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Abstract 

 

Information technology is essential for organisations nowadays and IT has a rumour that it 

is often problematic and that system development projects often fail.  In this qualitative study 

we have focused on how to find a good balance between good communication (implicit 

knowledge within a group) and explicit knowledge (documentation) while developing 

batchprograms. We have interviewed five employees at Skatteverket who all in some way 

are participants in the case that we have studied. The results showed that there is a lack of 

documentation from the beginning of the project that now affects the management of the 

system in many ways. The lack of documentation is a result of different factors, mainly 

implicit knowledge and lack of time. This results in a system that is very dependent of a few 

people with a lot of implicit knowledge about the system. When these employees retire the 

information is lost due to lack of documentation. 

 Our conclusion it that it is equally important to maintain good verbal communication 

within a project group as it is to have good written documentation. Written documentation 

can never compete with ongoing communication.  It is important to find a suitable balance 

between these two without documenting too much or too little.  It is also essential that project 

members have good nowledge of what they are developing. 

 

 
 
 
 
 
Förord 
 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Ted Saarikko för värdefulla insikter och kommentarer 

som han bidragit med under studien. Vi vill också rikta ett stort tack till Skatteverket för den 

information vi fått ta del av kring BasInfo. Vidare vill vi även tacka de informanter som ställt 

upp på intervjuer och bidragit med värdefull kunskap och erfarenheter. 
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1. Inledning 

Informationsteknologi anses ofta som en dyr kostnad för en organisation. För att IT ska anses 

som lönsam för en organisation måste den leverera mervärde, vara effektiv och felfri i största 

mån. Ju senare ett fel upptäcks i utvecklingscykeln, desto högre kostnad blir det för 

organisationen att rätta till och lösa problemet. Projektplatsen1 (2006) har i en undersökning 

kommit fram till att åtta av tio IT-projekt misslyckas ur ett kundperspektiv och att fyra av tio 

IT-projekt överskred budgeten år 2006. Eriksson (2008) skriver att vanliga felaktigheter som 

uppstår i IT-projekt är att informationssystem blir färdig senare än planerat, att projekt går 

över budget samt att användarna blir missnöjda. 

 Krav och test inom IT blir en allt mer viktigare del av utvecklingscykeln. Numera räcker det 

inte med att vara en duktig programmerare för att skapa högkvalitativa system. Med 

kravdokumentation på en mer detaljerad nivå kan vi snabbare och bättre konstatera att 

systemet gör vad det är framtaget för, samtidigt som testarna kan bedriva sitt arbete på ett mer 

effektivt sätt. Tidigare lades inte lika mycket tid på detta steg i utvecklingscykeln, vilket har lett 

till att en del system utvecklats efter beställningar med mycket diffusa krav. Detta kan i sin tur 

innebära att miljön vi arbetar med är i mycket dåligt skick, d.v.s. innehåller buggar, icke 

önskvärd funktionalitet och så vidare. Med andra ord är det inte säkert att vi håller önskvärd 

kvalité. Det kan även vara så att en kravspecifikation varit tydlig från början men att eventuella 

ändringar som genomförts hos ett system inte dokumenterats korrekt. Detta i sin tur kan leda 

till att brister upptäcks eftersom inga förändringar är dokumenterade och det blir därmed 

osäkert ifall det är programmet eller dess specifikation som är fel och vilka de exakta kraven är 

som ska uppfyllas. Det saknas helt enkelt spårbarhet. Karlsson (1996), Eriksson (2008) och 

Wiktorin (2003) skriver att problem i kravhanteringsprocessen är mycket vanligt och ofta 

sammankopplat med otydliga kravspecifikationer.  

 Vi har varit på Skatteverkets IT-avdelning i Umeå där vi tagit del av ett specifikt case där en 

intern utvecklingsprocess fått negativa konsekvenser på grund av bristande 

kravdokumentation. Komplikationerna som trätt fram har sin grund i implicit kunskap. 

Systemet är personberoende då information sitter i huvudet på folk och när systemet flyttades 

från Solna innebar det en utmaning för Umeå-kontoret. Vi kommer i vårt arbete granska detta 

case och visa på riskerna med tyst kunskap vid utveckling av batchprogram. Det finns redan 

forskning om vikten av tydlig kravdokumentation samt risker med implicit kunskap vid 

systemutveckling. Dock har vi inte funnit någon tidigare forskning som kopplar samman 

vikten av tydlig kravdokumentation samt riskerna med tyst kunskap vid utveckling av 

batchprogram specifikt. Därför har vi valt denna inriktning på studien för att kunna bidra med 

ny kunskap inom detta område.   

1.2  Frågeställning  

Hur man bör arbeta för att hitta en bra balans mellan god kommunikation (implicit kunskap i 

en grupp) samt explicit kunskap (i form av dokumentation) vid förvaltning av batchprogram.  

 

                                                        
1  Projektplatsen är europas ledande leverantör av projektsamarbetsverktyg 
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1.3 Avgränsning 

Vi har i detta arbete valt att fokusera på vikten av tydlig dokumentation vid utveckling av 

batchprogram (fristående program utan mänsklig interaktion) och begränsade arbetets 

omfattning för att motsvara uppgiftens storlek och ge nödvändigt djup till det vi faktiskt 

studerar. 

1.4  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vikten av tydlig dokumentation vid systemutveckling 

samt visa på förslag över hur man bör arbeta med krav för att motverka negativa effekter så 

som bristande spårbarhet. Vi vill ta reda på hur kravdokumentation kan se ut vid utveckling av 

automatiserade och fristående program.  

 1.5 Disposition   

Vi kommer först beskriva vårt metodval för studien och sedan redovisa tidigare forskning som 

gjorts inom området. Detta för att ge oss en bättre bakgrundsförståelse för hur denna typ av 

problematik kan uppstå i systemutvecklingsprojekt. Efter det kommer vi att presentera vårt 

case för att ge en bakgrund till projektet. Därefter kommer vi presentera resultatet där vi går 

igenom materialet vi fått från intervjuerna. Vidare kommer vi analysera detta och, med hjälp 

av intervjuerna, komma med förslag och tankar kring hur man bör tänka för att undvika 

problem som kan uppstå med implicit kunskap.  

2.   Metod   

Vi kommer i detta avsnitt beskriva hur vi gick tillväga för att genomföra studien samt vilken 

metod vi använde för detta ändamål. Vi kommer förklara vad för typ av studie vi genomförde 

samt hur vi gjorde vårt urval. Avslutningsvis kommer vi i denna del beskriva hur vi analyserade 

den insamlade datan och sedan beröra metodkritik gällande vårt val av metod.   

2.1   Metodval 

Vi har ett specifikt case som vi undersöker och söker en lösning på ett problem med bristande 

dokumentation. Därför var det naturligt att välja en typ av studie som gav oss möjligheten att 

se hur problemet på arbetsplatsen upplevdes av olika personer. Vi har därför valt att utföra en 

kvalitativ studie. Backman (2008) menar på att man, vid en kvalitativ studie, studerar hur 

människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten vilket var det vi ville göra. 

Hartman (1998) definierar kvalitativa undersökningar som något som karakteriseras av att 

man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. 

Hökenhammar (2001) skriver att kvalitativ forskning inte är baserat på mätbara begrepp, utan 

på förståelse, inlevelse och subjektiva iakttagelser 

 Målet med denna studie var att samla in relevant data för att kunna besvara vår 

frågeställning. För att metodisk utföra denna kvalitativa studie har  vi valt att genomföra en 

fallstudie, närmare bestämt en enfallsstudie. Yin (2006) skriver att denna typ av studie är en 

metod som är lämplig att använda då man vill besvara frågor som “hur” eller “varför” vilket var 
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det vi ville göra. Ejvegård (2009) skriver att syftet med fallstudier mer handlar om att förstå, 

och inte förklara, något. Författaren skriver att forskaren kan skjuta upp precisering av 

problemformulering till ett senare stadium. För oss var detta lämpligt då vi skulle sätta in oss 

i ett projekt med en problematik och försöka förstå varför problematiken uppstått och vad man 

bör tänka på för att förhindra problematiken. Yin (2006) skriver att en fallstudie inte är 

synonymt med deltagande observation och att detta är viktigt att notera. Under vår 

forskningstudie var vi på plats på Skatteverket men vi deltog inte på något sätt i projektet. Vi 

ville utgå från empiri och med detta skapa en teori, med andra ord en induktiv ansats. Därför 

har vi valt  att genomföra en kvalitativ fallstudie som vetenskaplig metod eftersom denna är 

just induktiv.  

2.2 Intervjuer 

Yin (2006) säger att intervjuer är en av de viktigaste informationskällorna i samband med 

fallstudier. Författaren skriver att fördelen med intervjuer är att de är målinriktade och att de 

fokuserar på de frågeställningar som en fallstudie har. Vidare står att läsa att intervjuer ger 

orsaksmässiga kopplingar och insikter. Vi har valt att använda oss av intervjuer då vi anser att 

de är bäst lämpade för vår studie och för att kunna besvara vår frågeställning. Intervjuerna 

antar ofta formen av styrda samtal i stället för en strikt strukturerad utfrågning. Trots att man 

har en röd tråd i sitt arbete, brukar de konkreta frågorna i en fallstudieintervju med andra ord 

vara flexibla och flytande och inte rigida (Yin 2006). Författaren skriver att intervjuer kan 

bidra med att ge korta versioner av tidigare händelser och att detta i sin tur kan bidra till 

relevant kunskap. Vi anser dock att författaren är otydlig angående hur man ska gå tillväga för 

att genomföra en fallstudieintervju, det han benämner som ett styrt samtal, därför har vi valt 

att ta hjälp av beskrivningen av ostrukturerade intervjuer eller kvalitativa intervjuer som 

nämns av Hartman (1998). Vår tolkning är att dessa två intervjumetoder har stora likheter och 

är fördelaktigt för oss att nyttja. En ostrukturerad intervju tillåter en relativt fri intervju 

gällande de frågor som ställs. Detta gör att det är viktigt för de som intervjuar att förbereda sig 

och att styra intervjun i rätt riktning för att få önskat material. Därför gör man en intervjuguide 

(Hartman, 1998). En intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som tillsammans ska 

täcka de viktigaste områdena för studien (Dalen, 2015; Hartman, 1998). Fullständig 

intervjuguide finns att se som bilaga 1. Frågornas ordningsföljd samt dess strukturering är 

viktig för att informanten ska komma i rätt stämning (Hartman, 1998). Samtliga informanter 

vi intervjuat har alla följt samma teman på frågorna. Däremot har deras varierande 

kunskapsnivå och roller inom projektet gjort att vi fått justera frågorna till varje informant. Vi 

har också uppmanat de intervjuade att diskutera fritt utöver frågorna vi ställt. Yin (2006) säger 

att det är bra att få veta en hur en informant uppfattar ett visst skede och vilka idéer denne 

person har om detta vilket ger en bra utgångspunkt för att komma vidare i forskningen. 

