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Abstract  

Requirements engineering is a widespread topic in the research field of informatics. However, 
there is little research regarding lack of requirements documentation and how it is perceived. 
The same applies for how requirements engineering in retrospect can be implemented. This is 
a debated issue on blogs and forums but it has not been reflected in the research area. 

Therefore, this study concerns research questions regarding how the developers, testers and 
requirements analyst experience the lack of requirements documentation and how require-
ments engineering in retrospect can be implemented. 

To answer these questions, data collection has been conducted through qualitative inter-
views with individuals affected by this problem in their everyday work. 

This study has provided an explanation of how the problem is perceived and what the con-
sequences are, both direct and indirect. The impacts are divided into three categories and are 
presented as, emotional consequences, system implications and consequences regarding re-
source consumption. This study has also contributed a strategy for how the requirements may 
be submitted retrospectively in an efficient manner. 
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1. Inledning 
 
Det vi gör idag kan imorgon vara annorlunda. Lagar förändras, nya teknikmöjligheter skapas, 
anställda slutar och nyanställda börjar. Denna premiss skapar både förutsättningar och förhåll-
ningssätt för hur informationssystem bör utvecklas och förvaltas. För att skapa ett system som 
har potentialen att följa med i utvecklingen är det därför viktigt, att redan från början, skapa 
förutsättningar för de framtida intressenterna att förstå systemets funktioner, regler och filoso-
fier. För att skapa dessa förutsättningar bör kraven dokumenteras. Att fastställa krav innebär 
inom systemutveckling att identifiera behov som det tänkta systemet måste vara kapabel till 
(REQB 2014). En utförlig kravdokumentation skapar även förutsättningar och möjligheter för 
att spåra systemets historia och avsikter (Kannenberg och Saiedian 2009). Kravdokumentation 
ligger sedan till grund för att utvecklare och förvaltare av systemet förstår dess funktioner, regler 
och filosofier (Zave 1997). 

Systemutveckling har genom åren varit ett omdiskuterat forskningsområde inom informatik 
där kravhantering haft en viktig och betydande roll. Tidigare forskning har belyst vikten av att 
krav dokumenteras för att systemet ska uppfylla det egentliga syftet (Wilson, Rosenberg, Hyatt 
1997). Är kravdokumentationen bristfällig skapas få förutsättningar för systemet att följa med 
verksamhetens utveckling. 

Klart står alltså att kravhantering samt kravdokumentation är av vikt för att lyckas vid både 
implementering och förvaltning av system. Trots denna uppmärksammade och allmänt accepte-
rade tes finns det idag fortfarande fall där kravdokumentation helt enkelt prioriteras bort. Trå-
dar i forum och bloggar inom systemutveckling berättar om den frustration och uppgivenhet 
som uppstår när kravdokumentation inte finns.12 Det är en ofta förekommande problematik som 
väcker starka reaktioner kring vad som gått snett och hur problemet kan lösas. Bälter (2012) 
hävdar att en vanlig förekommande problematik är valet mellan att leverera IT inom tid och 
kostnadsbudget eller leverera IT av kvalité. I fallen där projektledare väljer att prioritera de 
kvantitativa målen, så som tid och kostnad, blir ofta kravdokumentationen, som också har en 
lägre grad av mätbarhet, utelämnad. Detta leder i sin tur till att själva förvaltningen av systemet 
blir lidande då den ofta är beroende av en rik kravdokumentation. En annan ofta förekommande 
diskussion, på både svenska och engelska forum, är frågan om skriftlig eller muntlig kommuni-
kation (Sivanantham 2012). På hemsidan kravexperten.se3 (2013) förklaras problematiken med 
följande citat “Tala är silver, skriva är guld”. Alltså att krav måste dokumenteras för att kunna 
skapa en förståelse för de behov som finns. Det är därför viktigt att på ett eller annat sätt doku-
mentera resultatet och dialogen.  

I det case som senare kommer presenteras är situationen istället en direkt konsekvens av att 
behovet av en kravspecifikation inte togs på allvar. Det undersökta systemet utvecklades i mitten 

                                                
1 Linkedin, 2015. Tråd i yrkesforum. 
2 Ba Group, 2014. Företagsblogg.  
 3 Kravexperten, 2013. Blogg om kravhantering. 
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på nittiotalet, redan vid start värderades en tät kontakt mellan olika användare och utvecklare. 
Detta resulterade i en djup gemensam förståelse för de krav som fanns, som i sin tur resulterade 
i att kraven inte heller dokumenterades.  

I dagsläget, ca tjugo år senare, börjar situationen bli ohållbar då samtliga personer som var 
med och utvecklade systemet, med undantag från en, har slutat arbeta inom organisationen  

Så, vad händer egentligen i organisationer när system utvecklas utan att några krav doku-
menteras? Och vad bör ske när de enda som besitter kunskapen om kraven slutar eller börjar gå 
i pension? Denna problematik är idag något som är verklighet, men som tidigare inte varit upp-
märksammat eller omdiskuterat inom relaterad forskning.   

1.1 Syfte  
Syftet med denna rapport är att belysa och uppmärksamma konsekvenserna av bristfällig krav-
dokumentation. Vidare syftar studien till att exemplifiera tillvägagångssätt för hur kravdoku-
mentation kan tas fram i efterhand. Skälet till detta är att uppmärksamma den problematik som 
uppstår kring bristande kravdokumentation. Det är en nödvändighet att skapa en bredare grund 
och förståelse kring detta eftersom det i dagsläget finns företag och organisationer som drabbas 
utan att veta hur det kan åtgärdas.   

1.2 Frågeställningar  
- Hur upplever kravhanterare, testare, områdesarkitekter och utvecklare bristen på doku-

menterade krav och hur påverkas deras arbete? 
- Hur kan arbetet med kravdokumentation se ut när informationssystemet i fråga redan är 

utvecklat?   

1.3 Avgränsningar  
Utifrån de frågeställningar som rapporten syftar till har även avgränsningar gjorts. Fokus kom-
mer ligga på en grupp inom IT-avdelningen på Skatteverket som vidareutvecklar och testar ett 
specifikt system. I och med denna avgränsning avspeglar inte resultatet upplevelser från andra 
myndigheter, avdelningar eller grupper.   

1.4 Målgrupp  
Detta arbete innefattar två olika målgrupper. Det utomvetenskapliga perspektivet riktas mot vår 
uppdragsgivare Skatteverket, medan det inomvetenskapliga perspektivet riktas mot forsknings-
området informatik.  
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2. Tidigare forskning 
 
Under detta kapitel kommer tidigare litteratur presenteras. Kapitlet är uppdelat i fem underru-
briker som alla är av relevans för att kunna svara på de frågeställningar som studien syftar till.   

2.1 Vad är kravhantering?   
I utveckling av nya informationssystem finns vissa förutsättningar som systemet måste uppfylla 
och anpassas till. De kan ta form av behov och regler och kallas, i systemutvecklarsammanhang, 
krav.  Krav kan vara både funktionella och icke funktionella. De funktionella kraven syftar till 
det systemet måste klara av, medan de icke funktionella kraven fokuserar på själva utformning-
en av systemet (REQB 2014). Kravhantering hanterar, precis som namnet antyder, krav och har 
under en lång tid haft en betydande roll inom forskningsområdet informatik. Definitionen av 
kravhantering varierar, men en ofta använd förklaring är Zaves (1997):  
 
“Requirements engineering is the branch of software engineering concerned with the real-
world goals for, functions of, and constraints on software systems. It is also concerned with the 
relationship of these factors to precise specifications of software behavior, and to their evolu-
tion over time and across software families.”  (Zave 1997, 315) 
 
Zave (1997) menar alltså att kravhantering är den process inom mjukvaruutveckling som foku-
serar på funktionerna, de verkliga målen och begränsningarna av ett system. Kravhantering be-
rör även relationen mellan dessa faktorer, framförallt för att kunna förutse ett systems beteende 
och dess förmåga att utvecklas över tid och över mjukvarugränser. Nuseibeh och Easterbrook 
(2000) lyfter fördelarna med noggranna och verkliga kravspecifikationer. De menar att Zaves 
(1997) kravhanteringsdefinition är relevant då den belyser vikten av att analysera och validera 
krav. Detta genom att skapa förståelse för kraven och att de överensstämmer med bilden som 
intressenterna har. Nuseibeh och Easterbrook (2000) menar alltså att denna definition illustre-
rar hur kravhanteringen fungerar som en definition för hur designen av systemet ska se ut och 
vad den ska innehålla. De menar även att den kan användas för att verifiera att designen är gjord 
på rätt sätt.   

Begreppet kravhantering omfattar en kedja av sammanflätade processer som både finns utta-
lade och outtalade. Van Lamsweerde (2002, 5) presenterar sju olika faser som alla involveras i 
kravhantering. Domänanalys, framtagning, förhandling och överenskommelse, specifikation, 
specifikationsanalys, dokumentation och utveckling. Alla dessa faser har en unik roll i kravhan-
teringsprocessen: 1) Domänanalysen syftar till att analysera det nuvarande systemet, identifiera 
intressenter samt hämta information från dessa intressenter. Genom denna fas ligger fokus på 
att samla in uppfattningar om brister, problem, möjligheter och mål. 2) Requirements elicitation 
som det benämns på engelska, syftar till själva framtagningsprocessen av krav. 3) Fasen för-
handling och överenskommelse beskrivs av Van Lamsweerde (2000) som steget där olika upp-
fattningar ställs emot varandra för att skapa förståelse för vilka de riktiga kraven är. Holmström 
& Sawyer (201o) förklarar att kravhantering måste ses som en socialt konstruerad process för att 
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faktiskt förstå de verkliga kraven. Fasen förhandling och överenskommelse är därför av yttersta 
vikt för att förstå kraven, och därmed möta organisationens behov. 4) Specifikation syftar på 
formuleringen av kraven medan 5) specifikationsanalysen fokuserar på att realisera kraven ge-
nom att exempelvis avgöra huruvida kraven är ofullständiga, motsägelsefulla eller genomför-
bara. Detta steg syftar även till att analysera vilka resurser som krävs, och om målen är rimliga 
att uppnå. 6) För att skapa ett underlag kring kraven och den underliggande logiken dokumente-
ras de tillsammans med beslut och antaganden. 7) Det sjunde och sista steget syftar till att ut-
veckla kraven. Förändras miljön, villkor, kultur eller andra aspekter, blir även förutsättningarna 
för behoven annorlunda.  

Van Lamsweerdes (2002) förklaring om kravhanteringens sju olika faser kan liknas med 
andra modeller. Erikssons (2007) väljer att likna en kravhanteringsprocess med en stjärna med 
sex olika steg. Stegen i stjärnan innefattar insamling, strukturering, prioritering, dokumente-
ring, kvalitetssäkring och förvaltning. Själva tillvägagångssättet för kravhantering kan se an-
norlunda ut beroende på vilken modell som används. Processen kan exempelvis variera mellan 
linjär och iterativ.  Gemensamt för de flesta modeller är dock att fokus ligger på de fyra nyck-
elorden som presenterades i kapitlet inledande del; analys, validering, definition och verifiering 
(Nuseibeh och Easterbrook 2000). För att skapa möjligheter att förstå kraven över tid och rum 
krävs det att kraven är specificerade och, i högsta möjliga mån, dokumenterade.   

