tar emot en ansökan så skickar 

handläggaren ansökan till registraturen som diarieför ansökan. Tas ansökan emot via 

Transportstyrelsens ansökningswebbsida eller via mail så tar registraturen emot ansökan och 

diarieför den. När ansökan diarieförs så tilldelas den ett ärendenummer och ärendetyp och 

därefter meddelar registraturen berörda handläggare via mail och talar om att ett ärende finns. 

(se Bilaga 1: intervju 4) 

 

Ärendet tas an i mån av tid när handläggare har meddelats. När handläggning av ett ärende 

påbörjas så hämtar handläggare ut ärendet från diariet. Handläggning av ärendet utförs i 

prioritestordning efter det datum ansökan gjordes. Handläggaren kollar genom ärendet så att 

alla informationsdokument finns och om de inte gör det så skickar handläggaren en begäran 

om komplettering till tillverkaren. När och om alla informationsdokument finns med så 

påbörjar handläggaren en granskning av ärendet utifrån kraven vilka är beskrivna i rättsakter. 

Dessa rättsakter hämtar handläggaren direkt från EU’s och UNECE’s webbsidor. Vid 

granskning öppnar handläggaren PDF-fil(erna) med aktuella rättsakter och ärendet på sin 

arbetsdator och jämför sedan ärendet mot kraven i rättsakterna (se Bilaga 1: intervju 4). 

 

När granskningen är klar beviljas eller avslås ärendet. Handläggare har mandat att bevilja ett 

ärende. Avslås ärendet vilket sällan sker på Transportstyrelsen så krävs en påskrift av en chef. 

Kan inte ärendet beviljas så meddelar handläggaren tillverkaren att ärendet måste 

kompletteras tills det att ärendet kan beviljas. Drar ärendet ut för länge på tiden så avslutas 

ärendet så att ett nytt likadant ärende kan skapas med befintlig tjänstedokumentation som 

gjorts mot tidigare avslutat ärende. När ett ärende beviljas så meddelar handläggaren 

tillverkaren om beslutet. Därefter lägger handläggaren in godkännandet i Transportregistret 

och EU-databasen ETAES. Sedan lägger handläggaren ärendet för avslut som sedan 

registreras och avslutas av registraturen. (se Bilaga 1: intervju 4) 

 

Utmaningar med typgodkännandeprocessen 

Det framkom från intervjuerna med handläggarna för typgodkännande av fordon och 

komponent samt sektionschef (se Bilaga 1: intervju 1, 2, 4, 5) och nulägesbeskrivningarna 

som är baserat på handlingsgraferna i Bilaga 5 att det finns utmaningar i typgodkännande 

processen vad gäller rättsakterna och granskning mot dessa. De utmaningar som framkom är 

följande: 

 

 Det finns många datum och olika datum att hålla reda på. 

Handläggarna för typgodkännande av fordon har väldig många rättsakter de ska förhålla 

sig till som är uppåt 60 stycken samt att de måste förhålla sig till tidigare versioner av 

dessa 60 stycken rättsakter. Förutom antalet rättsakter innehåller alla dessa och deras 

tidigare versioner datum. Det är även flera olika datum som de ska hålla reda på. De 
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viktigaste datumen är ikraftträdande datum, definitiv tillämpning och stoppdatum (se 4.1 

Rättsakter och dess datum), men det finns även andra viktiga datum som dock inte tagits 

med i denna studie.  

 

 Informationsmiljön är komplex och det finns många hänvisningar mellan rättsakter 

vilket gör det svårt att hålla reda på datum. 

 

Förutom de tidigare nämna utmaningarna med att det är många rättsakter och flera versioner 

så hänvisar regler och krav till varandra i de olika rättsakterna (se Bilaga 3). Utsökningar av 

specifik information som datum är svår att söka fram och måste rättsakterna läsas innantill. 

Relevant information för ett specifikt kravområde är också svår att hitta på grund av att en och 

samma rättsakter innehåller bestämmelser för olika kravområden och fordonsområden. 

 

För att veta vilka datum som gäller använder Transportstyrelsen och dess handläggare för 

typgodkännande egna lösningar och stöd vilka är Word-dokument, tabeller i Excel och 

anteckningar. På något sätt skulle Transportstyrelsen och handläggare för typgodkännande av 

fordon vilja effektivisera granskningen. 

 

Styrkor som underlättar granskning i typgodkännandeprocess 

Punktlistan nedanför är en lista på styrkor som framkom genom semistrukturerade intervjuer 

med handläggare från typgodkännandeprocessen på Transportstyrelsen (se Bilaga 1: intervju 

5). 

 När det uppstår tolkningsfrågor tar handläggaren hjälp av kollegor som kan ha 

spetskompetens inom det område och krav rättsakten täcker.  

 Det finns god kommunikation mellan olika avdelningar inom Transportstyrelsen och 

gott med kompetensutbyte mellan kollegor.  

 Processen för typgodkännande är välstrukturerad och att det finns rutiner för hur det 

ska gå tillväga.  

 Hos Transportstyrelsen finns det en välstrukturerad mappstruktur och process-

kartläggning över olika processer och verksamhetsområden inom organisationen.  

 Tillgången av två datorskärmar vilket underlättar granskningen. 

 

Nulägesbeskrivning av delprocessen granskning mot rättsakter 

När ärende granskas mot rättsakter så framkom det genom styrkeanalysen enligt Figur 7 att 

handläggare har tillgång till kollegor med spetskompetens, egna anteckningar om ramdirektiv 

och rättsakter från tidigare ärenden. När handläggaren har fått alla uppgifter till förfogande så 

öppnar handläggaren ärendet på en av två skärmar på en arbetsdator. Den andra skärmen 

öppnar handläggaren de relatera rättsakterna för det aktuella ärendet, dvs. de rättsakter som 

ärendet utgår efter. När både ärendet och rättsakterna är placerade på varsin datorskärm så 

påbörjar handläggaren att granska om föremålet för granskning vilket ärendet gäller uppfyller 

kraven enligt rättsakterna. Under granskningen förhåller sig även handläggaren till olika 

datum som beskriver när kraven i en rättsakt träder i kraft och får tillämpas, när kraven måste 

tillämpas och när en rättsakt säger att en annan rättsakt upphör och inte får tillämpas längre. 
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Figur 7 Nulägesbeskrivning av processen för granskning av ärende mot rättsakt (Bilaga 5). 

Figuren är skapad utifrån verksamhetens nuvarande situation. Figuren illustrerar att 

handläggaren använder egna anteckningar via Microsoft Word och Excel-filer för att se 

tidigare noteringar om specifika rättsaktsdatum. I rättsakter kan det förekomma stoppdatum, 

ikraftträdande datum och tillämpningsdatum. Handläggaren kan ta hjälp av kollegor som har 

egna anteckningar eller egna kunskaper om vissa rättsakter och dess datum. Handläggaren 

själv kan även ha kunskapar om vissa rättsakter och dess datum. (se Bilaga 5). 

4.3 Kravlista för ett IT-stöd 

Detta avsnitt ger en beskrivning över framtagen kravlista gjord baserat på Transport-

styrelsens önskemål om att rättsakter och dess datum ska kunna sökas fram och överblickas 

samt att tekniska krav ska åsklådliggöras. Detta framkom genom de semistrukturerade 

intervjuerna som kan ses i Bilaga 1. 

 

Funktionella krav 

 Datumen ikraftträdande, definitiv tillämpning och definitivt stoppdatum ska kunna 

överblickas och sökas fram. 

 Sökningar om rättsakter ska kunna göras. 

 Sökningar om fordonskategorier ska kunna göras. 

 

Tekniska krav 

 Windows servermiljö 

 Databashanterare 

 Ramverket .NET 4.5 

 Programmeringsspråket C # 

 Programmeringsverk (Microsoft Visual Studio) 
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Begreppskrav 

 Datum 

 Datumtyp 

 Rättsaktsnamn 

 Delversion 

 Fordonskategorier 

 

Datum 

Datum som talar om när en specifik händelse sker. 

 

Datumtyp 

Händelser som bestämmer påverkan av rättsakt, där ingår ikraftträdande datum, definitivt 

tillämpnings datum och stoppdatum (se Bilaga 1, Intervju 2). 

 

Rättsaktsnamn 

Definition av rättsaktens identifieringsnamn (se Bilaga 3). 

 

Delversion 

Identifieringsnamn på delversion mot en befintlig rättsakt (se Bilaga 3). 

 

Fordonskategori 

Transportstyrelsens benämning på fordonstyper, där kategorinamnen M1-M3, N1-N4 och O1-

O3 ingår (se Bilaga 1, Intervju 1). 

4.4 Utformning av principiell och prototyp lösning 

I detta avsnitt följer en sammanfattning av framtagningen och skapandet av enkla Excel och 

ASP.NET lösningar. Härnedan följer också en beskrivning av den framtagna modellen och 

hur den är tänkt att fungera. 

4.4.1 Principiell lösning – Excel-ark 

Utvecklingen av den principiella lösningen utgick från viktiga begrepp och parametrar för 

Transportstyrelsens typgodkännandeprocess, vilka framkom från intervjuerna i Bilaga 1: 

intervju 2 och 3. Se Figur 8 och Bilaga 6 Principiell lösning för den principiella lösningens 

uppbyggnad. Lösningen skapades i Microsofts Excel 2010 som Excel-ark sparat i filformatet 

XLSX. 
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Figur 8 Översikt över den principiella lösningens uppbyggnad. 

Excel arket kan ses i Bilaga 6. De tre viktigaste parametrarna som framkom var datum, 

kategori och rättsakt, och utifrån dessa parametrar lades kolumner in med samma beteckning. 

De kolumner som lades in är datum, datumtyp, kategori och rättsakt. Färgkoder lades in på 

datum typ baserat på önskemål från Transportstyrelsen hos ett framtida IT-stöd. Färgkoder 

lades även in på de olika datumen med syfte för att visa möjlig funktion på färgad alert som 

visar hur pass nära i tid ett datum hos en rättsakt är. Förutom kategoribeteckningar lades 

enbart påhittade värden in för att spara tid. Excel-arket har som syfte att visa principiell 

lösning på sökbarhet och ge lätt underlag på Transportstyrelsens bild av ett önskat IT-stöd. 

Den skapades innan intervjun med järnvägsavdelningen om deras TRAP-system (se Bilaga 7 

– Befintligt IT-system på Transportstyrelsen). Excel-arket användes som underlag för 

skapandet av ASP.NET prototypen. 

4.4.2 ASP.NET prototyp 

Utvecklingen av ASP.NET prototypen utgick från den principiella lösningen som skapades i 

Microsoft Excel (se 4.4.1 Principiell lösning – Excel-ark och Bilaga 6). Utvecklingen har 

också utgått från en konceptuell modell på ett typgodkännandeobjekt (se Figur 9) som skapats 

utifrån Excel arket och genom intervjuerna (se Bilaga 1). Andra förutsättningar för prototypen 

var det befintliga IT-systemet TRAP (se Bilaga 7 – Befintligt IT-system på 

Transportstyrelsen) och den framtagna kravlistan. Figuren nedanför är konceptuell modell 

och har legat som grund för databasens tabellstruktur samt legat till grund för skapandet av 

sökfunktionalitet med de parametrar som önskades i ett framtida IT-stöd (se Bilaga 1: intervju 

1). 
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Typgodkännande- 
objekt

Ikraftträdande-
datum

Definitivt 
tillämpnings-

datum
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Teknisk 
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datum
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Fordon/
Komponent
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består av

bunden i har

del av

gäller ett

består av ett

innefattar

innefattar

innefattar

 
Figur 9 Konceptuell modell av ett typgodkännandeobjekt 

Utifrån den konceptuella modellen av ett typgodkännandeobjekt så skapades fem tabeller från 

de begrepp och parametrar som framkom i intervju 1 och 2 (se Bilaga 1). I Figur 10 nedanför 

syns prototypens uppbyggnad och dess tillhörighet med komponenter. 
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Figur 10 Översikt av prototypens uppbyggnad och komponenter. 

ASP.NET-prototypen skapades med programmeringsverktyget Microsoft Visual Studio 2012. 

Prototypen är byggd med programmeringsspråket C# och med ramverket ASP.NET med 

modellen MVC 4 (Model View Controller)
2
. Tabellerna är skapade i en MySQL

3
 databas-

hanterare (version 5.1.66) och är kopplad till ASP.NET-applikationen. Både databas-

hanteraren och ASP.NET-applikationen är placerade på en Windows 2012 server med 

ramverket .NET version 4.5 installerat. Applikationen åtkoms via ett webbgränssnitt. 

Prototypen och den konceptuella modellen har till syfte att vara del av fallstudien och 

skapades för att se möjligheter av ett IT-stöd. 

4.5 Sammanfattning av kapitel 4 

Syftet med detta kapitel var att beskriva rättsakter, dess informationsmiljö samt även beskriva 

processer för typgodkännande och granskning i nuläge. Syftet med kapitlet var även att 

beskriva förutsättningar för utvecklingen av prototyplösning, vilka var befintlig informations-

miljö på Transportstyrelsen och kravlista baserade på önskemål. I detta kapitel ingår även en 

beskrivning av utformning av principiell lösning och prototyp. 

 

                                                 
2
 MVC står för Model View Controller och är en modell för att separera programmeringskod i enskilda 

komponenter. Model hanterar logiken för data och View visar vyerna (user interface). Controller hanterar 

användarinteraktion samt arbetar med Model och avgör vad som ska visas genom View. (msdn Microsoft, 2013) 

 
3
 SQL står för Structured Query Language och är ett standardiserat språk för tillgång och manipulering av 

databaser. MySQL är en open source variant av SQL (W3CSchools, 2013). 
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Sammanfattningsvis kan typgodkännandeprocessen beskrivas som den process där tillverkare 

skickar in en ansökan om ett typgodkännande. Av denna ansökan skapas ett ärende som en 

handläggare tar hand om och granskar mot rättsakter. De utmaningar som finns är att hålla 

reda på datum när rättsakter och krav träder i kraft, när krav måste tillämpas samt inte längre 

får tillämpas. 

 

Utformningen av den principiella lösningen och prototypen kan sammanfattas enligt följande. 

