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Abstract 

Many IT projects that have been developed in recent years are often considered to be 
unsuccessful. According to a study by Exido up to the 72% of all IT projects are considered to 
be failed. A failed IT projects means that the organizations that have ordered the new system 
may have higher costs or/and the system will not be ready in time. If costs are too high the 
new system might not be installed in the organization or if the system is not completed within 
the specified time frame the organization can become stagnant. 

In this paper we conduct an investigation of the failure of IT projects there we will examine 
where, in the systems development lifecycle four different phases, projects fail. We will 
conduct an empirical study of each phase, where we describe the key steps in the process; we 
will also investigate failed IT projects that are linked to the current phase. After every 
empirical study of the phases we perform an analysis in which we describe what we believe is 
important to consider in the current phase, and which items have an important role in the 
phase that will contribute to that project fails. 

We believe that the planning phase is the phase that is most important to carry out as detailed 
as possible when an IT project is developed. This is to ensure that the project will be 
successful. The phase structure of the whole project and important activities are carried out 
and they are affecting the other phases. 
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1 Inledning 

I inledningen kommer vi att utföra en kort presentation av vår uppsats, där vi beskriver vårt 
motiv, det vill säga varför vi vill göra vår undersökning. Därefter kommer vi att beskriva vårt 
syfte och vilken frågeställning vår uppsats har. 

Avslutningsvis beskrivs vilka avgränsningar vi valt att göra och en beskrivning av uppsatsens 
struktur i dispositionsdelen. 

 

1.1 Motiv 

Motivet till att vi har valt att skriva denna uppsats är att enligt en rapport från Exido är endast 
28 % av alla IT-projekt lyckade (Edenström, 2008). Detta gör att många företag som 
investerar i sina projekt får en betydligt högre kostnad och projekten tar längre tid att 
utveckla. Därför ville vi undersöka ifall det finns en koppling till någon specifik fas i 
systemutvecklingens livscykel som gör att projekten anses som misslyckade. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att göra en undersökning i systemutvecklings livscykelns fyra 
olika faser, för att få fram i vilken av dessa faser som är den mest bidragande till att IT-projekt 
blir misslyckade.  

Vidare vill vi även undersöka ifall det finns några specifika faktorer, i den fas som vi anser är 
den mest bidragande fasen, som har en större negativ påverkan till att fasen blir misslyckad 
och även kan leda till att hela projektet blir misslyckat. 

.  

1.3 Frågeställning 

Vi vill undersöka varför IT-projekt blir misslyckade och de frågor vi vill besvara i vår 
undersökning är följande två frågor: 

1. Vilken fas i systemutvecklingens livscykel är den mest bidragande orsaken till att  
IT-projekt misslyckas. 

2. Vilka är de bidragande faktorerna i fasen som bidrar till ett misslyckat IT-projekt 
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1.4 Avgränsning 

Vi baserar vår undersökning på de fyra faserna som är beskrivna i boken Systems Analysis & 
Design och de olika stegen som boken beskriver. I vår undersökning har vi valt att använda 
oss av stora internationella projekt som har avslutats de senaste åren och anses som 
misslyckade.   

Vi har valt att inte undersöka vilka metoder projekten har använt sig av och ifall de har någon 
påverkan vid utvecklingen av systemen.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 introducerar vi vår uppsats där vi beskriver motivet, syftet samt de avgränsningar 
vi har använt oss av. I kaptitel 2 beskriver vi vilken metod och vilket tillvägagångssätt vi 
använder oss av under vår uppsatsskrivning. Kapitel 3 beskriver det teoretiska materialet för 
vår uppsats där vi går igenom varje fas var för sig och beskriver de viktiga delarna som ingår i 
varje fas. I kapitel 4 utförs en empirisk undersökning av varje fas och efter varje empirisk 
undersökning utförs även en analys. I kapitel 5 beskriver vi slutligen den slutsats vi har 
kommit fram till efter vår undersökning och lägger även fram ett förslag på en framtida 
forskning i ämnet. 
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2 Metod 

Vår uppsats är utförd med en så kallad litteraturundersökningsmetod. Metoden innebär att vi 
söker information i olika typer av litteraturer som vetenskapliga artiklar och studentlitteratur. 
Vi har använt litteraturen till att finna svar till vår frågeställning som vi har på vår uppsats. 

Det paradigm vi har haft som grund för vår uppsats är ett interpretivistiskt synsätt där det 
anses finnas flera uppfattningar som kan tolkas annorlunda vid olika tillfällen och platser. 
Interpretivistiska studier bevisar eller motbevisar inte som i den positivistiska undersökningen 
men försöker identifiera, undersöka och förklara hur faktorerna i en viss social miljö är 
relaterade till varandra. Målet är att skapa en djupare förståelse för ett unikt innehåll samt hur 
människan uppfattar världen och hur dessa uppfattningar ändras över tiden och från person till 
person.  

 

2.1 Litteratursökning 

När vi utförde vår litteraturundersökning började vi med en inledande undersökning där vi 
skapade oss en överblick över vilket material som fanns att tillgå för vårt uppsatsskrivande 
samt vilka sökord som skulle behövas användas till vår egentliga litteraturundersökning.  

De databaser vi har använt oss av för vår litteraturundersökning är IEEE Xplore, ISI Web of 
Knowledge, Libris och Google Scholar. Dessa databaser publicerar vetenskapliga artiklar och 
studentlitteratur inom ett antal olika områden. Vi har även använt oss av Internet för 
sökningar av relevanta tidningsartiklar om misslyckade IT-projekt. De centrala sökorden vi 
använde oss av när vi sökte studentlitteratur och artiklar till det teoretiska i vår uppsats var: 
systemutveckling och de engelska orden system development. När vi sökte artiklar för 
misslyckade IT-projekt var det centrala sökorden: misslyckade och det engelska ordet failed.  
De ord vi lagt till på de centrala orden har vi sammanställt i de två tabellerna nedan. 

 

Life cycle Phases 
Planning phase Analysis phase 
Design phase Implementation 
SDLC Cycle 
4 phases Traditional life cycle 
Tabell 1: sökning med sökord system development har vi använt oss av efterföljande ord 

Livscykel Faser 
Planeringsfas Analysfas 
Designfas Implementeringsfas 
Cykel 4 olika faser 
Traditionell livscykel   
Tabell 2: sökning med sökord systemutveckling har vi använt oss av efterföljande ord 
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Alla de sökningar vi utförde genererade ett stort antal resultat där vi började med att gå 
igenom de rubriker som visades. Efter att ha valt ut de med mest relevans för uppsatsen läste 
vi igenom sammanfattningen för att undersöka ifall artiklarna verkligen hade en relevans för 
vår uppsats. Ifall abstrakten verkade ha en relevans läste vi därefter igenom hela artikeln.  