2.2 Vad är kravdokumentation och vilket syfte fyller den?  
Kravdokumentationen syftar till en skriftlig beskrivning av kraven och kan underlätta förståel-
sen av systemets beteende. En kravdokumentation kan bland annat fastställa vad en beställare 
vill ha genom överenskommelser. Den underlättar även överlämnandet av systemet till nya an-
vändare eller nya tekniska miljöer. Förutom detta utgör den även ett underlag för vidareutveckl-
ing och test av systemet (Eriksson 2008). I tidigare forskning läggs stor vikt på dokumentation-
ens roll. Kappelman, McKeeman och Zhang (2006) hävdar rent av att projekt misslyckas om det 
finns en bristfällig dokumentation av kraven. De menar att en obefintlig kravdokumentation ofta 
medför olika uppfattningar gällande systemets funktioner mellan utvecklare och slutanvändare.  

Kravdokumentation kan exempelvis uttryckas genom användarfall, kravspecifikationer eller 
användarberättelser och bör innehålla både funktionella och ickefunktionella krav, systemets 
funktioner samt verksamhetsregler (Eriksson 2008).  

Michael L Nelson (1996) styrker vikten av en riklig kravdokumentation gjord på ett utförligt 
sätt:  
      
“Traditional software engineering is primarily focused on the development and design of new 
software. However, most programmers’ work on software that other people have designed 
and developed. Up to 50 % of software maintainer’s time can be spent determining the intent of 
source code. “ (Nelson 1996, 1) 
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Med detta uttalande menar Nelson (1996) att den tidigare forskningen mestadels fokuserar på 
utveckling av ny mjukvara, trots att många utvecklare idag arbetar med mjukvara som redan är i 
bruk, och ofta utvecklad av någon annan. Detta faktum styrker vikten av kravdokumentation, 
framförallt eftersom utvecklare måste kunna förstå nyttan av de olika funktionerna utan att tidi-
gare varit involverad i utvecklingen av systemet.  

För företag medför utveckling av system omfattande kostnader, och tanken är ofta att de ska 
finnas med under en lång period. Det gör att det måste finnas förutsättningar för systemet att 
följa med verksamheten och dess utveckling (Wong, Tilley, Müller et al 1995). För att uppnå 
dessa krav måste möjligheten till att kunna spåra kraven finnas. Begreppet “requirements trace-
bility”, eller spårbarhet som det benämns på svenska, syftar till möjligheten att kunna spåra krav 
i tid och rum, både före och efter utveckling. Gotel och Finkelsteins (1994) definierar spårbarhet 
som …  
 
”[…] requirements traceability refers to the ability to describe and follow the life of a require-
ment, in both a forwards and backwards direction (i.e. from its origins, through its develop-
ment and specification, to its subsequent deployment and use, and through all periods of on-
going refinement and iteration in any of these phases)."  (Gotel och Finkelstein 1994, 97) 
 
Genom ett systems spårbarhet kan kravens ursprung och nytta ses (Kannenberg och Saiedian 
2009). 

Klart står alltså att kravdokumentation är av stor vikt för att förstå och verifiera de krav som 
fastställt. Men det finns fall där krav inte har dokumenterats, vilket också kan innebära att olika 
konsekvenser uppstår.   

2.3 Vad blir konsekvenserna av obefintlig kravdokumentation?   
Majoriteten av den tidigare forskningen som finns inom kravhantering belyser vikten av en rik 
kravdokumentation. Det är allmänt känt att bristande kravdokumentation medför konsekven-
ser, det finns däremot lite bevis för vilka konsekvenserna blir. Den tidigare forskning som finns 
behandlar endast konsekvenser som rör själva systemet.  
 
“It is generally accepted that poorly written requirements can result in software with the 
wrong functionality.”  (Wilson, Rosenberg & Hyatt 1997, 161).  
 
Detta citat påpekar de systemkonsekvenser som kan följa när kravdokumentation saknas eller är 
bristfällig, nämligen att det kan medföra mjukvara med fel funktionalitet.  
 
“Requirements traceability is a prerequisite for effective system maintenance and consistent 
change integration” (Dömges & Pohl 1998, 54).  
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Dömges och Pohl (1998) menar, till och med, att spårbarhet i kraven är så pass viktig att det bör 
ses som en förutsättning för att ett system ska fungera i längden.  

Men följderna av en bristfällig kravdokumentation behöver inte bara relatera till systemkon-
sekvenser. I det case som senare kommer presenteras finns en problembild av att bristande 
kravdokumentation även får förödande konsekvenser för arbetsgruppen som vidareutvecklar 
systemet. Systemet, och utvecklandet av det, fungerade bra till en början, men när verksamheten 
senare började utvecklas har saknaden av kravdokumentationen blivit alltmer tydlig. Finns det 
ingen kravdokumentation, finns det oftast ingen möjlighet att spåra kraven. Då kan det få kon-
sekvenser i form av tid, kostnader och extra arbetsbörda för den arbetsgrupp som vidareutveck-
lar systemet. Det blir dessutom svårt för arbetsgruppen att förstå vilka kraven är och varför sy-
stemet beter sig på ett visst sätt. 

Trots kännedom om problemet med odokumenterade krav, finns det fall där ingenting görs 
för att åtgärda det (se exempelvis caset som presenteras under punkt 3 Kontextbeskriv-
ning/Case).  

2.4 Vad beror bristande kravdokumentation på och varför får det 
fortlöpa utan åtgärder?  
Som tidigare nämnt kan bristande kravdokumentation påverka system, individer, grupper och 
organisationer. Men vad beror det egentligen på och varför får det fortlöpa utan att förändringar 
genomförs? 

Trots den allmänt accepterade tesen att krav måste dokumenteras finns fall där kravdoku-
mentation prioriteras bort eller inte utförs korrekt. Anledningen till varför detta sker finns lite 
empiriskt bevis för. Spekulationerna på forum och bloggar av verksamma inom yrket, är däre-
mot många. Bland annat att projektledare hellre prioriterar målen för tid och kostnad snarare än 
kravdokumentering (Bälter 2012). Det finns även en föreställning om att kraven inte dokument-
eras skriftligt eftersom det är lättare att diskutera kraven istället (Sivanantham 2012, Kravexper-
ten 2013). 

Anledningen till att situationer med bristande kravdokumentation får fortlöpa utan åtgärder 
kan givetvis ha olika förklaringar. Exempelvis kan det saknas en förståelse för att kravdoku-
mentation behövs. Det kan även vara en direkt konsekvens av att det finns en maktstruktur som 
gynnar de med mycket kunskap, således kan det även påverka hur organisationen uppmuntrar 
delning av kunskap. Dessa två exempel härleds till en organisations kultur. Schein (1996) menar 
att en organisationskultur består av en uppsättning gemensamma antaganden inom en organi-
sation eller arbetsgrupp. Dessa antaganden bestämmer hur en grupp tänker och agerar inom 
olika miljöer och sammanhang.  

Kulturen påverkar alla och spelar stor roll inom organisationer och företag. Trots det är den 
svår att uppmärksamma och förstå, framför allt för medlemmarna av kulturen. När organisat-
ionskulturen inte förespråkar öppenhet och delning av kunskap, eller när det finns maktstruk-
turer som påverkar den gemensamma förståelsen av problem, kan det i sin tur betyda att pro-
blemen inte tas på allvar. Det påverkar givetvis människorna i organisationen och kan således 
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innebära att problem får fortlöpa utan att några åtgärder vidtas. Det är därför är av yttersta vikt 
att åtgärda de grundläggande antaganden samt organisationskulturen när någon form av för-
ändring ska ske. 

För att skapa de rätta förutsättningarna att förändra problem är det viktigt att uppmärk-
samma organisationskulturen, samt skapa förståelse för att en förändring är nödvändig. Men att 
förändra en organisationskultur är komplicerat då den inte förändras över en natt. Det kräver 
mycket eftertanke, ansträngningar och tid. För att lyckas krävs det att alla anställda accepterar 
den förändring som ska ske. För att skapa acceptans bör nyttan med förändringarna, både ur ett 
individ- och grupperspektiv, synliggöras (Becerra- Fernandez & Sabherwal 2010). Backhaus & 
Tiiko (2004) menar också att det är av yttersta vikt att alla medarbetare erkänner de värderingar 
som organisationen har. Exempelvis gällande öppenhet, ”vi och dom”-känsla, maktrelationer 
och delning av kunskap. Finns det en medvetenhet kring detta underlättas skapandet av en kul-
tur som främjar de aspekter företaget står för. Detta är framförallt viktigt när det ska genomfö-
ras förändringar. Är medarbetarna medvetna om det som förväntas av organisationen kommer 
förändringen kunna genomföras lättare, och med mindre motstånd från de anställda.  

Schein (2010) presenterar en trestegsmodell som kan leda organisationen mot en förändring. 
Det första steget syftar till att skapa en motivation för förändring. Det andra stegets ändamål är 
att arbeta fram det nya konceptet och de nya värderingarna, medan det sista steget innefattar 
implementationen av nya koncept och värderingar. 

2.5. Hur kan arbetssättet se ut för att ta fram kravdokumentation 
i efterhand?  
Den tidigare forskning som finns gällande kravhantering pekar, i majoriteten av fallen, mot vik-
ten av att dokumentera krav. Vi anser att forskningen kring obefintlig kravdokumentation är 
bristfällig. Detsamma gäller även tillvägagångssätt för hur kravdokumentation kan tas fram i 
efterhand.  

Chikofsky och Cross (1990) presenterar en metod som berör kravdokumentation i efterhand 
genom begreppet “reverse engineering”. Det är en kravinsamlingsmetod som ursprungligen 
kommer från produktion av hårdvara, som där syftar till att återskapa produkter utan befintlig 
kravspecifikation. Författarna menar således att detta tillvägagångssätt även bör vara applicer-
bart på mjukvara. De påpekar däremot att reverse engineering inte bör betraktas som en system-
förändring, utan snarare som en systemundersökning. Den huvudsakliga uppgiften för reverse 
engineering, är helt enkelt att skapa dokumentation samt en förståelse för systemet och genom 
det underlätta underhåll och utveckling av systemet i fortsättningen (ibid.). 

Två av de mest välkända teknikerna för reverse engineering är “redocumentation” och “de-
sign recovery”. Redocumentation är den äldsta, och förmodligen den mest använda, arbetsme-
toden för reverse engineering. Metoden innebär att dokument innehållande systemets krav 
skapas i efterhand, istället för i ett tidigt skede som under merparten av systemutvecklingspro-
cesser. En av fördelarna gällande redocumentation är att det ofta innefattar en dokumentation 
som inte är lika djupgående och teknisk som det kan se ut inom andra metoder för kravdoku-
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mentation. I det skede där dokumentationen oftast behövs är det ovanligt att den väldigt tek-
niska informationen har relevans, utan det är viktigare att ha dokumenterat på en hög nivå där 
kraven beskrivs generellt (Wong, Tilley, Müller et al 1995). 

Tekniken “design recovery” reproducerar istället den information som utvecklare kan behöva 
för att, bland annat, förstå programmets funktion, design och intention. Denna information kan 
bland annat hämtas från programkoden och från upplevelser av de som använt systemet (Chi-
kofsky och Cross 1990). 