2.3 Urval 

Hartman (1998) förtydligar att urvalet är avgörande och att man får ut mer av att intervjua ett 

fåtal individer som bär på relevant information än att ha ett större antal respondenter som inte 

kan besvara de frågor man har. Yin (2006) skriver även han att ju mer respondenten kan bidra 
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till det område forskningen belyser, desto bättre informant blir då denna person. Vidare 

skriver Hartman (1998) att intervjuer handlar om att söka efter en viss kunskap och urvalet 

görs eftersom man enbart är intresserad att intervjua de individer som besitter den kunskap 

som efterfrågas.  

 I vårt urval ville vi ha en stor spridning mellan informanterna, detta för att kunna se 

situationen ur flera olika synvinklar och därmed skapa oss en helhetsbild. Vi valde därför ut 

både män och kvinnor som informanter, med skilda yrkesroller samt olika mycket erfarenhet 

inom detta specifika projekt. Under tiden vi var på Skatteverket fick vi kunskap om vilka 

personer som arbetade med vad och vårt urval utformades därför med den kunskapsgrunden. 

Urvalet valdes efter ett beslut om vilka vi trodde hade goda skäl att kunna bidra med kunskap 

för att få frågeställningen besvarad. Då vi inte känner till alla anställda på Skatteverket frågade 

vi vår handledare på Skatteverket samt vår uppdragsledare om vilka de ansåg vara 

nyckelpersoner som skulle vara viktiga för oss att intervjua. Med andra ord gjordes ett 

bekvämlighetsurval då valde att intervjua dessa föreslagna personer.   

 De informanter vi valt att intervjua har skilda befattningar och även olika typer av 

erfarenheter. Det de har gemensamt är dock att de alla på något sätt är delaktiga i det case vi 

undersöker i detta arbete. Personerna vi intervjuat kan vara alltifrån utvecklare, konsult, 

kravanalytiker, projektledare till chef. För att kunna garantera att uppgifterna visas 

konfidentiellt har vi valt att benämna de vi intervjuat som antingen senior- eller junior 

utvecklare och/eller ledarroll (se tabell 1). Med senior och junior menar vi hur lång erfarenhet 

man har av det aktuella projektet. Senior utvecklare är man om man arbetat med projektet 

längre än 2 år. Med ledarroll menar vi personer som på något sätt haft en mer övergripande 

roll inom projektet.  

 

Informanter Befattning Förkortning 

A Senior utvecklare  ASU 

B Junior utvecklare  BJU 

C Senior utvecklare  CSU 

D Ledarroll  DL 

E Ledarroll  EL 

Tabell 1: Tabell över informanter med befattning och förkortning.  

2.4  Genomförande av datainsamling 

Våra intervjuer genomfördes i Skatteverkets lokaler i Umeå, där fem av dessa skedde på plats 

i mötesrum och ett via videokonferens då vi inte hade tid eller möjlighet att åka och träffa 

denne informant på plats personligen. Detta på grund av att informanten arbetar på ett av 

Skatteverkets kontor i södra Sverige. Vi valde att genomföra dessa intervjuer i Skatteverkets 

lokaler för att informanterna skulle känna sig trygga då de var i en miljö de är vana vid. 
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Videokonferensen skedde även den via Skatteverkets lokaler. Inför intervjuerna meddelande 

vi våra informanter om att vi tillämpat fyra forskningsetiska principer; informationkravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

började med att förklara syftet med vår studie sedan informerade vi om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst fick välja att avbryta. Vidare klargjorde vi att datan kommer 

att behandlas konfidentiellt, och att vi inte kommer sprida vidare deras personuppgifter till 

tredje part. Vi frågade även informanterna i förväg ifall de godkände att vi spelade in intervjun 

samt förklarade hur vi skulle använda det som sades för transkribering och dataanalys. Tiden 

för genomförande av intervjuer varierade något mellan de olika informanter, detta berodde på 

hur omfattande svar vi fick, men i snitt tog intervjuerna ca 30 minuter.   

 Vi ansåg att det var relevant att vi båda medverkade under samtliga intervjuer, detta för att 

vi bägge två skulle få en tydlig bild av vad som sades. En av oss ledde intervjun och ställde 

frågorna samtidigt som den andra personen antecknade viktiga delar av informanternas svar. 

Detta tillvägagångssätt gjorde att vi båda två var lika mycket insatta i datamaterialet vilket 

underlättade analysarbetet. 

2.5 Dataanalys 

Yin (2006) skriver att analys av data är det svåraste steget vid genomförande av en fallstudie. 

Författaren skriver att dataanalys innebär att man granskar, kategoriserar, och sammanställer 

insamlad data. Vidare skriver Yin (2006) att det krävs att man går igenom samtliga belägg och 

data för att genomföra en analys som håller hög kvalitet. Dessa belägg och data ska beskrivas 

och visas utan att man formulerar sina egna tolkningar av datan. Detta är viktigt eftersom man 

då tar hänsyn till (och öppnar upp för) olika alternativa tolkningar av den data man samlat in. 

Yin (2006) är något otydlig i sitt sätt att beskriva analysfasen. Yin (2006) säger själv att analys 

av fallstudiedata är särskilt svår på grund av att strategier och tekniker för detta inte är speciellt 

konkret definierade. Vi har därför valt att utgå från en analysmetod av kvalitativa data 

beskriven av Hartman (1998). Vårt val av analysmetod härstammar från analytisk induktion 

och innebär att man utvecklar en teori vid analys av inkommen data vilket även är fallet vid 

grundad teori (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014; Hartman, 1998). Skillnaden mellan dessa 

två är att man vid analytisk induktion analyserar all data samtidigt medan analysfasen i 

grundad teori går till så att man analyserar lite data i taget. För oss var det mest lämpligt att 

analysera alla data samtidigt och därför har vi valt att använda oss av den uppbyggnad på 

analys som tillhör analytisk induktion.  

 Hartman (1998) skriver att kodning innebär att reducera, organisera och kategorisera detta 

material. Detta görs i två steg, först plockas intressanta begrepp ut ur det insamlade materialet 

och sedan kategoriseras dessa. Att kategorisera innebär att man klassificerar ihop begrepp som 

handlar om samma sak. Vi började med att gå igenom intervjuerna och plocka ut relevant text 

i form av korta citat som vi ansåg vara användbara för uppsatsen. Därefter delade vi in alla 

dessa citat i kronologisk ordning i kategorierna utveckling, flytt, förvaltning, batchprogram och 

dokumentation. Kategorierna följde en tidslinje som gick från projektets början till idag. Vi 

ansåg att det var viktigt att kategorisera enligt en kronologisk ordning för att besvara vår 

frågeställning. Därför var det viktigt att se en tidslinje om hur projektet startade och hur 
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perspektiven på dokumentation, kommunikation och kunskap var för att sedan gå vidare 

framåt i tiden och se på effekterna som kom av det ursprungliga arbetssättet och hur dessa 

hanteras. De teman vi använt i intervjuerna underlättade och påverkade detta arbete. 

Kodningen utförde vi i cykler för att reducera materialet till endast det viktigaste. En generell 

bild över hur kodningen och kategoriseringen gick till finns att se som bild 1. Där syns också 

hur vi går från det specifika, vilket är citat, till mer generella kategorier. Citaten har grupperats 

för att sedan kopplas samman till två större kategorier. Dessa två större kategorier har sedan 

varit vår grund då vi tagit fram ett antal underkategorier till resultatdelen.  

 

 

Figur 1: Schema över hur vi kodat och kategoriserat. Specifikt till vänster och generellt till 

höger.   

 

Vi ville undersöka verkligheten för att sedan koppla samman detta med teori. Vår tolkning av 

Yin (2006) är att detta är kompatibelt med en fallstudie då vi genom detta arbetssätt håller 

ögonen öppna och granskar samtliga data. Därefter kunde vi utföra en analys med våra egna 

reflektioner vilket Hartman (1998) benämner som tolkning. Författaren menar att tolkningen 

är tänkt att leda till ett resultat, en teori. Genom att sätta begreppen vi kategoriserat i 

huvudkategorier och underkategorier i relation till varandra får vi en uppfattning om 
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situationen och kan med hjälp av det komma fram till en slutsats. Dessa kategorier kom vi fram 

till eftersom vi ansåg dessa bäst lämpade som utgångspunkt för vår fortsatta analys.  

2.6 Metodkritik 

Våra informanter arbetar samtliga inom Skatteverket och urvalet vi gjort har fått representera 

hur de anställda där upplever situationen. Det som var relevant för oss att studera var 

problematiken vid detta specifika case och därför har urvalet denna begränsning. Som 

nämndes tidigare frågade vi vår uppdragsledare samt vår handledare på Skatteverket om 

nyckelpersoner som vore viktiga för oss att intervjua. Det är möjligt att vi med andra 

informanter skulle fått ett annorlunda resultat och kritik skulle därför kunna riktas mot vårt 

urval. Däremot har de två personer vi rådfrågat mycket kunskap om BasInfo-projektet och de 

som är involverade i projektet. Vi anser därför att deras förslag på informanter var tillförlitligt.  

 Yin (2006) skriver att en fördel med att samla in data via fallstudie är att man då ges 

möjlighet att använda flera olika informationskällor. Hade man velat genomföra en mer 

omfattande studie borde vi har intervjuat samtliga inblandade inom BasInfo-projektet. En 

kritik som skulle vändas mot vårt val av metod är att vi inte använt tillräckligt många källor 

och därmed inte till fullo nyttjat en de möjligheter en fallstudie kan bidra med. För att få en 

större förståelse för riskerna med tyst kunskap borde vi eventuellt också ha genomfört 

intervjuer på andra företag. Detta för att få en större förståelse, och komma fram till hur man 

generellt bör arbeta, för att undvika de negativa konsekvenser som kan bli följden av implicit 

kunskap. Vi anser dock att vårt urval är relevant och fullt tillräckligt för denna studie och för 

kunna motsvara vår frågeställning och ge nödvändigt djup.  

 Yin (2006) nämner att det även finns nackdelar med valet av intervjuer 

som  datainsamlingsmetod, och en svaghet är att skevhet kan uppstå ifall frågorna som ställs 

är dåligt formulerade. Detta kan i sin tur bidra till att även svaren som fås kan vara skeva. En 

ytterligare kritik mot att använda intervjuer är att det kan finnas brister i svaren som beror på 

minnesluckor hos informanten. Yin (2006) skriver också att reflexivitet kan uppstå vid intervju 

då en informant kan ge de svar som denne tror att forskaren vill ha vilket påverkar det som 

denne säger. I vårt fall är alla de intervjuade insatta i problemet som finns och vi har 

uppmuntrat informanterna att prata fritt om hur de upplever situationen. Vi tror därför inte 

att vi påverkat de intervjuade utan de har själva velat framhäva hur de upplever situationen 

och hur de skulle vilja att det såg ut. 