Ett Excel-ark skapades för underlag för en konceptuell modell som i sin tur låg som underlag 

för implementation av en riktig databas och ett webbgränssnitt utformat i Microsoft 

ASP.NET. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras den genomförda empirin mot teorin. Här diskuteras utmaningar och 

styrkor utifrån det resultatet som framkom från förändringsanalysen samt resultat om 

informationsmiljö, rättsakter och IT-stöd. Det som empirin grundar sig på finns i 4.6 

Sammanfattning av kapitel 4 samt Bilaga 1, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6. 

 

5.1 Analys av informationsmiljön 

Här nedan följer en analys där teorin och empirin ställs mot varandra. 

 

Komplex informationsmiljö med svår och komplicerad sökning av information 

En komplex informationsmiljö kan innebära att det är svårt att söka fram relevant information 

via de tekniska lösningarna som Barry (1995) nämner. Många av dagens informationsmiljöer 

består även enligt Mertins (2003) av väldigt mycket information vilket gör det svårt att söka 

den relevanta informationen och att giltighet och pålitlighet påverkas. Mertins (2003) säger 

även att man måste strukturera information i informationsmiljöer för att den lätt ska kommas 

åt och vara sökbar för dess användare. 

 

Likt det som Barry (1995) och Mertins (2003) säger om komplex informationsmiljö så 

framkom det i intervjuer med handläggare för typgodkännande och dokumentstudier att 

relevant information om datum är svårt att bevaka och söka fram (se 4.2 Nulägesbeskrivning 

av typgodkännande av fordon och Bilaga 3 - Rättsakt). Sökbarheten av själva dokumenten 

(rättsakterna) är begränsad och sökbarheten av deras innehåll är också begränsad. 

Webbsidorna EUR-Lex och UNECE saknar enkla sökmöjligheter för sökning av dokument 

och innehållssökning. På EUR-Lex webbsidan finns inte en enkel sökning på dokument då 

flera sökparametrar i olika sökfält krävs för vissa sökningar. På UNECE webbsidan saknar de 

publicerade rättsakterna helt och hållet sökningsmöjligheter för innehållsökning direkt i 

dokumenten.  

 

Genom intervjuerna och dokumentstudierna kom det även fram att strukturen på 

informationen inte är helt optimal för sökning då rättsakter innehåller information om flera 

olika kravområden och bestämmelser för skilda saker. Relevant information om till exempel 

datum är blandad tillsammans med information om saker som inte är relevanta för ett givet 

tillfälle. Det finns många olika datum i en och samma rättsakt. Rättsakter hänvisar också till 

varandra och relevant information kan vara utspridd i olika dokument. Krav och datum för till 

exempel bromsar kan stå i flera olika dokument. 

 

Det framkom även genom dokumentstudier av rättsakter att sökbarheten hos innehållet i 

dokumenten är begränsat då språket är juridiskt skrivet och inte följer någon enhetlig 

menings- och begreppsformulering (se Bilaga 3 - Rättsakt). Samma typ av datum som söks 

med ett visst sökord i en viss rättsakt måste sökas med ett annat sökord i en annan rättsakt.  
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Anpassning mot de externa IT-systemen och informationsmiljön på EUR-LEX och 

UNECE webbsidorna 

Enligt Andersen (1994) ska ett informationssystem stödja en verksamhet och dess process 

samt främja förmedlingen av information mellan människor, men hos vissa system är detta 

inte alltid fallet. Ibland kan det vara så att det är informationssystemet främmandegör 

kommunikationen mellan människor, samt att det ibland är människan som får anpassa sig till 

informationssystemet istället. 

 

Det framkom i intervjuerna med handläggare för typgodkännande av fordon att komplexiteten 

hos informationsmiljön som existerar på UNECE och EUR-Lex webbsidorna främmandegör 

kommunikationen av rättsakterna mellan juristerna som skrivit dem och de som tar del av och 

tillämpar rättsakterna (se 4.2 Nulägesbeskrivning av typgodkännande av fordon). Den 

nuvarande informationsmiljön gör det svårt för handläggare på Transportstyrelsen att bevaka 

datum vilket resulterat i att granskningsprocessen försvåras och tar längre tid. Förmedlingen 

av datum i rättsakter är inte optimal då Transportstyrelsen anser att den nuvarande 

datumbevakningen och granskningsprocessen inte är helt tillfredställande på grund av 

utmaningar med rättsakterna. 

 

Det framkom även att de i dagsläget använder sig av egna lösningar för att kringgå 

utmaningarna med informationsmiljöerna hos UNECE, EUR-Lex och rättsakterna. 

Handläggarna har fått anpassat sig till webbsidorna och rättsakterna genom att skapa egna 

lösningar i form av Excel-ark, anteckningar på papper och noteringar i nedsparade rättsakter.  

 

Datumstyrda förhållanden i informationsmiljön och informationen 

Som kan ses i avsnitt 3.4.2 E-meddelanden så sa Lagefors (2011) att den minsta 

beståndsdelen hos information bör vara ett E-meddelande. Det vill säga att informationen 

måste bestå av objektetet, dess egenskaper och tiden. Lagefors betonade tiden som en viktig 

beståndsdel då man genom tiden vet vid vilken tidpunkt ett objekt har sina egenskaper.  

 

Rättsakterna och dess innehåll, det vill säga informationen, är styrda av olika datum och är 

därmed bundna i tid (se 4.1 Rättsakter och dess datum). Dessa datum specificerar när 

bestämmelser och krav ska gälla och inte gälla. Ikraftträdandedatumet beskriver när ett krav 

eller rättsakt får tillämpas men inte behöver tillämpas. Det definitiva tillämpningsdatumet 

beskriver när ett krav eller rättsakt måste tillämpas. Stoppdatumet beskriver när ett krav eller 

rättsakt upphör gälla, vilket specificeras av en annan rättsakt som kanske fått nya krav som 

upphäver de tidigare kraven. Det finns flera andra datum som också styr men dessa har inte 

tagits med i studien då de kan vara för specifika situationer, bestämmelser och krav.  

 

Rättsakter och dess innehåll kan bli uppdaterade och även nya rättsakter kan komma till (se 

Bilaga 4 – Publiceringsplatser). Alla dessa versioner har en datumstämpel på sig för att visa 

vid vilken tidpunkt de blev utfärdade. De uppdaterade bestämmelserna och kraven är också 

datumstämplade för att visa när de träder i kraft och så vidare.  

 

Tolkning av rättsakter och dess innehåll 
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Enligt Lagefors (2011) och den infologiska ekvationen (se 3.4.1 Den infologiska ekvationen) 

påverkas informationens betydelse, meningsfullhet för människan av individens omvärld och 

tolkningsprocess. Tiden det tar att tolka information påverkas också av människans omvärld 

och tolkningsprocess. Langefors menade att information måste vara strukturerat utifrån 

människan och på ett sådant som ger information meningsfullhet för människor som använder 

informationen. Han sa även att informationen bör vara utformat på ett sådant sätt som 

underlättar människans tolkning av informationen, samt att den är utformad på ett så korrekt 

sätt som möjligt så att informationen förmedlas på effektivast sätt och är korrekt. 

 

Genom dokumentstudier av rättsakter (se Bilaga 3 - Rättsakt) framkom det att juridiska 

dokument är skrivna på ett språk så att de inte ska kunna misstolkas och tolkas annorlunda. 

Tolkningsytan är liten på så sätt att det som står i rättsakter är precis det som gäller oavsett 

vem det är som läser och tillämpar de juridiska dokumenten. Juridiskt sett är ytan för tolkning 

minimal men utifrån Langefors (2011) infologiska perspektiv och ekvation är rättsakterna och 

dess information samt den omgivande informationsmiljön inte optimal för tolkning av 

information. Den nuvarande strukturen och utformning på informationen som kan ses i Bilaga 

3 – Rättsakt är inte optimal för att de människor som tar del av informationen snabbt ska 

kunna ta del av meddelandet som förmedlas. Som diskuteras i avsnitt 6.1 Diskussion av 

informationsmiljö så är bland annat utformning och beteckningar av olika datum inte optimal 

för att människor enkelt ska se vad det är för datum och bestämmelser som gäller. Att förstå 

sig på rättsakterna, dess innehåll och datum men även webbsidorna EUR-Lex och UNECE 

kräver extra tolkning hos människorna som använder och tar del av dessa.  

 

5.2 Verksamhetsanalys i systemering 

I detta avsnitt följer en analys av hur ett IT-stöd skulle kunna utformas för att hålla reda på 

datum i rättsakter där datumstyrda förhållande råder (se avsnitt 1.2 Problembeskrivning och 

avsnitt 3 Informationssystem och verksamhet). 

 

Verksamhetsanalys utifrån systemering 

I verksamhetsanalysen inom systemering nämner Andersen (1994) att systemutvecklaren 

diskuterar med användarchefen och dess medarbetare om vilka aktiviteter som kan underlättas 

genom ett informationssystem. Det som också diskuteras är vilka som kommer vara 

användarna av systemet. Det som framkom i intervjuer med handläggare för typgodkännande 

av fordon och handläggare för typgodkännande av komponenter samt med ansvariga för 

TRAP systemet var att det finns ett intresse från dessa tre håll av ett informationssystem som 

skulle stödja granskningsprocessen. Användarna skulle bli handläggare för både fordon och 

komponenter på vägavdelningen samt handläggare inom järnvägsavdelningen där bland annat 

typgodkännande av järnvägsfordon görs. Det framkom även att det finns ett intresse av ett IT-

stöd som skulle hantera datum och rättsakter då dessa två företeelser stöts på i flera ställen 

inom Transportstyrelsens verksamheter och avdelningar (se avsnitt 4.2 Nulägesbeskrivning av 

typgodkännande av fordon och 4.3 Befintligt IT-system på Transportstyrelsen). 

 

Informationssystemanalysen 
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Denna typ av analys är enligt Andersen (1994) den analys där systemutvecklaren fastställer 

informationssystemets huvuduppgifter och eventuella avgränsningar. Det framkom utifrån 

intervjuerna med berörda aktörer på Transportstyrelsen och utifrån dokumentstudierna att om 

ett IT-stöd skulle utvecklas så bör det ske på Transportstyrelsen. Det vill säga att en intern 

lösning skulle utvecklas. Detta framkom då Transportstyrelsen inte kan direkt påverka de 

rättsakter de tillämpar och den informationsmiljö som rättsakterna befinner sig i, vilket är den 

externa omgivningen. Det framkom även utifrån intervjuerna och dokumentstudierna att ett 

befintligt informationssystem finns på Transportstyrelsen som de kallar för TRAP och att det 

är ett distribuerat system som kan byggas ut (se Bilaga 7 Befintligt IT-system på 

Transportstyrelsen). Utifrån detta resulterade analysen i att TRAP-systemet skulle kunna 

byggas ut för att stödja både järnvägsavdelningen och vägavdelningen, och där funktionalitet 

för hantering av datum och rättsakter gällande granskning skulle kunna implementeras som en 

ny modul i det befintliga TRAP-systemet. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel så diskuteras resultatet mot de frågeställningar som studien har utgått ifrån 

genom emprikapitlet (kapitel 4), analyskapitlet (kapitel 5). Studiens syfte har varit att 

undersöka en informationsmiljö i en verksamhet där datumstyrda förhållanden finns och ge 

förståelse för vilka utmaningar som finns i sådan miljö. Denna frågeställning diskuteras i 

första avsnitten. I avsnitt 6.2 diskuteras varför ett IT-stöd för informationsmiljön som beskrivs 

i tidigare avsnitt är något att överväga. Under avsnitt 6.3 Diskussion om förslag så diskuteras 

studiens andra syfte som har varit att ge förslag på utformning på ett IT-stöd för hantering av 

datum i en miljö där datumstyrda förhållanden finns. I samband med diskussion av förslag på 

utformning följer en diskussion av viktiga aspekter som bör iakttas. Därefter följer en 

diskussion och reflektion av de valda metoderna som användes i denna studie. Avslutningsvis 

diskuteras och ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Diskussion av informationsmiljö 
Vårt resultat av det empiriska arbetet rörande frågeställningen hur en informationsmiljö ser ut 

i en verksamhet där datumstyrda förhållanden råder har besvarats genom intervjuer med 

berörda personer inom verksamheten som studerades (se 4 En verksamhet i datumstyrd 

informationsmiljö och utformning av passande IT-stöd). 

 

Resultatet visar att en informationsmiljö med datumstyrda förhållanden består av flera olika 

tidsbunden information. Den tidsbundna informationen som i detta fall är rättsakter kan 

hänvisa till varandra och vara tidsbundna i olika tidsaxlar. Rättsakter innehåller tre olika 

datum som bestämmer dess validitet, vilka är ikraftträdande datum, datum för definitiv 

tillämpning och stoppdatum. Resultatet visar att det finns utmaningar med att arbeta och 

tillämpa rättsakter som är datumstyrda. Dels för att de finns flera versioner utav samma 

rättsakt men som gäller vid olika datum samt att det är svårt att veta när nya rättsakter ersätter 

äldre versioner av rättsakter. En till utmaning är att de olika datumen i en rättsakt är skrivna 

direkt i texten vilket medför en viss komplexitet vid utläsning av dem. 

 

Den utmärkande betydelsen för resultatet var att de datumstyrda rättsakterna hänvisade till 

varandra i olika tidsaxlar vilket gör användningen av rättsakterna mycket komplex och 

svårtolkad. Man kan med säkerhet säga att den komplexa hänvisningen som rättsakter innehar 

mellan varandra försvårar utläsningen radikalt.  

 

Konsekvenser framtaget ur resultatet om rättsakter och dess olika tidsaxlar försvårar arbetet 

för handläggare arbetandes med rättsakter. Det för att det finns en mängd olika versioner av 

en och samma rättsakt samt att det finns en uppsjö rättsakter som i vissa fall hänvisar till 

varandra. Dessa aspekter är viktiga att ha i åtanke vid skapandet av eventuellt ett IT-stöd för 

att inte missa viktiga hänvisningar. En till viktig faktor är att de olika datumen som en rättsakt 

innehåller bestämmer när den ska börja träda ikraft och när handläggare definitivt måste 

tillämpa den samt när handläggaren inte längre får använda rättsakten. Detta kan vara svårt att 

hinna få reda på i tid då det inte finns någon notifiering när en rättsakts olika datum träder i 

kraft, utan det är något som handläggaren själv måste hålla reda på. 
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Nedan följer en djupare diskussion av bidragande faktorer till den utmanande 

informationsmiljön och dess datumförhållanden. 