Det är viktigt att ha den juridiska och etiska problematiken i åtanke som uppstår i och med 
reverse engineering. Reverse engineering kan, i vissa fall, användas för att kopiera en konkur-
rents mjukvara, och det gör att fall av plagiering kan uppstå. Men i situationer då denna metod 
används på den egna programvaran är detta inget som behövs ha i åtanke (Schwartz 2001). 
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3. Kontextbeskrivning/Case 
 
Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet som behandlar frågor inom området av skatte-
förvaltningen. För att klara av det komplexa arbetet sätts stora krav på de system och program 
som används inom organisationen. Det är därför av yttersta vikt att de håller en hög nivå.  

I följande delar av rapporten kommer de nedanstående begreppen användas. För att skapa en 
tydlighet definieras de därför i Figur 1. 

 

 
Figur 1: Beskrivningar av centrala begrepp. 

 
Skatteverkets basregister tillhandahåller grundläggande information om skattepliktiga och an-
vänds av skattehandläggare i deras dagliga arbete. Basregisterklienten utvecklades under nittio-
talet genom ett nära samarbete mellan de verksamhetskunniga och IT-avdelningen. På grund av 
detta nära samarbete dokumenterades aldrig några krav. Nu, efter snart tjugo har samtliga per-
soner, med undantag från en, med kunskap om kraven slutat. I nuläget dokumenteras kraven, i 
den mån det finns tid, löpande när nyutveckling sker. Det finns däremot bristande kravdoku-
mentation på de redan befintliga delarna av klienten, som framförallt medför svårigheter för tes-
terna av systemet. Basregisterklienten används dagligen av skattehandläggare när de, bland an-
nat, registrerar moms, arbetsgivare samt F-/FA-skatt för organisationer och privatpersoner. Ef-
tersom Skatteverket är en organisation som styrs av lagar och andra riktlinjer är det viktigt att 
systemet kan klara av att vidareutvecklas i samma takt som förändringar sker på verksamhetsni-
vån.   

I dagsläget fungerar systemet för handläggarna, men situationen börjar bli ohållbar för de 
som arbetar med att vidareutveckla systemet då det saknas dokumenterade krav. När en föränd-
ring av systemet ska införas finns inga dokumenterade bevis för vilka regler och krav systemet 
måste anpassas till, och det medför ett stort ansvar på den arbetsgrupp som arbetar med vidare-
utvecklingen av klienten. De tvingas söka efter kraven i programkoder, användarmanualer och 
verksamhetsregler. Arbetsgruppen som bland annat består av systemutvecklare, kravanalytiker, 
testare samt testledare, arbetar till stor del med klienten dagligen. Den mesta av kravsökningen 
sker idag hos arbetsgruppen på IT-avdelningen, men för att veta att de krav de hittar överens-
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stämmer med verkligheten måste den sakkunniga på verksamhetssidan verifiera dem. Det finns 
alltså två olika kontor på Skatteverket som innefattas av bristen på kravdokumentation i basre-
gisterklienten. Det är IT-avdelningen, belägen i Umeå, som arbetar med vidareutvecklandet av 
klienten och verksamhetssidan, belägen i Solna, som har kännedomen gällande verksamheten 
och de lagar som ligger till grund för den. Även fast dessa två kontor är placerade på två olika 
orter med ett avstånd på cirka sextio mil, finns det en kontakt mellan dem som sker dagligen ge-
nom de kommunikationsmöjligheter som finns, exempelvis mail, telefon och videokonferens.   

Skatteverket är väl medvetna om att den bristande kravdokumentationen finns och att den 
medför konsekvenser, men de är osäkra på hur dessa konsekvenser förefaller.    

Studiens frågeställningar syftar därför till att besvara 1) vad konsekvenserna med bristfällig 
kravdokumentation är och kan innebära, 2) hur kravdokumentationen kan tas fram i efterhand. 
Med hjälp av dessa frågor hoppas vi kunna hjälpa Skatteverket till insikt av vad bristen på krav-
dokumentation kan innebära samt hur de kan arbeta för att lösa problemet med odokumente-
rade krav. 
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4. Metod 
 
Denna rapport har två huvudsakliga frågeställningar varav det ena behandlar de upplevda kon-
sekvenserna som uppstår när krav inte dokumenteras. Vidare syftar studien till att exemplifiera 
tillvägagångssätt för hur krav kan tas fram i efterhand. För att bäst svara på dessa två frågeställ-
ningar har olika metoder och tillvägagångssätt använts. Den första delen, som presenteras under 
punkt 4.1 Konsekvensfångst, behandlar konsekvenserna av bristen på dokumenterade krav. 
Metoden för framtagningen av krav i efterhand presenteras under punkt 4.2 Exemplifiering 
av kravdokumentation i efterhand, och metodkritik hittas under rubrik 4.3 Metodkritik.   

4.1 Konsekvensfångst  
För att bäst svara på de frågeställningar som identifierats utifrån syftet har en kvalitativ studie 
genomförts. Då rapporten ämnar undersöka upplevda konsekvenser bör också studiens metod 
syfta att avspegla detta. En kvalitativ studie fokuserar, till skillnad från den kvantitativa, på för-
ståelsen av verkligheten genom återberättande upplevelser (Bryman 2011). En kvalitativ studie 
har alltså i syfte att arbeta med ord, snarare än siffror. Målet med det kvalitativa förhållningssät-
tet är att erhålla nyanserade beskrivningar och kvalitativa aspekter av informanternas verklighet 
(Kvale 2009). I detta fall arbetsgruppens individuella och gemensamma upplevelser av vad kon-
sekvenserna blir när krav inte dokumenteras. 

Eftersom denna studie baseras på ett case, är det naturligt att en slags fallstudie genomförs. 
En fallstudie används när avsikten är att analysera en speciell situation, framförallt när det gäl-
ler hur och varför något sker (Bryman 2011). Denna fallstudie har genomförts på Skatteverket 
och är därför, framförallt, applicerbar på deras organisation. En av studiens frågeställningar har 
besvarats genom analys av de upplevelser som framkom under intervjuerna. Detta kan anses 
som ett exemplifierade fall (Yin 2003), där målet är att samla in och beskriva de omständigheter 
och villkor som en vardaglig situation visar, eftersom studiens frågeställningar syftar till att be-
lysa hur bristande krav upplevs. Under studien har båda författarna deltagit, det har bidragit till 
en djupare förståelse och bredare analys av ämnet.  

4.1.1 Litteraturgenomgång   
För att skapa förståelse för den tidigare forskning som genomförts på detta område har en nar-
rativ litteraturgenomgång gjorts. Detta har skett genom genomsökningar efter artiklar samt 
böcker i databaser (Bryman 2011). De databaser som är genomsökta är bland annat Google 
Scholar4 och Ebsco5. För att hitta relevanta, och vida accepterade, vetenskapliga artiklar valdes 
artiklar med många citeringar, samt de som är publicerade i erkända tidskrifter. Efter en bred 
genomgång insåg vi att det finns mycket tidigare forskning gjord inom just området kravdoku-
mentation, dock saknas omfattande forskning som belyser konsekvenserna som uppstår om den 
är bristfällig. Det finns därför en stor potential för att utveckla forskningen inom området, och 
det är också det som denna studie syftar till.  
                                                
4 Googles databas för vetenskapliga artiklar. https://scholar.google.se 
5 Ebscos databas för vetenskapliga artiklar. https://www.ebscohost.com 
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Under litteraturgenomsökningen har vi varit noggranna med att vara källkritiska och att an-
vända källor som är relevanta och erkända inom forskningsområdet. I de fall där bloggar, forum 
eller liknande har används har vi stärkt argumenten med en vetenskaplig källa, i den utsträck-
ning det var möjligt. 

De sökord som använts under litteraturgenomgången är framförallt: requirement elicitation, 
requirement engineering, redocumentation, reverse engineering, requirements documentation, 
requirement elicitation post-implementation, kravhantering, kravhantering i efterhand, krav-
hantering efter implementation.  

4.1.2 Datainsamling  
Metoden för datainsamling är den mest grundläggande och viktiga källan inom en studie, den 
valdes därför med eftertanke. Eftersom en av huvudpoängerna med denna studie är att lyfta ar-
betsgruppens upplevelser av odokumenterade krav valdes en kvalitativ intervjumetod. Framför-
allt på grund av att denna syftar till att skapa förutsättningar att förstå informanternas upplevel-
ser och känslor. 

 För att få en så bra, och innehållsrik, studie som möjligt genomfördes sju intervjuer. På 
grund av att vi själva saknade förståelse för skatteverkets personal och vilka roller de har föll det 
naturligt med ett bekvämlighetsurval. I detta fall fick uppdragsgivaren, Skatteverket, välja ut sju 
passande informanter. För att skapa ett brett urval valdes informanter med olika yrkesroller och 
bakgrund ut inom arbetsgruppen. Sammansättningen av informanterna bestod i slutändan av 
systemutvecklare, kravanalytiker, områdesarkitekt, klientutvecklare, systemanalytiker samt tes-
tare/testledare. Av dessa sju var två män och resterande kvinnor och informanterna hade varie-
rande ålder och erfarenhet i branschen. 

 Inför intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Denna typ av 
intervjuguide används ofta inom kvalitativ forskning, och fokuserar främst på intervjupersonens 
åsikter, upplevelser och intressen (Bryman 2011). Det är en teknik som förespråkar flexibilitet. 
Den utformade intervjuguiden bör betraktas som en riktlinje snarare än ett manus. Den har i 
syfte att styra intervjun i rätt riktning för att kunna besvara de forskningsfrågor som ställts. 
Forskaren har möjlighet att lämna den ursprungliga intervjuguiden för att låta innehållet styras 
av informanten själv. Denna teknik främjar aspekter från informanterna som förmodligen inte 
hade uppdagats i en kvantitativ intervju. En semistrukturerad intervju bidrar alltså till att få svar 
på de frågor som är nödvändiga för studien, men öppnar samtidigt upp för andra intressanta 
aspekter från informanterna (Bryman 2011). 

För att uppmuntra sanningsenliga berättelser från informanterna skedde intervjuerna i en-
skilda rum utan några störningsmoment. Det lades mycket vikt vid att utjämna relationen mel-
lan forskarna och informanterna, bland annat genom att alla inblandade satt i samma höjd. In-
formanterna fick även själva välja vart de ville sitta, samt välja platsen för intervjun. Intervjuer-
na spelades in och transkriberades senare för att underlätta analysarbetet.  
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Figur 2. Beskrivning av informanternas roller samt intervjuform  

och intervjutid. Namnen är kodade. 

4.1.3 Dataanalys  
Genom intervjuerna samlades data och material in. För att analysera materialet har en öppen 
kodning används. Denna teknik syftar till att arbeta fram vad informanterna säger och vad den 
informationen tillhör för tema (Bryman 2011). Denna studies dataanalys har därför sitt ur-
sprung i Brymans (2011) metod för kodning där det första steget innefattar en genomläsning av 
transkriberingen, helt utan någon tanke på vad det skulle leda till. Vi gjorde detta för att kunna 
få en första överblick av materialet. I nästa steg lästes intervjuerna på nytt. Denna gång skrevs 
även notiser med kommentarer som ansågs vara intressanta och som bidrar till de frågeställ-
ningar studien syftar till. Utifrån dessa notiser skapades fem olika teman som ansågs vara cen-
trala för alla sju informanter. De fem kategorierna blev känslor, tid och kostnad, systemkonse-
kvenser, samarbetet mellan verksamhetssidan och IT-sidan, samt förslag för förbättring. När 
dessa teman var framtagna färgkodades de från transkriberingarna. Genom detta tillvägagångs-
sätt skapades en bra överblick av materialet, och konsekvenserna av bristande kravdokumentat-
ion blev tydliga. Denna metod valdes för att ge en övergripande bild av vad informanternas un-
derliggande upplevelser och känslor är, samt för att ge en bra bild av de mest framträdande 
aspekterna inom intervjuerna. 