 Det finns olika typer av fallstudier; enfallsstudie och flerfallsstudie. Dessa tillhör dock 

samma metodologiska ramverk (Yin, 2006). Multipla fall anses ofta vara övertygande och den 

övergripande fallstudien betraktas därför som mer robust och starkare (Yin, 2006). Målet och 

den logiska grunden för en enfallsstudie uppfylls normalt sett inte uppfyllas av multipla fall 

och därför ska man inte genomföra en flerfallsstuide utan tydlig anledning. Det ovanliga, unika 

eller kritiska fallet och det avslöjande fallet inbegriper sannolikt definitionsmässigt endast 

enskilda fall. Dessutom kräver genomförandet av en flerfallstudie så stora resurser och tar så 

lång tid att en student eller ensam forskare inte mäktar med den (Yin, 2006). För oss var 

beslutet att göra en enfallsstudie naturligt för att kunna besvara vår frågeställning.  
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 Vi har genomfört en fallstudie då vi ville ta en del av ett stort förlopp och studera det. För 

att komma fram till en passande problemformulering kunde vi inte använda oss av en metodik 

som innebar ett linjärt tillvägagångssätt där problemformuleringen fastställs i ett tidigt skede. 

Därför var fallstudie passande att använda just eftersom det ger möjligheten att vara flexibel 

och precisera denna i efterhand. En kritik kan vara att vi tagit hjälp av beskrivningar gällande 

tillvägagångssätt för studier från analytisk induktion (Hartman, 1998) men inte nyttjat hela 

metodiken. Det var inte passande för oss att metodiskt genomföra en analytisk induktion just 

eftersom denna är linjär. Dock var beskrivningen av intervjuer och analys av insamlat material 

från denna metodik tydligare än det Yin (2006) skriver gällande liknande faser vid fallstudier. 

Författaren säger själv att beskrivningen för tillvägagångssätt av analys och fallstudieintervjuer 

är begränsad och oklar. Tillvägagångssätt beskrivna inom analytisk induktion anser vi följer 

det Yin (2006) beskriver  men på ett mer konkret sätt. Vi ansåg att det går att implementera 

på en fallstudie och därför har vi tagit hjälp av den beskrivningen. Ovanstående faktorer är 

anledningen till vårt val att genomföra en fallstudie.   

3.   Relaterad forskning 

Inför studien genomförde vi en litteraturgranskning för att samla kunskap baserad på tidigare 

forskning inom vårt valda område. Vi begränsade vår litteratur till sådan vi ansåg bäst lämpad 

och relevant för att uppfylla syftet, samt besvara frågeställningen, med detta arbete. Under 

litteratursökningen granskade vi uppsatser som vidrör liknande områden och hittade 

referenser som flera använt tidigare. I vår litteratursökning har vi därför bland annat använt 

oss av dessa ideligen förekommande källor då vi anser att de på grund av detta är tillförlitliga 

och därmed kan bidra med bra information. Vi har även letat efter litteratur utöver dessa som 

ofta är använda för att på bästa sätt kunna bidra till forskningen inom vårt specifika område. 

Ifall vi skulle använt identiska källor som någon annan skulle vårt arbete säkerligen inte kunna 

generera lika mycket ny kunskap. Vårt tillvägagångssätt vid val av källor anser vi är fördelaktigt 

att använda för på ett så bra sätt som möjligt kunna besvara vår frågeställning samt bidra till 

forskningen. Vi ville få en bättre bakgrund om hur dokumentation kan/bör skötas inom olika 

systemutvecklingsprojekt. Detta för att skaffa oss en bättre bild över varför det gick dåligt i vårt 

specifika case. Med detta historiska perspektiv och bakgrund har vi därmed en större chans att 

på ett bra sätt besvara vår frågeställning.  

3.1 Systemutveckling och batchprogram 

Avison & Fitzgerald (2003) skriver att informationssystem i en organisation tillhandahåller 

processer och användbar information för sina medlemmar och kunder. Författarna skriver att 

dessa system bör hjälpa organisationer att fungera mer effektivt. Vidare står att läsa att 

systemutveckling handlar om hur informationssystem tas fram, analyseras, utformas samt 

implementeras. Utan bra informationssystem skulle ett företag ha en betydande 

konkurrensnackdel och de är därför en viktig resurs för organisationer. Fitzgerald et al (2002) 

skriver att informationssystem utvecklas för en  unik situation inom en specifik organisation 

eller ett företag. Författarna skriver att organisationer under de senaste åren har förändrat 
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sättet de är strukturerade på och att IT-användningen inom organisationer med detta har 

utvecklats samt förändrats. Vidare skriver författarna att utveckling av ett informationssystem 

kräver en kännedom om kontexten där systemet ska implementeras. Avison & Fitzgerald 

(2003) säger att denna miljö blir allt mer komplex och dynamisk och att man därmed bör 

anpassa systemkraven för att passa in i denna kontext. Arbetet med att fånga in krav för den 

enskilda kontexten eller miljön är svårt och problematik är vanligt förekommande. I många av 

de fall där fel inträffat inom systemutveckling har slutsatsen varit att orsaken beror på 

mänskliga samt organisatoriska faktorer snarare än rent tekniska (Avison & Fitzgerald, 2003). 

 Wiktorin (2003) säger att dagens administrativa informationssystem bygger på samma 

enkla grundstruktur som tidigare när man använde hålkort. Dessa är uppdelade i tre delar: in-

/utmatning av data, bearbetning och datalagring. In/utmaningsdelen var i de tidiga 

informationssystemen primitiv då indata lästes från hålkort och skrev utdata på radskrivare. 

När en bearbetning gjordes fick användaren ingen löpande information utan fick endast ta del 

av utdatan. Moderna typer av sådana här system är det som kallas batchar. Hökenhammar 

(2001) definierar batchprogram som ett system där operatören startar ett program varefter 

programmet exekverar och talar om för operatören då arbetet är klart. Idag har IT utvecklas 

långt ifrån hålkorten. Wiktorin (2003) menar på att interaktionen mellan användaren, 

människan och datorn har en helt annan betydelse idag. Däremot finns det tillfällen där stora 

mängder data behöver läsas in, bearbetats och lagras till en databas utan något större behov 

av interaktion från användare. Ett batchprogram är ett automatisk system som gör detta. 

Batchprogram kan därför vara användbara där stora mängder data ska hanteras. 

3.2 Allmänt om kravspecifikation  

Kravhantering är en viktigt process inom systemutveckling och Hökenhammar (2001) skriver 

att en kravspecifikation kan beskrivas som ett kvitto över kraven mellan leverantör samt 

beställare. Wiktorin (2003) skriver att en tydlig kravspecifikation är en av de mest avgörande 

framgångsfaktorerna för ett lyckat utvecklingsprojekt. Författaren nämner, precis som 

Eriksson (2008), att kravspecifikation är ett dokument som spelar en central roll inom all 

systemutveckling och att en av de främsta orsakerna till problem vid systemutveckling är 

oklara och ofullständiga specifikationer. Karlsson (1996) tar upp exempel på undersökningar 

där resultatet har visat att brister i kravhanteringsprocessen bidrar till de allvarligaste 

problemen (de som är dyrast att korrigera) vid systemutvecklingsprojekt.   

 För att kunna prata om kravhantering krävs en definition av begreppet krav. Karlsson 

(1996) skriver att ett problem med begreppet är att det finns flera skilda betydelser och 

tolkningar. Wiktorin (2003) tar också upp detta och menar på att vad som menas med krav 

många gånger är diffust. Det finns olika åsikter om vad krav ska beskriva, vissa är av åsikten 

att de enbart ska beskriva vad som ska göras medan vissa anser att kraven även ska förklara 

hur detta ska göras. Hökenhammar beskriver en definition beskriven av IEEE- 90 som säger 

att  en kravspecifikation är "ett dokument som innehåller en specifikation av krav på ett 

system eller en komponent". Krav är föränderligt och Karlsson (1996) hävdar att krav i första 

hand ska ses som önskvärda egenskaper hos ett system och inte nödvändigtvis egenskaper som 

är ovillkorliga. Wiktorin (2003) skriver att krav förändras över tid och att det inte är möjligt 
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att det system man bygger har exakt samma krav från början till slut. Eriksson (2008) skriver 

att så fort kraven är skrivna kommer någon att vilja ändra dem. Många försök har gjorts för att 

definiera begreppet krav för att få en entydig tolkning. Tyvärr finns ingen enkel heltäckande 

definition av begreppet (Karlsson, 1996). Även Wiktorin (2003) belyser detta och skriver att 

det dels ligger en svårighet i att hitta krav men även att formulera dessa på ett sätt som är 

enkelt att förstå.  Det som är viktigt att tydliggöra är att de olika sätt som finns att definiera 

detta begrepp påverkar hur kraven utformas. 

3.3 Krav och kvalitet 

Eriksson (2008) skriver att det inte räcker med bra krav för att kunna säga att visst system 

håller hög kvalitet. Författaren nämner att det finns flera olika områden som behöver hålla en 

viss nivå för att säkra kvalitet. Det är nödvändigt att de som ska projektleda är väl insatta i en 

projektledningsmetod. Vidare är det viktigt att testarna har roller som är tydligt definierade 

och mallar samt checklistor de kan utgå ifrån för att kunna genomföra testningen på ett så bra 

sätt som möjligt. Utvecklarna i sin tur behöver dokumentera och även testa sina program 

kontinuerligt för att säkra att det arbete de utför håller hög kvalitet. Det är viktigt att systemet 

ska fungera hela tiden, med andra ord bör driftsättningen vara felfri. Ett IT-system byggs med 

en viss användare i åtanke och det är därmed relevant att dessa kan dra nytta av systemet 

genom att vara utbildade i hur det fungerar (systemets funktionalitet). Ovannämnda faktorer; 

projektledning, testning, systemutveckling, driftsättning av system samt användarutbildning 

är därmed samtliga bidragande faktorer till hur hög kvalitet IT-systemet håller som helhet. 

Med andra ord måste samtliga dessa delar genomföras så pass bra att kvaliteten på systemet 

kan säkras.  Vilka roller som är inblandade och hur omfattande kravhanteringsarbetet är 

påverkas av organisationens val av utvecklingsmetod. (Eriksson, 2008). 

3.4 Kravspecifikation och dokumentation  

Eriksson (2008) skriver att bra kravdokumentation underlättar för samtliga inblandade. 