 

Utmanande informationsmiljö i rättsakter 

Informationsmiljön är svår i den meningen att det är svårt att bevaka datum där datumstyrda 

förhållanden råder. Rättsakterna i sig som en del av informationsmiljön och de tre datumen 

som Transportstyrelsen vill veta är en stor bidragande faktor till den utmaningen som finns 

med informationsmiljön. Datumen som beskrivs i avsnitt 4.1 Rättsakter och dess datum styr 

när rättsakterna och delar av dem gäller och inte gäller. Detta resulterar i att rättsakter och 

dess innehåll (datum, krav etc.) inte alltid är giltig vilket påverkar dess validitet och 

pålitlighet. Detta leder till att det blir utmanande att hålla reda på datum då det är svårt att veta 

vilka datum som gäller och inte gäller.  

 

En till bidragande faktorer till en utmanande informationsmiljö som gör det svårt att hålla 

reda på datum vad gäller rättsakter är att de är retroaktiva. Detta betyder att när nya rättsakter 

publiceras eller när uppdateringar görs på rättsakter så gäller de tidigare versionerna 

fortfarande. Detta medför att det är en utmaning att hålla reda på datum då det finns fler olika 

versioner av rättsakter och fler datum som fortfarande gäller trots det att nya rättsakter och 

datum publicerats eller uppdaterats. Detta medför även till att det är väldigt många rättsakter 

och datum som existerar vilket resulterar i att det blir en överbelastning av information vilket 

nämns i avsnitt 3.3 Informationsmiljö. Sökning av ett datum resulterar i att både nya och 

gamla datum dyker upp vilket resulterar i många sökresultat. 

 

En annan bidragande faktor till utmaningarna med informationsmiljön i rättsakter är att de är 

ostrukturerade samt att innehållet i rättsakterna inte följer några enhetliga begrepps-

definitioner (se 4.1.1 Informationsmiljön för rättsakter och webbsidorna UNECE och EUR-

Lex). Detta medför en utmaning med att söka fram de olika datumen som finns i en rättsakt då 

begrepp för krav och även datum skiljer sig från rättsakt till rättsakt. Formateringen på datum 

i rättsakterna är också olika där vissa datum står med formateringen YYYY/MM/DD medan 

andra är skrivna i text som exempelvis 20 december 2005. Vissa datum i rättsakterna är även 

intolkade i text vilket betyder att datumen i sin egen mening inte har någon betydelse förrän 

en tolkning görs om vad för typ av datum det är genom den omgivande beskrivande texten. 

Den beskrivande texten är också en bidragande faktor till utmaningar med sådan här 

informationsmiljö då texten är skriven för ett juridiskt sammanhang. Det står inte alltid i 

klartext vad för typ av datum det är utan det kan till exempel istället stå ”från och med den 20 

april 2006 får medlemstaterna inte /…/ vägra bevilja EG-typgodkännande eller nationellt 

typgodkännande för en fordonstyp” (se Bilaga 3). Texten från en rättsakt ovan är ett 

ikraftträdande datum vilket inte kan utläsas genom att enbart titta på datumet. Förutom att det 

blir svårt att söka fram datum när de har skilda beteckningar och formateringar så krävs extra 

tolkning utav människorna som tar del av informationen och dess meddelande. Detta medför 

att den krävande tolkningsprocessen leder till att det tar längre tid att bevaka datum och 

därmed också utföra granskningsprocessen, vilket Langefors (2011) infologiska ekvation 

visar. Enligt Langefors är informationens struktur och utformning en påverkande faktor vad 

gäller människans tolkning av informationen såsom dess betydelse och mening, men särskilt 
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hur snabbt det tar för människan att förstå meddelandet som förmedlas (se 3.4.1 Den 

infologiska ekvationen).  

 

En till utmaning som finns med Transportstyrelens informationsmiljö där rättsakterna är del 

av miljön är att rättsakterna kan innehålla krav för flera olika fordon och fordonsområden. 

Detta medför att information om datum för ett specifikt område eller fordon ligger utspridd i 

flera olika dokument. I och med detta så uppstår det utmaningar med att hitta de olika 

datumen som ligger utspridda över flera olika rättsakter. Det faktum som finns är att rättsakter 

kan innehålla information om flera olika områden vilket medför att informationsmiljön blir 

rörig. 

 

Utmanande omgivande informationsmiljö 

Flera bidragande faktorer till en utmanande informationsmiljö är de bristande och även 

komplexa sökmöjligheterna hos rättsakterna samt webbsidorna EUR-Lex och UNECE. 

Rättsakter som finns publicerade på UNECE som PDF tillåter inte alls innehållssökning. 

Detta medför att datum måste sökas fram genom manuellt sökande via läsning rad för rad av 

rättsakternas innehåll. På EUR-Lex finns det många sökfunktioner men vissa är så 

komplicerade att det blir svårt att söka fram datum, vilket medför att det ställs högre krav på 

den som söker information vad gäller färdigheter för informationssökning. Sökningar på dessa 

webbsidor leder även till överbelastning som nämns i andra stycket i detta avsnitt i och med 

det faktum att rättsakter är retroaktiva och därför leder till många och skilda sökresultat. 

 

Alla dessa ovannämnda faktorer leder till en utmanande informationsmiljö som gör att det blir 

svårt och framför allt tar tid att ta fram de relevanta datum som ska användas vid 

typgodkännande av fordon hos Transportstyrelsen. 

 

Viktig aspekt att ha i åtanke 

Resultatet från förändringsanalysen av Transportstyrelsen om den utmanande informations-

miljön i datumstyrda förhållanden var väntat då önskan om ett IT-stöd för datum i rättsakter 

redan var fördefinierad i sammarbetspartnerns förfrågan om en undersökning. Däremot så 

konstaterade vi olika typer av behov från olika typer av aktörer på Transportstyrelsen som 

önskade ett IT-stöd för denna informationsmiljö. Vi kunde konstatera att behovet skiljde sig 

för att aktörerna har olika typer av tjänster inom Transportstyrelsen, men det de har 

gemensamt är att de tillämpar rättsakter i deras arbete. Vi tror att resultatet hade kunna blivit 

lite annorlunda om en förundersökning hade tillämpats för att se vilka som arbetade mot 

rättsakter. Sedan skulle man kunna utfört kvalitativa studier mot de personer som tillämpar 

rättsakter för att få en mer övergripande beskrivning på de upplevda utmaningarna med 

rättsakter. Denna studie riktade sig enbart till handläggare på Transportstyrelsens 

vägavdelning. 

6.2 Diskussion av IT-stöd 

Resultatet av det empiriska arbetet kring hur ett IT-stöd skulle kunna vara utformat för att 

underlätta arbetet vid tillämpning av rättsakter där datumstyrda förhållanden råder, så har 
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resultatet till största del framkommit genom intervjuer med personer arbetandes med det 

befintliga interna IT-systemet, samt med handläggare arbetandes med typgodkännanden. 

 

Under studien så har vi samlat in data om hur en informationsmiljö ser ut där datumstyrda 

förhållanden råden för att kunna bilda oss en uppfattning om hur en sådan miljö ser ut. Vi 

samlande även in data genom intervjuer med handläggare arbetandes i denna datumstyrda 

miljö. 

 

Vi kom fram till att arbetet med typgodkännande i en miljö där datumstyrda förhållanden 

råder behöver ett IT-stöd för att på ett smidigt sätt kunna fortlöpa utan besvär och långa 

ledtider. Vi kom fram till att rättsakters tre olika datum behöver kartläggas och att rättsakterna 

som sådana behöva kategoriseras för att på ett smidigt sätt kunna administreras och 

eftersökas. 

 

Resultatet kan tolkas som så att det finns ett behov av ett IT-stöd för en verksamhet 

arbetandes i datumstyrda förhållanden. Dels för att de intervjuade handläggarna upplever 

miljön som komplex och oöverskådlig då mängden av datum för olika rättsakter är väldigt 

många. Resultatet tyder på att det krävs en längre erfarenhet som handläggare att arbeta i en 

miljö utan IT-stöd, samt att resultatet tyder på att miljön som sådan är komplex då rättsakter 

och dess datum hänvisar till varandra. 

 

Konsekvenserna utav resultatet är den att verksamheten för typgodkännande nu har blivit mer 

medvetna om att handläggarnas arbetsmiljö är komplex och svåröverskådlig och kan leda till 

länge ledtider. 

 

Nedan följer en djupare diskussion till varför vi anser det finns ett behov av IT-stöd.  

 

Varför ett IT-stöd? 

Så varför ett IT-stöd för Transportstyrelsen? Genom intervjuerna och dokumentstudierna så 

kom vi fram till att Transportstyrelsen skulle gynnas av ett IT-stöd på grund av den nuvarande 

utmanande informationsmiljön. Dessa utmaningar beskrivs i det tidigare avsnittet och är en av 

de drivande anledningarna till varför ett IT-stöd skulle gynna den nuvarande 

datumbevakningen. Det är både svårt och tar tid för handläggarna att leta fram information 

och datum i den nuvarande informationsmiljön. De andra anledningarna till ett IT-stöd för 

datumbevakning diskuteras nedanför.  

 

Utmaningar hos den egna hanteringen och ostrukturerad information 

En annan anledning till varför ett IT-stöd skulle gynna Transportstyrelsen är den att 

myndighetens nuvarande hantering för att hålla reda på datum medför sina egna utmaningar. 

Dessa utmaningar skulle kunna underlättas av ett IT-stöd. I dagsläget håller 

Transportstyrelsen reda på datum genom noteringar och anteckningar i Excel-ark, Word-

dokument, utskrivna papper och i nedsparade rättsakter. Detta resulterar i att informationen 

som de tagit fram om datum hamnar på flera olika ställen, i flera olika format samt blir 

redundant då flera handläggare kan ta fram information om samma datum. Dessutom 
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resulterar det i att informationen som tagits fram blir svår att dela med andra då den inte finns 

på något gemensamt informationsställe. Så på grund av den utmanande informationsmiljön 

och de utmaningarna som den egna hanteringen av datum medför anser vi att Transport-

styrelsen skulle gynnas av ett IT-stöd för datumbevakning.  

 

En stor fördel med ett datoriserat informationssystem är att det skulle finnas en gemensam 

informationsplats så alla skulle kunna ta del av samma information. En annan fördel är att ett 

IT-system, beroende på dess utformning, skulle styra vilka värden som kan tas in. Detta 

menar vi betyder att informationsbehandling såsom insamling, lagring och sökning av 

information skulle bli mer strukturerad och mer rutinartad. Transportstyrelsen har många 

styrkor i sitt arbete att typgodkänna fordon, däribland välbeskrivna processer och rutiner (se 

4.2 Nulägesbeskrivning av typgodkännande av fordon). Vi anser att ett IT-stöd har 

möjligheten att skapa ännu mer struktur och rutiner vad gäller bevakning av datum och 

struktur på information.  

 

Snabbare exekutiva optimala beslut 

En till anledning för ett IT-stöd är att den nuvarande datumbevakningen och 

granskningsprocessen skulle kunna effektiviseras i samband med en mer strukturerad och 

rutinartad informationsbehandling som nämns i det tidigare stycket. Med effektivisering här 

menar vi att det skulle ta mindre tid att utföra datumbevakning och därmed också 

granskningsprocessen. Detta anser vi också skulle leda till att snabbare och eventuellt bättre 

beslut skulle kunna tas vilket vi tycker är viktigt i sådan här typ av organisation och 

myndighet. Langefors (1970) menar att begränsad rationalitet, tid och pengar är viktigt och 

påverkar beslut och man därför ofta tar exekutiva optimala beslut (se 3.4.1 Exekutivt optimala 

beslut). Vi menar att ett IT-stöd skulle kunna leda till snabbare och eventuellt bättre exekutiva 

optimala beslut om informationsbehandlingen vid datumbevakning är datoriserad.  

 

Liknande situation på andra avdelningar och möjligheter hos befintlig IT-miljö 

Genom studiens resultat kom vi även fram till att det finns tecken på att det finns liknande 

utmaningar för de andra avdelningarna på Transportstyrelsen. Dessutom är det flera 

avdelningar på Transportstyrelsen som arbetar med rättsakter och typgodkännande. Vi menar 

att ett IT-stöd för datumbevakning med anpassning för de olika avdelningarna skulle skapa 

affärsnytta samt även främja en bättre tjänstehantering inte bara på en avdelning utan på flera 

avdelningar (se 3.2.2 Informationssystem i verksamheter). Vi menar att det är viktigt att inte 

skapa dyra IT-system eller lösningar som sedan endast kan nyttjas av en avdelning eller få 

personer.  

 

Vad gäller Transportstyrelsen kom vi fram till att det på myndigheten redan finns en befintlig 

IT-miljö där det finns möjligheter att bygga ut IT-miljön då det nuvarande IT-systemet bygger 

på distribuerade databaser som åtkoms via ett webbgränssnitt (se Bilaga 7 Befintligt IT-system 

på Transportstyrelsen). Vi menar att ett IT-stöd för datumbevakning skulle kunna appliceras 

som en extra databas (modul) i det befintliga IT-systemet samt att webbgränssnittet skulle 

kunna anpassas för att tillmötesgå tillägget av en databas. Fördelen som vi ser med att 

använda en befintlig IT-miljö är att spara på kostnader för utveckling, underhåll, 
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serverkostnader och så vidare. Vi menar att när möjligheten finns hos den befintliga IT-miljön 

så tycker vi man bör ta vara på dessa möjligheter. Dock kan effektiviteten hos en befintlig IT-

miljö på en verksamhet skilja och vissa system kan vara föråldrade och dåligt gjorda. Detta 

anser vi man bör ha i åtanke i andra fall. 