4.1.4 Forskningsetik   
En viktig aspekt inom både kvalitativ och kvantitativ forskning är de etiska riktlinjerna. Dessa 
principer finns för att skydda informanterna, samt belysa rättigheterna de har (Bryman 2011). 
För att studien ska uppfylla dessa krav har datainsamlingens tillvägagångssätt genomförts med 
de fyra punkterna i åtanke. 

Samtliga informanter informerades om att de själva, när som helst under studiens gång, kan 
välja att avbryta sin medverkan. Detta för att uppfylla samtyckeskravet som syftar till att delta-
garna själva har rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, 9). För att uppnå 
informationskravet (Vetenskapsrådet 2002, 7) informerades informanterna även om studiens 
syfte och innehåll.  
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Informanternas namn har omkodats till andra namn i rapporten (se figur 2). Genom detta till-
vägagångssätt har konfidentialitetskravet uppnåtts. Konfidentialitetskravet har i uppgift att 
skydda informanternas anonymitet, detta genom att utomstående inte kan ta del av de uppgifter 
informanterna lämnar (Vetenskapsrådet 2002, 12). Nyttjandekravet, som syftar till att de insam-
lade uppgifterna om enskilda personer endast får användas i forsknings-ändamål (Vetenskaps-
rådet 2002, 14), har också uppnåtts genom studiens målsättning att endast bidra till forsknings-
området informatik.   

4.2 Exemplifiering av kravdokumentation i efterhand  
För att svara på den forskningsfråga som syftar till att exemplifiera tillvägagångssätt för 
kravdokumentation i efterhand har vi, på uppdrag av Skatteverket, arbetat med basregister-
klienten för att ta fram en kravdokumentation i efterhand. Som bakgrunden och tidigare 
forskningen antyder finns det både lite forskning och uppmärksamhet riktat till hur krav 
kan tas fram i efterhand. Det har därför varit svårt att hitta tillvägagångssätt för kravdoku-
mentation i efterhand som är generaliserbara och som skulle kunna användas i liknande fall. 

Under punkt 2.5 presenterades begreppet ”design recovery”. Det är en teknik som före-
språkar flexibilitet inom kravfångs i efterhand. Framförallt genom att den förordar använd-
ning av de förutsättningar som finns att tillgå. Det kan vara allt ifrån programkod till verk-
samhetsregler (Chikofsky och Cross 1990). Denna teknik har därför varit utgångspunkten 
under studiens andra frågeställning som syftar till att hitta tillvägagångssätt i efterhand. 

I försök att hitta ett tillvägagångssätt för Skatteverket användes därför de resurser som 
fanns att tillgå. I just detta fall användes användarmanualer för de handläggare som arbetar 
i systemet. Användarmanualerna beskriver på ett kort och koncist sätt hur handläggare ska 
gå tillväga för att uppdatera information i systemet. Manualerna är framtagna av verksam-
hetssidan och har använts under en lång tid, men uppdateras när nya direktiv eller lagar in-
förs. För att förstå vissa samband i systemet har även programkoden använts som underlag 
till kravdokumentationen. Med hjälp av koden har exempelvis felmeddelanden kunnat spå-
ras. För att skapa en förståelse för systemets beteende och restriktioner har även verksam-
hetsregler analyserats. Med hjälp av dessa tre hjälpmedel har olika användarfall för två spe-
cifika ytor i basregisterklienten tagits fram. Som hjälpmedel till modelleringen av användar-
fallen användes IBM Rational Software Architect6. Resultatet blev sju stycken användarfall 
med kompletterande text för beskrivning av regler och systemets beteende (för exempel, se 
bilaga 1).  

Förutom att hitta kravdokumentation har även intervjuer med informanter haft en bety-
dande roll för att kunna ge råd till Skatteverket gällande problemet med odokumenterade 
krav. Några frågor av de kvalitativa intervjuerna tillägnades därför åt hur informanterna ser 
på lösningar, samt vad de tror är det bästa tillvägagångssättet för framtagning av krav-

                                                
6 IBM Rational Software Architect är ett modellering- och utvecklingsverktyg för programvara utvecklad 
av IBM. http://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/ 
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dokumentation i efterhand. Genom inspelning, transkribering och analys av intervjuerna 
har synpunkter och idéer framkommit. 

Utifrån det tillvägagångssätt vi har använt oss av, synpunkterna från informanterna och 
tidigare forskning kommer en strategi för hur Skatteverket kan ta fram kravdokumentation i 
efterhand presenteras under avsnitt 6.2. Hur kan kravdokumentation tas fram i ef-
terhand?.   

4.3 Metodkritik  
Det finns, inom kvalitativ forskning, kända aspekter som är allmänt ifrågasatta. Till skillnad från 
den kvantitativa forskningsdisciplinen, där fokus ligger på mätbarhet, har den kvalitativa disci-
plinen i syfte att tolka olika upplevelser eller liknande. Även om begreppen reabilitet och validi-
tet har varit omdiskuterade inom kvalitativ forskning (Bryman 2011), finns det en poäng att dis-
kutera huruvida de uppnåtts eller inte. Reliabiliteten, som avgör hur tillförlitlig studien är 
(ibid.), är hög då vi anser att tillvägagångssättet är noga utvalt och också speglar upplevelserna 
som informanterna har. Validiteten, som innefattar ifall studien mäter det som avsetts att mäta, 
är också hög (ibid.). I denna studie görs även en respondentvalidering eftersom rapporten läm-
nas in till Skatteverket för en granskning innan den slutgiltiga inlämningen sker. Det görs fram-
förallt för deras skull, och ger dem en möjlighet till att godkänna vad som står, samt en möjlig-
het till att verifiera att allt återberättas på rätt sätt (ibid.). 

Kontexten har en betydande roll inom den kvalitativa forskningen och har därför också stor 
inverkan på resultatet (ibid.). Då resultatet i denna studie redogör för dessa informanters 
världsbild, kan det vara svårt att generalisera till andra kontexter. Skulle samma studie genom-
förts i en annan organisation är det också möjligt att resultatet skulle kunna se annorlunda ut. 
Här har givetvis också urvalet en betydande roll. Eftersom informanterna valdes med ett be-
kvämlighetsurval finns risken att de inte generellt sett avspeglar arbetsgruppen, eller populat-
ionen för den delen. Vi anser däremot att vår studie ändå är representativ då informanterna av-
speglar personer med olika roll och bakgrund inom arbetsgruppen. Vi anser också att studien 
uppnått mättnad då mycket av datan från informanterna delvis överensstämmer med varandra. 
En anledning skulle kunna vara att endast en intervjuguide användes, trots att informanterna 
har olika roller inom organisationen. Vi ser däremot användandet av en intervjuguide som posi-
tivt för studiens resultat då intervjuerna på det sättet inte anpassades eller vinklades för att be-
kräfta det vi förmodade. Eftersom frågorna var öppna och applicerbara på alla roller var det in-
formanterna själva som satte ord på sina svar. Således känner vi oss trygga i att resultatet från 
intervjuerna också representerar informanternas upplevelser, och inte våra antaganden. 

 
 

 

  



 16 

5. Resultat 
 
Resultatet av intervjuerna redovisas nedan under två rubriker. Under rubrik 5.1 Tre centrala 
konsekvenser redovisas resultatet som rör den första frågeställningen som studien syftar till, 
det vill säga vilka konsekvenser som följer när krav inte dokumenteras. Rubrik 5.2. Förslag 
från informanter behandlar huruvida krav kan tas fram i efterhand, och berör därmed den 
andra frågeställningen.   

5.1 Tre centrala konsekvenser  
I analysen av intervjuerna framkom tre centrala konsekvenser som uppkommer av bristfällig 
kravdokumentation. Dessa är resursåtgång, emotionella konsekvenser samt systemkonsekven-
ser. Nedan redovisas resultatet av informanternas berättelser.  

5.1.1 Resursåtgång 
Resursåtgången är återkommande i samtliga intervjuer och informanterna vittnar om att det blir 
mycket extrajobb när kraven inte finns dokumenterade. Britt uttrycker att arbetet blir otroligt 
tidskrävande då hon först, när en beställning för uppdatering av systemet kommer, måste göra 
en analys i minst 2-3 timmar. 
 
 “Man måste undersöka varje sak noggrant innan ändringar kan genomföras. Efter det att 
analysen är genomförd skickas den till verksamhetssidan och de sakkunniga för verifiering. 
Men de har så mycket att göra, så det kan dröja en vecka eller två innan jag får svar om det är 
rätt eller fel. [...] Det tar mycket längre tid att jobba”.  
 
Fanny har uppmärksammat denna problematik och menar att “Det kanske är mer värt att satsa 
på att få detta dokumenterat istället för att låta människor springa omkring för att leta in-
formation i hela dagar [...] man tjänar på det i längden om man dokumenterar kraven” 

Men det är inte bara utvecklare vars arbete får tidsförödande konsekvenser, även testare 
drabbas.  

“Det blir en utredning varje gång något ska testas, för du vet inte hur det ska vara”  
– Carin, testare  
 
“Det är inte så lätt att söka reda på saker, det tar väldigt lång tid. Då får man leta i gamla do-
kument. Har man kravdokumentationen är det lättare att hitta svar på sina frågor.”  
- Gabriella, testare 
 
Denice förklarar hur tidsbristen också får konsekvenser för systemet då de “tvingas till fula lös-
ningar”. Hon berättar också om den onda cirkeln som missgynnar den framtida kravdoku-
mentationen. “Dokumentation får stryka på foten när tid inte finns”. Även områdesarkitekten 
Adam, som har den övergripande blicken, har uppmärksammat problematiken och att något 
måste göras. “Vi försöker idag att hitta vägar runt problemen, men det tar tid att nå dit.” 
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Det är inte bara den tidskrävande researchen och väntetider som kostar pengar. När krav inte 
dokumenteras får det även direkta ekonomiska följder. Adam berättar “Får man fram fel tidi-
gare kostar det inte så mycket att rätta till det, men nu händer det att stora projekt stoppas 
sent, då har det kostat både mycket pengar och tid”. Detta har även en central roll i utvecklar-
nas berättelse. “Det händer ju att det slinker ut saker som gör att vi måste göra akuta drift-
sättningar samma dag som vi driftsatt en förändring”.  

Alltså finns det, när det gäller den resursåtgång som uppstår på grund av bristande krav-
dokumentation, många eniga åsikter av informanterna. Framförallt gällande tid och kostnader. 
Det märks tydligt att det är något som ses som ett stort problem, och det finns en vilja från ma-
joriteten att göra något åt det.  

5.1.2 Emotionella konsekvenser 
Det är inte bara organisationen som blir lidande när krav inte dokumenteras, även personalen 
får dra ett tungt lass. Informanter intygar att det finns en stor frustration kopplat till den brist-
fälliga kravdokumenteringen, och samtliga uttrycker att de upplever irritation och frustration 
som följd av det extraarbete som måste göras. Fanny förklarar: 
 
“Det är irriterande med de saker där vi vet att de kommer att rulla på, även fast det är vansin-
nigt att det ser ut så [...] Det finns inte så mycket att göra. Man måste lära sig att leva med det. 
Det är frustrerande och irriterande, framförallt på grund av att det saknas förståelse för att 
krav behövs”.  
 