Wiktorin (2003) nämner att idealbilden av en kravspecifikation är att den ska vara korrekt, 

entydig och fullständig och att detta är målet man bör sträva efter trots de svårigheter som 

finns för att uppnå detta. Beroende på vilka förutsättningar som finns kan det vara 

problematiskt och tidskrävande att göra en kravspecifikation. Författaren skriver att det trots 

detta är nödvändigt att tidigt i processen avgränsa sig och ha en klar inriktning oavsett om 

systemet skall inköpas eller utvecklas internt. Kravdokumentation innebär flera olika typer av 

dokument. Eriksson (2008) skriver att det sämsta man kan göra är att lägga all information i 

ett och samma dokument, resultatet blir ett dokument som skiftar mellan högt och lågt och 

som därför kan bli mycket svårt att förstå. Det finns skilda meningar om vilka dokument som 

ska finnas med och på vilket sätt. För lite dokumentation innebär att utvecklingen blir dyr 

eftersom mycket får kodas om när missförstånden upptäcks sent. Författaren menar på att ett 

system utan dokumentation är mycket svårt att testa.  

 Beatty & Wiegers (2013) menar på att att oavsett hur väldetaljerad den skriftliga 

dokumentationen är, är denna bara ett substitut till kommunikation. Dock är muntlig 

kommunikation inte beständig och författarna menar på att det är viktigt att dokumentera det 
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som sägs eftersom all relevant information behöver finnas nedskrivet. Detta för att samtliga 

inblandade ska kunna se förändringar som gjorts och därmed bidra till bra spårbarhet. 

Karlsson (1996) skriver att spårbarhet innebär att kraven är beskrivna och specificerade på ett 

sådant sätt att det är möjligt att göra hänvisningar till varje enskilt krav. Wiktorin (2003) 

skriver att spårbarhet är viktigt för att kunna se vart och hur ett visst krav uppkom och följa 

dess väg till dess realisering. Omvänt menar författaren att man, ifall detta uppfylls, gör det 

enkelt att kunna spåra vilket krav en viss programvaruenhet förverkligar. Karlsson (1996) för 

fram att det som krävs för att ett krav ska kunna klassas som spårbart är att det är tydligt 

definierat och specificerat på ett sådant sätt att hänvisning till varje specifikt krav är möjlig. 

Wiegers (2006) skriver att spårbarhet av krav är relevant för att bland annat kunna hänvisa ett 

visst krav till en specifik verksamhetsregel. Det är därför viktigt att se till att all dokumentation 

är förståelig. Wiktorin (2003) skriver att man behöver omvandla de oftast svepande 

formuleringarna i kravspecifikationen till mer detaljerade beskrivningar och exakta 

definitioner på vad som efterfrågas. Författaren skriver att det krävs mer än att definiera och 

formulera de krav systemet skall uppfylla. Det är viktigt att strukturera upp dessa efter 

prioritering, gällande spårbarhet samt hur man ska kunna ändra dessa efter hand. Pohl (2010) 

säger att spårbarhet är när dess källa, dess utveckling samt dess inverkan och användning i 

senare utvecklingsfaser kan spåras. Författaren menar på att en viktig uppgift för 

kravhantering är att stödja spårbarhet av kraven genom hela utvecklingsprocessen. Wiktorin 

(2003) skriver även att man behöver testa programmet för att se så att kraven uppfylls. 

Författaren säger även att ett systemutvecklingsprojekt endast existerar under de inledande 

faserna av ett systems livscykel medan kraven gäller under hela systemets livslängd. Därför är 

det viktigt att dokumentera dessa för att säkerställa spårbarheten.  

 

Wiktorin (2003) benämner olika rubriker som kan ingå i en kravspecifikation. Dessa är; 

 

Funktionskrav 

Externa gränssnitt 

Funktionssamband 

Driftkrav 

Prestanda 

Säkerhet 

Konstruktionskrav, teknisk miljö 

Kunskap hos målgrupp 

Leveranstider och kostnader.  

 

Hökenhammar (2001) visar på ett annat exempel på vad en kravspecifikation ska innehålla 

enligt "IEEE Recommended Practis for Software Requirements Specifications" (IEEE-98a); 
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1. Introduktion 

1.1 Syfte med systemet och målgrupp för kraven 

1.2 Omfattning, dvs vilka programvaruprodukter som skall skapas 

1.3 Definitioner av termer och förkortningar 

1.4 Referenser, dvs. de dokument som SRS (Software Requirements Specifications) 

refererar till 

1.5 En översiktlig beskrivning av hela dokumentet  

 

2. Översikt. En bakgrund till dokumentet och kraven 

 2.1 Produktperspektiv, dvs produktens relation till andra produkter 

 2.2 Önskad funktionalitet i systemet 

 2.3 Utmärkande drag hos användare 

 2.4 Olika typer av begränsningar 

 2.5 Antaganden och beroenden 

 2.6 Krav som uppskjuts på framtiden 

 

3. Specifika krav 

 3.1 Externa gränssnitt 

 3.2 Systemets funktioner 

 3.3 Prestandakrav på systemet 

 3.4 Krav på logisk databas 

 3.5 Designbegränsningar 

 3.6 Icke-funktionella krav på systemet, såsom tillgänglighet 

 

De exempel som Wiktorin (2003) och Hökenhammar (2001) tar upp är just att se som exempel 

och inte exakta mallar för hur en kravspecifikation ska se ut. Det är viktigt att anpassa 

kravspecifikation efter varje enskilt projekt. Därför bör man se dessa kravmallar som 

inspiration och inget annat.  

 Det man kan se är att båda författarnas exempel liknar varandra men med olika detaljnivå. 

Hökenhammar (2001) tar upp att man kan beskriva krav ur skilda perspektiv och att 

kravspecifikationer får olika fokus beroende på vilket perspektiv man väljer. Författaren 

skriver att de viktigaste av de begrepp som presenteras i mallen är punkt 3.2, systemets 

funktioner som även innefattar punkt 3.1, systemets gränssnitt. Författaren påpekar att det i 

hans exempel på kravmall saknas verksamhetsprocesser samt frågor om datorutrustning.  

3.5 Funktionella- och icke-funktionella krav 

Man brukar traditionellt kategorisera krav och de delas ofta in i funktionella- samt icke-

funktionella krav (Karlsson, 1996; Wiktorin, 2003; Hökenhammar, 2001). Funktionella krav 

är det systemet ska göra och icke-funktionella krav är egenskaper som systemet bör ha. 

Funktionella krav kan därför vara att systemet ska ha funktioner för att spara, ändra och ta 

bort data. Två exempel på icke-funktionella egenskaper är tillförlitlighet och användbarhet 
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(Karlsson, 1996; Hökenhammar, 2001; Eriksson, 2008). Problematiken med att dela in krav i 

dessa olika typer är att det snarare är till besvär än till nytta (Karlsson, 1996). Han menar på 

att det är lättare att inte göra en distinktion då funktionella och icke-funktionella krav ofta 

smälter ihop. Däremot använder en del företag dessa distinktioner för att göra en checklista 

över kraven. Karlsson (1996) menar då på att samtliga krav bör ses som önskvärda egenskaper 

hos ett programvarusystem istället för att försöka kategorisera dem. Det viktiga är att 

kravhanteringsprocessen sker så effektivt som möjligt och att det finns god kommunikation 

och entydighet. 

3.6 Kommunikation, implicit- och explicit kunskap  

Karlsson (1996) tar upp sju synder vid kravspecificering. Dessa är brus, tystnad, 

överspecificering, motsägelse, tvetydighet, framåtreferens och önsketänkande. Alla dessa 

synder grundar i att det är essentiellt att alla typer av kommunikation är tydlig och inte leder 

till feltolkningar. Tyst kunskap är kunskap som sitter i huvudet på anställda eller som tas 

verbalt och inte dokumenteras. Detta leder till att begrepp och beskrivningar är uppenbara för 

den som skriver dem, men inte för dem som ska läsa och förstå specifikationen (Karlsson, 

1996). Pohl (2010) skriver att beroende på syftet av dokumentationen kommer krav 

dokumenteras på olika detaljnivåer och använda skilda representationsformat. Kunskap är 

personligt och för att en individs eller en grupps kunskaper ska vara till nytta för andra, måste 

det uttryckas på ett sådant sätt att det kan tolkas av mottagarna (Alavi & Leidner, 2001). Det 

finns två dimensioner av kunskap i organisationer: implicit (tyst) och explicit. Organisatorisk 

kunskap skapas genom en kontinuerlig dialog mellan tyst och explicit kunskap (Nonaka, 1994). 

Explicit kunskap avser kunskap som är överförbart i formella, systematiska språk. Ett exempel 

är en bruksanvisning som medföljer vid köp av en elektronisk produkt. Handboken innehåller 

kunskap om lämplig användning av produkten (Alavi & Leidner, 2001). Tyst kunskap har en 

personlig kvalitet, vilket gör det svårt att formalisera och kommunicera. Den tysta kunskap är 

djupt rotad i handling, engagemang och delaktighet i ett visst sammanhang. Både kognitiva 

och tekniska element är en del av tyst kunskap. Det kognitiva elementet avser en persons 

mentala modeller som består av mentala kartor, övertygelser, paradigm, och synpunkter. Den 

tekniska komponenten består av konkreta know-how, hantverk, och färdigheter som gäller för 

ett visst sammanhang. Ett exempel på tyst kunskap är kunskap om det bästa sättet att närma 

sig en viss kund, antingen genom användande av smicker, med en hård säljstrategi eller med 

hjälp av en no-nonsense strategi (Alavi & Leidner, 2001). Det är viktigt att notera att den 

kognitiva delen av tyst kunskap avser en viss persons bilder av verkligheten och visioner för 

framtiden, det vill säga, vad som är och vad som borde vara. Däremot är explicit kunskap 

diskret eller "digital". Det fångas i register över det förflutna, såsom bibliotek, arkiv och 

databaser och bedöms på en sekventiell grund (Nonaka, 1994).  

 Det en person anser vara en bra och tydlig kravspecifikation behöver nödvändigtvis inte 

uppfattas likadant av andra. En tekniker använder inte samma uttryck och begrepp som en 

icke-tekniker så därför kan missförstånd och komplikationer uppstå ifall kravspecifikationen 

är skriven på ett sådant sätt där inte alla parter kan tyda dess innehåll. Karlsson (1996) belyser 

vikten av att använda formella språk (explicit) i en kravspecifikation just eftersom en sak kan 
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uppfattas på olika sätt samt att viss terminologi för en icke-tekniker kan vara okänd för en 

tekniker. Vidare skriver Karlsson (1996) om naturliga språk, det sätt vi talar till varandra i 

vardagen, och att detta är vad som utgör basen då vi människor kommunicerar. Han påpekar 

dock att det naturliga språk vi använder inte bör nyttjas i en kravspecifikation just eftersom de 

inte är matematiskt-logiska. Med andra ord är inte syftet med dessa naturliga språk att skapa 

exakta definitioner och därför skulle en kravspecifikation skriven på detta vis enkelt kunna 

misstolkas. Karlsson (1996) skriver att det är viktigt att krav som står i en specifikation är 

entydiga just eftersom de inte ska kunna tolkas på mer än sätt.  