 

I Transportstyrelsens fall så hade det kanske funnits ett standardsystem för det här men vi 

valde att inte titta på något standardsystem då vi ansåg att behovet av ett IT-stöd inte var så 

pass omfattande att ett standardsystem skulle matcha kriterierna. Vi anser att ett 

standardsystem skulle resultera i att onödig extra funktionalitet skulle bli obrukad och att ett 

standardsystem inte skulle ha samma anpassningsmöjligheter som ett egenutvecklat 

informationssystem. Fördelen med ett eget tillverkat system är den att man har kontroll över 

vilka funktioner som ska vara med. Vad gäller andra fall så är det viktigt att se över sina 

behov och möjligheter vad gäller standardssystem och befintliga IT-system.  

 

Ingen direkt kontroll av extern faktor 

Det visade sig också genom studiens resultat att Transportstyrelsen inte kan styra över hur 

rättsakter är formulerade eller hur UNECE och EUR-Lex webbsidorna är uppbyggda. I och 

med att UNECE och EUR-Lex distribuerar rättsakterna så ligger problemet på en extern nivå. 

Med detta menar vi att informationsmiljön påverkas av en extern faktor och är därför direkt 

opåverkbar. Det betyder att de utmaningar som Transportstyrelsen upplever i nuvarande 

situation endast kan lösas genom ett eget IT-stöd för att kringgå utmaningarna med att bevaka 

datum då myndigheten ej har direkt kontroll över den externa faktorn. Av denna anledning 

menar vi att inskaffande av ett eget IT-stöd är något att tänka på. 

 

Som det nämndes är de externa faktorerna opåverkbara och ett eget IT-stöd är en lösning, men 

det är dock viktigt att beakta att en egen IT-lösning inte skulle lösa grundproblemet som finns 

med rättsakterna och UNECE samt EUR-Lex webbsidorna. Vi menar att detta är något viktigt 

att tänka på vid införskaffandet av en egen IT-lösning. Vi anser att det vore av intresse att lösa 

problemet där det egentligen existerar då det skulle bli ohållbart i längden om alla aktörer 

skulle behöva utveckla egna IT-lösningar för att kringgå källan till problemet. Så det vore mer 

av intresse att undersöka hur utmaningarna skulle kunna minskas genom att undersöka 

förändringsmöjligheterna hos rättsakterna och UNECE samt EUR-Lex webbsidorna för att 

tillmötesgå aktörernas tillämpning av rättsakter. Dessutom kan informationsmiljön med 

datumstyrda förhållanden och rättsakter generaliseras i den meningen att rättsakter och dess 

datum tillämpas av flera olika myndigheter och företag, så detta är något som påverkar flera. 

Att tackla utmaningarna där orsaksfaktorerna finns skulle gynna flera aktörer anser vi. 

6.3 Diskussion av förslag på utformning av IT-stöd 

Här presenteras det resultat som framkom av förslag på utformning av ett IT-stöd för 

datumbevakning. 
 

Utifrån studiens resultat skapade vi en konceptuell modell och enkel prototyp för att ge 

förslag på utformning på ett IT-stöd (se 4.4 Utformning av principiell och prototyp lösning). 

Genom verksamhets- och informationssystemsanalysen (se 5.2 Verksamhetsanalys i 
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systemering) framkom det att ett IT-stöd skulle stödja granskningsprocessen. Vi kom fram till 

att den nuvarande datumbevakningen behöver datoriseras och att den information som 

Transportstyrelsen vill kunna använda måste lagras i en datoriserad databas. Användningen av 

en datoriserad databas anser vi är ett viktigt steg för att komma från de nuvarande sätten för 

lagring av information om datum (se 6.2 Diskussion av IT-stöd). 

 

Kategorisering av information 

I samband med databas kom vi kom fram till att viktiga begrepp och gemensamma nämnare 

bör identifieras och att information som ett IT-stöd ska tillhandahålla bör kategoriseras utefter 

dessa. Detta tycker vi är viktigt så att ett IT-stöd eller delar av det kan stödja andra 

avdelningar också, vilket är något som Andersen (1994) nämner är viktigt att tänka på vid 

utformning av ett IT-stöd (se 3.2.2 Informationssystem i verksamheter). Kategorisering av 

information gör det också enklare att strukturera den samt att bestämma mönster för sökning. 

För vår studie valde vi att kategorisera informationen efter datum, datumtyp, fordonskategori, 

rättsaktsnamn, delversion av rättsakt och informationssummering. Vi ansåg att begreppen 

möter de krav som handläggarna på Transportstyrelsen ställer som sökerkriterier för ett IT-

stöd (se 4.3 Kravlista för ett IT-stöd och 4.4.2 ASP.NET prototyp). Vad för beteckningar och 

kategorisering som bör göras ger vi inga förslag på förutom att det bör vara vältänkt och passa 

den verksamhet som man vill datorisera. Däremot tycker vi det är viktigt att få med datum 

(d.v.s. tiden) vid utformning av en databas och kategorisering av information samt att dessa 

åtminstone följer regler för E-meddelande. Det vill säga data om objektet, dess egenskaper 

och tiden. Langefors (2011) sa att tiden är extra viktigt för att veta vilken tidpunkt ett objekt 

har ett visst tillstånd och egenskaper (se 3.4.2 E-meddelanden).   

 

Överväga möjligheter av internt IT-system 

Vi byggde även vår prototyp utifrån det befintliga IT-systemet och utformade det utifrån 

samma språk som den befintliga IT-miljön är byggd i (se Bilaga 7 Befintligt IT-system på 

Transportstyrelsen). Prototypen byggdes i Microsofts ASP.NET och med språket C#. Detta 

gjorde vi för att föreslå att man först tittar på den befintliga IT-miljön inom verksamheten och 

ser över om det går att utforma efter denna innan ett helt nytt IT-stöd skapas. Vi menar att 

detta är viktigt för att inte skapa en IT-lösning som kanske inte passar in i eller blir 

svårintegrerad med den befintliga IT-miljön. Vi anser också att vid utformning så bör det 

också övervägas om samma programmeringsspråk kan användas om det finns möjligheter att 

använda det. 

 

Webbaserad lösning och MVC mönster 

Vi utformade även vår prototyp som ett webbgränssnitt som kommunicerar mot den databas 

som vi utformade. Vi gjorde det delvis för att det befintliga IT-systemet är byggt på detta sätt 

och att budskapet är att utformning bör göras efter befintlig IT-miljö om så är möjligt, vilket 

diskuteras i tidigare stycket. Vårt budskap är även att det finns fördelar med ett 

webbgränssnitt än en klientbaserad lösning. En av de stora fördelarna är att en webbaserat 

gränssnitt och IT-stöd kan användas på flera enheter än där en klientlösning skulle finnas 

installerad på. Exempel på sådana enheter som skulle gynnas av en webbaserad lösning är 

mobiltelefoner, touchpads och så vidare. En annan fördel med webbaserad lösning är att man 
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endast får en plattform att uppdatera än om man skulle ha en klientbaserad lösning för dator, 

mobiltelefon och andra enheter. Om man har många olika versioner för olika enheter som 

måste förvaltas så ökar förvaltningskostnaderna. Så vi anser att det finns fördelar med 

webbaserat gränssnitt och att vid utformning av ett IT-stöd för datumbevakning så bör 

webbaserad lösning övervägas. 

 

Vi byggde även vår prototyp i ASP.NET MVC4 mönster. Detta gjorde vi för att Model View 

Controller mönstret separerar den logiska strukturen på IT-stödet och att det blir uppdelat på 

ett enkelt och överskådligt sätt. Det som separeras är lager för datastruktur, lager för 

databearbetning och lager för data presentation (vy och gränssnitt). Ett sådant mönster tillåter 

enkel förändring, förvaltning och integration då koden är separerad samt att risken att något 

går sönder vid förändring minskas. För utformning av ett IT-stöd för datumbevakning anser vi 

att det bör utformas med MVC mönstret om så är möjligt men att en analys av dess nytta och 

appliceringsbarhet för verksamheten bör göras innan. Om en befintlig IT-miljö är involverad 

så bör användningen av MVC mönstret vara väl anpassat till denna miljö för att inte skapa 

extra systemkomplexitet. 

 

Aspekter kring resultatet att ta hänsyn till 

Det finns två aspekter att ta hänsyn till utifrån resultatet av studien vad gäller utformning av 

ett IT-stöd. Den första aspekten är att en mer djupgående studie skulle behöva göras för att se 

om flera avdelningar på Transportstyrelsen skulle ha nytta av ett liknande IT-stöd för datum 

bevakning. Vi anser att en ny förändringsanalys skulle behöva göras för att se om andra 

aktörer har samma behov eller om det skiljer sig. Det för att utöka behovet med IT-stödet för 

att få det att passa för en större användarkrets och flera avdelningar.  

 

Den andra aspekten är att resultatet av denna studie är grovt framtagen av de genomförda 

dokumentstudierna samt de kvalitativa intervjuerna och bör därför inte ses som någon strikt 

kravspecifikation som kan ligga till grund för skapandet av ett nytt IT-stöd, utan resultatet bör 

mer ses som ett stöd för utformning av ett IT-stöd. 

 

6.4 Diskussion av metod och studie 

I detta avsnitt så diskuteras studiens metodval och vad som skulle kunna gjorts bättre. 

6.4.1 Metodvalets inverkan på resultatet 

I studien så tillämpade vi en fallstudie på Transportstyrelsens avdelning för typgodkännande. 

Fallstudien har tillåtit oss att undersöka en informationsmiljö med datumstyrda förhållanden 

och utmaningarna med miljön. Vi utförde också en förändringsanalys enligt metoden SIMM 

och analyserna som utfördes var problemanalys, styrkeanalys och en nulägesanalys. 

Analyserna har hjälpt oss att göra en beskrivning av nuläget och vilka utmaningar som finns.  

Användningen av semi-strukturerade intervjuer och dokumentstudier har hjälpt oss att förstå 

utmaningarna och svårigheterna med rättsakter och dess datum. Alla dessa metoder har hjälpt 

oss att ta fram en generell beskrivning av en informationsmiljö där datumstyrda förhållanden 
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råder samt till att bidra med ett förslag på utformning för ett eventuellt framtida IT-stöd för 

Transportstyrelsen. 

6.4.2 Metodkritik 

Här nedan följer en utvärdering och kritik över de metoder som använts i denna studie och 

för att uppnå arbetets syfte. 

 

Induktiv ansats 

I vår studie utgick vi från en induktiv väg vilket betydde att vi startade ute i verksamheten och 

lät empirisinsamlingen forma den teoretiska grunden (se 2.2 Induktiv forskningsansats). Detta 

tycker vi har varit lämpligt och fungerat bra i denna studie då vi i förväg inte visste vad för 

slags teori som skulle stå till grund för studien.  

 

Fallstudie 

I denna studie har vi använt oss den kvalitativa forskningsstrategin fallstudie (se 2.3 

Forskningsstrategi – en fallstudie). En av fördelarna med fallstudie är att en sådan studie kan 

hantera komplexa situationer där forskaren vill titta djupare på ett enskilt fenomen eller 

faktorer som påverkar föremålet för studien. Denna fördel tog vi hänsyn till vid val av 

forskningsstrategi då studien syftade till att undersöka utmaningar hos en specifik 

informationsmiljö där rättsakter, föreskrifter, direktiv samt datum är inblandade (se 1.2 

Problembeskrivning). Fallstudie har gjort det möjligt för oss att undersöka och beskriva den 

komplexitet och utmaning som existerar hos den verksamhet och dess informationsmiljö som 

varit föremål för vår studie (se kapitel 4 En verksamhet i datumstyrd informationsmiljö och 

utformning av passande IT-stöd). 

 

En nackdel och svaghet hos fallstudie som forskningsstrategi är att det är svårt att generalisera 

resultatet då det oftast är ett specifikt fall som undersöks. Resultatet utvinns vid en fallstudie 

fokuserar ofta på det specifika fallet. Denna nackdel och svaghet med fallstudie är något vi 

tagit hänsyn till. Enligt Oates (2006) finns det sätt att ge en fallstudie ett mer generaliserbart 

resultat. Ett av dessa sätt är så kallade implikationer vilket är då när det resultat som blivit 

utvunnet från en fallstudie kan ge en implikation till vilka förehållanden och situationer som 

kan existera i liknande fall. Vi har generaliserat vårt resultat genom att beskriva en 

informationsmiljö (distributionsplattform och medel i detta fall) som används på hög 

institutionsnivå (EU och UNECE) samt genom att beskriva datumstyrda förhållanden i 

juridiska dokument. Den beskrivna informationsmiljön är skapad för att användas av många 

aktörer än bara den studerade verksamheten samt att juridiska dokument berör många olika 

typer av aktörer. I och med detta ger vi implikationer till vilka utmaningar och hur situationen 

hos den beskrivna informationsmiljön kan gälla för andra aktörer än just det valda specifika 

fallet Transportstyrelsen. Vi ger även implikationer till vilka förhållanden och utmaningar 

som kan gälla för andra informationsmiljöer där juridiska dokument är inblandande. Detta då 

datumstyrda förhållanden inte bara existerar i de rättsakter som just EU och UNECE utfärdar 

utan även i rättsakter som utfärdas av andra institutioner, regeringar osv. På så sätt 

generaliserar vi vårt resultat.  
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Intervjuer 

I vår studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Enligt Oates (2006) är de stora 

fördelarna med intervjuer att de tillåter forskaren att undersöka ett område mer på djupet och 

mer ingående. En annan fördel med intervjuer är att de är flexibla och att intervjuaren kan 

anpassa intervjun under dess gång. Andra fördelar är att vissa respondenter föredrar och anser 

det lättare att tala sina åsikter än att skriva ner dem på papper. Vissa respondenter tycker även 

det är lättare att prata om sina åsikter med en opartisk lyssnare. 