Erik uttrycker en slags uppgivenhet, “Extrajobbet kan vara frustrerande men ibland är det 
ganska roligt, det blir lite av ett detektivjobb”. Han fortsätter, “bristen på krav är något man få 
leva med”.  

Odokumenterade krav för, utöver frustrationen, även med sig en känsla av osäkerhet. Erik 
förklarar “man blir mer osäker, man vet ju inte om det blir rätt när man gör en förändring ef-
tersom man inte vet hur de påverkar andra saker”. Informanterna menar också att det är svårt 
att veta vilka regler som finns och att det, utan dokumenterade krav, inte heller finns något som 
stödjer deras handlande. Även Gabriella upplever en osäkerhet “Som testare kan jag aldrig veta 
om jag har testat rätt saker. Jag kan bara säga vad jag har testat och vad som hände då. Och 
det är väldigt frustrerande ur ett testperspektiv”.  Carin berättar om den stress som uppstår när 
det är oklart vad som förväntas. “Kravbristen gör att det blir ostrukturerat, och det påverkas 
man såklart av. Det blir en slags stress när man inte vet vad kravställarna vill ha.”  

Att ta på sig uppgifter som inte innefattas i yrkesrollen beskriver informanterna som ofta 
återkommande. Det kan röra sig om att testa även fast de egentligen är utvecklare. “I vissa pro-
jekt testar man det man själv har utvecklat och det är inte optimalt”. Även den tidskrävande 
researchen i kod, användarmanualer och verksamhetsregler räknas i många fall upp som något 
som de egentligen inte ska göra. “Om kraven skulle ha funnits skulle man kanske kunnat kon-
centrera sig mer på utvecklingen och haft mer tid till det och att rätta till problem”. Förutom 
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detta blir även kommunikationen mellan IT-avdelningen och verksamhetssidan krävande och 
långdragen, och ska heller inte innefattas i arbetsuppgifterna.  

Sammanfattningsvis vittnar informanterna om en stor frustration, irritation och oro på grund 
av den bristande kravdokumentationen. Detta är något de berörs av dagligen, och de antyder att 
det medför en påfrestande arbetssituation.  

5.1.3 Systemkonsekvenser 
Förutom de emotionella och materiella konsekvenserna får även systemet bevittna följderna. 
Som nämnt ovan blir testarna direkt påverkade när krav inte finns dokumenterat. Detta kan, i 
sin tur, leda till att systemet inte beter sig som det ska. Carin förklarar: 
 
“Hade vi haft krav hade vi också haft bättre kvalité på våra leveranser. Det hade varit mer 
tidseffektivt och dessutom hade det kostat mindre. Men framförallt hade kvalitén på produkten 
varit bättre, för nu kan vi aldrig vara säker på att vi gjort rätt. [...] Är det fel i kraven kommer 
det bli fel hela vägen.”  
 
Detta har också, som nämnt ovan, fått förödande konsekvenser då stora projekt stoppas sent, 
eller till och med måste driftsättas akut. Adam berättar “Det finns incidenter där man, utan att 
stämma av med hela arbetsgruppen eller haft krav från alla håll, har gått med saker i pro-
duktion som man inte borde ha gjort”.  

Dessutom påverkas både säkerheten och riskerna med systemet.  
 

“Om krav skulle finnas dokumenterat tror jag att det i allmänhet skulle minska riskerna rejält. 
Då har alla i kedjan koll på hur det skulle fungera, och då slipper det gå till sista led innan det 
upptäcks. Det händer ju att det slinker ut saker som gör att vi måste göra en akut driftsättning 
samma dag som vi driftsatt en förändring. Man vill ju ha ett system som fungerar, och man 
vill ju att man ska kunna lita på det”.  – Britt, systemutvecklare 
 
I dagsläget är systemet automatkonverterat vilket innebär att koden är rörig och svår att förstå. 
Detta, och det faktum det inte finns några dokumenterade krav på hur systemet ska bete sig, gör 
att nödlösningar används.  
 
“Man släcker bränder. Vi försöker göra den snabbaste möjliga förändringen istället för att 
bygga koden stabil. Med då ökar risken tills nästa gång man ska skapa en förändring. Det gör 
att det finns många buggar i systemet som man får leva med”. – Carin, testare 
 
Det leder i sin tur till att det är svårt att göra ändringar. Britt förklarar: 
 
“Man jämför en gammal version mot en ny version för att se så det inte hänt saker. Men man 
kan inte vara säker på att den gamla versionen är rätt heller. Man kanske bevarar fel eftersom 
det inte finns krav, och inte har funnits på länge.” 
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Den lilla hjälp som arbetsgruppen har när de försöker spåra kraven är de användarmanualer 

som skattehandläggare använder sig av. Dessa användarmanualer stämmer dock inte alltid 
överens med det beteende som systemet har. Britt berättar: “Ibland kan handläggare göra sa-
ker i systemet som, enligt beskrivningarna, inte ska fungera.” Detta leder till en osäkerhet i ar-
betsgruppen då de inte vet vad de kan lita på. Detta resulterar i sin tur i en ihållande och lång-
dragen kontakt med de sakkunniga.  

Eftersom kraven i dagsläget tas fram från IT-avdelningen på Skatteverket, uppstår det ibland 
luckor där de inte har rätt kunskap. Detta medför att verksamhetssidan måste undersöka att 
kraven stämmer mot verksamheten och de lagar och regler den ställer sig mot. När kraven tas 
fram från IT-avdelningen blir konsekvenserna inte enbart frustration och tidsåtgång, utan det 
kan även medföra att felaktiga uppgifter dokumenteras. Fanny berättar:  

 
“I en optimal värld skulle det inte se ut som det gör idag. Verksamhetsreglerna och använd-

ningsfallen ska skrivas från verksamhetssidan och absolut inte från IT-sidan […] Tittar man 
på andra företag så är det faktiskt så man jobbar. Verksamhetssidan gör regler och så tittar vi 
på IT-avdelningen på det och analyserar och designar utifrån deras beskrivningar. Det är ju 
de som har kunskap om verksamheten, och det är de som har byggt upp det.”  

 
Britt instämmer “Det är ingen på IT som egentligen har kraven i sitt huvud. Och det ska vi 

inte ha heller egentligen, för vi har inte jobbat som skattehandläggare som de har gjort”. 
Fanny förklarar hur relationen mellan de båda avdelningarna inte är den bästa. “Från verksam-
hetssidan sa det att kraven ska hända på IT. De var inte speciellt hjälpsamma. De tycker att vi 
redan har allt vi behöver. Det var ju också lite klumpigt att verksamhetssidan inte var beredda 
att hjälpa till.” 

Även Adam har uppmärksammat detta problem och förklarar att kravhanteringen, om den 
fortsätter bedrivas som den gör, kommer falera. “Det spelar ingen roll hur fina tjänster vi tar 
fram, om vi inte kraven är drivna från verksamheten. Kan vi inte leverera IT, är det bättre att 
köpa det på stan. Det börjar ju finnas lösningar även för myndigheter.”  

Under intervjuerna lyfts flera aspekter som visar på konsekvenser inom systemet som skulle 
kunna få förödande följder. Bland annat felaktig funktionalitet, akuta driftsättningar samt dålig 
systemkvalitet.  

5.2 Förslag från informanterna  
För att svara på frågeställningen som syftar till exemplifiering av kravdokumentation i efterhand 
har frågan om hur tillvägagångssättet kan se ut ställts till informanterna. Det finns spridda åsik-
ter och förslag i gruppen kring hur ett sådant tillvägagångssätt kan se ut. Då några menar att ar-
betssättet idag är fullt fungerande och att det inte riktigt finns något behov för kraven, menar 
majoriteten att det idag krävs åtgärder för att råda bot på problemet med odokumenterade krav.  
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“Allt funkar ju. Men det är ohållbart på det sättet att det är så extremt personberoende ef-
tersom de har kraven i huvudet. Försvinner den sakkunniga så blir det väldigt svårt och det 
skulle bli ännu mer resurs- och tidskrävande.”   - Carin, testare 
 
Att situationen idag är så personberoende är något som samtliga informanter har uppmärk-
sammat och rädslan för vad som skulle hända ifall den sakkunniga försvinner börjar sprida sig.  
 
“Det är klart att situationen idag fungerar, det har ju funkat i sjutton år. Men den enda anled-
ningen till att det fungerar är egentligen den sakkunniga. Han sitter där med all sin verksam-
hetskunskap i huvudet. Det är i stort sätt ohållbart för skulle han bli sjuk eller byta jobb sitter 
vi i skiten.” – Britt 
 
Fanny menar att oron och rädslan för vad som skulle hända ifall den sakkunniga slutar är obefo-
gad.  
 
“Jag tror inte att det kommer att fallera när den sakkunniga slutar eller försvinner. Man tror 
att allt försvinner, det är ju lika när folk slutar på ett jobb. Men det funkar hur bra som helst. 
Det är någon annan som kliver fram och tar ansvar, så är det i alla lägen. Det är klart att han 
är viktig, alla går och frågar honom för att man har det behovet. Men många gånger vet man 
ju svaret i grund och botten, men för säkerhets skull går man och frågar han. Skulle han byta 
jobb så kommer det ändå att fungera. Det viktiga är att alla inser hur viktigt det är med att 
dokumentera kraven.” - Fanny 
 
Synen på varför krav ska dokumenteras är utbredd. De flesta informanter har en gemensam 
uppfattning om att det är nödvändigt att dokumentera kraven. Dessa åsikter verkar inte delas 
hos verksamhetssidan, enligt informanterna. Fanny berättar: 
 
“Det optimala hade ju varit ifall verksamhetssidan själva gjorde verksamhetssreglerna och 
användarfallen. Men de verkar inte inse att det behövs. […] Det är så många psykologiska 
aspekter på saker och ting. Jag menar att man har ju en viss status för att man kan saker och 
ting och skulle allt stå dokumenterat så kanske många är rädda för vad de ska göra då, om de 
ens behövs längre. De är ju liksom kungar nu. Så det finns tusen olika orsaker till varför man 
inte vill att krav ska dokumenteras [...] Det är de på verksamhetssidan som måste börja förstå 
att det är dåligt att det bara finns i huvudet på folk”.  
 
Trots att arbetsgruppen är relativt överens om att krav borde tas fram i efterhand finns det olika 
syn på hur detta problem skulle kunna lösas. Förslagen är en blandning mellan genomtänkta 
idéer redo att tillämpas och spontana tankar. Denice berättar: “Min dröm vore att varje gång vi 
får in en beställning så ska kraven för hela den del-ytan tecknas ner samtidigt”. Detta kan 
verka självklart men någonstans måste arbetet med kraven också börja. Några av informanterna 



 21 

nämner projektdagar eller workshops i ett tätt samarbete med arbetsgruppen och verksamhets-
sidan för att skapa en grund där kraven, som redan finns, dokumenteras ner.  
 