Databas Sökord Begränsningar Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakter 

Granskade 
artiklar 

Google 
scholar 

Failed 
project 

Sökord ska 
finnas i artikelns 
rubriker 

125 45 5 3 

Google 
scholar 

Failed 
projects 

Sökord ska 
finnas i artikelns 
rubriker 

67 25 6 4 

Google 
scholar 

Failed 
system 
development 
project 

Sökord ska 
finnas i artikelns 
rubriker 

2 2 0 0 

Google 
scholar 

Failed IS 
project 

Sökord ska 
finnas i artikelns 
rubriker 

8 8 2 2 

Google 
scholar 

Failed IS Sökord ska 
finnas i artikelns 
rubriker 

562 100 30 6 

Google 
scholar 

Failed 
information 
system 

Sökord ska 
finnas i artikelns 
rubriker 

11 11 0 0 

Google 
scholar 

Failed 
software 
projects 

Sökord ska 
finnas i artikelns 
rubriker 

6 6 0 0 

Google 
scholar 

Failed IT 
project 

Sökord ska 
finnas i artikelns 
rubriker 

3 3 0 0 

Google 
scholar 

Failed 
systems 

Sökord ska 
finnas i artikelns 
rubriker 

283 65 8 3 

Tabell 3: ett exempel av sammanställning av sökresultat från Google scholar 

 

2.2 Inklusionskriterier 

När vi valde ut de artiklar vi använde till uppsatsen, bestämde vi oss att använda de artiklar 
som mestadels var skrivna på 2000-talet, men några artiklar som vi fann extra intressanta 
valde vi att ta med även fast de var lite äldre. 

Bland de misslyckade IT-projekten valde vi att använda oss av projekt som har ansets 
misslyckade under de senaste åren, detta gjorde vi för att projekten inte skulle varit allt för 
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gamla, eftersom vissa av de projekt som misslyckats under de senaste åren kunde ha påbörjats 
redan upp till 10 år innan projektet ansågs som misslyckat. Vi har även valt ut projekt där 
stora företag och myndigheter är inblandade samt att projekten har haft en stor budget. Detta 
gjorde vi för att vara säkra på att de har gått igenom alla faser i systemutvecklingens 
livscykel. 

När vi valde ut lämpliga fall med misslyckade IT-projekt tog vi ut de fall som hade ett flertal 
tidningsartiklar med intervjuer av inblandade i de misslyckade projekten för att bekräfta dess 
äkthet samt att vi valde ut artiklar från större nyhetsmagasin. Vi valde även ut fall som det har 
skrivits om i vetenskapliga artiklar. 

 

2.3 Exklusionskriterier 

Vi valde bort i stort sett alla artiklar som var skrivna före 2000-talet, detta gjorde vi eftersom 
vi ville försöka säkerhetsställa oss om att artiklarna hade så stor relevans som möjligt med 
dagens systemutveckling. 

Bland de misslyckade IT-projekten valde vi att inte inkludera alltför gamla projekt eftersom 
vi ville använda oss av sådan relevant data som möjligt. Vi valde även bort dem mindre 
projekten för att det inte fanns lika mycket information om dessa projektet som i de stora 
projekten. Detta gjorde vi för att få så mycket och korrekt information som möjligt för att 
kunna utföra en korrekt analys. Till slut valde vi bort de artiklarna som inte var skrivna av de 
större nyhetstidningarna och inte hade säkra källor, som till exempel intervjuer med 
inblandade personer i projekten. 

 

2.4 Analys/Bearbetning 

Vid analysen av vårt material till vår uppsats läste vi igenom och granskade materialen ett 
flertal gånger för att bilda oss en uppfattning om den undersökning vi skulle göra. Under tiden 
vi gick igenom allt material förde vi anteckningar av den mest relevanta informationen för att 
lättare kunna återgå till artiklarna och veta dess innehåll.  

Därefter tog vi ut den mest relevanta informationen och för att skapa en struktur över 
teoridelen i uppsatsen valde vi att följa boken System, Analysis & Designs struktur, detta 
gjorde vi för att inte missa viktiga delar av systemutvecklingens livscykels faser. Vi har valt 
att följa System, Analysis & Design struktur för att den beskriver systemutvecklings 
livscykeln som innehåller de fyra olika faserna vi har baserat vår uppsats på. 

För att få en bättre överblick över empiridelen av uppsatsen valde vi att utföra en analys efter 
varje empirisk undersökning av varje fas. Vi tyckte att det skulle bli enklare att läsa och 
lättare att koppla ihop teori, empiriska undersökningen och analysen med varandra. Den 
empiriska undersökningen skapade vi med hjälp av de vetenskapliga artiklarna vi undersökt. 
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Vi gjorde även en kortare sammanställning i de olika faserna av olika projekt som har 
misslyckats. Där har vi gjort en beskrivning av vad organisationen ville få ut av projektet och 
vilken som var det bidragande faktorn till att projektet ansågs som misslyckat. Vi valde att ta 
med dessa projekt för att de har misslyckats i de olika faserna av systemutvecklingens 
livscykel och vi har undersökt dem för att verkligen kunna ta reda på vilken fas som är den 
mest bidragande fasen till att ett IT-projekt anses som misslyckas. 
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3 Teoretisk bakgrund av systemutvecklingens livscykel 

I detta avsnitt kommer vi att berätta om systemutvecklingens livscykel och dess olika faser. 
Vi tycker det är viktigt att det finns en teoretisk kunskap om systemutvecklingens livscykel 
och dess olika faser, för att få en förståelse i den empiriska undersökningen.  

 

3.1 Systemutvecklingens livscykel 

Systemutvecklingens livscykel är en process som används när olika system ska utvecklas. 
Enligt (Valacich, George och Hoffer, 2006) består livscykeln av fyra grundläggande faser, 
som stegas igenom under hela projektet: planering, analys, design och implementering. Varje 
fas har ett flertal steg som är baserade på tekniker som generar dokument och filer som ger 
förståelse för projektet.  

 

3.2 Planering 

Planeringsfasen är det första steget i systemutvecklingens livscykel. Här identifieras varför ett 
nytt system ska skapas och vilket värde det kan tillföra till företaget. Innan starten av ett 
projekt, är projektplaneringen en av de mest kritiska aktiviteterna inom systemutvecklingen. 
Utan en realistisk och objektiv plan, så kan inte ett IT-projekt ledas på ett effektivt sätt (Wu 
och Simmon, 2000). I planeringsfasen fastställs strukturen för hela projektet, det vill säga att 
det skapas scheman, standarder och dokument för projektet. Planeringsfasen innehåller två 
stora delar: projektstart och projektledning.  

 

3.2.1 Projektstart  

Ett IT-projekt startar oftast efter att någon med insyn i företaget anser att det finns en vinning 
med att skapa ett nytt system för företaget.  Vinningen med ett nytt IT-system är att skapa ett 
värde för företaget, genom att spara till exempel tid, förenkla tillvägagångssättet och 
hanteringen för personal och användare (Valacich, George och Hoffer, 2006) 

Om företaget anser att det finns någon vinning med att införskaffa ett nytt system, skapas två 
olika dokument enligt (Dennis, Wixom och Roth, 2006). Det första dokumentet är ett 
systemefterfrågansdokument (system request), som beskriver varför företaget vill skapa ett 
nytt system, och vilket värde det kommer att ha för företaget. Systemefterfrågansdokumentet 
visas därefter för företagsledningen som beslutar ifall projektet ska fortsätta och nästa steg 
blir då en möjlighetsanalys (feasibility analysis). Detta dokument är mer detaljerat och 
identifierar risker samt tekniska, ekonomiska och organisationens möjligheter för systemet. 
Här undersöks det ifall systemet verkligen ska fortsätta och verkligen ger företaget de värden 
som det är tänkt.  