 

Vi har tagit vara på de fördelar som nämns ovan vid vårt val av intervju som 

datainsamlingsmetod. Vårt ämnesområde och den studerade situationen hos verksamheten har 

varit väldigt svår och komplex. Med hjälp av intervjuerna har vi haft möjlighet att titta mer på 

djupet och ingående på den informationsmiljö och utmaningar som den studerade 

verksamheten står inför. Flexibiliten hos intervjuer har vi tagit vara på genom vårt 

användande av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer gjorde intervjuerna 

lättare för oss att utföra och ta till vara på då det var både svårt för oss att förstå verksamheten 

då den var väldigt komplext, samt att respondenterna använde mycket facktermer inom sin 

organisation. Genom de semistrukturerade intervjuerna kunde vi både strukturera upp 

agendan för intervjuerna samt även låta respondenterna tala och diskutera sig fram till de 

svaren vi ville få fram. Med strukturerade intervjuer hade inte varit möjligt för oss då vi inte 

var tillräckligt införstådda på verksamheten som studerades, och ostrukturerade intervjuer 

hade tagit oss för lång tid då de semistrukturerade intervjuerna redan löpte mellan 1 till 2 

timmar. 

 

Oates (2006) nämner också att det finns nackdelar med intervjuer. Dessa nackdelar är bland 

annat att intervjuer är väldigt tidskrävande då både utförandet, insamlandet och analysen av 

datat tar tid. Pålitligheten hos datat som samlas in med hjälp av intervjuer kan också vara låg 

då intervjuarens subjektivitet kan påverka resultatet samt att objektivitet är svårt att uppnå på 

grund av sammanhanget och fallet. Närvaro av inspelningsutrustning kan också påverka och 

stressa respondenterna vilket kan resultera att de ger vinklade eller andra svar än vad de i 

normala fall hade gett.  

 

Vid vårt användande av intervjuer har vi känt av dessa nackdelar som nämns ovan. Våra 

intervjuer har till exempel varit väldigt tidskrävande då vi fick lov att använda 

semistrukturerade intervjuer. Samtidigt som denna intervjutyp hjälpte oss nå fram till 

respondenterna så tog intervjuyerna även väldigt mycket tid att utföra då utförandet tog 

mellan 1 till 2 timmar per intervju. Detta ledde också till att mycket tid gick åt att renskriva 

och analysera intervjuerna. Vi fick även återkomma med vissa frågor efter bearbetning av 

tidigare intervjuer. Detta fick vi lov att göra för att få ut så mycket information som möjligt då 

det var svårt att förstå både verksamheten och de olika begrepp som användes. Det vi hade 

kunnat göra bättre om vi hittat möjlighet till det var att använda mer strukturerade intervjuer. 

Det hade kortat ner intervjuerna och allt efterarbete. Dock såg vi ingen tillfällighet till att 

använda strukturerade intervjuer på grund av svårigheten att förstå verksamheten.  
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De andra nackdelarna som närvaro av inspelningsutrustning och objektivitet har vi tagit 

hänsyn till. Vid varje intervju använde vi inspelningsutrustning och för att inte stressa 

respondenterna så frågade vi alltid om tillstånd för att göra dem medvetna om att 

inspelningsutrustning skulle användas. Dessutom användes en vanlig smartphone 

mobiltelefon för inspelning då en sådan smälter in bättre än en laptop och recorder/diktafon. 

Inspelning av intervjuerna har varit kritiska för renskrivning av våra långa intervjuer. Det har 

även låtit oss fokusera enbart på respondenterna och reducerat stressen för både oss och 

respondenterna av massa antecknande. Vad gäller objektivitet så försökte vi vara så objektiva 

som möjligt vid intervjuerna. Visserligen hade vi viss agenda för varje intervju då det var 

specifika frågor vi hade kring informationsmiljön, verksamheten och rättsakterna, men vi lät 

respondenterna diskutera sina åsikter så fritt som möjligt. Dessutom stärks vår objektivitet 

med tanke på det faktum att vi inte hade tidigare erfarenhet av varken juridiska dokument, 

EU: s och UNECE: s inblandning vid utfärdande av rättsakter för fordon och deras webbsidor 

för detta eller Transportstyrelsens involvering. 

 

Dokumentstudier 

För denna studie har vi använt oss av dokumentstudier vars material inhämtades från EU och 

UNECE:s webbsidor samt från Transportstyrelsen. Oates (2006) redogör för ett flertal 

fördelar och nackdelar med dokumentstudier. Fördelarna med dokumentstudier är bland annat 

att stora mängder av dokumentär data kan inhämtas snabbt, kosteffektivt och utan tillåtelse 

samt att man inte behöver ha etiska regler i samma åtanke som vid andra insamlingsmetoder. 

En annan fördel med dokumentstudier är att de ofta redan finns att hämta in då de oftast blivit 

skapta för ett annat ändamål. Dokumentstudier är också oftast permanenta publika dokument 

som lätt kan kommas åt och kontrolleras av andra forskare. Nackdelarna med 

dokumentstudier är bland annat att författare, publiceringsår och syfte måste utvärderas extra 

noga vid val av material. Dokumentstudier är också sällan objektiva då de produceras för ett 

specifikt ändamål samt att detta ändamål inte behöver stämma överens med forskarens 

ändamål och studie. 

 

I vårt användande av dokumentstudier har vi haft de ovannämnda fördelarna och nackdelarna 

i åtanke. Till exempel så var vi väldigt noga med vårt val av dokumentär data. För att öka 

trovärdigheten så har till exempel de rättsakter som använts i denna studie inhämtas direkt 

från EU och UNECE:s webbsidor. Detta gjorde vi för att få de direkta kopiorna av 

rättsakterna samt i den utformning och skrift som var tänkt av de som utfärdat rättsakterna. Vi 

gjorde det även för att de är publika och officiella samt lätt kan kommas åt och kontrolleras av 

andra. Vi hade dessa saker i åtanke också när vi hämtade in dokumentär data från 

Transportstyrelsen och vi valde därför officiella dokument som hade något med det 

verksamhetsområde vi studerade. Exempel på sådant dokument är Bilaga 2 - Ansökan. Vi var 

även medvetna om att Transportstyrelsen kanske ändrar denna ansökan i framtiden och därför 

tog vi en skärmdump. Vad gäller objektivitet och ändamål så valde vi dokumentär data som 

stämde överens så mycket som möjligt med studiens syfte. Vi var medvetna om att syftet hos 

dokumentär datat skiljde från vår studie och därför valde vi data av hög relevans för vårt 

ändamål. För att inte hämta in något som är vinklat eller modifierat så gick vi direkt till källan 
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vad gäller både rättsakterna, EU och UNECE webbsidorna samt datat inhämtat från 

Transportstyrelsen.  

 

De utförda dokumentstudierna har hjälpt oss att lyfta fram hur en informationsmiljö med 

datumstyrda förhållanden ser ut och vilka utmaningar som finns med sådan miljö. De 

rättsakter som studerades har hjälpt oss att få en bild över hur rättsakterna ser ut 

innehållsmässigt samt hur de är strukturerade och vilket språk som används. Dokumentstudier 

av rättsakter har också hjälpt oss att få en bild över hur datum är skrivna, formaterade och 

intolkade i text samt vilka datum som finns. EUR-Lex och UNECE webbsidorna har också 

gett oss en bild över i vilken miljö rättsakterna befinner sig och hur det går att komma åt dem. 

Dokumentsär datat från Transportstyrelsen har lyft fram vilken befintlig IT-miljö och 

förutsättningar som finns, samt hur myndigheten tillämpar rättsakter i sitt arbete.   

 

Det som vi hade kunnat göra bättre var att också studera rättsakter som järnvägsavdelningen 

använder sig av. Det hade gett oss en bredare bild över hur rättsakter ser ut hos båda sidorna 

på väg- och järnvägsavdelningen. Hade vi även tittat på rättsakterna rörande de andra 

avdelningarna på Transportstyrelsen så hade det gett en ännu bredare bild av 

Transportstyrelsens generella situation kring datum och rättsakter samt den informationsmiljö 

som används.  

 

Förändringsanalysen med FA/SIMM 

Problem, styrke- och nulägesanalysen med metodkomponenterna FA/SIMM användes i denna 

studie. Vi anser att FA/SIMM-metoden hjälpte oss få en helhetsbild över hur typgodkännande 

processen ser ut och vilka utmaningar och svårigheter som upplevs, samt även se vilka styrkor 

Transportstyrelsen har. FA/SIMM-metoden har också hjälpt oss beskriva verksamheten och 

dess utmaningar med informationsmiljön där datumstyrda förhållanden råder. Det som dock 

kunde ha gjorts bättre var att vi hade kunnat göra vissa av FA/SIMM-analyserna såsom 

problemanalys på järnvägssavdelningen. Det för att få en bredare bild över vilka utmaningar 

som finns.  

 

6.5 Sammanfattning och teoretiskt, empiriskt och metodmässigt bidrag 
 

Teoretiskt bidrag 

I vår studie har syftet varit att beskriva en informationsmiljö där datumstyrda förhållanden 

råder och vilka utmaningar som finns med sådan miljö, samt även ge förslag på utformning på 

ett IT-stöd för sådan här miljö. Vårt teoretiska bidrag är följande: 

 

 Det vi kom fram till är att informationsmiljön i rättsakter och även den omgivande 

informationsmiljön (webbplatserna där rättsakterna publiceras) är utmanande för 

datumbevakning. De utmanande faktorerna vi identifierade är att informationen är 

komplex och utspridd, sökning är svår och begränsad, rättsakterna är juridiskt skrivna 

och inte väl anpassad för enkel människotolkning och förmedling via ett datoriserat 

informationssystem (se 6.1 Diskussion av informationsmiljö). 
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 Det andra teoretiska bidraget är vårt förslag på utformning av ett IT-stöd för den här 

typen av miljö. Det vi kom fram till är att datumbevakningen hos myndigheten 

Transportstyrelsen skulle kunna gynnas av ett datoriserat IT-system och en gemensam 

informationsbehandling och databas (se 6.2 Diskussion av IT). Vi kom fram till att vid 

utformning så bör en datoriserad databas användas, gemensamma nämnare identifieras 

och information kategoriseras, MVC mönster användas om det är möjligt, utnyttja 

befintlig IT-miljö om sådant finns och är möjligt, och att ett webbaserat IT-stöd bör 

övervägas (se 6.3 Diskussion av förslag på utformning av IT-stöd).  

 

Vi har inte funnit någon tidigare studie eller beskrivning på en informationsmiljö där 

datumstyrda förhållanden råder och i sammanhang med rättsakter. Denna beskrivning samt 

vårt förslag på utformning är vårt bidrag. 

 

Empiriskt bidrag 

I vår studie har vi använt oss av dokumentstudier och intervjuer för att utföra en fallstudie på 

en riktig verksamhet. Vårt empiriska bidrag är de dokumentstudier, intervjuer samt 

utformning av prototyp som utförts i denna studie. Vårt bidrag är även beskrivningen av 

denna verksamhet samt de tankar och åsikter som de intervjuade personerna har om den 

informationsmiljö, rättsakter, datumbevakning och typgodkännandeprocess som beskrivits 

och studerats (se Kapitel 4 En verksamhet i datumstyrd informationsmiljö och utformning av 

passande IT-stöd). 

 

Metodmässigt bidrag 

För denna studie har vi använt oss av förändringsanalys med metodkomponenten FA/SIMM 

för att förstå och beskriva verksamheten och dess utmaningar med datumbevakning och 

typgodkännandeprocessen (se Kapitel 4 En verksamhet i datumstyrd informationsmiljö och 

utformning av passande IT-stöd). I vårt användande av förändringsanalys och FA/SIMM har 

vi tillämpat delar dessa metoder för vår studie. De delar som vi har använt oss utav är 

nulägesanalys, problemanalys, styrkeanalys och begreppslista. Vårt metodmässiga bidrag är 

vårt användande av förändringsanalys och FA/SIMM samt hur dessa kan tillämpas på denna 

typ av fallstudie och ämnesområde. 

 

6.6 Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning skulle vara att utvärdera och utforska möjligheten till att 

utforma rättsakter bättre. Det skulle även vara av intresse att utvärdera och utforska 

möjligheterna till en förändring på informationsmiljö och informationssystem som används på 

EU och internationell nivå, och se hur förändring skulle stödja förmedling och tillämpning av 

rättsakter på ett annat och eventuellt bättre sätt. Det vore även av intresse att undersöka andra 

möjligheter hos utformning av ett IT-stöd och databas. Ett förslag på vidare forskning skulle 

vara att undersöka och utforska semantisk databas och semantisk sökning samt se hur dessa 

saker skulle kunna appliceras för avläsning, lagring och sökning av rättsakters innehåll. 
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Bilaga 1 - Intervjuer 

Intervjuer 

Intervju 1 - med sektionschef och handläggare som använder rättsakter 

 

2013-03-20 

Intervju om övergripande intervju om typgodkännandesektionen på transportstyrelsen. 

 

Varför är det viktigt för er att hålla reda på datum rörande rättsakter? 

Det är viktigt för oss att hålla reda på datum eftersom rättsakternas gilltighet är tidsbestämd. 

 

Vad för typer av datum finns det rörande rättsakter? 

Det finns tre olika typer av datum och tider att hålla reda på. 

 Ikraftträdande datum 

 Datum för definitiv tillämpning 

 Stoppdatum 

Vilka datum jobbar ni med och hur är de relaterade till varandra? 

Gällande ramverk så finns det tre olika datum att hålla reda på - ikraftträdande datum där 

rättsakt får tillämpas, datum för när en rättsakt måste tillämpas, och ett definitivt stoppdatum 

där en ny rättsakt explicit kan säga att en annan rättsakt utgår. 

 

Vilka fordonskategorier och beteckningar finns det inom Transportstyrelsen? 

Det finns 10 klassificeringar av fordon och dessa är: 

M 

 (Personbil) 

 (Buss) 

 (Buss) 

N 

 (Lastbil) 

 (Lastbil) 

 (Lastbil) 

 (Lastbil) 

O 

 (Släpvagn) 

 (Släpvagn) 

 (Släpvagn) 
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Vid ett eventuellt nytt stödsystem vad är det för funktionalitet som ni önskar skulle 

finnas? 

Det som vi är av mest behov är att kunna söka på kategorier och se under förloppet av ett år 

vilka nya ikraftträdandedatum som man som typgodkännare bör ha i åtanke vid 

ärendehanteringen. Problemet är att problemet är att veta hur och vart dem ska spara ner 

viktiga datum för att flera personer ska kunna ta del av den informationen vid ett senare 

skede. 

 

Vilka behöver veta dessa datum? 