“Man skulle kunna ha ett stort projekt för systemet, där det kan vara två-tre kravare som job-
bar med den sakkunniga i två månader. Då behöver inte han bli störd av någonting annat och 
få ur all information ur honom som är möjligt.” - Britt 
 
På frågan gällande hur kraven skulle kunna se ut nämns bland annat användarfall, testfall, verk-
samhetsregler, och programspecifikationer. Dessutom vill informanterna lyfta att dessa krav-
dokumentationer ska vara framtagna och granskade av verksamhetssidan, så att de överens-
stämmer med de regler och lagar som ligger till grund för kraven. De menar även att doku-
mentationen ska granskas ur ett testperspektiv för att se att de är möjliga att testa mot. Infor-
manterna är tydliga med att anmärka att en gemensam förståelse gällande behovet av krav-
dokumentation måste finnas mellan de olika avdelningarna. 
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6. Diskussion/Analys 
 
Krav och kravhantering har under en lång tid legat systemutvecklingen varmt om hjärtat. Den 
tidigare forskningen belyser vikten av att ta fram och dokumentera krav i ett tidigt skede. Vad 
som däremot händer när krav inte dokumenteras är något som tidigare bara spekulerats i. Det-
samma gäller även tillvägagångssättet för hur krav kan tas fram i efterhand. Nedan kommer re-
sultatet av intervjuerna analyseras och diskuteras. Genom denna analys kommer en djupare för-
ståelse för både bristen på kravdokumentation skapas. Under rubrik 6.1. Konsekvenser av 
bristfällig kravdokumentation diskuteras den första av studiens frågeställningar. Under 
rubrik 6.2. Hur kan kravdokumentation tas fram i efterhand? kommer den andra fråge-
ställningen att hanteras. Intervjumaterialet och det tillvägagångsätt som arbetats fram kommer 
analyseras och vidare konkretiseras till förslag på hur kravdokumentation kan tas fram i efter-
hand.   

6.1 Konsekvenser av bristfällig kravdokumentation  
Som resultatet antydde framkom tre olika former av konsekvenser. De består av emotionella 
konsekvenser för arbetsgruppen, systemkonsekvenser, samt resurskonsekvenser. Dessa kommer 
under punkt 6.1.1. Direkta konsekvenser av bristande kravdokumentation analyseras 
och diskuteras vidare mot den tidigare forskningen. I nästa del 6.1.2. Indirekta konsekven-
ser av bristfällig kravdokumentation kommer konsekvenserna att diskuteras vidare.  

6.1.1 Direkta konsekvenser av bristfällig kravdokumentation 
De konsekvenserna som genom intervjuerna lyfts fram är genomgående av negativ karaktär. 
Under studiens genomförande har det framkommit konsekvenser på både system-, individ- och 
organisationsnivå.   

En del av resultatet i intervjuerna bekräftar den lilla tidigare forskningen som finns inom 
konsekvenserna av bristfällig kravdokumentation. Eriksson (2008) menar att en rik kravdoku-
mentation hjälper testerna av systemet, vilket också antyder att testerna utan dokumentation 
blir svåra att genomföra. Detta bekräftas av våra informanter då de bland annat menar att bris-
ten på krav skapar irritation. Det tar både tid och kraft att försöka förstå hur systemet egentligen 
ska bete sig. Testare får leta i programkod och användarmanualer, samt fråga den sakkunniga 
för att skapa sig en uppfattning om systemets beteende.  
 
“Om kraven skulle ha funnits dokumenterade skulle man kanske kunnat koncentrera sig mer 
på utvecklingen och haft mer tid till det och att rätta till problem”.  - Denice 
 
Samtliga informanter berättar om hur deras känslor och upplevelser påverkas negativt när krav 
inte finns dokumenterade. Det finns mycket frustration i arbetsgruppen som speglar den tid, och 
det extrajobb, som de måste lägga för att skapa sig en förståelse för kraven. Det innebär att 
gruppen ofta måste stiga ur sina vanliga arbetsroller och genomföra arbeten som de egentligen 
inte är anställda för.  
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Van Lamsweerde (2000) förklarar att en kravdokumentation kan användas som en verifie-
ring av vad beställarna verkligen vill ha. Eftersom kravdokumentation saknas på Skatteverket 
finns inget som intygar det beställarna vill ha. Detta påverkar också arbetsgruppen. Carin berät-
tar “Det blir en slags stress när man inte vet vad kravställarna vill ha.”  
Wilson, Rosenberg, Hyatt (1997) menar att bristfällig kravdokumentation kan innebära felaktig 
funktionalitet hos systemet. Detta bekräftas också av intervjuerna. Resultatet visar att de använ-
darmanualer som finns för att förklara hur handläggare systemet ska användas är missvisande. 
Handläggare kan göra saker i systemet som inte ska vara möjligt, samtidigt som vissa funktioner 
som ska fungera i systemet inte finns. 

En viktig funktion av kravdokumentationen är dess möjlighet att kunna spåra systemets in-
tentioner framåt och bakåt i tiden (Kannenberg och Saiedian 2009). För att göra krav spårbara 
krävs det att de är specificerade. Det underlättar även om kraven är dokumenterade, men det är 
inte en nödvändighet. Dömges och Pohl (1998) menar att spårbarheten är en viktig och förutsät-
tande del för att system ska fungera i längden. Skatteverket befinner sig i nuläget i en situation 
där kraven går att spåra med hjälp av att fråga den sakkunniga. På så sätt har heller inte syste-
met fallerat ännu. På ett sätt motbevisar det Kappelman, McKeeman och Zhangs (2006) teori 
om att projekt misslyckas när krav inte finns dokumenterade. Skatteverkets system har ändå 
fungerat i snart tjugo år, även om det inte har varit problemfritt. De stora problemen har inte 
dykt upp förrän de senaste åren. En anledning till detta skulle kunna vara att flertalet av de som 
ursprungligen utvecklat systemet fortfarande fanns kvar i organisationen, och hade kunskap om 
kraven. Det finns alltså en poäng med att tydliggöra att det finns en väsentlig skillnad på krav 
och kravdokumentation. Bara för att krav inte finns dokumenterade behöver det inte betyda att 
de inte existerar, således behöver det alltså inte betyda att projekt misslyckas när kravdoku-
mentation saknas. På Skatteverket finns alltså krav på systemet, men de finns bara i huvudet på 
den sakkunniga från verksamhetssidan. Det finns däremot inget skriftligt bevis på dessa krav. Så 
länge kraven finns i huvudet på den verksamhetskunniga finns också möjligheten för systemet 
att följa med i verksamhetens utveckling. Men när den verksamhetskunniga slutar kommer det 
betyda att kraven försvinner. Har ingen kravdokumentation skapats då, kommer systemet för-
modligen inte ha möjligheten att följa verksamheten, och således också haverera. 

Att kraven inte finns dokumenterade och är så pass personberoende skapar, som resultaten 
intygar, dåliga förutsättningar för både systemet, arbetsgruppen och organisationen. Förutom 
det faktum att den sakkunniga måste ägna mycket tid åt att hjälpa andra, svara på frågor samt 
granska förslag och förändringar, skapas det en frustration hos arbetsgruppen som antingen 
måste vänta på att få svar från den sakkunniga eller försöka söka i kod eller användarmanualer 
efter kraven. Det kostar både tid och pengar för organisationen och har dessutom en påverkan 
på utvecklingen av själva systemet. Som informanterna uttrycker det finns det ingenting som 
säkerhetsställer att de testar rätt saker. “Är det fel i kraven kommer det bli fel hela vägen.” Detta 
påverkar kvalitén av systemet och det finns dessutom fall där driftsättningar ha gjorts sent i pro-
cessen. Förutom det faktum att en driftsättning kostar mycket pengar blir mycket arbete förgä-
ves. 
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Informanterna börjar dessutom bli oroliga för vad som kommer att hända om den sakkun-
niga försvinner. “Om det tar tid nu, hur kommer det se ut om det inte ens finns någon att 
fråga?” Därför menar de flesta i arbetsgruppen att kraven måste dokumenteras ner nu, medan 
kompetensen fortfarande finns inom företagets väggar.  
 
“Det kanske är mer värt att satsa på att få detta dokumenterat istället för att låta människor 
springa omkring för att leta information i hela dagar [...] man tjänar på det i längden om man 
dokumenterar kraven” - Fanny 
 
Anledningen till att kraven från början inte har dokumenteras är för att det inte sågs något be-
hov för dem. Men anledningen till att det inte gjorts något åt problemet, fastän det finns en tyd-
lig uppfattning om att det kostar i både tid och pengar, är fortfarande en gåta. Detta kan ha olika 
förklaringar, men resultatet av intervjuerna tyder på att det har sitt ursprung i organisations-
kulturen. Informanterna menar dels att det saknas en gemensam förståelse för att kravdoku-
mentation behövs, men de antyder även att det till en viss del kan vara ett resultat av viljan att 
behålla sin maktposition inom företaget. Intervjuerna antyder att det finns ett glapp mellan 
verksamhetssidan och IT-sidan. Detta glapp påverkar, tillsammans med den bristande gemen-
samma förståelsen, relationen mellan de båda sidorna. ”Det är irriterande att det inte finns en 
gemensam förståelse för att krav inte behövs”  

Det finns alltså en organisationskultur inom Skatteverket som inte öppnar upp för delande av 
kunskap eller för en gemensam förståelse av problemet. Anledningen till detta kan ha flera olika 
förklaringar.  
 
“Från verksamhetssidan sas det att kraven ska hända på IT-sidan. De var inte speciellt hjälp-
samma. De tycker att vi redan har allt vi behöver. Det var ju också lite klumpigt att verksam-
hetssidan inte var beredda att hjälpa till.” - Fanny 
 
Detta citat antyder att det finns en ”vi och dom”- känsla mellan verksamhetssidan och IT-sidan. 
Med en ”vi och dom”- känsla menas att det skapats en stark känsla av samhörighet i gruppen, 
samtidigt som det ofta kan skapas en konkurrentsituation med utomstående (Myers 2010).  I det 
här fallet verkar det som om sidorna ser sig som två olika avdelningar av Skatteverket istället för 
en del av en gemensam organisation. Något som kan stärka detta ytterligare är att de i dagsläget 
sitter på olika orter och inte har så många gemensamma träffar. Det gör att det inte skapas en 
gemensam kultur på ett naturligt sätt, utan det kan finnas ett behov av att främja den genom 
olika aktiviteter som skapar en sammanhållning och trygghet i gruppen. Hur en känsla av sam-
hörighet kan uppnås kommer diskuteras vidare under punkt 6.2. 

6.1.2 Indirekta konsekvenser av bristfällig kravdokumentation 
De direkta konsekvenser som nämns ovan är relativt enkla att se, men utöver dem kan det även 
finnas konsekvenser som inte visas i ett första skede. Dessa konsekvenser skulle kunna vara för-
ödande för företag och organisationer, men de kan i vissa fall vara svåra att hitta källan till. Ne-
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dan kommer exempel på sådana konsekvenser tas upp och diskuteras. Vissa av dem kommer att 
diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning som nämnts tidigare medan vissa kommer från 
våra tankar som dykt upp under studiens gång.  

Under kapitlet som berör direkta konsekvenser lyftes informanternas känslor och upplevel-
ser. Känslor som orolighet, frustration, stress och irritation framkom. En informant berättar: 
“Första året ångrade jag att jag började, för då var det kaos”. Två informanter vittnar även om 
en uppgivenhet. “Det är något man får leva med”. Alla dessa negativt klingande känslor kan in-
nebära att arbetsgruppens motivation blir lägre. Det får således konsekvenser där det finns en 
risk för utbrändhet, sjukskrivning och uppsägning hos de anställda. Mycket på grund av en 
blandning av en hög arbetsbörda och emotionella konsekvenser i form av stress eller oro (Halls-
ten, Bellaagh, Gustafsson 2002). 