Med tanke på att planeringsfasen är komplicerad, är det svårt att samla upp all nödvändig 
information och sedan utveckla ett färdigt och stabilt system. Utan det är en kreativ process 
där idéer skapas och avvägningar görs mellan krav och design.  Beslutsamhet och 
förhandlingar av kraven är därför viktiga i ett tidigt skede (Greer och Conradi, 2008). 
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3.2.2 Projektledning  

Projektledningen är den nästa stora delen i planeringsfasen, det är en process där man planerar 
och kontrollerar utvecklingen av systemet . Den innehåller fyra steg enligt boken System, 
Analysis & Design: att identifiera projektstorleken, skapa och hantera projektplan, anställa 
personal till projekt och kordinera projektets aktiviteter. Projektledning är viktigt för att 
säkerhetsställa att systemet levereras i tid inom budget och med rätt funktionalitet.  

 

3.2.3 Identifiera projektstorlek 
 
Här uppskattas storleken, kostnaden och hur lång tid det kommer ta att bygga upp systemet. 
För att få en uppskattning av dessa värden kan utvecklarna titta på tidigare utförda projekt, 
detta görs för att kunna skapa ett preliminärt schema för alla aktiviteter (Dennis, Wixom och 
Roth, 2006). 

 

3.2.4 Skapa och hantera projektplan 
 
En projektplan är ett dynamiskt schema som dokumenterar och håller reda på alla uppgifter 
som behövs utföras i projektet (Valacich, George och Hoffer, 2006). Den kan visas upp i olika 
former, men oftast innehåller den vilka uppgifter, hur lång tid och av vem de ska utföras av.  

En IT-projektplan bygger på uppskattningar av storlek och tid för aktiviteterna. Eftersom 
varje tid passerar, kommer några av de tidigare beräkningarna att bli äldre, med ibland bättre 
och ibland sämre resultat än väntat. Varje resultat kan ha en inverkan på de befintliga 
uppskattningarna och chefen kan behöva ändra planen.  Ju tidigare ett fel korrigeras, ju 
mindre effekt har den på projektet (Wu och Simmon, 2000). 

 

3.2.5 Anställa personal till projekt 
 
Här beslutas hur många som ska vara delaktiga i projektet samt vilka uppgifter dem ska 
utföra. Det är viktigt att delegera rätt person på rätt uppgift och att skapa bra arbetsgrupper för 
att undvika konflikter mellan medarbetarna (Dennis, Wixom och Roth, 2006). 

 

3.2.6 Koordinera projektets aktiviteter  
 
Här skapas det standarder för projektet, det vill säga en uppsättning regler som ska följas. 
Dessa standarder kan finnas för att visa hur till exempel en dokumentation ska utföras eller 
hur klasser och filer ska namnges. Detta görs för att skapa struktur i projektet. 
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3.3 Analysfasen 

Analysfasen svarar på frågorna: vem vill använda systemet, vad systemet ska göra samt när 
och var det kommer att användas. Utgångspunkten från planeringsfasen bidrar med generella 
idéer till det nya systemet. I analysfasen går man in djupare i de generella idéerna som är 
beskrivna i dokumenten från planeringsfasen, och utför en mer detaljerad beskrivning för vad 
systemet behöver kunna göra. Dessa detaljer blir dokumenterad på flera olika sätt, bland annat 
i en detaljerad kravdefinition och ett flertal olika användningsfall, processmodeller och 
datamodeller (Valacich, George och Hoffer, 2006). Slutligen utförs ett systemförslag som 
innehåller alla ovan nämnda material tillsammans med en reviderad genomförbarhetsanalys 
och en arbetsplan. Analysenfasen innehåller tre olika steg som ska stegas igenom: 
analysstrategi, kravinsamling, och systemförslag (Dennis, Wixom och Roth, 2006). 

 

3.3.1 Analysstrategi 

För att samla in all nödvändig information för vad systemet ska kunna utföra finns det ett 
antal olika tekniker att använda sig av, bland annat: Business Process Automation (BPA), 
Business Process Improvement (BPI), Business Process Reengineering (BPR). De tre 
processerna fungerar ungefär likvärdigt, det samlas in information från det gamla systemet 
och det undersöks vad det nya systemet ska kunna utföra för att fungera på ett 
tillfredsställande sätt (Dennis, Wixom och Roth, 2006). 

BPA-tekniken används när system ska skapas för att förbättra och effektivisera en viss del i 
företagets verksamhet. För att utföra en förändring analyseras det gamla systemet och även 
personalen är inblandad i vad som behöver förbättras. Arbetet utförs fortfarande på samma vis 
som innan, men har effektiviserats tack vare det nya systemet.  

BPI-tekniken används då företaget vill göra en förändring hur arbetet utförs i verksamheten. 
Det nya systemet skapas efter att förändringen har identifierats, därefter genomförs 
förbättringar i processerna genom att minska tiden för utförandet av arbetet.  

Med BPR-tekniken granskar utvecklarna inte det tidigare systemet, utan utför större 
förändringar i hur arbetet sköts i verksamheten. Utvecklarna och organisationen försöker 
komma på nya idéer och teknologier, detta görs för att få fördelar gentemot konkurrenterna 
(Valacich, George och Hoffer, 2006). 

 

3.3.2 Vad är ett krav? 

Ett krav är en förklaring för vad systemet måste kunna göra och vilka egenskaper det ska ha. 
Ett krav kan vara antingen funktionellt eller icke funktionellt. Ett funktionelltkrav är ett krav på 
vad systemet måste innehålla och ska kunna göra. Ett ickefunktionelltkrav är ett krav på vilka 
egenskaper systemet måste inneha, som till exempel säkerhet och prestanda.  
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3.3.3 Kravinsamling 

De tre olika teknikerna för att samla information om det nya systemet är inte tillräcklig utan 
behöver även använda sig av en kravinsamlings-teknik. Det finns olika tekniker för att samla 
information, bland annat intervjuer, enkäter, dokumentanalys, observationer, Joint 
Application Development (JAD) (Dennis, Wixom och Roth, 2006). 

Intervjuer är det vanligaste sättet att samla information på. Det är viktigt att personer med 
olika befattningar i verksamheten intervjuas för att få en så bred insyn som möjligt av vad 
system behöver kunna göra. 

Enkäter är skrivna frågor som skickas ut och svaras på av personer som är insatta i 
verksamheten. Fördelen med detta är att det går att nå ett stort antal personer och det går 
relativt snabbt att nå ut till personerna. 

Dokumentanalys här går man igenom dokument från det gamla systemet, för att hitta 
förbättringar till det nya systemet. 

Observationer då är systemutvecklaren med och observerar verksamheten för att identifiera 
potentiella förbättringar. Detta kan vara bra då man kan jämföra intervjuer och enkäter och se 
om det stämmer överens med vad de har svarat. 