Personer som typgodkänner behöver veta hur och vad det är som gäller för från och med 

vilket ikraftträdandedatum. Andra personer som inte är delaktig i typgodkännandet behöver 

ha känndedom om när vissa datum träder i kraft för att bland annat kunna tidsplanera. 

 

Har ni någon koll på när rättsakter uppdateras? 

Vi har kontakt med en person som arbetar inom EU-förordningar och den personen har till 

ansvar att meddela när någon förändring har skett i rättsakterna. Informationen skickas ut i en 

tidning som typgodkännare får ta del av. 

 

Hur ser den tidningen ut och vad innehåller den? 

Tidningen beskriver vad som har tillkommit och uppdaterats om förordningar. Tidningen i sig 

löser inte alla problemen rörande ovetskapen om ikraftträdandedatum på grund av att de 

internationella rättsakterna ECE inte ingår i den tidningen. Inom en snar framtid så kommer 

EU: s rättsakter att gå över till ECE systemet som är det internationella systemet för rättsakter. 

I och med den uppdateringen så kommer ingen uppdatering om vad som sker när och var, 

utan detta måste typgodkännarna känna till och därför skulle ett stödsystem behöva finnas för 

att hålla reda på viktiga datum. 

 

Hur har ni tänkt att ett stödsystem för detta skulle se ut? 

Om vi skulle haft ett stödsystem så har jag tänkt mig ett tabellstrukturerat system där det går 

att söka ut datum och kategorier i någon tredimensionell struktur med tanke på att flera datum 

kan ligga i trädande samtidigt.  
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Intervju 2 - med handläggare för typgodkännande av fordon och 

komponenter gällande IT-stöd 

 

2013-04-09 

 

Vilka parametrar arbetar typgodkännare för fordon utifrån? 

Vi på typgodkännande sidan för fordonstyp går efter fordonskategori, rättsakt och datum. 

Typgodkännande som vi hanterar är en fordonskategori åt gången som kan ingå under flera 

rättsakter då det är ett helt fordon med flera områden som ska typgodkännas. 

 

Vilka parametrar arbetar typgodkännande för komponent utifrån? 

Vi går efter en rättsakt åt gången då det är en komponent som ska godkännas. En ansökan är 

alltid inom ett område. Ett typgodkännande för en komponent kan gälla för flera 

fordonskategorier. 

 

Vilka tidsaspekter är viktiga för er på typgodkännande för fordonstyp gällande gamla 

och nya rättsakter? 

Vi typgodkänner mot flera datum. 

 

Vilka tidsaspekter är viktiga för er på typgodkännande för komponenter gällande 

gamla och nya rättsakter? 

Vi typgodkänner mot det senast gällande rättsakt så gamla datum blir inte viktig.  

 

Vad innebär de tre datumen ikraftträdande, definitivt startdatum och stoppdatum? 

 

 Ikraftträdande datum 

o Datum då rättsakten får tillämpas. 

 Successiv tillämpning. Tillverkarna får tillämpa rättsakten vid behov 

och efter kapacitet. 

 Övergångsperiod för att tillverkarna ska kunna ställa om 

produktionen. 

 Datum för definitiv tillämpning 

o Datum då rättsakten måste tillämpas. 

 Gäller nya modeller 

 Nya fordon får inte tillverkas och säljas om de inte uppfyller 

dessa krav. 

 Gamla modeller (befintliga typer) som redan har ett godkännande får 

fortsätta tillverkas och säljas tills ett definitivt stoppdatum. 

 Övergångsperiod slut när tillverkarna fått ut de gamla 

modellerna.  

 Definitivt stoppdatum 

o Datum då en rättsakt upphör. 

 En rättsakt säger att en annan rättsakt upphör. 



59 

 

 När en ändring hos en rättsakt sker som kan beröra en eller flera 

områden hos rättsakten. 

Är det någon rättsakt som självdör med tiden? 

Nej. Rättsakter självdör inte. Det finns gamla rättsakter som aldrig blivit ersatta men som 

fortfarande gäller och som är daterad flera decennier tillbaka. För att rättsakter ska dö och bli 

ogiltiga så måste en annan rättsakter tala om att de äldre rättsakterna är ogiltiga.  

 

Vad är en ändring hos en rättsakt? 

En ändring är när ett eller flera områden hos en rättsakt förnyas. En uppdatering hos rättsakt 

sker. När det blir för många ändringar hos en rättsakt så kan de slås ihop till en ny version av 

en rättsakt med samma namn men kallas för ändringsserie. 

 

Har ändringar också start och stoppdatum? 

Ja.  

 

Vad gäller för fordon och komponenter när tillverkarna modifierar befintlig 

komponent? 

Om en komponent modifieras för att uppfylla nya krav som till exempel bälte så är fordonet 

fortfarande inom samma fordonstyp. Den följer de rättsakter som gäller för fordonstypen men 

tillverkarna kan uppfylla nya krav på komponentnivå. 

 

Vad finns det för intressenter om ikraftträdande datum i er verksamhet? 

Vår sektionschef vill veta när nya rättsakter träder i kraft på grund utav att när nya rättsakter 

träder i kraft så brukar det alltid komma in många ärenden för typgodkännanden för den nya 

rättsakten. Chefen är alltså intresserad av detta datum i rent övervakningssyfte så att chefen 

kan tillsätta personal vid högre belastningar. 

 

Vad är det som gäller när ett stoppdatum inträffar? 

Det finns två typer av stoppdatum: 

 Stoppdatum där vi inte längre får typgodkänna. 

 Stoppdatum där fordonet inte längre får tas i bruk. 

Klargörande om datum 

Vi tolkar era datum enligt följande: 

Datum rörande rättsakter: 

Det finns 3 huvudtyper av datum och 2 indirekta datum? 

 

Detta är datum ifrån en rättsakt. 

 

 Ikraftträdande datum 

o Datum då rättsakten får tillämpas. 

o Start av övergångsperiod. 
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 Successiv tillämpning. Tillverkarna får tillämpa rättsakten vid behov 

och när de kan. 

 Datum för definitiv tillämpning 

o Datum då rättsakten måste tillämpas. 

o Övergångsperiod slut. 

 Nya fordon får inte tillverkas, skeppas ut eller säljas om de inte 

uppfyller dessa krav. 

o Äldre fordon får fortlöpa produceras om inget annat sägs i den nya rättsakten 

 Komponentuppdateringar kan ske, då måste tillverkaren gå efter de nya 

komponenterna om den nya uppdateringsrättsakten säger att de äldre 

upp hör. 

 Detta betyder att den äldre helfordonsrättsakten kan följas till 

det att den blir upphävd. 

 Stoppdatum 

o Datum då en rättsakt upphör. 

 En rättsakt säger explicit att en annan rättsakt upphör 
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Intervju 3 - med handläggare för typgodkännande av fordon gällande 

begrepp 

 

2013-04-11 

Intervju om – begreppslista med två handläggare samt från Europeiska samfundet. 
 

Möte - Begreppslista: Generellt 

Eurlex betyder att källan är tagen från följande länk: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007L0046:20130110:SV:PDF 

övriga begrepp är tagna från handläggarna själva som de nyttjar i deras arbete. 

 

Typgodkännare Den ansvariga aktören i processen för typgodkännande som utifrån rättsakter 
bedömer ett ärende för att bli typgodkänd eller icke typgodkänd. 

Rättsakt Inom svensk och internationell lagstiftning benämning och samlingsnamn på 
lagar och bestämmelser. 
 
Eur-lex: 
Ett särdirektiv eller en förordning eller en FN/ECE-föreskrift som är fogad till 
den reviderade överenskommelsen av år 1958. 

Direktiv Inom EU-rätten bindande bestämmelser som gäller EU:s medlemsländer. Ett 
direktiv anger vilka mål som länderna ska uppnå men hur detta ska gå till är upp 
till får länderna själva bestämma. Ska omvandlas till de egna ländernas 
lagstiftning. 

Särdirektiv eller Förordning Inom EU-rätten en rättsakt som är bindande för alla EU:s medlemsländer. Den 
får inte omarbetas eller justeras med hänsyn till medlemsländerna utan gäller 
direkt som lag då den träder i kraft i alla EU länder.  
 
Eur-lex: 
Ett direktiv eller en förordning som förtecknas i del I i bilaga IV. I denna term 
inbegrips även deras genomförandeakter. 

Typgodkännande Företeelsen då en aktör kontrollerar om ett ärende är kvalificerat mot rättsakt 
för att sedan kunna typgodkännas eller icke typgodkännas. 
 
Eur-lex: 
Förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en typ av fordon, system, 
komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa 
bestämmelserna och tekniska kraven. 

Nationellt typgodkännande Eur-lex:  

Förfarande för typgodkännande som fastställs i en medlemsstats nationella 
lagstiftning, varvid godkännandet endast gäller på den medlemsstatens 
territorium. 

EG-typgodkännande Eur-lex:  

Förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en typ av fordon, system, 
komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tillämpliga administrativa 
bestämmelserna och tekniska kraven i detta direktiv och i de rättsakter som 
förtecknas i bilaga IV eller XI. 

Enskilt godkännande Eur-lex: 
Förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att ett enskilt fordon, oavsett 
om det är unikt eller inte, uppfyller de tillämpliga administrativa 
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bestämmelserna och tekniska kraven. 

Etappvis typgodkännande Eur-lex: 

Förfarande genom vilket en eller flera medlemsstater intygar att en typ av 

etappvis färdigbyggt eller icke färdigbyggt fordon, i det tillverkningsstadium det 

befinner sig i, uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och 

tekniska kraven i detta direktiv. 

Typgodkännande i flera steg Eur-lex: 

Förfarande för godkännande av fordon som består av stegvis insamling av 

samtliga EG-typgodkännandeintyg för system, komponenter och separata 

tekniska enheter avseende fordonet och som i slutskedet leder till 

typgodkännande av hela fordonet. 

Typgodkännande i ett steg Eur-lex:  
Förfarande för godkännande av hela fordonet i ett enda steg 

Kombinerat typgodkännande Eur-lex: 
Förfarande för typgodkännande i flera steg genom vilket ett eller flera 
systemgodkännanden erhålls under slutskedet av godkännandet av hela 
fordonet, utan att EG-typgodkännandeintyg behöver utfärdas för dessa system. 

Fordon Samlingsnamn på anordningar på hjul, band eller liknande. Personbil, lätt 
lastbil, och släpvagnar etc. Exakt definition finns i Lagen om 
vägtrafikdefinitioner (http://www.lagboken.se/dokument/Andrings-
SFS/240655/SFS-2009_226-Lag-om-andring-i-lagen-2001_559-om-
vagtrafikdefinitioner?id=33519) 

Motorfordon Eur-lex: 
Alla färdigbyggda, etappvis färdigbyggda eller icke färdigbyggda motordrivna 
fordon som framdrivs av egen kraft och som har minst fyra hjul och en maximal 
konstruktionshastighet som överstiger 25 km/tim. 

Släpvagn Eur-lex: 
Icke självgående fordon på hjul som är konstruerat och tillverkat för att dras av 
ett motorfordon. 

Fordon Eur-lex: 
Motorfordon eller släpvagnar till sådana fordon enligt definitionerna i 
punkterna Motorfordon och Släpvagn. 

Hybridmotorfordon Eur-lex: 
Fordon som för sin framdrivning är försett med minst två olika 
energiomvandlare och två olika energilagringssystem (på fordonet). 

Hybridelfordon Eur-lex: 
Hybridfordon som för mekanisk framdrivning hämtar energi från båda av 
följande energi-/kraftkällor på fordonet: 
-Ett bränsle. 
-En lagringsanordning för elektrisk energi/kraft (t.ex. batteri, kondensator, 
svänghjul/generator osv.). 

Mobil maskin Eur-lex: 
Självgående fordon som är särskilt konstruerat och tillverkat för att utföra 
arbete och som med hänsyn till sin konstruktion inte lämpar sig för person- eller 
godsbefordran. Maskiner som är monterade på ett motorfordonschassi skall 
inte betraktas som mobila maskiner. 

Fordonstyp Eur-lex: 

http://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/240655/SFS-2009_226-Lag-om-andring-i-lagen-2001_559-om-vagtrafikdefinitioner?id=33519
http://www.lagboken.se/dokument/Andrings-SFS/240655/SFS-2009_226-Lag-om-andring-i-lagen-2001_559-om-vagtrafikdefinitioner?id=33519
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Fordon av en viss kategori utan inbördes skillnader åtminstone i fråga om de 
väsentliga egenskaper som anges i avsnitt B i bilaga II. Varianter och versioner 
kan förekomma inom en fordonstyp i enlighet med vad som anges i avsnitt B i 
bilaga II. 

Grundfordon Eur-lex: 
Fordon som används under den inledande etappen av ett etappvis 
typgodkännande. 

Icke färdigbyggt fordon Eur-lex: 
Fordon som måste genomgå åtminstone ytterligare en etapp i 
tillverkningsprocessen för att uppfylla de tilllämpliga tekniska kraven i detta 
direktiv. 

Etappvis färdigbyggt fordon Eur-lex: 
Fordon som, efter att ha typgodkänts etappvis, uppfyller de tillämpliga tekniska 
kraven i detta direktiv. 

Färdigbyggt fordon Eur-lex: 
Fordon som inte behöver kompletteras för att uppfylla de tillämpliga tekniska 
kraven i detta direktiv. 

Fordon i slutserier Eur-lex: 
Fordon i lager som inte kan registreras, säljas eller tas i bruk eftersom nya 
tekniska krav har trätt i kraft enligt vilka fordonet inte har godkänts. 

System Eur-lex: 
Sammansättning av anordningar som är kombinerade för att utföra en eller 
flera specifika funktioner i ett fordon och som omfattas av krav i någon av 
rättsakterna. 

Komponent Beståndsdel som sätts ihop med en eller flera komponenter för att utgöra en 
helhet (ett fordon etc.). Baklykta på en bil etc. 
 
Eur-lex: 
Anordning som omfattas av krav i en rättsakt och som är avsedd att vara en del 
av ett fordon men som kan vara typgodkänd oberoende av ett fordon förutsatt 
att rättsakten uttryckligen tillåter detta. 