Klarar inte arbetsplatsen av att tackla problemet med odokumenterade krav kan det innebära 
dåliga arbetsförhållanden, att anställda slutar samt till att det blir en oattraktiv arbetsplats. 
Dessa konsekvenser kan också utvecklas till att det kan uppstå svårigheter att rekrytera nya 
medarbetare. Backhaus och Tikoo (2004) beskriver just detta fenomen med begreppet “Em-
ployer branding”, som inte har någon rättvisande svensk översättning. Begreppet innebär hur ett 
företag eller en organisation uppfattas av anställda, kunder eller potentiella framtida medarbe-
tare. Finns alltså inga krav dokumenterade leder det till direkta konsekvenser som stress, fru-
stration och oro, dessa känslor kan i sin tur innebära att dåliga arbetsförhållanden som, i termer 
av employer branding, vidare kan sprida rykten om att skatteverket är en dålig arbetsplats. 
Alltså skulle Skatteverket kunna bli en mindre attraktiv arbetsplats på grund av de odokumente-
rade kraven. Det betyder att de obefintliga kraven indirekt påverkar Skatteverkets möjligheter 
till att locka till sig den mest kvalificerade kompetensen, och de kan i slutändan få svårt att re-
krytera till organisationen. Employer branding har alltså en stor påverkan på en organisations 
identitet och kultur. 

Skatteverket är en organisation som människor i allmänhet har stort förtroende för. De be-
handlar känsliga uppgifter om skattebetalare, som i fel händer skulle kunna innebära en kata-
strof. De har därför ett stort ansvar att förbli en organisation med ett säkert rykte. När krav-
dokumentation inte finns, finns också risken för att kvalitén på systemet försämras. Flera infor-
manter lyfter säkerhetsaspekten. 

 
“Om krav skulle finnas dokumenterat tror jag att det i allmänhet skulle minska riskerna re-

jält. Då har alla i kedjan koll på hur det skulle fungera, och då slipper det gå till sista led innan 
det upptäcks. Det händer ju att det slinker ut saker som gör att vi måste göra en akut driftsätt-
ning samma dag som vi driftsatt en förändring. Man vill ju ha ett system som fungerar, och 
man vill ju att man ska kunna lita på det”.   

 
Uppfyller inte deras system de behov som finns, skulle det kunna resultera i att skatteverkets 

säkerhetsrykte skulle försämras. En av informanterna lyfte detta och menar att de, ifall de inte 
kan uppehålla säkra system, skulle kunna köpa lösningar av andra företag, som konsultfirmor. 
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”Det kan i slutändan bli både en billigare och mer praktisk lösning om de inte löser det in-
ternt”. Att informanterna överväger att anlita konsultfirmor, fastän de själva är utvecklare, tyder 
på att de inte själva tror på systemet, och detta grundar i att kraven inte finns dokumenterade. 

Följaktligen kan det uppstå konsekvenser på grund av bristande kravdokumentation som 
medför att systemet helt enkelt havererar. Informanterna lyfte att de i många fall bygger lös-
ningar för att släcka bränder istället för att göra kvalitetslösningar i syfte att utveckla systemet. I 
slutändan kan detta få stora konsekvenser och kan medföra till att systemet helt enkelt inte kan 
följa med i verksamhetens utveckling (Kappelman, McKeeman, Zhang 2006). 

En anledning till att detta har fått fortlöpa skulle kunna vara att Skatteverket inte är en vinst-
drivande organisation. Om det istället skulle gälla privata organisationer, som ofta är mer resul-
tatdrivna, finns det förmodligen en större drivkraft till att åtgärda problemet. Alla informanter 
berättade att mycket extra arbetstid läggs ner på att undersöka vilka krav som finns. De menade 
även att de skulle ha mycket mer tid att lägga på att vidareutveckla systemet om de skulle slippa 
allt extrajobb. Görs inget åt bristen på dokumenterade krav slösas alltså onödiga resurser. För 
vissa företag skulle detta kunna vara skillnaden mellan att växa eller att gå i konkurs, men inte i 
Skatteverkets fall. Att lyfta denna aspekt är viktig då den skapar en tankeställare för hela situat-
ionen med odokumenterade krav.   

6.2 Hur kan kravdokumentation tas fram i efterhand?  
Under detta kapitel kommer tillvägagångssätt för dokumentation av krav i efterhand diskuteras, 
således kommer även den andra frågeställningen besvaras. Diskussionen grundar i resultatet 
från intervjuerna, den tidigare forskningen samt från det tillvägagångssätt som användes för att 
ta fram kravdokumentation (beskrivet under punkt 4.2).  Inledningsvis kommer problempunk-
ter lyftas, därefter följer den strategi vi föreslår att Skatteverket ska arbeta efter för att lösa pro-
blemet med odokumenterade krav. 

Precis som vi nämnt tidigare finns det en stor problematik gällande bristande kravdoku-
mentation, och på Skatteverket har detta fått följder som resulterar i ett antal konsekvenser. Ett 
av de mest centrala problemområdena som lyfts fram under denna studie är det faktum att den 
bristfälliga kravdokumentationen medför att arbetsgruppen blir personberoende.  

För att komma förbi personberoendet ligger det stor vikt vid att dokumentera kraven. En 
kravdokumentationsprocess kan utföras på flera olika sätt, men måste anpassas efter de förut-
sättningar som finns. Tillvägagångssätt kan alltså variera. Exempelvis kan verksamhetsregler, 
användarmanualer, programkod analyseras. Lyckligtvis finns en stor resurs att nyttja för Skatte-
verket i och med att den verksamhetskunniga fortfarande finns inom organisationen. Därför an-
ser vi att Skatteverket måste börja dokumentera kraven medan denna resurs fortfarande finns 
kvar.  

 Ett första steg mot att dokumentera kraven är att skapa en gemensam förståelse för behovet 
av kravdokumentation i arbetsgruppen, både på verksamhetssidan och IT-sidan. Informanterna 
berättar om att det finns en bristande förståelse från verksamhetssidan, de menar att en gemen-
sam förståelse är en viktig förutsättning för det fortsatta arbetet. Det finns ett stort behov inom 
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Skatteverket att skapa en öppen organisationskultur där alla inser vikten av att dela med sig av 
sin kompetens. Lyckas organisationen skapa en förståelse för problemet, samt en öppenhet gäl-
lande att dela med sig av sin kunskap finns stora förutsättningar för att kunna dokumentera kra-
ven.  

Under intervjuerna har förslag gällande dokumentation av krav i efterhand uppkommit. Ett 
exempel är workshops, där arbetsgruppen och verksamhetssidan deltar och diskuterar proble-
matiken samt hur den kan lösas. Ett annat exempel som lyftes var att inleda ett projekt där två-
tre kravhanterare från IT-sidan arbetar tillsammans med de verksamhetskunniga i ett par må-
nader. Utifrån informanternas berättelser, de tillvägagångssätt vi använt, samt tidigare forsk-
ning har vi tagit fram tre steg de kan använda sig av i sitt arbete att dokumentera krav. Dessa 
steg baseras till en viss del av Scheins (2010) modell för förändringsarbete i organisationer. 
Denna modell har framförallt valts på grund av att det finns ett behov av en förändring. Det 
måste skapas en gemensam förståelse för kravdokumentation samt samhörighet inom organi-
sationen. Med inspiration från Scheins (2010) modell hoppas vi därför kunna genomföra det 
förändringsarbete som krävs för att råda bot på problemet gällande odokumenterade krav.  

Informanterna menar att det optimala vore ifall kravdokumentationerna togs fram från verk-
samhetssidan. Trots detta väljer vi att lägga ansvaret på både IT-avdelningen och verksamhets-
sidan då de besitter olika kompetenser som är nödvändiga för att kunna utföra arbetet, exem-
pelvis läsa programkoden eller liknande.  

Nedan följer den tre stegs-strategi som utformats utifrån den andra frågeställningen: 
 

i. Teambuilding: 
Detta steg syftar till att skapa en känsla av samhörighet mellan individer, grupper och 
avdelningar, men fokuserar även på att skapa en gemensam förståelse för varför en 
kravdokumentation ska finnas. Det gäller både inom de små arbetsgrupperna och or-
ganisationen i helhet. För att skapa denna förståelse är det därför viktigt att visa på 
de direkta och indirekta konsekvenserna som uppstår när kravdokumentation inte 
finns. Förslagsvis skulle olika gruppövningar, lekar och informationsträffar kunna 
genomföras för att nå denna förståelse, samt skapa sammanhållning. En punkt som 
är extra viktig att tänka på under detta steg är att främja en kultur som förespråkar 
öppenhet gällande delande av kunskap. 
 

ii. Skapa ett tillvägagångssätt för hur krav kan tas fram i efterhand: 
För att komma fram till ett tillvägagångssätt för hur Skatteverket kan ta fram krav-
dokumentation i efterhand, som dessutom passar alla, är det viktigt att involvera alla 
medarbetare som arbetar med systemet. I detta fall bör de först lyfta fram det tillvä-
gagångssätt som tagits fram under denna studie. Det vill säga kravdokumentation i 
efterhand med hjälp av programkod, användarmanualer samt verksamhetsregler. De 
bör sedan låta medarbetarna komma med förslag på hur de vill anpassa tillväga-
gångssättet för en optimal användning. Detta steg är viktigt just för att alla ska känna 
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att de kan påverka, och för att få fram ett tillvägagångsätt som fungerar för majorite-
ten av medarbetarna. Genom workshops som innehåller bland annat brainstorming 
och konkretisering av idéer, skapas möjligheter för att medarbetarna att bidra med 
sin kunskap och kompetens. 
 

iii. Implementation av nya koncept och värderingar: 
Det tredje steget innefattar implementationen av de koncept och värderingar som 
tagits fram under steg ett och två. Detta steg innehåller två alternativ på tillväga-
gångssätt som går att välja mellan.  
 

• Alternativ 1: Projektdagar där både verksamhetssidan och IT-sidan medver-
kar. Dessa dagar bör innehålla aktiviteter där krav tas fram och utformas ge-
nom de tillvägagångssätt som tagits fram i steg 2. Förslagsvis sätts några da-
gar undan särskilt för detta då medarbetarna kan diskutera i lugn och ro, i 
den mån det går.  Det är framförallt viktigt för att få en sådan bra kvalitet på 
arbetet som möjligt. Fördelarna med detta alternativ är att kompetensen från 
flera olika medarbetare nyttjas, och det medför en bredd i kravdokumentat-
ionen.   
 

• Alternativ 2: Detta alternativ innefattar, till skillnad från det första alternati-
vet, endast en liten grupp. Istället för att arbeta några dagar i en stor grupp, 
arbetar förslagsvis två kravhanterare tillsammans med en eller två verksam-
hetskunniga i några veckor/månader, där användarfall eller andra passande 
dokumentationer tas fram. Detta alternativs fördelar är att framtagningspro-
cessen inte blir lika tidskrävande eftersom timmarna endast drabbar tre per-
soner, istället för tjugo. Det medför, i sin tur att det finns tid till att arbeta 
igenom kravdokumenteringen ordentligt. Det är däremot viktigt att denna 
grupp får möjligheten att sätta sig in projektet utan att bli störda.  