Joint Application Development (JAD) en grupp personer samlas för att diskutera och 
analysera vilka förbättringar som kan göras för att identifiera vilka krav som kan tänkas 
behövas för det nya systemet. 

 

3.3.4 Systemförslag 

Systemförslaget innehåller alla de dokument som tidigare skapats i analysfasen. 
Systemförslaget är det första dokumentet som visar vilka företagskrav som systemet verkligen 
ska uppfylla. Slutet på analysfasen kan även ses som början på designfasen eftersom det är ett 
första steg i att designa systemet. 

 

3.3.5 Kravdefinition 

Kravdefinitionen ses ofta som ett första steg i att omvandla ett givet problem till en ny 
lösning. Detaljerna i planeringsfasen är grundläggande för processen för att skapa en 
kravdefinitionsspecifikation och används även för att definiera systemdesignen (Bergman och 
Mark, 2002). 

På många sätt är kravdefinitionenssteget det mest enskilda kritiska steget i hela 
systemutvecklingen livscykelprocess. I denna process börjar stora delar av systemet att 
uppstå. Det är viktigt att kravdefinitionen blir så bra som möjligt direkt, eftersom det blir svårt 
att göra ändringar desto längre projektet har fortgått. Utförs det ändringar i denna process 
behövs det oftast göra ändringar i redan utförda dokument och specifikationer (Dennis, 
Wixom och Roth, 2006). 
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Kravdefinitionen är ett dokument som innehåller ett flertal olika delar som beskriver bland 
annat vilka krav användarna har på systemet, hur dessa krav ska samlas in med hjälp av olika 
strategier och även hur resultatet av de använda strategierna ska analyseras(Valacich, George 
och Hoffer, 2006).  

 

Användningsfall 
Ett användningsfall illustrerar hur en användare interagerar med systemet. Det vill säga, det 
beskriver vilka handlingar som utförs i systemet. Ett användningsfall beskrivs oftast i 
textform. Vilket är det bästa alternativet då de brukar användas när folk kommunicerar med 
varandra och oftast inte har någon speciell utbildning . Men den kan även beskrivas med hjälp 
av flödesdiagram eller programmeringsspråk (Cockburn, 2001). 

Ett användningsfall används oftast i större processer där det ger mer förståelse för de olika 
situationerna.  

 

Processmodeller 
Processmodellerna är ännu mera ingående beskrivna än användningsfallen. En process är en 
uppsättning av aktiviteter och metoder. Modellerering är ett sätt för att analysera och förstå 
komplexa fenomen. Resultatet av modellering är en modell, vilket är en simpel och 
igenkännande struktur eller mekanism som kan användas för att tolka vissa delar av 
verkligheten. Processkunskapen fångad i en modell kan klassificeras med hjälp av ett 
processmodell-schema, vilket specificerar begrepp, relationer och regler som används i 
modelleringen. Aktiviteter, resurser och roller är de grundbegrepp som är relaterade till 
mjukvaruprocesser (Mäkinen och Varkoi, 2008). 

En processmodell är ett dokument som beskriver hur ett system fungerar. Det illustrerar hur 
processer och aktiviteter blir utförda och hur data rör sig bland dem. En processmodell kan 
användas till att dokumentera det nuvarande systemet, eller hur det nya systemet ska 
utvecklas (Valacich, George och Hoffer, 2006).  

Det finns en mängd olika modelltekniker, bland annat dataflödesdiagram, vilket är ett diagram 
som visar processer och hur data rör sig bland dem. Dataflödesdiagrammen fokuserar 
huvudsakligen på de processer och aktiviteter som utförs. Det vill säga dem förklarar hur 
systemet ska fungera utan att visa hur implementeringen skall ske. 

 

Datamodeller 
En datamodell är ett dokument som beskriver den data som används och skapas av ett system. 
Datamodellen illustrerar människor, platser, eller saker som fångar upp information och hur 
de är relaterade till varandra.  Genom att datamodellen ritas om i flera omgångar så blir den 
mer detaljerad och mindre konceptuell över tiden (Valacich, George och Hoffer, 2006).  

Produkten av datamodelleringen är en specifikation som beskriver data innan den har blivit 
implementerad. Ofta så börjas den med ett begreppsmässigt ER-diagram som sedan formas 
om till ett mer detaljerat UML-diagram (Chung och Hartford, 2006). 
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3.4 Designfasen 

I denna fas bestäms det hur systemet ska byggas och fungera. De flesta besluten om systemet 
ska fungera fattas i analysfasen, men besluten i designfasen avgör exakt hur system kommer 
att fungera i slutändan. Här avgörs det hur hårdvaror, mjukvaror och hur kommunikationen 
mellan människor ska se ut och fungera.  

Enligt boken System Analysis & Design så delas designfasen upp i fyra olika steg: 
designstrategi, arkitekturdesign, programdesign och databas- och filspecifikationer. 

 

3.4.1 Designstrategi 

I detta steg bestäms det om systemet ska konstrueras från grunden av egna utvecklare, köpas 
som ett färdigt system och sedan göra eventuella ändringar i det köpta systemet eller lägga ut 
det på ett annat företag som konstruerar önskat system. 

 

Nytt system från grunden 
Föredelen med att skapa ett nytt helt från grunden är att det ger utvecklarna full kontroll över 
hur systemet kommer att se ut och fungera. Utvecklarna som arbetar med systemet blir mer 
flexibla och kreativa när de bygger upp systemet från grunder, vilket leder till att de kan göra 
ändringar eller skapa nya lösningar för systemet efter behov. 

Det finns även risker med att skapa ett system från grunden, bland annat genom att utvecklare 
som arbetar med projektet kan sluta eller börja med ett annat projekt. Detta innebär att det kan 
uppstå problem vid utvecklingen som leder till att projektet blir försenat (Dennis, Wixom och 
Roth, 2006). 

 

Köpa ett färdigt system 
För många företag kan det redan finnas system som skulle kunna passa deras verksamhet. 
Istället för att utveckla ett eget system, köps ett passande system in. Vid behov kan vissa 
modifieringar och tillägg göras till det befintliga systemet för att bli anpassat till 
verksamheten. Det negativa med detta är bland annat att uppdateringar av det inköpta 
systemet kan påverka tilläggen på ett negativt sätt och eventuellt göra systemet obrukbart. 

 

Lägga ut till företag 
Ett externt utvecklingsföretag anlitas eftersom deras utvecklare kan ha mer erfarenhet och 
bättre programmeringskunskaper för att utveckla system. Det negativa med att lägga ut till ett 
externt utvecklingsföretag är att det kan bli kostsamt och kontrollen över framtida utveckling 
av systemet kan förloras.  
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3.4.2 Arkitekturdesign 

I detta steg bestäms det vilka hårdvaror, mjukvaror och vilken nätverksstruktur som ska 
användas för systemet, detta görs i fyra olika steg enligt boken System Analysis & Design. De 
fyra stegen är applikationsarkitektur, arkitekturdesign, hård- och mjukvaruspecifikation och 
även användargränssnittet.  