3.7 Sammanfattning av relaterad forskning 

Alla organisationer är idag mer eller mindre beroende av informationsteknologi och detta är 

ett område under ständig utveckling. Det är relevant att de system man tar fram är anpassade 

efter miljön där de ska implementeras och kravhantering är en viktig del inom 

systemutveckling. Ett försummande av kravprocessen leder ofta till negativa effekter såsom 

höga kostnader och projekt som blir utdragna i tid. Dessa negativa effekter är viktigt för alla 

typer av organisationer att undvika för att kunna få ta del av viktiga konkurrensfördelar som 

IT kan bidra med. Vi ser att programmeringen historiskt sett varit mer prioriterad och nu på 

senare tid har man insett hur viktigt det är med dokumentation för att få ett framgångsrikt IT-

projekt. Vi ser också att dokumentation prioriteras olika beroende på hur nära kommunikation 

man har och hur omfattande projektet är. Ett internt projekt där alla deltagande har möjlighet 

att snabbt och enkelt kunna ställa frågor och funderingar verbalt kan ofta nedprioritera 

dokumentation då saker kan upplevas som självklara. Däremot uppstår problem då personer i 

projekt byts ut och de nya projektdeltagarna inte besitter den tysta självklara kunskapen. 

Kravarbetet och dokumentation är därför essentiellt att bemästra för att skapa system med hög 

kvalitet. För att göra detta krävs arbetssätt som bidrar till att undvika tyst kunskap. Det är 

tydligt att den kunskap/tidigare forskning som finns om batchprogram är begränsad och det 

har i sin tur inneburit svårigheter för oss att hitta information om detta. Som nämnts tidigare 

är dock målet med vår studie just att fylla denna kunskapslucka som finns med hur kravarbetet 

bör se ut vid utveckling av denna programtyp. Vår förhoppning är alltså att kunna bidra med 

nya relevant information till forskningen inom detta område.  

4. BasInfo-projektet 

I detta avsnitt kommer vi presentera information relaterat till det case vi fick ta del av på 

Skatteverkets IT-avdelning i Umeå. Vi kommer först beskriva case:t som sådant för att sedan 

berätta mer ingående om projektet och vidare skriva om hur informanterna upplever 

situationen. Vi har tagit del av dokumentation om BasInfo-projektet på Skatteverket och 

kommer i det här avsnittet kunnat återberätta den informationen.  

4.1  Batchprogrammen på Skatteverket 

Batchprogrammen vi tar upp i detta arbete är en del av Skatteverkets egenutvecklade system 

BasInfo. Detta system hanterar grunddatauppgifter om fysiska och juridiska personer. 
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Uppgifterna hämtas bland annat från Navet och Bolagsverket men uppdateras även via egna 

gränssnitt. Informationen som finns i BasInfos databas används av många andra system på 

Skatteverket via batch/filväxling samt onlinetjänster (tuxedo). BasInfo aviserar även uppgifter 

externt, bland annat till andra myndigheter. All extern kommunikation sker via 

batch/filväxling. De batchprogram vi undersöker i vårt case utvecklades internt inom 

Skatteverket. Skatteverket har flera lagar och regler att förhålla sig till och det är därmed än 

mer väsentligt att systemen är uppdaterade med de senaste restriktionerna samt gällande 

verksamhetsregler. Detta ställer därför krav på att dokumentationen är uppdaterad för att 

kunna validera att systemet följer ovannämda restriktioner. Ett vanligt förekommande 

problem vid systemutveckling är dålig kommunikation mellan beställare samt utvecklare. I 

utvecklingen av batchprogrammen på Skatteverket har kommunikationen fungerat bra men 

det har fått följder i form av bristfällig dokumentation. Frågor kring programmens 

funktionalitet har diskuterats under mindre strikta former. Med andra ord har programmen 

ändrats allteftersom men det finns inte dokumenterat vilka ändringar som genomförts eller 

varför. Bristen på spårbarhet har uppenbarat sig då programmen sedan 2012 förvaltas i Umeå 

istället för Solna som tidigare. Det har blivit tydligt att mycket av den information som skulle 

behöva finnas nedskriven istället finns som tyst kunskap. Det saknas relevant dokumentation 

på varför man gick tillväga på ett visst sätt, och detta är problematiskt då många av de som 

arbetat med projektet har gått/ska gå i pension. Det krävs en förändring i 

dokumentationsarbete för att kunna fortsätta förvalta samt vidareutveckla dessa program. 

Problemet som upplevs på Skatteverket är att de programförutsättningar som finns för varje 

specifikt batchprogram är bristfällig. Programförutsättningarna beskriver vad programmet gör 

men inte varför. Det finns ingen spårbarhet utan bara kort beskrivning av batchprogrammets 

olika steg. I programförutsättningarna finns det en osäkerhet om huruvida de är uppdaterade 

enligt ändringar som gjorts i programmet. Med andra ord vet man inte om 

programspecifikationerna överensstämmer med vad respektive batchprogram faktiskt gör.  

5. Resultat 

I denna del kommer vi att presentera resultaten vi fått från informanterna vi intervjuat. Det 

finns ett grundproblem för BasInfo-projektet och det är bristande dokumentation. 

Utvecklingen i Solna skedde i ett mindre team där många av medlemmarna kom från ett 

projekt som var föregångare till BasInfo. BasInfo startade 1996 och många faktorer bidrog till 

att dokumentationen inte var prioriterad. Tidigare hade inte skattekonto funnits och detta var 

under utveckling. Under denna utveckling insåg man att grunddatan var nödvändig för att 

kunna använda skattekonto - vilket startade BasInfo-projektet. Projektet med skattekontot 

hade kommit en bit på vägen och BasInfo kom därför in sent. Premisserna var att BasInfo 

skulle vara färdigt innan skattekontot då det var tvunget att finnas där innan skattekontot 

implementerades.  

 I följande text kommer vi ta upp hur olika informanter uppfattar problemet beskrivet ovan 

och sammanfatta deras olika perspektiv. Vi har utgått ifrån kategorierna vi kommit fram till i 

analysfasen och börjar med att ta upp informanternas åsikter om batchprogrammen och vad 
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som gör de speciella för att sedan gå vidare till problematiken inom projektet med syn på 

utveckling samt förvaltning. Sedan går vi vidare och pratar mer generellt om dokumentation 

och tyst kunskap samt sammanfattar informanternas förslag på förbättringar och lösningar.  

5.1 Batchprogrammen på Skatteverket 

Batchprogrammen används av Skatteverket för att hantera den stora mängden data om alla 

skattepliktiga i Sverige. En informant säger att man bör ställa sig frågan om hur stora 

datamängder man hanterar och om det går att hantera på något annat sätt än via batch. 

Informanten tar upp ett exempel med deklarationsblanketten som förtrycks och skickas ut till 

samtliga skattepliktiga i Sverige, i dagsläget är det mer än 7 miljoner människor som berörs av 

detta. Batchprogram klarar av att hantera denna stora datamängd och det är fördelen med 

denna typ av program. En informant  säger att batchprogram är det som fanns förr och att 

denne är uppväxt med batchprogram.  Batchprogrammen är simpla i sin natur på så sätt att de 

är fristående automatiserade tjänster. En informant säger att om man begränsar sig till 

Skatteverket är batchprogram den lättare sidan just eftersom det inte finns något annat att bry 

sig om, man har en fil som läses in och ska skickas ut. En informant säger att en skillnad som 

ställs vad gäller krav mellan interaktiva program samt batchprogram är att de sistnämnda kan 

ställa högre krav på loggning. Vid körning av interaktiva program vill man veta vad som gick 

fel just nu men i batchprogram kan det handla om att man behöver veta ifall det är okej att gå 

vidare i flödet trots det fel som uppstått. En informant säger att ett batchprogram är fristående 

och att det kan köras när man vill och i vilken miljö som helst med endast några få 

anpassningar. Vidare säger samma informant att batchprogram är som den moderna tidens 

hålkort, iallafall de batchprogram som finns på Skatteverket. Detta på grund av att 

batchprogrammen likt hålkorten inte har någon interaktion under läsning och bearbetning av 

data. 

 

5.2 Utveckling av BasInfo 

Som beskrivits tidigare har våra informanter olika erfarenhet inom systemutveckling och detta 

specifika projekt. Med andra ord har de olika synsätt och erfarenhet av systemutveckling och 

ser därmed situationen ur skilda perspektiv. En informant som är det vi benämner senior 

utvecklare tar upp olika faktorer som påverkade att vissa saker inte dokumenterades vid 

framtagning av BasInfo och batchprogrammen. En stor faktor var tidsbristen då premisserna 

var att BasInfo skulle vara klart före skattekontot. Flera av informanterna påpekar att tidsbrist 

är vanligt förekommande inom systemutveckling och att detta kan få följder i form av 

bristfällig dokumentation då fokus läggs på att göra färdigt programmet snarare än att 

dokumentera korrekt.   

 

"Då jobbade vi bara, då var det såhär järnet, fokusera på allt som skulle produceras, vi 

producerade till ve och förbannelse och mer därtill”. - informant ASU, senior utvecklare 
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Informanten menar på att tidsbristen som fanns under detta projekt ledde till att 

projektdeltagarna behövde spara in på de steg i utvecklingsprocessen som tog onödig tid. Det 

framkommer att projektdeltagarna som medverkade vid framtagning av detta system ansåg 

sig besitta mycket verksamhetskunskap då flera av dessa arbetat med föregångaren till 

BasInfo. Detta i sin tur fick följden att dokumentation inte prioriterades eftersom mycket av 

det som sades ansågs som självklart av de inblandade. Flera av informanterna, både juniora- 

och seniora utvecklare, för fram att dokumentation i dagsläget är högt prioriterat inom 

systemutveckling men att så inte alltid varit fallet.  

 

"Vi hade ju kraven inom oss. Så kraven dokumenterades inte så utan vi skrev de här 

programförutsättningarna … för det var inte sådan dokumentation på den tiden". - 

informant ASU 

 

En senior utvecklare säger att kraven under framtagning av batchprogrammen mest fanns i 

huvudet på folk och att lösningsförslag diskuterades utan att dokumenteras. Vidare förklarar 

samma informant att kommunikationen mellan projektdeltagarna (inom utvecklingsgruppen) 

fungerade på ett bra sätt och det upplevdes därför som att man hade kontroll över kraven. 

Samma informant påpekar dock att det eventuellt hade varit fördelaktigt ifall det funnits mer 

dokumenterat inför överlämningen av programmen men att det inte fanns tid att skapa denna 

typ av dokumentation. Informant EL (ledarroll) beskriver att en problematik vid 

överlämnandet av systemet var att många av de som tidigare arbetat inom projektet gick i 

pension och med detta gick mycket kunskap förlorad då projektet var personberoende. 