Separat teknisk enhet Eur-lex: 
Anordning som omfattas av krav i en rättsakt och som är avsedd att vara en del 
av ett fordon men som kan typgodkännas separat, dock endast i förbindelse 
med en eller flera specificerade fordonstyper förutsatt att rättsakten 
uttryckligen tillåter detta. 

Orginaldelar eller Orginalutrustning Eur-lex: 
Delar eller utrustning som tillverkas enligt fordonstillverkarens specifikationer 
och produktionsstandarder för framställning av delar eller utrustning för 
montering av fordonet i fråga. Detta innefattar delar eller utrustning som 
tillverkas på samma produktionslinje som dessa delar eller denna utrustning. 
Om inte motsatsen bevisas förutsätts det att delar utgör originaldelar om 
deltillverkaren intygar att delarna är av samma kvalitet som de komponenter 
som används för monteringen av fordonet och att de har tillverkats enligt 
fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder. 

Tillverkare Eur-lex: 
Person eller organ som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga 
led i typgodkännande- eller tillståndsförfarandet samt för 
produktionsöverensstämmelsen. Det är inte nödvändigt att denna person eller 
detta organ är direkt engagerat i samtliga etapper av tillverkningen av det 
fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som 
godkännandet avser. 
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Tillverkares företrädare Eur-lex: 
Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom gemenskapen och i 
vederbörlig ordning utsedd av tillverkaren att företräda denne inför 
godkännandemyndigheten och agera på dennes vägnar i frågor som omfattas 
av detta direktiv, och då det hänvisas till termen tillverkare skall detta förstås 
som en hänvisning till antingen tillverkaren eller dennes företrädare. 

Godkännandemyndighet Eur-lex: 
Myndighet som i en medlemsstat har behörighet att handlägga dels samtliga 
led i förfarandet för godkännande av en typ av fordon, system, komponent eller 
separat teknisk enhet eller i ett enskilt godkännande av ett fordon, dels 
tillståndsförfarandet, och som även har behörighet att utfärda och, i 
förekommande fall, återkalla intyg om godkännande, att fungera som 
kontaktpunkt med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, att 
utse de tekniska tjänsterna och att se till att tillverkaren uppfyller sina 
skyldigheter när det gäller produktionsöverensstämmelse. 

Behörig tjänst Eur-lex: 
I artikel 42, antingen den godkännande myndigheten eller en utsedd 
myndighet, eller ett ackrediteringsorgan som agerar på dessas vägnar. 

Teknisk tjänst Eur-lex: 
Organisation eller organ som har utsetts av en medlemsstats 
godkännandemyndighet för att som kontrollaboratorium utföra provning eller 
för att som organ för bedömning av överensstämmelse utföra inledande 
bedömningar och andra provningar eller inspektioner för 
godkännandemyndighetens räkning. Godkännandemyndigheten kan även själv 
utöva dessa funktioner. 

Visuell provningsmetod Eur-lex: 
Datorsimulationer inklusive beräkningar som visar om ett fordon, ett system, en 
komponent eller en separat teknisk enhet uppfyller de tekniska kraven i en 
rättsakt. Med den virtuella metoden är det inte nödvändigt vid provning att 
använda ett fysiskt fordon eller system eller en fysisk komponent eller separat 
teknisk enhet. 

Typgodkännandeintyg Eur-lex: 
Handling genom vilken godkännandemyndigheten officiellt intygar att en typ av 
fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet är godkänd. 

EG-typgodkännandeintyg Eur-lex: 
Det intyg som anges i bilaga VI eller i motsvarande bilaga till ett särdirektiv eller 
en förordning. Det rapportformulär som anges i den berörda bilagan till en av 
de FN/ECE- föreskrifter som förtecknas i del I eller II i bilaga IV till detta direktiv 
betraktas som likvärdigt med ett EG-typgodkännandeintyg. 

Intyg om enskilt godkännande Eur-lex: 
Handling genom vilken godkännandemyndigheten officiellt intygar att ett 
enskilt fordon är godkänt. 

Intyg om överensbestämmelse Eur-lex: 
Det dokument som anges i bilaga IX och som utfärdats av tillverkaren, genom 
vilket denne intygar att ett fordon som tillhör den typ som har godkänts enligt 
detta direktiv överensstämmer med alla rättsakter vid tillverkningstillfället. 

Informationsdokument Eur-lex: 
Det dokument som återfinns i bilaga I eller III eller i motsvarande bilaga till ett 
särdirektiv eller en förordning, och som anger vilka uppgifter som skall lämnas 
av den sökande. Dokumentet får även lämnas i elektroniskt format. 

Underlag Eur-lex: 
Den fullständiga samling dokument eller handlingar i ärendet, inklusive 
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informationsdokument, datafil, uppgifter, ritningar, foton osv. som inlämnas av 
den sökande. Underlaget får även lämnas i elektroniskt format. 

Tekniskt underlag Eur-lex: 
Underlaget kompletterat med de provningsrapporter och övriga dokument som 
den tekniska tjänsten eller godkännandemyndigheten har bifogat under sin 
behandling av ärendet. Det tekniska underlaget får även lämnas i elektroniskt 
format. 

Index till det tekniska underlaget Eur-lex: 
Det dokument där det tekniska underlagets innehåll redovisas, uppställt enligt 
ett lämpligt numrerings- eller märkningssystem som gör det möjligt att lätt hitta 
varje sida. Detta index skall utformas som en förteckning över de olika stadierna 
i förfarandet för EG-typgodkännandet, i synnerhet datum för revideringar och 
uppdatering. 

Ärende En ansökan om typgodkännande av fordon, system eller komponent. 

Kategori Gruppklassificering av fordon med samhörande (likadana) egenskaper.  

Lag Inom Sverige bestämmelser som stiftas av Riksdagen. 

ECE-reglemente Rättsakter stiftade för internationell tillämpning. 

EU-förordning se Förordning 

EU-direktiv se Direktiv 

Ikraftträdande datum Datum för när en rättsakt träder i kraft och får tillämpas av tillverkaren efter 
behov och kapacitet. Krav kan och får uppfyllas men måste inte uppfyllas. 

Definitivt tillämpningsdatum Datum då rättsakt måste tillämpas och krav måste uppfyllas. Gäller för nya 
fordon. Nya typer av fordon måste typgodkännas efter angiven rättsakt. 
Befintliga typer av fordon får fortfarande typgodkänns mot de krav som 
utfärdares/gällde vid det år fordonsmodellen utfärdardes.   

Stoppdatum för typgodkännande Datum då en rättsakt säger att en annan rättsakt upphör. 
Stoppdatum där typgodkännaren inte längre får utfärda typgodkännande mot 
en tidigare rättsakt. Tillverkaren får inte längre tillverka fordon om de inte 
uppfyller kraven beskrivna i den nya rättsakten. 

Stoppdatum för i bruktagande En tillverkare har ett antal fordon, säg 150 st, som redan är tillverkade och 
godkända enligt den rättsakt som nu upphör men som han inte har hunnit sälja. 
Då kan han få något som kallas dispens för fordon i slutserier (inget begrepp ni 
måste minnas) och den dispensen säger till exempel att de 150 fordonen har 
han 12 månader på sig att SÄLJA/TA I BRUK. Efter de 12 månaderna inträffar det 
andra stoppdatumet i er fråga - då är det kört att ta i bruk dessa fordon me 
tillverkarna brukar inte behöva skrota nya fordon utan då kan t.ex. tillverkaren 
registrera fordonen med sin firma som ägare. (Ta i bruk ) 

Godkänna Händelse när en typgodkännare typgodkänner ett fordon i ett ärende. 

Avslag Händelse när en typgodkännare ger avslår en godkänning av fordon. 

Tillverkare Aktör som har för avsikt att få sitt fordon, system eller komponent typgodkänt 
av typgodkändare på en auktoriserad myndighet. 

Kund Tillverkare av komponenter, system eller fordon. 

Sektionschef Person i typgodkännande sektion i en auktoriserad myndighet som ansvarar för 
personer som arbetar med typgodkännande av fordon. 
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Transportstyrelsen är uppbyggd med en generaldirektör som högsta chef. Sedan 
finns det avdelningar – vi tillhör väg- och järnvägsavdelningen, under 
avdelningarna är det enheter där vi tillhör fordon och teknikenheten. Slutligen 
är enheterna indelade i sektioner, vi tillhör sektion fordonsgodkännande och 
Lena Eklund är sektionschef. 

Ibruktagande eller Tas i bruk När en person / personer (tillverkare) tar sin/sina fordon i bruk efter godkänt 
typgodkännande av auktoriserad myndighet. 

Krav Specifikationer för vilka fordon måste uppfylla. Se Rättsakt, Förordning och 
Särdirektiv 

Ansökan Skriftligen anhålla om ett typgodkännande till auktoriserad myndighet utfärdat 
av tillverkare. 

Slutserie Enskilt godkännande / Dispens om tillverkning av typgodkännda fordon av 
tidigare Rättsakt som ersatts med ny. (Dispens om förlängning av 
typgodkännande av tillverkning av kvarstående tillverkning av fordon, dvs 
slutserie.) Datum slut (a,b,c). 

Auktoriserad myndighet En myndighet som ingår i ett medlemskap för olika förhållningsregler.  

 



67 

 

Intervju 4 - med handläggare av typgodkännande gällande 

typgodkännandeprocessen 

 

2013-04-16 

-Hur ser erat arbetsflöde ut från det att det kommer in ett ärende tills det att ärendet 

avslutats? 

 

Start 
 

Var startar er process för typgodkännande? 

Den startar med att en ansökan kommer. 

 

När får ni in en ansökan? 

När tillverkaren skickar en ansökan. 

 

Vem skickar ansökan? 

Tillverkare. 

 

Vad innehåller ansökan? 

En ansökan innehåller olika dokument beroende på vad som ansökan berör. 

 

Vilka dokument medföljer? 

De dokument som medföljer är de som är beskrivna i informationsdokumentet 2007/46. 

 

Vad händer med ansökan? 

Vid start av en ansökan så diarieförs den innan det blir ett ärende. 

 

Hur hanteras den? 

Det är personer som tar emot ansökan på en avdelning kallad registraturen/diariet, där 

placeras ansökan i ett informationssystem för en så kallad notering. 

 

Vilka (roller) hanterar den? 

En ansökan berör Registraturen och handläggare. 

 

Hur och var lagras ansökan? 

I diariet som ett arbetsexemplar på typgodkänningens sektion. 

 

När blir en ansökan ett ärende? 

Direkt den kommer till TS och diarieförs. 

 

Hur blir en ansökan ett ärende? 

Genom att den diarieförs. 
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Vad händer med ärendet innan det kommer till typgodkännare? 

Det diarieförs. 

 

Hur hanteras ärendet? 

Det diarieförs och ett ärende skapas för oss typgodkännare. 

 

Vilka (roller) hanterar den? 

Registraturen och handläggare. 

 

Hur och var lagras ärendet? 

I diariet samt arbetsaexemplar på vår area. 

 

När kommer ärendet till er typgodkännare? 

Utan dröjsmål. 

 

Hur kommer ärendet till er? 

-  

 

Vilka (roller) skickar ärendet till er? 

Tillverkare, teknisk tjänst och registratur. 

 

I vilken form kommer det till er? 

E-post eller via diarie. 

 

Vad för information får ni? 

Ansökan med bilagor. 

 

I vilket format kommer informationen till er? 

E-post eller via diariet. 

 

Hur lagrar ni ärendet hos er? 

Som arbetsexemplar på vår area. 

 

I vilket format? 

PDF, Word, Excel. 

 

Pågående process 
Hur arbetar ni er igenom processen typgodkännande? 
 

Ärende 

 

När börjar ni göra det? 

Hamnar i kronologisk ordning i ”kön”. 
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Vad börjar ni med att göra? 

Granskar att alla handlingar är med. 

 

Hur gör ni när ni börjar med det? 

Vi tar emot ärendet och börjar bearbeta och läsa igenom dokumenten. 

 

Bedömning av ärende 

 

När bedömer ni ett ärende? 

Under handläggningens gång. 

 

Vad bedömer ni i ett ärende? 

Att all relevant information finns, att alla krav är uppfyllda. 

 

Hur bedömer ni ärende? 

Dels vet vi från 2007/46 vilka dokument som ska finnas med, dels kontrollerar vi att de 

tekniska kraven mot respektive rättsakt är uppfyllda. 

 

Typgodkänd 

När blir det typgodkänt? 

När vi bedömer att alla handlingar finns och att alla krav är uppfyllda. 

 

Vad är det som blir typgodkänd? 

Det tillverkaren ansökt om typgodkännande för. Komponenten, systemet eller fordonet alltså. 

 

Hur blir det typgodkänt? 

Vi skriver ett typgodkännandecertifikat vilket också är ett beslut. 

 

Icke typgodkänt 
När blir det icke typgodkänt? 

När vi bedömer att kraven inte är uppfyllda. 

 

Vad är det som blir icke typgodkänd? 

Det tillverkaren ansökt om typgodkännande för. Komponenten, systemet eller fordonet alltså. 

 

Hur blir det icke typgodkänt? 

Genom att vi skriver ett beslut att det inte är godkänt. 

 

Rättsakter 

När använder ni rättsakter? 

Under granskningen om ansökan. 
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Vad använder ni rättsakter till? 

För att veta vad som ska ingå i en ansökan, för att veta vilka krav som ställs på respektive 

komponent, system eller fordon för att kunna få typgodkännande. 

 

Hur använder ni rättsakterna? 

Vi läser rättsakterna ifrån en PDF på en webbplats och granskar dessa mot ärendet. 

  

Hur och var hämtar ni in information om rättsakter? 

När vi behöver kontrollera krav mm så läser vi i dem. 

 

Bedömning utifrån rättsakter 

När bedömer ni utifrån rättsakter? 

Vi bedömer alltid ifrån rättsakter. 

 

Vad bedömer ni utifrån rättsakter? 

Krav, både administrativa och tekniska. 

 

Hur bedömer ni utifrån rättsakter? 

Vi läser kraven och ser om det tillverkaren ansökt om typgodkännande för uppfyller dem. 
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Intervju 5 - med handläggare för typgodkännande gällande granskning 

med tillämpning av rättsakter 

 

Intervju om ärende från mot rättsakter i typgodkännande med två handläggare  

2013-04-18 

 

Frågor och svar i kronologisk ordning 

 

Hur använder ni rättsakter? 