 

Applikationsarkitektur 
I detta steg bestäms det hur data ska lagras, hanteras och presenteras. Det finns tre primära 
hårdvarukomponenter för detta: klientdatorer, servrar och nätverk för sammankopplingen. De 
flesta nya system som skapas är ofta byggda för att fungera i den redan existerande 
infrastrukturen.  

 

Skapa en arkitekturdesign 
Detta steg börjar i ett tidigt skede och återspeglar de tidigare besluten i de icke-
funktionellakraven. Kraven förfinas in till en mer detaljerad nivå, som bör utföras noggrant 
eftersom fel kan resultera i en mycket hög kostnad (Park, Kang och Lee, 2006). De förfinade 
kraven blir sedan ett hjälpmedel för att besluta vilken arkitektur och mjukvara som kommer 
att användas. 

 

Hård- och mjukvaruspecifikation 
I detta steg så dokumenteras det vilka hård- och mjukvaror systemet kommer att behöva för 
det nya systemet. I många fall när system utvecklas används redan befintlig hårdvara som 
finns i företaget. De beslut som fattas innan i arkitekturdesignen blir oftast en grund för denna 
specifikation.  

 

Användargränssnitt 
Här bestäms hur användarna ska interagera med systemet och vilka in- och utgångar som 
system ska hantera. Detta steg är indelat i tre olika moment: navigationsmekanismer, hur 
användaren ger systemet instruktioner, ingåendemekanismer, hur systemet tar emot 
information, och utgåendemekanismer, hur systemet ger information till användare eller andra 
system (Valacich, George och Hoffer, 2006) 

 

3.4.3 Programdesign 

I detta steg skapas det nya programmet genom olika diagram och specifikationer. Det beslutas 
vilket programspråk som ska användas, data flödesdiagrammen från analysfasen modifieras 
till ett fysiskt dataflödesdiagram, en strukturtabell skapas och slutligen skapas det en 
programspecifikation och validering (Dennis, Wixom och Roth, 2006). 
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Fysiskt dataflödesdiagram 
Det fysiska dataflödesdiagrammet innehåller samma komponenter som ett logiskt 
dataflödesdiagram. Ett fysiskt dataflödesdiagram innehåller även en antal extra detaljer om 
hur system ska vara byggt. 

 

Strukturtabell 
En strukturtabell visar hur koden ska se ut och exakt hur utvecklarna vill att systemet ska 
fungera. Strukturtabellen innehåller moduler, vilket är programkod som utför en handling och 
kopplingar, som är pilar som visar hur informationen rör sig mellan modulerna 

 

3.4.4 Databas- och programspecifikationer 

I början av detta steg beslutas det bland annat om hur de data som används av systemet 
kommer att sparas i databaser eller i filer. Oberoende av hur data ska sparas måste det göras 
en design för att data ska lagras och transporteras så effektivt som möjligt. För att 
överensstämma med vilket beslut som har fattas, modifieras datamodellen om till en fysisk 
datamodell (Dennis, Wixom och Roth, 2006). 

 

Verifikation och validering 
Verifikationen är processen som bestämmer ifall systemet som utvecklas görs efter de givna 
kraven och validering är en kontroll ifall systemet gör vad användarna vill att det ska göra.  
 

3.5 Implementeringsfasen  

Implementering är den sista fasen i systemutvecklingens livscykel. I implementeringsfasen 
överförs systemdesignen som skapades i designfasen till ett fungerande informationssystem 
som uppfyller kraven i specifikationerna (The Department of Justice Resources Managment, 
2003). 

För att systemet skall kunna konstrueras på det mest optimala tillvägagångssättet är det viktigt 
att dokumenten som skapades under designfasen är utförda på ett korrekt sätt eftersom 
utvecklarna utgår från dessa dokument när systemet konstrueras.  

Beroende vilken typ av system som skall utvecklas sker olika aktiviteter i 
implementeringsfasen och den person som har ansvar över alla aktivteter är den 
projektansvarige. Projektansvarige ska till exempel dela ut arbetsuppgifterna till olika 
utvecklare och se till att dem kan utföra uppgifterna, övervaka utvecklarna och se till att de 
standards som skapats följs och projektansvarige ska även se till att utvecklingen av det nya 
systemet inte drar ut på tiden. Enligt boken System Analysis & Design kan 
implementeringsfasen delas upp i tre olika steg, systemkonstruktion, installation och 
supportplan. 

 

http://tyda.se/search/implementering
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3.5.1 Systemkonstruktion 

I detta steg konstrueras och testas det nya systemet så att det utför de processer som finns i 
specifikationerna. En viktig del i systemkonstruktionen är att utföra olika tester som till 
exempel modultest, integrationstest, systemtest och acceptanstest (Dennis, Wixom och Roth, 
2006). 

 

Modul test 
Modul test innebär att individuella delar av systemet testas. Detta test utförs för att kontrollera 
att de individuella delarna fungerar och har de funktioner som är specificerade i dokumenten. 
Det finns två sätt att testa en modul enligt System, Analysis & Design. White-box test, där 
personen som testar modulen studerar koden och verifierar att det stämmer överens med 
specifikationen. Black-box test där person som testar inte behöver ha någon kunskap om hur 
koden ser ut, utan testar modulen med olika värden och granskar resultatet genom att 
kontrollera att resultatet blir det som specifikationen anger. 

 

Integrations test 
Integrationstest skall bara utföras efter att modultestet har godkänts, eftersom detta test 
integrerar de olika moduler och testar att de fungerar ihop samt har den prestanda, 
tillförlitlighet och funktionalitet som anges i specifikationen. Tester som utförs är till exempel 
gränssnittstest, där testaren går igenom alla de olika menyerna, och 
användningsfallsscenariotest, där testaren går igenom de olika scenarion i användningsfallen 
för att granska att det nya systemet utförs på det tillvägagångssätt som är beskrivet i 
användningsfallsdokumentet (Valacich, George och Hoffer, 2006). 

 

Systemtest 
Här testas hela systemet och det brukar oftast vara den projektansvarige som utför testet. I 
systemtestet utförs tester för att verifiera att systemet uppfyller alla de krav som finns i 
specifikationen, diverse tester för att säkerställa att säkerheten fungerar och att systemet klarar 
av en högre arbetsbelastning (Valacich, George och Hoffer, 2006). 

 

Acceptanstest 
Acceptanstest utförs oftast av personer som sedan ska använda systemet för att kontrollera att 
systemet uppfyller alla de krav och få en bekräftelse att systemet är färdigutvecklat. 
Acceptanstestet kan utföras i två olika steg enligt (Valacich, George och Hoffer, 2006). 
alphatest, vilket innebär att det används fiktiv data och betatest där det används riktig data. 

 

3.5.2 Installation 

Efter att acceptanstestet har godkänts av användarna och projektmanagerna kan det nya 
systemet installeras. Innan det nya systemet installeras bör detta meddelas till alla användare i 
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organisationen som berörs av installationen, för att användarna ska få kännedom om att 
systemet ska sättas i bruk (The Department of Justice Resources Managment, 2003). 

Enligt boken System, Analysis & Design finns det 3 olika aspekter att tänka på när övergången 
från det gamla till det nya systemet skall ske, förvandlingsstil, förvandlingsplats och 
förvandlingsmodul. 