Informanten påpekar därmed att förutsättningarna inför flytten av systemet inte var de bästa 

och att det innebar en stor utmaning för Umeå-kontoret. Flera av informanterna är eniga om 

att överlämningen av BasInfo blev spretig just på grund av bristen på dokumentation och den 

tysta kunskap som försvann i och med att gamla projektdeltagare gått i pension, blivit sjuk 

eller på något sätt slutat arbeta med projektet. 

 

5.3 Förvaltning av BasInfo 

En informant menar på att bristen på dokumentation gör att många inte vet exakt vad som 

levereras av batchprogrammen. Informanten tar upp ett exempel ifall man gifter sig och ändrar 

sitt namn. Då hamnar uppgiften om namnändringen hos folkbokföringen innan den kommer 

in till BasInfo via en batch. Har man inte krav på vad som ska levereras kan namnändringen 

levereras vilket datum som helst. Detta innebär att en person kan skriva under med sin 

namnteckning på ett viktigt dokument och när en kontroll görs mot databasen stämmer inte 

namnen vilket kan skapa en onödig misstanke om urkundsförfalskning. Informanten menar 

därför på att dokumenation är essentiellt och säger att det är total avsaknad av information i 

detta projekt just nu och att det inte är att föredra att jobba på det viset. Informanten är tydlig 

i sin beskrivning av BasInfo-projeket och dess problematik;  

 

“BasInfo råkar ju vara skräckexempel på det här stället”. - informant DL, ledarroll 
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En annan informant beskriver att bristen av dokumentation påverkar arbetet och kunskapen 

om systemet;  

 

Jag tror tyvärr inte det är någon som har full koll på BasInfo idag”. - informant CSU, senior 

utvecklare 

 

Informanterna är överens om att det tar lång tid att arbeta med ett projekt där det är bristande 

dokumentation och en informant beskriver det som att de ständigt får börja om på nytt. Vad 

gäller dokumentation om batcharna finns det en del dokumentation där det är beskrivet vad 

respektive program gör med varierande detaljrikedom. Flera informanter nämnde att på vissa 

ställen är det bra dokumenterat och på vissa ställen är dokumentationen mindre detaljerad. 

Informanterna anser att det är bra att ha denna typ av dokumentation, 

programförutsättningar, för att få en övergripande bild av hur lösningen ser ut. De anser att 

man behöver denna typ av dokumentation för att man ska kunna förstå programmets 

funktionalitet utan att behöva läsa i koden. En av informanterna menar på att denna 

dokumentation är bra men inte tillräcklig eftersom det inte förklarar varför koden är skriven 

på ett visst sätt. Denna åsikt delas av flera informanter som påpekar bristen och hur viktigt det 

är att kunna utläsa varför ett system ser ut och fungerar som det gör.  

 

“Är det ett seriöst projekt ska det i alla lägen gå att utvisa ”Varför är det såhär?”. - informant 

BJU, junior utvecklare 

 

Avsaknaden på denna typ av dokumentation leder till att de som numera arbetar med dessa 

program behöver lägga ner mycket tid på att försöka förstå varför programmen gör på ett visst 

sätt. Flera av respondenterna belyser vikten av att det är relevant att dokumentera och besvara 

frågan om varför eftersom utvecklarna kan se vissa undantag i koden utan att veta varför dessa 

finns där. En informant säger att då man arbetar med intern systemutveckling är det ofta så 

att utvecklarna lär sig verksamheten och detta kan leda till att saker inte dokumenteras 

eftersom de känns självklara. Detta var det som hände i Solna vilket nu skapat problem då 

utvecklarna inte är lika väl insatta i verksamheten som man var då dessa batchprogram 

skapades. 

 Umeåkontoret står inför en utmaning att kunna förvalta BasInfo på ett bra sätt. En anställd 

var väldigt tydlig i sin beskrivning av hur personberoende de är av en specifik person inom 

projektet. Informanten säger att; 

 

“Skulle han kliva ut framför en buss eller liknande då skulle vi, vi skulle aldrig klara oss”. - 

informant CSU 

 

Det är tydligt att flera av informanterna i dagsläget får lägga ner mycket tid på denna utmaning 

och personer med varierande erfarenhet ser olika lösningar på problemet. Något som är 
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uppenbart är att flytt av systemet samt förvaltning av detta på ny plats skulle fungerat 

smidigare ifall tydligare dokumentation funnits.  

5.4 Tankar om lösning och framtid 

En viktig del av arbetet med förvaltningen av BasInfo i Umeå är att komma på ett gemensamt 

arbetssätt för hur man ska/bör arbeta med dokumentation. En informant säger att det i 

dagsläget finns många olika arbetssätt som används och att detta i sin tur leder till en 

kvalitetsreducering för systemet. Informanten menar på att det är viktigt att känna till 

begränsningar, med andra ord att man funderar ut hur man ska gå tillväga baserat på vad som 

faktiskt är möjligt, realistiskt och bäst lämpat. Flera av informanterna är överens om att det 

inte krävs ännu ett arbetssätt eller en metod för att få bättre kvalitet. Istället anser de att det 

behövs en attitydförändring och ett beslut om ett gemensamt arbetssätt. De påpekar att en 

anledning till att dokumentation ofta blir bristfällig är eftersom olika personer arbetar på 

skilda sätt och det blir särskilt tydligt i detta projekt där det nu är nya personer inblandade.  

 

“BasInfo är nog spretigt som det är, för det ser olika ut på olika ställen för att det är olika 

personer som har gjort det under olika tillfällen. Och jag tycker att vi ska inte försämra det 

ännu mer, vi ska inte göra det mer spretigt genom att ta något ytterligare tredje sätt att 

dokumentera innan vi kommer fram till den slutgiltiga bra sättet”. - informant CSU 

 

Flera av informanterna belyser vikten av att det finns en risk med att arbeta inom samma 

projekt eller på samma arbetsplats under för lång tid. De menar på att det då kan uppstå 

svårigheter att se ett visst problem ur nya synvinklar då det är enkelt att fastna i gamla hjurspår 

och arbeta på samma sätt man gjort tidigare. De belyser vikten av att vara villig till förändring 

och kritiskt granska sitt eget arbetssätt då detta kan vara till hjälp för att förbättra saker och 

ting, i detta fall hur dokumentation ska skötas.  

 

“Jag kan tycka att de kan behöva skakas om lite ibland för det är inte alla saker som är gjort 

på ett skitsmart sätt utan man gör det för att någon bestämde det 1982 och det är inte riktigt 

okej kan jag tycka. Sen finns det mycket bra också men en del är lite för inrökta i väggarna”. 

- informant CSU 

 

Förutom systemutvecklarna och förvaltarna på IT-avdelningen behövs också en 

attitydförändring på verksamhetssidan. En informant betonar att det är verksamhetssidan 

som har ansvaret att skriva verksamhetsregler och något vanligt förekommande är att dessa 

inte dokumenteras. Denna brist på dokumentation gör att utvecklarna behöver ha mycket 

kontakt med verksamhetssidan för att reda ut de frågetecken som uppstår på grund av 

avsaknad av korrekt och uppdaterad information. Ifall verksamhetsreglerna vore korrekt och 

tydligt dokumenterade från början skulle det bli tydligare samt mer tidsbesparande. Detta 

eftersom man då inte skulle behöva föra vidare diskussioner angående vilka som är de aktuella 

verksamhetsregler man som utvecklare behöver ta hänsyn till. Vidare säger informanten att 

det inte ska vara så att man som utvecklare tror att man är bättre än verksamheten. Ifall man 
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gör det finns risken att man utvecklar utan att stämma av mot verksamhetsreglerna och 

därmed inte uppfyller de krav verksamheten ställer. IT-avdelningen ska inte ta beslut som 

verksamhetssidan borde göra för som utvecklare har man inte det ansvaret eller rättigheten att 

ta detta ansvar.  

 

“Att faktiskt få de att inse att man måste dokumentera ner saker, det är inte bra att folk har 

det i huvudet bara. Det gäller att de ska förstå att det faktiskt är värdefullt att man 

dokumenterar ner”. - informant DL 

 

En informant säger att det handlar om att visa på fördelarna med vikten av dokumentation och 

därmed skapa ett intresse för de anställda att detta är ett bra sätt att arbeta.  I dagsläget arbetar 

man på samma sätt som man alltid gjort och det finns en motsträvan mot nya arbetssätt. 

Informanten menar på att det behövs ett förändringsarbete för att få bättre kvalitet på arbetet.  

 

“Det känns i många lägen som 'vi har alltid gjort såhär, det här funkar ju'. 'Varför ska vi 

göra något nytt'? 'Det tar ju bara tid'”. - informant DL 

 

En informant tar upp ett exempel på hur de kan arbeta med dokumentationen inom projektet. 

I grunden behöver man ställa krav på viss kvalitet för hantering av ett ärende. Om något inte 

är begripligt att förstå när man ser över programförutsättningarna och den övriga 

dokumentation som finns måste man uppdatera den. Denna uppdatering gör att samma 

problem inte uppstår igen och man får en bättre överblick över vilken dokumentation som är 

up-to-date. Samma informant menar på att ett ärende är komplett först när uppdateringen 

dokumenterats korrekt och är tydlig samt begriplig. Informanten menar då på att det blir en 

successiv förädling av dokumentationen och därmed systemet. 

 Informanterna anser att det är bra att ha tydlig dokumentation samt processer för 

kravspecifikation för att ingen viktig information ska försvinna. Dock anser några informanter 

att det finns nackdelar med att vara för tydlig och menar på att ett exempel är att ändring i 

koden går snabbt att utföra praktiskt men att det tar tid då detta ska dokumenteras. Med andra 

ord att det kan vara mycket jobb för en liten ändring och då kan det hända att utvecklaren blir 

irriterad över denna extra tidsåtgång. En informant säger att det kan vara svårt att hålla 

kravdokumentationen på en rimlig nivå och det gäller att hitta en balans så det inte blir 

överdokumenterat. Flera av informanterna belyser vikten av att kravdokumentation ska vara 

levande dokument som ska gå att ändra allteftersom. De anser att detta uppnås med god 

kommunikation samt bra team-arbete. 

 Flera informanter anser att det är viktigt att de krav som står i en specifikation är mätbara. 

I en kravspecifikation vore det problematiskt att inte definiera exakt hur mycket mängd data 

systemet ska hantera eller hur lång tid detta får ta. Detta eftersom olika personer har skilda 

uppfattning angående vad som är kort/långt samt lite/mycket. En informant påpekar att en 

bra kravskrivare bör skriva en specifikation med exakta tid/mängddefintioner, med andra ord 

att det som krävs av systemet ska vara nedskrivet i detta dokument. En informant tar också 

upp vikten av att förtydliga begrepp för att undvika misstolkningar. Flera av informanterna 
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påpekar vikten av att en kravspecfikation ska vara så tydlig i dess definitioner att dessa enbart 

ska gå att tolka på ett sätt. Vidare anser en informant att det är viktigt att dokumentationen är 

lagom lång då det blir svårare att uppdatera dessa  ju mer text man har. Med detta sagt är det 

alltmer relevant att kravdokumentation innehåller all nödvändig information på ett så tydligt 

och kortfattat sätt som möjligt. En informant menar på att det spelar ingen roll vart 

informationen står  någonstans, bara att den finns med. 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Alla informanter är överens om att det finns brister gällande dokumentationen inom BasInfo-

projektet samt att det är svårt att kravställa i efterhand. Programförutsättningarna som finns 

för batchprogrammen är inte tillräckligt och säger inte varför de är kodade på ett visst sätt eller 

har en viss funktion.  