VI läser och letar efter de fakta vi behöver ha. Fordonskategorier och krav. Vi läser innantill. 

 

Vad sätter ni upp för miljö för att utföra arbetet? 

Via dator på två datorskärmar. Ansökningen på ena skärmen och rättsakterna på andra 

skärmen. 

 

Vilka format finns det i rättsakter? 

PDF och Wordfiler. 

 

Vart får ni tag på rättsakterna? 

Via en länk ifrån rättsakterna grundkälla. 

 

Använder ni endast elektroniska dokument? 

Ja, fast vi kan skriva ut de elektroniska dokumenten på papper för att notera i texten med 

penna så att man vet vart man är och noterar eventuella konstigheter som man behöver ha 

reda på. Vi kallar det för arbetsmaterial. Vi har dessa dokument kvar för att ha stöd för 

kommande ärenden för att slippa läsa in sig igen på samma rättsakt. 

 

Hur kommer ett ärende in? 

Tillverkaren skickar en ansökan till transportstyrelsen via webbportalen eller direkt till oss. 

Via webbportalen så kommer diariet åt ansökan och noterar det och skickar det vidare till oss 

typgodkändare som ett ärende. Om tillverkaren skickar direkt till oss så måste vi skicka det 

till diariet som noterar det och sen skapar ett ärende som vi kan ta del av. 

 

Vem tar hand om ärendet på typgodkännandet? 

Ärendena tilldelas utifrån en kronologisk ordning. Ärendet blir tilldelad oss handläggare och 

sedan så får den personen som är mest insatt i just det ämnet ärendet. Vi för även 

lottningssystem så att vi inte kan välja ärende, det vill säga så att en handläggare inte kan 

godkänna för tillverkarens fördel (jäv). 

 

Vart startar ett ärende? 

Ett ärende ligger i väntan när diariet har noterat det. Det startar från och med att vi får ta del 

av ärendet, informationen om uppgiften. 
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Hur får ni tag på ett ärende? 

Vi får ett mail om att vi fått ett ärende, men vi går in i diariet och hämtar ut ärendet. 

Hur tar diariet kontakt med er? 

Via mail. Allting går via mail. 

 

Hur skapar tillverkaren sina bilagor? 

Teknisk tjänst provar tillverkarens fordon, komponenter och system och skapar bilagor till 

tillverkaren för att kunna skicka in till typgodkännande.  

 

Hur arbetar ni med ett ärende? 

Vi kontrollerar så att alla detaljer är med i tillverkarens ansökan, då kontrollerar vi ansökan 

mot ett informationsdokument att alla uppgifter är med som ska vara med. Är inte alla 

uppgifter med så noterar vi det i ärendet som vi placerar i diariet. Sen så skickar vi en begäran 

om komplettering till tillverkaren. När tillverkaren har kompletterat och vi kontrollerat att alla 

uppgifter stämmer så börjar vi granskningen. Allt vi noterar placerar vi i Word-dokument som 

sedan placeras i ärendet som sedan diarieförs. När vi har granskat ansökan så tar vi ett beslut 

om den uppfyller de kraven enligt rättsaktera eller inte. 

 

Hur hanterars granskningen? 

Efter att vi har kontrollerat att alla dokument är med enligt informationsdokumentet om dessa 

regler så påbörjar vi granskningen. Vi öppnar ärendet och dess bilagor på datorn. Eftersom vi 

har två skärmar så öppnar vi ärendet på ena skärmen och webbsidan för rättsakter på andra 

skärmen. När vi granskar så kontrollerar vi ansökan om typgodkännande från tillverkaren mot 

de aktuella rättsakterna på Eur-Lex.europa.com och UNECE. Det vi specifikt granskar är om 

fordonen uppfyller de krav som står i rättsakterna samt att vi tittar så att de tre olika datumen 

som ingår i en rättsakt, dessa är ikraftträdandedatum, stoppdatum och datum för upphörande. 

 

När ett ärende är klart och ett beslut har tagits, vad händer då? 

Då sparas ärendet ner på olika platser. 

 

Vad är det för platser som ärendet sparas ner på? 

Beroende på om ärendet blev godkänt eller inte så sparas det ner olika. Allt som kommer in 

och ändras ska diarieföras. 

 

Om ett ärende blir godkänt vart sparas det ner då? 

När ett ärende blivit godkänt så meddelas tillverkaren att dennes ansökan blivit godkänd och 

då avslutas ärendet och skickas in till diariet som noterar det i ett informationssystem. Vi 

placerar även ärendet i en intern lista på utförda ärenden. Ärendet placeras även ner i två 

databaser, QTERM för helfordon och i databasen ETAS.   

 

Om ett ärende icke blir godkänt vart sparas det då? 

När ett ärende inte blir godkänt så meddelas tillverkaren och ärendet avslutas, därefter så 

skickas ärendet till diariet som noterar det i ett informationssystem.  
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Vad har ni för styrkor? 

 Vi har ett eget strukturerat mappsystem för att hålla reda på saker. 

 Tydliga rutiner, struktur och arbetsflöden för typgodkännande 

 Hög kompetent personal. 

o Personal med spetskompetens. 

 Vi har kompetensutbyte mellan kollegor. 

 Hjälpsamma kollegor. 

 Transparent organisation där olika avdelningar kommunicerar med varandra. 

 Tillgång till två datorskärmar vid granskning. 

Svårigheter 

 Tar tid att leta i och läsa regler i rättsakter. 

 Många hänvisningar mellan olika rättsakter gällande datum för krav och regler. 

 Datorerna kan inte alltid öppna upp PDF: erna och kräver omstart ibland för att lösa 

det. 
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Intervju 6 - om informationssystemet TRAP med systemansvarig och 

systemförvaltare på Järnvägssektionen på Transportstyrelsen 

 

2013-04-25 

Frågor och svar i kronologisk ordning 

 

Vad är TRAP? 

TRAP är ett distribuerat informationssystem som i dagsläget består utav tio olika delmoduler. 

En modul inom TRAP är en databas. TRAP är uppbyggt genom ramverket ASP.NET och 

med programspråket C#. Systemet TRAP har ett webbgränssnitt och erbjuder flera olika 

tjänster som bygger på de olika modulerna. 

 

Vad används TRAP till? 

TRAP tillhandahåller olika tjänster för Järnvägssektionen.  

TRAP består utav följande tjänster: 

 Fordonsregister 

 Företagsregister 

 TRAP tillstånd 

 Tillsynsregister 

 Händelseregister 

 TRAP Avgift 

 Kompetensregister 

 TRAP medicinska dispenser 

I figuren nedanför visas ett användningsfall av TRAP. (fordonsregister): 
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Hur används TRAP? 

TRAP används till att söka, lägga till och uppdatera data i de olika modulerna. 

 

Varför används TRAP? 

TRAP används för att vi på Järnvägssektionen ska kunna på ett smidigare sätt bland annat 

kunna hålla koll på olika företag och ärenden som berör Järnvägssektionen. 

 

Är TRAP utbyggbart? 

TRAP är uppbyggd av olika moduler, dvs. olika databaser som man genom gränssnittet 

kommer åt. TRAP är utbyggbart på det sättet att nya moduler kan appliceras i själva systemet. 

De olika modulerna är utbyggbara, för de olika tjänsterna i systemet är uppbyggda som 

delsystem i webbgränssnittet och kan enkelt byggas på med nya tjänster kopplade till nya 

moduler. 

 

Hur gammalt är TRAP? 

Vi började utveckla TRAP för drygt 6 år sedan. Vi utvecklar systemet med tiden så fort nya 

behov dyker upp. 

 

Finns det intresse för ett informationssystem (i eventuellt TRAP) som stödjer 

hanteringen med att hålla reda på datum och rättsakter? 

Ja det finns ett sådant intresse. Rättsakter och datum är något flera avdelninger stöter på. Men 

behovet är störst på fordonssidan då de har väldigt mycket krav att hålla reda på. På 

järnvägsavdelningen finns också ett sådant behov men vi har mindre krav att hålla reda på så 

behovet är inte lika stort som på fordonssidan. Ett sådant informationssystem skulle kunna 

skrädarsys för de olika avdelningarna för uppnå deras önskemål. 
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Bilaga 2 - Ansökan 

Ansökan om typgodkännande på myndigheten Transportstyrelsen 
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Bilaga 3 - Rättsakt 

Exempel på en rättsakt med datumtyper: Ikraftträdande, definitiv tillämpning och 

stoppdatum.
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Bilaga 4 - Publiceringswebbplatser 

Skärmbilder på EUR-LEX.europa.eu och UNECE.org där rättsakter kan laddas ner. 
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EUR-Lex beta version av sökning av rättsakter och förordningar. 
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Sökfunktion – Simpel sökning

 
 

Sökfunktion - Dokumenttypssökning
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Sökfunktion – ELI sökning (Sökning i dokument)
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Nerladdningssida av rättsakter på UNECE: s webbsida
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Bilaga 5 – FA/SIMM 

FA/SIMM 

Begreppslista 
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Handlingsgraf 

 



88 

 



89 

 



90 
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Styrkegraf 
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Styrkelista 
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Granskningen - Nuläge

 

Granskningen – Önskat läge med hjälp av ett IT-stöd. 
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Bilaga 6 - Prototyp 

Principiell lösning i Microsoft Excel 

Den här principiella lösningen har skapats i syfte av att visa struktur och lista nyckelbegrepp. 

Excel arket har tagits fram utifrån genomförda intervjuer och genom diskussion med aktörer 

inom verksamheten som arbetar med datumstyrda rättsakter. Excel arket är framtagen för att 

kunna ligga som underlag för att fråga aktörerna om nyckelord och begrepp överensstämmer 

med den bild de har av ett önskat IT-stöd. 
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Prototyp av önskat IT-stöd i ASP.NET C# 

Den här prototypen är framtagen efter att den första prototypens nyckelord och begrepp 

godkändes utav aktörerna. Anledningen till att den här prototypen skapades var för att visa ett 

mer behändigt grafiskt användargränssnitt. 

 

Nedanför presenteras två typer av sökfunktionen, den ena är ”Typsök” där användare kan söka 

efter fordonstyper och datumtyper. Den andra sökfunktionen är ”Datumsök” där användaren 

kan söka händelser ovanför ett visst efter datum. 

 

Typsök 

Den här sökmetoden ger användaren möjligheten att söka på enbart en viss fordonstyp med en 

viss datumtyp, eller enbart på datumtyper eller enbart på fordonstyper. 
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Datumsök 

Genom datumsökning kan användaren söka efter händelser genom datum. Alla datum ovanför 

det lämna datumet kommer att visas. 

 

 
 

Läggtill 

Prototypen innehåller även en metod för att lägga till en händelse. Fokusen ligger på 

sökfunktionerna och ingen större vikt har lagts på att skapa händelser. 
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Bilaga 7 – Befintligt IT-system på Transportstyrelsen 
I denna bilaga görs en beskrivning av befintligt informationssystem som används på 

järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen. 

  

I intervjun med järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen i Borlänge (se Bilaga 1: intervju 

6) framkom det att myndigheten skapat ett eget IT-system kallat TRAP tillsammans med IT-

konsultföretaget Sogeti för sex år sedan. TRAP är ett distribuerat system och intranät som är 

tillgängligt för Transportstyrelsen och som kan ses i figuren nedanför består av flera moduler 

eller integrerade databaser som körs på flera servrar. Dessa databaser kommunicerar med 

varandra och tillhandahåller varandra med data, samt kommunicerar med övriga system som 

Skatteverket via Navet och ekonomisystemet Agresso. 

 

TRAP Tillstånd

Företagsregister

TRAP Tillsyn

Fordonsregister

TRAP Medicinska 
Dispenser

Onlineservice

Batch-körning

TRAP Särredovisning

Sharepoint 
2010

TRAP
Beskrivning

TRAP-system eller -register som är i 
produktion

TRAP-system eller -register som är påbörjade eller skall 
påbörjas

Kompetensregister

Biztalk komponent som pratar med skatteverket. 
(Gemensam för hela Transportstyrelsen)

System som kommunicerar med TRAP/TRAP kommunicerar med

Gemensam dokumenthantering(sharepoint). Ett flertal av 
registrera lagrar dokument här. Kommunikationen sker via en 
dokumentservice (kopplingarna visas ej)

Biztalk-komponent

Filarea

Skatteverk service(windows service)

Koppling finns idag

Ev. blivande koppling

Bilden visar hur TRAP är uppbyggd 2012-08-20 och hur planeringen för nya register ser ut. Obs att det kan tillkomma flera kopplingar.

TRAP Godkännande

Filarea för nattliga batchkörningar av uppdatering av person 
emot skatteverket

ERA

Agresso service (windows service)

FilareaBatch-körning

Navet
(skattverket)

Agresso
(Ekonomi system på TS) 

TRAP Avgift

TRAP Händelse

Infrastrukturregistret

 
I figuren ovan ges en översiktsbild över de olika tjänster (moduler) TRAP-systemet 

tillhandahåller järnvägsavdelningen, vilka är följande tjänster: 

 Fordonsregister 

 Företagsregister 

 TRAP tillstånd 

 Tillsynsregister 

 Händelseregister 

 TRAP Avgift 

 Kompetensregister 

 TRAP medicinska dispenser 

Mot TRAP-systemet används ett webbgränssnitt skapat i Microsofts ASP.NET med 

programmeringsspråket C#, vilket kan ses i Bilaga 1: intervju 6 och i figuren nedanför. 

Webbgränssnittet är uppbyggt genom en menystruktur där man kan ta del av olika tjänster. 
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Varje tjänst är uppbyggd genom formulärstruktur i vilket data kan läggas till eller sökas ut 

beroende av tjänsten syfte. 

 

 
 

Det framkom ur intervjun (se Bilaga 1: intervju 6) att det finns möjligheter att skapa 

ytterligare moduler och att det finns möjligheter att skapa ytterligare tjänster för 

typgodkännande processer inom Transportstyrelsens olika avdelningar. Vid utbyggning av 

tjänster byggs webbgränssnittet ut med ytterligare menymöjligheter som kopplas mot de nya 

tjänsterna. 

 