 

Förvandlingsstil 
Övergången till det nya systemet kan göras direkt, vilket innebär att det gamla systemet av 
installeras och därefter installeras det nya systemet. Detta tillvägagångssätt kan vara riskfyllt 
eftersom det nya systemet kan innehålla fel som inte upptäckts vid testningen av systemet, 
vilket leder till att den organisation som har installerat det nya systemet inte kan utföra någon 
eller några arbetsuppgifter. 

Övergången kan även genomföras parallellt, det vill säga att båda systemen används 
samtidigt. Parallell övergång är ett säkrare alternativ än att övergå direkt till det nya systemet, 
eftersom båda systemen är igång samtidigt under en viss tid och det gamla systemet stängs 
först av när det nya systemet har testats i organisationen och fungerar tillfredsställande 
(Valacich, George och Hoffer, 2006). 

 

Förvandlingsplats 
Det nya systemet kan installeras över hela organisationen direkt men det kan även installeras 
på en eller ett flertal avdelningar i taget. Fördelen med att välja att installera systemet på en 
eller ett flertal avdelningar i taget är att inte hela organisationen drabbas ifall det uppstår fel 
under installationen eller om systemet inte fungerar som det ska (Valacich, George och 
Hoffer, 2006). 

 

Förvandlingsmodul 
Den mest ordinära metoden att installera ett nytt system på, är att installera hela systemet på 
en gång, men systemet kan även installeras en modul i taget. Nackdelen med att installera en 
modul i taget är att modulerna måste fungera både i det nya och i det gamla systemet vilket 
leder till ökade kostnader. Fördelen är att det underlättar för användarna när de ska lära sig att 
använda det nya systemet eftersom dem inte behöver lära sig att använda hela system på en 
gång (Dennis, Wixom och Roth, 2006). 

 

3.5.3 Supportplan 

Efter det nya systemet har installerats utförs det några slutliga aktiviteter. Det skapas en 
supportgrupp som tar över arbetet och hjälper användarna att använda systemet samt hur de 
skall utföra vissa funktioner. Det utförs även underhåll av systemet för att åtgärda eventuella 
fel eller om det behövs utföras några ändringar i systemet. Slutligen görs det en utvärdering 
av projektet för att få feedback på vad som blev lyckat och misslyckat med projektet för att 
kunna få med sig information för kommande projekt (Dennis, Wixom och Roth, 2006). 
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4 Misslyckanden i de fyra olika faserna 
I det empiriska avsnittet har vi gjort en litteraturundersökning där vi undersökt de olika 
faserna i systemutvecklings livscykel. Vi kommer att berätta om de olika resultaten vi har fått 
fram i vår undersökning, som bland annat beskriver vad som är viktigt i de olika faserna för 
att inte misslyckas med ett projekt. Efter varje fas kommer vi därefter att utföra en analys av 
den empiriska undersökningen, där vi skriver om våra synpunkter om hur viktigt det är utföra 
vissa delar korrekt i ett IT-projekt för att undvika att det blir misslyckat. 

 

4.1 Vad är ett misslyckat IT-projekt? 

Många IT-projekt misslyckas på grund av en mängd olika faktorer. Ett IT-projekt beräknas 
som misslyckats ifall budgeten har överskridits, systemet uppfyller inte kraven som 
användarna och organisationen har specificerat i olika dokument, eller att projektet inte är 
klart på utsatt tid.  

Det finns många IT-projekt som har misslyckats genom tiderna. Detta beror på en mängd 
olika faktorer, enligt Dr. Paul Dorsey så finns det tio orsaker som gör att projekten misslyckas 
(Dorsey, 2005).  

1. Att inte använda sig av en specifik metod, utan läggar fokus på att koda systemet 
Genom att direkt börja i implementeringsfasen gör att tre viktiga faser inte utförs. 
Vilket leder till negativa konsekvenser för projektet då viktiga dokumenten, som till 
exempel kravdefinitionen och datamodeller som är väldigt viktiga att utforma för att få 
ett lyckat projekt, inte utförs.  
 

2. Skapa en projektplan utan att ha teknisk kunskap inom området 
Genom att starta ett projekt utan att inneha den tekniska kunskapen inom det aktuella 
området får en negativ konsekvens för projektet. Det är många faktorer som kan gå fel 
mellan planerings- och implementeringsfaserna, genom att inte inneha kunskapen blir 
det svårt att bland annat bestämma hur lång tid det ska ta att utveckla och även 
uppskatta storleken för ett projekt. 
 

3. Inte skapa en datamodell 
Datamodellen är kärnan i utvecklingen av systemet. Utan att ha skapat en korrekt 
datamodell så är risken stor att systemet inte kommer att lyckas. Modellerna ska 
designas och sedan granskas kontinuerligt tills det inte hittas flera fel. 

 

4. En projektledare som inte har arbetat med liknande projekt tidigare 
Projektledaren som ansvarar över utvecklingen av systemet måste vara erfaren och 
lyckats med liknande projekt tidigare. Eftersom projektledaren ansvarar för hela 
projektet och leder varje fas i utvecklingen.  
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5. Anlita många systemutvecklare för att implementeringsfasen ska gå snabbare 
Fler är inte alltid bättre. Ett projekt med ett fåtal erfarna utvecklare, som är noggrant 
övervakade av projektledaren har en större chans att lyckas än att använda sig av en 
större mängd utvecklare som producerar en stor mängd med kod varje dag. 
 

6. Bygga systemet i Java, även fast utvecklarna tror att det är en kopp kaffe 
”The right tool for the right job”( Dorsey, 2005). Det är viktigt att utvecklarna får 
arbeta med programvaror som dem är vana att arbeta med. Användning av nya 
tekniker kan leda till att projektet blir försenat, bland annat på grund av inlärningen av 
de nya teknikerna kan ta tid. 
 

7. Kort innan systemet ska vara klart så används en oerfaren systemutvecklare för 
att hantera överföringen av data 
Överföring av data kan ta upp emot 30 % av hela projektets resurser. Det är viktigt att 
det används flera erfarna systemutvecklare i detta moment, så att överföringen av data 
sker på ett korrekt och utförligt sätt. 
 

8. Hoppa över testmomentet för att projekt är försenat 
Det är väldigt viktigt att göra olika tester på systemet för att säkerhetsställa att alla de 
olika delarna i systemet fungerar felfritt samt att de kan integreras med varandra och 
följer specifikationerna. Både utvecklarna och användarna gör tester i detta steg för att 
godkänna systemet. 
 

9. Ändra systemet efter nya användarkrav i slutskedet av projektet 
Det kommer alltid komma in nya idéer på hur systemet ska kunna förbättras under 
hela utvecklingen. Allt eftersom användarna kan testa systemet utökas idéerna och 
kraven på vad systemet ska kunna göra. Det innebär att det är viktigt att ha tydliga 
regler och specifikationer om vad som ska gälla för det nya systemet för att undvika 
nya krav under utvecklingen av ett projekt. 
 