 Innan BasInfo-projektet ens hade startat låg de efter i tidsplanen vilket bidrog till negativa 

effekter för dokumentationen. För att projektet skulle hinna bli färdigt i tid ansåg 

projektdeltagarna att den verksamhetskunskap de hade i huvudet sedan tidigare var tillräcklig. 

Istället för att utveckla enligt tydlig kravdokumentation samt aktuella verksamhetsregler 

utvecklades därmed systemet enligt verksamhetsreglerna som de hade lärt sig med tiden. 

Kommunikation och diskussion gällande systemets utformning skedde verbalt under 

utveckling av batchprogammen och ändringar i koden dokumenterades inte då de ansågs 

självklara. BasInfo blev därmed personberoende eftersom mycket information funnits i 

huvudet på inblandade inom projektet och man har därmed förlitat sig på att dessa personer 

alltid kommer finnas med i projektet. Dock har problem uppstått vid flytt till Umeå på grund 

av manfall då inblandade gått i pension eller på andra sätt inte längre är involverade i BasInfo-

projektet.   

 Då systemet togs över av Umeå-kontoret ställdes de därför inför en utmaning på grund av 

den bristande dokumentationen då det var svårt för nya inblandade att sätta sig in i hur dessa 

batchprogram var uppbyggda. Informanterna är eniga om att en tydligare dokumentation 

skulle underlättat flytten av systemet. Flera av informanterna är eniga om att en risk med att 

stanna för länge på samma arbetsplats är att det lätt blir att man hamnar i gamla hjulspår och 

arbetar på samma sätt man alltid gjort. Detta kan fungera bra för stunden som det gjorde inom 

BasInfo-projeket, att samtliga inblandade vet oskrivna detaljer. Dock uppstår problematik då 

nya personer utan denna kunskap ska sätta sig in i projektet. Informanterna är eniga om att ju 

tydligare dokumentation som finns, desto mer underlättar man för förvaltning samt för de som 

ska komma att arbeta med systemet framöver. I tabell 2 har vi sammanställt en lista över 

viktiga delar som uppkommit från intervjuerna som påverkat problematiken som finns idag 

inom BasInfo-projektet som batchprogrammen är en del av.  

 

Svårt att kravställa i efterhand 

Tidsbrist 
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Bristande spårbarhet till följd av otillräcklig dokumentation 

Risk att arbeta för länge med samma projekt 

Kunskap tas för given - implicit kunskap 

Tabell 2: Lista över de viktigaste delarna som framkommit av resultatet 

6. Analys och diskussion 

Det är tydligt att informanterna blir påverkade av bristen av dokumentation i sitt arbete med 

BasInfo. Informanterna har tagit upp faktorer som påverkat projektet och i grund och botten 

verkar det handla om tidsbrist som lett till att dokumentation och spårbarhet har 

underprioriterats då kunskapen tagits för given. Vi kommer analysera och diskutera olika 

faktorer som bidragit till problematiken inom BasInfo-projektet och tillsist diskutera kring 

tankar om hur man kan främja god dokumentation och kommunikation.  

6.1 Tidsaspekten till bristande dokumentation 

Amons & Howard (2004) skriver i sin artikel om ett antal risker med systemutveckling som 

görs in-house. Det står att läsa att sådana projekt ofta inte har tillräckligt med resurser i form 

av personal samt tid. Om den sistnämnda resursen skriver författarna att en anledning till 

detta kan vara att man arbetar med flera projekt parallellt och därmed inte har möjlighet att 

lägga ner den tid man skulle vilja i varje enskilt projekt. Det viktiga vid tiden för utveckling av 

BasInfo var att se till att göra allt så snabbt som möjligt vilket innebar att man tog genvägar. 

Flera av informanterna påpekar att en anledning till att den implicita kunskapen till stor del 

fått ersätta den explicita kunskapen i BasInfo-projektet är just eftersom det fanns begränsat 

med tid. Med andra ord var detta en bidragande faktor till att dokumentationen blev lidande. 

Av det som framkommit från våra intervjuer har dock detta inte att göra med flera samtidiga 

projekt utan att det fanns en deadline för när batchprogrammen behövde vara färdiga. 

Resultaten visar på att det behövs tydliga riktlinjer och krav för hur man bör dokumentera, 

detta för att säkerställa att dokumentationen görs på liknande sätt av samtliga. Wiktorin 

(2003) skriver att det är viktigt att dokumentera kraven på ett tydligt sätt som är lättförståeligt. 

Entydiga riktlinjer och verksamhetsregler är något våra informanter anser bidra till att 

dokumentation inte kan misstolkas. Detta i sin tur innebär att en gemensam 

dokumentationsstandard inom en organisation är en bra grund för att uppnå hög kvalitet på 

de system man skapar. IT-avdelningen i Solna upplevde att det inte fanns tid till 

dokumentation och det hade därför varit bra ifall verksamhetssidan visat tydliga riktlinjer och 

krav på hur dokumentationen borde skrivas. Med andra ord skulle verksamhetssidan behövt 

ha större förståelse för att dokumentation är viktigt för att kunna säkerställa kvalitet.  

6.2 Vikten av tydlig kravspecifikation 

Wiktorin (2003), Eriksson (2008) och Hökenhammar (2001) förklarar att kravspecifikationer 

är grundläggande för systemutveckling men att en svårighet ligger i att göra dessa tillräckligt 
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tydliga. Informanterna vi intervjuat klargör att en tydlig kravställning är viktig eftersom man 

vill veta exakt vad det är för batchprogram som ska skapas. Kravdokumentation är svårt att 

skapa i efterhand och rätt typ av löpande dokumentation under projektets gång är kritiskt för 

att uppnå spårbarhet. Det går inte att ta för givet att de som var med i projektets start och 

utvecklingen av batchprogrammen kommer finnas kvar till dess att systemet 

avvecklas.  Eriksson (2008) förklarar att ett system utan dokumentation är mycket svårt att 

testa. En sådan brist innebär ofta stora kostnader då mycket måste kodas om eftersom det ofta 

inte uppfyller de krav som ställs på grund av missförstånd till följd av bristande 

dokumentation. Trots att det är en brist på dokumentation inom BasInfo-projektet är den inte 

obefintlig. Däremot är dokumentationen inte skriven på ett sådant sätt att en ny 

projektdeltagare kan läsa sig till alla beslut som tagits under utvecklingen av 

batchprogrammen. Pohl (2010) skriver om spårbarhet och att detta är relevant för att kunna 

följa kraven genom hela utvecklingsprocessen. Det går inte att utläsa i dokumentation på 

Skatteverket varför ett specifikt batchprogram ser ut och fungerar på ett visst sätt, med andra 

ord är spårbarheten bristfällig. Istället behöver nya projektdeltagare granska koden och 

därigenom försöka gissa varför den ser ut på ett visst sätt. Det blir tidskrävande att arbeta på 

detta vis och är långt ifrån optimalt då detta hade kunnat undvikas med tydligare 

dokumentation.  

 Det framkommer av intervjuerna att Skatteverket har en del standarder och förhållningssätt 

till hur man bör arbeta med dokumentation inom projekt men dessa har inte fått något större 

genomslag inom projektet. Med andra ord arbetar de anställda på skilda sätt och en anledning 

till bristen på dokumentation inom BasInfo-projektet skulle kunna vara att det inte fanns 

några tydliga riktlinjer för hur man borde dokumentera. Ett exempel är 

programförusättningarna där en informant uttryckte att vissa var väl skrivna och vissa höll en 

lägre nivå. All dokumentation är bra dokumentation men däremot betonar informaterna att 

det inte är sagt att ju mer dokumentation, desto bättre. Det finns vissa sätt som är bättre än 

andra och informanterna anser att man behöver hitta en balans, det får inte vara bristfälligt 

dokumenterat men man ska inte heller överdokumentera. Det första som bör ske i en 

utvecklingsprocess beträffande batchprogram är att ta fram en tydlig kravställning för att veta 

vad det är som ska göras. Detta innebär inte att kravställningen beskriver det färdiga 

batchprogrammet i detalj eftersom krav förändras under projektets gång.  Under 

utvecklingsprocessen krävs därför att man dokumenterar allt som görs som på något sätt 

påverkar systemet för att därigenom kunna motverka bristande spårbarhet. När ett 

batchprogram har implementerats i en miljö är det relevant att kunna tillhandahålla denna 

dokumentation, detta för att underlätta förvaltning av systemet. Flera av de intervjuade säger 

att det viktigaste i en kravspecifikation är att den kan besvara frågan ”varför”. Detta eftersom 

man som utvecklare (och övriga roller inom ett visst utvecklingsprojekt) vill veta varför 

systemet/batchprogrammet ser ut som det gör. 

6.3 Implicit/explicit kunskap 

Våra informanter anser att det gäller att hitta en bra balans mellan god verbal kommunikation 

(implicit kunskap i en grupp) och explicit kunskap (i form av dokumentation). Det är tydligt 
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från intervjuerna att informanterna anser att all typ av kommunikation inom 

utvecklingsprojekt beträffande batchprogram är viktig för att ett projekt ska bli lyckat. Det går 

inte att ersätta det ena med det andra utan både implicit- och explicit kunskap måste fungera 

parallellt på ett tillfredsställande sätt. Precis som Beatty & Wiegers (2013) säger är den 

skriftliga dokumentationen bara ett substitut till kommunikation. Inom BasInfo-projektet på 

Skatteverket har den verbala kommunikationen varit god mellan olika involverade i 

utvecklingsprocessen beträffande batchprogram. Problematiken ligger i att kommunikationen 

fungerade bra och information har därmed varit lättillgänglig verbalt. Denna välfungerade 

kommunikation, samt den påtagliga tidsbristen under projektet, gjorde att man såg 

dokumentation som överflödigt.  

 För att uppnå god kommunikation samt dokumentation under ett projekts hela livslängd är 

det relevant att hitta balansen mellan implicit- och explicit kunskap. Dessa två ska hänga ihop 

och den ena ska inte finnas utan den andra. Det är naturligt att samma människor inte kommer 

vara verksamma för alltid vilket leder till problem ifall man har bristande dokumentation inom 

ett visst projekt. Ifall god kommunikation lett till att dokumentationen inte håller önskvärd 

nivå, exempelvis att ändringar genomförs utan att dokumenteras, blir det svårare för nya 

personer att sätta sig in i projektet. Dålig kommunikation sätter större krav på att 

dokumentationen faktiskt är detaljerad och korrekt, med andra ord att det där står skrivet 

samtliga systemkrav som ska uppfyllas. För oss är det tydligt att dokumentationen blir bättre 

när det finns tydliga riktlinjer och krav på det som skrivs ner. Det är även viktigt att det som 

står skrivet är förståeligt även för personer som inte är med och utvecklar batchprogrammen 

från start. 