 
Denna strategi är framtagen för att ge Skatteverket en bild av hur de kan genomföra arbetet med 
kravdokumentation. Som resultatet från den första frågeställningen pekar på medför den bris-
tande kravdokumentationen flera drastiska konsekvenser. Problemet bör ses med stort allvar av 
Skatteverket och åtgärdas omgående. Det stärks även av resultatet från informanterna. 
 
 

“Det kanske är mer värt att satsa på att få detta dokumenterat istället för att låta männi-
skor springa omkring för att leta information i hela dagar [...] man tjänar på det i längden om 

man dokumenterar kraven” – Fanny, kravanalytiker 
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Dokumenteras kraven kommer förbättringar att ske. Resurser skulle sparas, i och med att de an-
ställda inte behöver lägga lika mycket tid på varje del i arbetet. Resurserna skulle alltså istället 
kunna läggas på kvalitetssäkring och vidareutveckling av systemet. Testerna av systemet skulle 
också underlättas eftersom det finns tydliga direktiv för systemets tänkta kapacitet. Det skulle, i 
sin tur, kunna leda till att systemet blir säkrare och får bättre kvalitet. Sist men inte minst, skulle 
även de anställda kunna besparas från det tunga lass de i dagsläget drar.  
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7. Slutsats 
 

Även om systemet fungerar för användarna när krav inte finns dokumenterade behöver det inte 
betyda att det fungerar för de som förvaltar och vidareutvecklar systemet. Så länge det inte finns 
potential för systemet att följa med i verksamhetens utveckling, finns det få möjligheter för det 
att leva vidare. Utan dokumenterade krav skapas ett fåtal förutsättningar för utvecklare att för-
stå vilka regler systemet måste anpassas efter, således kan alltså kravdokumentation vara direkt 
avgörande för systemets existens.  

Denna rapport har syftat till att svara på frågeställningarna ”Vad blir konsekvenserna när 
krav inte dokumenteras?” och ”Hur kan arbetet med krav se ut i efterhand?”. Då det finns bris-
tande forskning kring de båda forskningsfrågorna var våra förhoppningar att denna studie skulle 
kunna uppmärksamma och belysa den problematik som uppstår när krav inte dokumenteras. 

Genom denna studie har vi kommit fram till tre huvudsakliga konsekvenser som uppstår på 
grund av obefintlig kravdokumentation: 

• Resursåtgång 
• Emotionella konsekvenser 
• Systemkonsekvenser 

När kravdokumentationen är obefintlig resulterar det både i direkta och indirekta konsekven-
ser som kan få förödande följder för både individer, systemet och organisationen. De direkta 
konsekvenserna kan bland annat innebära att systemet inte fungerar som det ska. Det medför, i 
sin tur, att de anställda får offra mycket tid och kraft som ofta resulterar i negativa känslor, ex-
empelvis stress, frustration och oro. Dessutom lägger organisationen ner stora och onödiga re-
surser i form av tid och pengar. Om problemet med odokumenterade krav inte tas på allvar och 
börjar motarbetas kan det även få indirekta följder som dåliga arbetsförhållanden, utbrändhet, 
systemhaveri och bristande säkerhet i systemet. Det kan även resultera i extrema kostnader för 
organisationen samt påverka deras rykte som en säker och effektiv myndighet.  

Det är därför av yttersta vikt att hitta tillvägagångssätt för hur krav kan tas fram i efterhand. 
På uppdrag av Skatteverket har vi därför arbetat fram användarfall för två olika ytor i deras bas-
registerklient (se bilaga 2), samt föreslagit hur de kan arbeta vidare med att lösa bristen på do-
kumenterade krav. Resultatet blev en trestegsstrategi inspirerad av Scheins (2010) modell för 
arbete mot förändring. Fokus i modellen ligger på att skapa en gemensam förståelse att krav-
dokumentation behövs, samt skapa en känsla av samhörighet. Att tillvägagångssättet för hur 
kravdokumentation kan tas fram i efterhand främst grundat i Skatteverkets förutsättningar och 
problematiker behöver inte betyda att strategin inte är generaliserbar. Tvärtom anser vi att det 
är viktigt att samtliga organisationer värdesätter en gemensam förståelse för att kravdoku-
mentation behövs, samt tar till vara och använder de anställdas kunskap för att råda bot på pro-
blemet.  

Här ser vi möjligheter till att undersöka ifall denna strategi är applicerbar över kontexter, så-
ledes uppmuntras vidare forskning till att utreda och utveckla den. Vidare hoppas vi att denna 
studie är startskottet för framtida forskning inom området kravdokumentation i allmänhet.  
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Avslutningsvis vill vi poängtera att det är av yttersta vikt att bristande kravdokumentation tas 
på allvar och åtgärdas. Om det inte görs något åt problemet kan det få förödande konsekvenser 
för både individer och systemet, men också för verksamheten i stort. Med detta i åtanke är det 
därför bättre att göra en rejäl satsning med att dokumentera kraven, istället för att låta det gå så 
långt att de direkta konsekvenserna utvecklas till indirekta konsekvenser. Det kan kanske ses 
som onödigt då konsekvenserna är svåra att tyda, men det är något som organisationen kommer 
att vinna på i längden.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Inledning:  
 
Vi skriver vår C-uppsats om vad odokumenterade krav får för konsekvenser. Vi vet 
att klienten togs fram i ett nära samarbete mellan utvecklare och användare, och 
att det därför heller dokumenterades några krav. Vi jobbar just nu med att ta fram 
användarfall för att skapa oss en förståelse för hur kravdokumentationer kan tas 
fram i efterhand.  
 

• Är det okej att vi spelar in intervjun? 
• Intervjun är frivilligt och kan när som helst avbrytas från din sida.  
• Intervjun är anonym. Ditt namn kommer att omkodas och attribut som kan kopplas till 

dig kommer tas bort. 
• De här uppgifterna kommer enbart användas till detta arbete. 

 
Personlig bakgrund: 
Namn?  
Ålder? 
Utbildning? 
Vad har du för roll?  
Vad gör du i företaget?  
Vad är din titel? 
Hur länge har du jobbat åt/hos Skatteverket? 

• Hur länge har du arbetat i branschen? 
• Hur länge har du haft rollen du har idag? 

 
Nuläge: 
Hur ser ditt arbete ut just nu med klienten? 
Hur upplever du klienten i största allmänhet?   
Märker du av bristen på dokumenterade krav? 

• OM JA:  
• Hur upplever du bristen av detta? 

• OM NEJ:  
• Varför tror du att andra uppfattar det som ett problem? 
• Varför tror du att du inte påverkas av det? 

 
Vilka slags problem stöter du på? Hur ofta råkar du ut för problem?  
 
Vad har bristande kravdokumentation fått konsekvenser för just ditt arbete? 
 
Vet du vad alla delar i klienten har för funktion?  

• OM JA:  
• Hur har du fått reda på det? 

• OM NEJ:  
• Hur gör du för att ta reda på informationen ifall du ställs inför det problemet? 

 
Lösning: 
Hur gör ni för att lösa problemet idag?  
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Finns det några rutiner för vad som borde ske när problem stöts på? 
• OM JA: 

• Hur ser dessa rutiner ut?   
• OM NEJ:  

• Varför tror du att det är så? 
 
Blir det mycket extrajobb för dig att försöka förstå kraven? 

• OM JA:  
• Hur upplever du detta/utveckla? 
• Hur tror du att dina arbetsuppgifter hade sett ut ifall det fanns dokumenterade 

krav? 
• OM NEJ: 

• Varför tror du att du inte påverkas av det problemet? 
 
Framtid: 
Hur tror du att problemet med odokumenterade krav kan lösas?  
Hur tycker du att det skulle det se ut i en optimal värld?  
Vad tror du är lösningen för att komma dit? 
 
Avslutning: 
Har du några frågor eller vill du tillägga något? 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Användningsfall 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Användningsfall AF28 
Registrering av F-/FA-skatt 

 

Version 0.1 
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1. Kort beskrivning  
Dokumentet beskriver användningsfall på en grov nivå för att få förståelse över vad som händer 
vid registrering av F-/FA-skatt i arbetsyta SOA för Skattedatabasen.  

 

2. Dokumentinformation  
Dokumentet beskriver vad som görs i användningsfall (AF) vid registrering av F-/FA-skatt.  
AF ligger till grund för analys, design, implementation och test. 

2.1 Syfte 
Syftet med dokumentet är att ge en övergripande beskrivning av hanteringen i användningsfallet 
avseende funktionalitet, händelseförlopp samt tillhörande krav och regler. 

2.2 Målgrupp  
Aktuella målgrupper är beställare, utvecklare samt testare. Målsättningen är att  

- Skapa dokumentation enligt principer inom Skatteverket.  
- Beställare ska kunna läsa AF avseende funktionalitet, händelseförlopp samt tillhörande 
krav och regler. 

 
 
 
 
 
 

2.3 Begrepp och definitioner 
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Begrepp Definition 

  

 

2.4 Referenser 
 

Ref. Dokumenttitel Utgivare Adress 

1    

2    

 

3. AF28 Registrering av F-/FA-skatt 
 

Användningsfallet registrerar F-/FA-skatt i Skattedatabasen. 

 
 

3.1 Normalförlopp  
 Användningsfallet startar med att en handläggare har öppnat arbetsytan SOA. 

I normalförloppet återfinns även alternativflöden. 
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• N01. Handläggare fyller i ett pers./org. nummer. 

• N02. Kontrollera att numret har rätt format.  

• N03. Riktigt format? 
- A03.01 Meddela felaktigt format på pers./org. nummer. 

• N04. Hämta info från BI_SOA_H 

• N05. Är pers./org. numret aktivt? 

- A05.01 Meddela ”Juridisk person avregistrerad.” 

• N06. Handläggaren väljer F-skatt/AG/Moms i åtgärdslistan. 

• N07. Finns bokslut? 
- A06.01 Meddela: ”Registrering av moms kan inte ske utan bokslutsdatum” 

• N08. Finns F-/FA-skatt registrerad? 
- A07.01 F-skattrutan inaktiv. Hänvisar till fältet för AG. Se användarfall för registrering 

av AG. 

• N09. Handläggaren väljer skatteform. 

• N10. Dagens datum registreras i fr.o.m.-fältet.  

• N11. Handläggaren verkställer. 
- OBS! Kontrollera uppgifterna. Ett godkännande av F-skatt går inte att ångra eller rade-

ras.  

• N12. Är den juridiska formen godkänd för den valda skatteformen?  
- A12.01 Bearbetning avbryts, meddela: ”Skatteform är felaktig.” 
- Fysiska personer kan ha F-, A-, eller FA-skatt. 
- Juridiska personer kan ha F-eller A-skatt. 

• N13. Meddela: ”Finns preliminär skatt att betala ska nytt beslut skickas ut vid ändrad skatte-
form.” 

• N14. Handläggaren väljer om det ska uppdateras. 

• N15. Ändringarna sparas. 
- A15.01 Ändringarna sparas inte.  

Användningsfallet avslutas med att handläggaren väljer att spara, och genom det har registrering-
en av F-/FA-skatt genomförts.  
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4. Särskilda krav  
 

5. Slutvillkor  
 
6. Dokumentadministration 
6.1 Revisionshistorik 
 

Datum Version Beskrivning Signatur 

2015-04-28 0.1 Utkast BASINFO 

 

6.2 Dokumentansvarig 
Ansvarig för detta dokument och dess innehåll är BASINFO. Synpunkter eller frågor med 
anledning av dokumentet lämnas till BASINFO. 

 
 
 
 