10. Köpa ett färdigt system och göra många ändringar i det 
När ett inköp av ett färdigt system är aktuellt, är det viktigt att köpa ett system som 
redan har funktioner som är specificerade av användarna och organisationen i 
dokumenten.  Saknar systemet ett flertal funktioner som krävs i specifikationerna, kan 
detta leda till att det behövs det göras många ändringar i det inköpta systemet. Detta 
kan bli kostsamt i längden och resultera att projektet inte blir lyckat. 
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4.2 Empirisk undersökning av planeringsfasen 

När ett projekt startas är det viktigt att ha möten med alla potentiella intressenter och förstå 
deras behov, varför de behöver ett nytt system och vad det ska användas till. I många projekt 
som har misslyckats med planeringsfasen har projektledaren inte haft full förståelse för vad 
användarna vill ha eller vad systemet skall göra och inte heller förstått vilken som är 
målgruppen. 

Projekt kan även misslyckas på grund av dålig projektdefinition, detta innebär att nya 
funktioner av vad systemet skall göra dyker upp under utvecklingen, vilket leder till att 
utvecklingen drar ut på tiden och budgeten överskrids.  

Det är viktigt att få godkännande av alla intressenter innan analysfasen startar, samt att alla 
delaktiga är överens om hur systemet ska byggas upp. Detta görs för att minska riskerna att 
ytterligare behov uppstår under projektets gång. Därefter måste planeringen utföras grundligt, 
det vill säga att identifiera projektstorlek, skapa en projektplan, anställa personal och 
kordinera projektets aktiviteter, endast då går det att bekräfta att det är möjligt att utföra 
projektet.   

Specifikationer som behövs utföras korrekt i planeringsfasen för att inte misslyckas med ett 
projekt, är att utföra ett dokument med en tydlig beskrivning av organisationens problem samt 
lösningar till problemen, fördelarna med att utföra projektet samt skapa en korrekt och 
utförlig projektplan för projektet (Sheaf). 

Bristande av användarnas engagemang har gjort att många projekt har misslyckats. Är inte 
användarna engagerade i systemet så kommer dem inte ha något intresse för det nya systemet. 
Om projektet inte ska misslyckas krävs det att ledningen och användarna är involverade från 
början av projektet och kontinuerligt delaktiga under hela utvecklingen. Det är tidskrävande, 
men för att inte misslyckats med projektet behövs den tiden avläggas. 

Det är viktigt att kraven på vad systemet ska ha för funktioner är dokumenterade och är 
möjliga att genomföra inom tidsramen. Har systemets funktioner för hög komplexitet, kan det 
leda till att budgeten överskrids på grund av att det behövs läggas ner mer resursers på 
funktionerna för att få dem klara i tid. 

Tre stora projekt som har misslyckats bland annat på grund av dåligt engagemang av 
ledningen och användarna eller inte förstått komplexiteten i projektet är Qantas airline, 
Australien , criminal justice enhancement program, Australien och State of Wisconsin, USA.  

 

Qantas Airline, Australien 
Projektnamn: Jetsmart 
Datum: februari 2008  
Kostnad: $40 miljoner 

Organisationen ville skapa ett nytt IT-system för hela deras verksamhet, men efter några års 
användande av systemet, där de anställda vägrade att använda det, avvecklades Jetsmart-
systemet, bland annat på grund av att de inte visste hur det skulle användas. Att systemet 
avvecklades berodde även på att användarna inte var med under utvecklingen, detta ledde till 
att ännu ett nytt system introducerades.  
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Några andra bidragande faktorer till att projektet misslyckades var ett dåligt engagemang av 
ledningen och användarna vid uppbyggnaden av systemet. Qantas ekonomichef säger:”We 
wouldn´t ask the engineers what their views on our software systems were. We’ll put in what 
we think is the appropriate for us” (Woodhead, 2007). 

 

Justice Department, Australia 
Projektnamn: Criminal Justice Enhancements Program (CJEP) 
Datum: juni 2008  
Kostnad: $54 miljoner 

Organisationen ville skapa ett system som skulle underlätta flödet av dokument mellan olika 
myndigheter för att förbättra effektiviteten i rättssystemet. Projektet misslyckades på grund av 
bristande planering och underskattning av projektets komplexitet. Bristerna var de bidragande 
faktorerna till att projektet överskred tidsramen med 9 år vilket ledde till att kostnaderna 
ökade med 400 %.  

Enligt företagets rapport har systemet inte implementerats i tid eller följt budgeten. Bland 
annat på grund av underskattning av projektets komplexitet och storlek som har gjorts i 
planeringsfasen. En ofullständig och otydlig projektplan ledde till att identifiering av 
projektets storlek och kravinsamlingen inte blev fullständiga (Auditor-General´s Report, 
2008) . 

 

State of Wisconsin, USA 
Projektnamn: EnABLES (Enhanced Automated Benefits Legal Enterprise Services) 
Datum: februari 2007  
Kostnad: $23 miljoner 

Staten av Wisconsin skulle byta ut sitt gamla system, som användes för att registrerar 
arbetslösa, mot ett uppköpt färdigt system. Men ändringarna i det köpta systemet blev för 
komplexa. Underskattningarna av komplexiteten, kostnad och schema gjorde så att projektet 
fick avbrytas. Det vill säga att den dåliga planeringen var den bidragande faktorn till att 
projektet blev misslyckat, genom att inte granska prioriteringarna och anpassa 
företagsprocesserna (Agency, 2007). 

 

4.3 Analys av planeringsfasen 

Efter vår undersökning av planeringsfasen och de olika stegen som fasen innehåller har vi 
kommit fram till att planeringsfasen är viktig att genomför korrekt och noggrant för att inte ett 
IT-projekt skall misslyckas. När vi undersökt misslyckade projekt har vi upptäckt att det 
oftast sker en underskattning i projektet av projektledaren och utvecklarna, det vill säga att 
storleken, tidsaspekterna och budgeten underskattas, i planeringsfasen. Vi har även sett att 
bristande förståelse för vad det nya systemet skall göra och till vilken målgrupp systemet skall 
utvecklas för leder till att projekten misslyckas. 
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Att inte förstå storleken och komplexiteten i utvecklingen av det nya systemet är en stor 
bidragande faktor för att planeringsfasen misslyckas. Projektledarnas och utvecklarnas 
bristande förståelse för storleken och komplexiteten i projektet är även kärnan till att andra 
faktorer ses som misslyckade. Till exempel projekt som anses misslyckade på grund av att det 
har dragit ut på tiden är egentligen ett misslyckande i förståelsen för komplexiteten. Ifall 
komplexiteten för IT-projektet hade identifieras hade även projektets möjligheter att hålla 
tidsramen ökat. 

Underskattningar och misslyckanden i de olika stegen i planeringsfaser brukar oftast leda till 
att projektet inte kan hålla den specificerade tidsramen som de delaktiga har kommit överens 
om. Att projektet inte håller tidsramen leder också till att budgeten överskrids. Dessa två 
faktorer, budgeten och tidsramen, får stora konsekvenser för företaget ifall de inte håller sig 
inom de ramar som är bestämda i specifikationerna. Vi har sett i vår undersökning att 
budgeten kan överskridas med enorma summor som kan leda till att hela projektet läggs ner. 
Hade de delaktiga personerna gjort en mer utförlig identifiering av storleken och 
komplexiteten i projektet hade kanske projektet inte ens behövt startats.  