6.4 Sociala aspekter och attityder  

Under studien har vi försökt finna arbetssätt för hur man ska arbeta för att hitta en balans 

mellan implicit- och explicit kunskap. Resultatet visar på att det finns verksamhetsregler och 

riktlinjer över arbetssätt på Skatteverket gällande hur man bör dokumentera inom projekt. 

Däremot har dessa verksamhetsregler och riktlinjer inte fått förväntat genomslag. Istället 

verkar det finnas en attityd som gör att att projektdeltagarna arbetar efter vad de anser vara 

best-practice. Detta innebär att olika personer arbetar på skilda sätt vilket ofta styrs av deras 

tidigare erfarenheter angående vad som fungerar bäst. Eriksson (2008) beskriver att det inte 

räcker med bra krav för att skapa högkvalitativa system. Han menar på att projektledare, 

testare och utvecklare måste vara insatta i arbetet och metoder för att lyckas med utveckling 

av system. Därför finns det en mänsklig faktor att ta hänsyn till vid systemutveckling och det 

är viktigt att se till att det finns en förståelse för ett gemensamt arbetssätt och att man har ett 

gemensamt perspektiv på systemet. Flera av de informanter vi intervjuat anser att de som 

jobbar med förvaltningen av systemet behöver förändra attityder hos kollegorna för att 

gemensamt kunna arbeta på ett bra sätt med BasInfo-utmaningen.  

6.5 Sammanfattning av analys och diskussion 

Det vi kommit fram till av resultaten från intervjuerna är att god kommunikation är 

grundläggande vid systemutvecklingsprocesser för att skapa batchprogram med validerad hög 
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kvalitet. God kommunikation kännetecknas av att informationen som delas är entydig och inte 

kan misstolkas, både inom den ursprungliga projektgruppen samt vid ett senare skede då det 

tillkommer nya projektdeltagare. Med andra ord ska kommunikationen vara på ett sådant sätt 

att samtliga inblandade inom ett visst projekt har en gemensam förståelse samt 

begreppskännedom. Det bör finnas en god dialog mellan alla som är involverade i denna typ 

av projekt då detta ger bra förutsättningar för att slutresultatet ska bli lyckat, med andra ord 

att programmet uppfyller de krav som ställs.  

 För att skapa system som håller hög kvalitet behöver man besitta kompetens så som 

programmeringskunskaper. Dock krävs det mer än teknisk kompetens då man även behöver 

besitta kommunikativa färdigheter. Utöver god verbal kommunikation mellan 

projektdeltagare är det även viktigt att ha bra och tydlig dokumenterad information gällande 

kraven mellan samtliga projektdeltagare. Då en kravspecifikation diskuteras muntligt utan att 

dokumenteras får detta följden att projektet blir personberoende då antalet individer som har 

kännedom om de exakta kraven blir begränsat. Det krävs därför en balans mellan verbal 

kommunikation, dokumentation och kompetens (se figur 2).  

 

Figur 2: Bild som representerar relationen mellan kommunikation, kompetens och 

dokumentation.  

 

Den mänskliga faktorn kan bidra till att saker glöms bort eller misstolkas vilket även detta är 

en risk med implicit kunskap. Så länge samma personer finns kvar inom projektet kan man 

diskutera varför man gjorde saker på ett visst sätt tidigare men att anta att dessa personer 

kommer finnas kvar till dess att batchprogrammen avvecklas är ett allvarligt misstag. När nya 

personer kommer in i projektet uppstår problem och den tid som är insparad på att 

underprioritera dokumentation försvinner fort och mer därtill.  Case:t vi studerat på 

Skatteverket är ett tydligt exempel på vad IT-branschens krav på snabbare utveckling kan leda 

till för konsekvenser. Skatteverket som myndighet har förutom IT-branschens krav även 

utomstående krav från exempelvis politiker som tar beslut som påverkar hela 

organisationen.  Det finns flera skilda tankar om krav, åtskilliga synsätt på begreppet samt 



26 

 

 

olika godkända sätt på hur man borde arbeta med detta. Med andra ord finns det inte bara en 

sanning om vilket som är det bäst lämpade sättet att arbeta med krav. Vi finner det därmed 

relevant att inom en organisation internt komma överens om ett gemensamt arbetssätt vilket 

leder till att man arbetar som ett team, nu och i framtiden. Ett gemensamt förhållningssätt 

inom en organisation ger fördelar då ett system ska förflyttas och implementeras i en ny miljö 

eftersom det underlättar förvaltningsprocessen.  

 Från våra intervjuer är det tydligt att en god start på ett projekt är att komma överens om 

en bra standard på kravspecifikation som passar organisationen och projektet och vilka frågor 

denna ska kunna besvara. Ett exempel på en sådan fråga är  “varför” ska programmet göra på 

detta sätt. Kravspecifikation ska vara ett dynamiskt dokument då det allt som oftast är fallet 

att kraven ändras i efterhand.  Det är därför viktigt att finna en balans där man tillämpar 

flexibilitet i samband med riktlinjer för dokumentation. Man bör också se till att göra 

kravspecifikationen tydligare beroende på hur lång livslängd systemet förväntas ha. Karlsson 

(1996) säger att “Programvarusystem blir inte bättre än de krav som ställs på dem”  vilket vi 

anser sammanfatta det resultat vi fått genom att analysera våra intervjuer. 

7. Slutsats  

För att förebygga bristfällig dokumentation vid utveckling av batchprogram gäller det att hitta 

en bra balans mellan god kommunikation (implicit kunskap i en grupp) och explicit kunskap 

(i form av dokumentation). Det är viktigt att inom en organisation ha ett gemensamt tänk om 

vad en kravspecifikation ska innehålla för att kunna hitta denna balans. Tanken med denna 

typ av dokumentation är att man ska kunna förstå hur ett visst system fungerar och är 

uppbyggt även om den verbala kommunikationen är obefintlig. Kravspecifikationen ska vara 

ett stöd för kommunikation och inte ett hinder. Det är väsentligt att ha dokumentation både 

före, under samt efter implementering av ett batchprogram. Spårbarhet är viktigt då man vill 

kunna se förändringar som gjorts, hur man gått tillväga samt hur man tänkt då detta är 

avgörande för kvaliteten hos det program man arbetar med.  

 Vi har från vårt case kommit fram till att det på Skatteverket inte behövs något ytterligare 

arbetssätt eller förtydligande över hur man bör arbeta då detta redan finns. Det som behövs är 

en attitydförändring för att få önskad utväxling av rutinerna för att finna en god balans mellan 

god kommunikation (implicit kunskap i en grupp) och explicit kunskap (i form av 

dokumentation). Bara för att det finns tydliga rutiner och riktlinjer innebär det inte per 

automatik att dokumentationen håller en önskvärd nivå och att kvalitetsnivån på systemet 

höjs. I grund och botten krävs det en sammanhållning inom projektgruppen och ett 

gemensamt arbetssätt och perspektiv på saker och ting. Detta ger bra förutsättningar för att 

projektet ska bli lyckat på längre sikt. Bristande dokumentation leder till större kostnader 

framöver då mycket resurser behöver läggas för att förstå varför ett batchprogram är uppbyggt 

på ett visst sätt. För att ett projekt ska vara hållbart på längre sikt är det med andra ord 

nödvändigt med bra dokumentation men även fungerade kommunikation. De involverade i 

utvecklingsprojekten behöver ha en attityd som är flexibel och ständigt villig att förändra sitt 

arbetssätt till det bättre. För att kunna avgöra vad som är bäst lämpat arbetssätt för ett 
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systemutvecklingsprojekt krävs att man är medveten om projektet som sådant, metoder och 

så vidare. Med andra ord att man har tillräcklig kompetens för att genomföra projektet.  

 I detta arbete har vi intervjuat informanter på Skatteverket och det är därifrån vi fått 

material till studiens resultatdel. Det är relevant att förtydliga detta då vårt resultat därmed är 

påverkat av informanternas svar. För att kunna ge djup och kunskap till studien beträffande 

batchprogram valde vi att göra denna avgränsning. För att prata om implicit- och explicit 

kunskap i systemutvecklingsprojekt generellt, inte bara beträffande batchprogram, skulle man 

behövt göra en mer omfattande studie med informanter från olika typer av projekt. Därför 

uppmuntrar vi till vidare forskning.  

 Avslutningsvis kan sägas att vi är av åsikten att utveckling av system utan tydlig 

kravdokumentation är som att köra båt utan sjökort, det fungerar för stunden men plötsligt 

kör man på grund.  
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Bilaga 1: intervjuguide 

Allmän bakgrundsinformation 

 

Hur länge har du jobbat på skatteverket? Vad är din yrkestitel? 

Vad har du för arbetslivserfarenhet inom systemutveckling? 

Vilken roll har du i BasInfo-projektet? 

 

Tillvägagångssätt 

 

Kan du beskriva BasInfo kortfattat med dina egna ord? 

Varför valde ni att göra den här utvecklingen internt? Hade ni kunnat outsourca BasInfo-

projektet? 

Fick ni den tid ni behövde till detta projekt för att skapa programmen samt dokumentera? 

Vad vet du om arbetet som gjordes vad gäller kravdokumentation i Solna 

 

Arbete med krav 

 

Vad tycker du om dokumentationen som finns för BasInfo-projektet idag? 

Har du upplevt att det är bristfällig dokumentation? 

På vilket sätt påverar bristen på dokumentation ditt jobb? 

Använder ni någon metod för arbetet med dokumentation idag?     

Vet du om det finns någon standard (internt) inom Skatteverket för hur man bör arbeta med 

denna typ av projekt? Om inte, hade du velat att det fanns en standard? 

Vad är en kravspecifikation för dig och hur detaljerad ska den vara? 

Vilken nivå av detaljrikedom bör en kravmall/specifikation ha?     

Anser du att det är viktigt att de krav som står i en specifikation är mätbara? 

Vad tycker du om att ändra i en kravspecifikation under ett systemutvecklingsprojekt? 

Saknar du någon kravdokumentation i BasInfo-projektet? 

Hade du velat att något gjorts annorlunda? 

Tycker du att det är lika viktigt att ha tydlig kravspecifikation vid mindre som större projekt? 

 

Övrigt 

 

Har du något du vill tillägga utöver det du sagt hittills 

Är det något du vill fråga oss? 

Får vi återkomma till dig ifall vi behöver ställa ytterligare (kompletterande) frågor? 

 

 

 