Planeringsfasen är grundstommen för hela projektutvecklingen, därför är det viktig att denna 
fas och stegen i fasen genomförs grundligt och noggrant, för att undvika att projektet skall 
anses som misslyckat. 

 

4.4 Empirisk undersökning av analysfasen 

Många projekt misslyckas på grund av att kravdefinitionen är dåligt utformad. Om inte 
utvecklarna är insatta i företaget är det svårt att samla in alla krav om vad systemet behöver 
göra. Detta leder till att utvecklarna styr projektet på ett sådant sätt som dem tror är bäst, 
vilket gör att systemet inte gör vad det behöver göra. Användarna behöver veta vad de vill 
och kunna beskriva det för att få ett system som klarar av vad det ska (Coley Consulting, 
2005). 

Till exempel så hade FBI bestämt att implementera sitt Virtual Case filsystem för att deras 
agenter enkelt skulle kunna organisera, analysera och kommunicera data på de kriminella i 
systemet. Men det fanns ingen riktigt kravinsamling för hur filsystemet skulle användas för att 
underlätta hur agenterna skulle organisera, analysera och kommunicera med all data. 
Definitionen av ”enkelt” var upp till projektdeltagarna att tolka. Detta ledde till att hela 
projektet blev misslyckat (Al Neimat, 2005). 

Projekt kan även misslyckas på grund av dålig kommunikation mellan utvecklare och 
användare. Eftersom IT-projekt är komplexa och kräver en stor mängd arbete i analysfasen, 
leder detta till att projektledaren har svårt att kommunicera med alla inblandade i projektet. En 
bra kommunikation bygger på att organisationen och utvecklarna delar samma vision om vad 
projektet ska göra innan systemet implementeras. Detta försäkrar att projektet håller sin 
kravdefinition.  

Även om det är viktigt att utforma tydliga krav så kan det vara svårt att hitta alla kraven om 
användarna och projektsponsorn inte har de erfarenheter som krävs för att få en bra 
kravdefinition. Enligt medverkande i undersökningen Jensen Group Study svarade många att 
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målen i kravdefinitionen var otydliga på grund av att det var för många krav (Al Neimat, 
2005). 

Projekt har ofta en förmåga att bli större desto längre utvecklingen pågår. Till exempel 
ändrades kraven för FBI’s Virtual Case filsystem flera gånger efter den 11 septembers 
terroristattack. Ofta lider IT-projekt av två klassiska problem i som uppstår 

• Scope creep 

• Feature creep 

Scope creep är när det uppstår oväntade och okontrollerbara ändringar i användarnas 
förväntningar och krav under projektets gång. Feature creep är då okontrollerade extra 
funktioner läggs till på systemet och med tron om att det inte kommer att kosta eller läggas till 
ytterligare med tid på projektet (Fichter, 2003). 

Tre stora projekt som har misslyckats i analysfasen, bland annat på grund av dåligt 
kravdefinition, för många krav och dålig kommunikation, är Rate Collection Agency, Nord 
Irland, Census Bureau, USA och West Jet, Kanada. 

 

Rate Collection Agency, Nord Irland 
Projektnamn: Abbacus 
Datum: juni 2008  
Kostnad: $260 miljoner 
År 2006 introducerades det nya IT-systemet Abbacus som skulle förbättra ränteinsamlingen 
och utbetalningarna av bostadsbidragen. Det nya systemet saknade grundläggande funktioner 
för att tillfredställa organisationens behov, som till exempel att skicka påminnelser ifall en 
betalning inte utfördes. Detta berodde på att kravdefinition var dåligt utformad där vissa krav 
var dåligt specificerade och även ett flertal krav saknades. Detta ledde till att skatter på $260 
miljoner inte betalades in (BBC News, 2008). 

 

Census Bureau, USA 
Projektnamn: 2010 Census - Handheld devices 
Datum: april 2008  
Kostnad: $300 miljoner 
Organisationens personal hade tidigare använt sig utav papper och penna för att samla in 
information ifrån kunderna, men för att effektivisera verksamheten beslutade de sig för att 
införskaffa handhållna datorer till personalen. På grund av att projektet inte höll budgeten och 
tidsramen blev Censusprojektet misslyckat och de fick återgå till papper och penna. Att 
projektet blev misslyckat berodde på att organisationen inte hade några tydliga krav om vad 
de ville att systemet skulle klara av samt att kommunikationen mellan Census och utvecklarna 
inte fungerade tillfredsställande (Hedgpeth, 2008). 
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West Jet, Kanada 
Projekttyp: Nytt bokningssystem för passagerare 
Datum: januari 2007  
Kostnad: $34 miljoner 
West Jet i Kanada ville implementera ett nytt bokningssystem för passagerare men fick 
avbrytas på grund av förseningar och kvalitetsproblem. Anledningen till att projektet fick 
avbrytas var på grund av att det uppstod fler krav på vad systemet skulle utföra allt eftersom 
projektet fortgick. Det ledde till att det uppstod en paus i uppbyggnaden av systemet eftersom 
de nya kraven skulle granskas (McDonald 2007). 

 

4.5 Analys av analysfasen 

Analysfasen är enligt vår undersökning en viktig fas som behöver genomföras noggrant och 
utförligt. Efter att ha studera ett flertal fall där projekt har misslyckats, har vi noterat att det 
finns en stark koppling till kravinsamlingen i analysfasen.  

Många fall som vi har studerat har misslyckats på grund av insamlingen av de krav som 
systemet ska utföra är dåligt utförda. I projekt där kraven är dåligt utformade bidrar det till att 
modellerna som utförs i analysfasen inte blir genomförda på ett tillfredsställande sätt. 
Eftersom dessa modeller ligger som grund för de faser som kommer i senare skede gör det att 
projekt som anses misslyckade i andra faser egentligen beror på en dåligt utförd analysfas. 

Projekt misslyckas även på grund av scoop creep, det vill säga där nya krav dyker upp under 
projektets gång. Detta gör att projektet drar ut på tiden, budgeten överskrids och ibland blir 
även följderna att projektet läggs ner helt och hållet.  

Vi anser att det är en dålig kommunikation mellan kunder och utvecklare samt att 
specifikationerna är dåligt utformade när det gäller nya krav som uppstår under projektets 
gång. Det gäller att sätta tydliga gränser så att det inte uppstår för mycket nya krav som kan 
förstöra hela utvecklingen av systemet.  

Vi anser även att i de projekten som misslyckas på grund av att det uppstår nya krav, vill 
utvecklarna och kunderna ha den senaste tekniken för systemen. Användarna vill hela tiden 
lägga till nya funktioner i systemet för att få det ännu bättre allt eftersom de blir mer insatta i 
det nya systemet. Grundproblemet ligger i att användarna skapar nya krav, men det ligger på 
utvecklarnas ansvar att förmedla till organisationen om det är genomförbart att lägga till de 
nya kraven till systemet utan att projektet kommer att misslyckas.  

Problem uppstår också då användarna och projektledaren inte är tillräckligt insatta i vad 
systemet verkligen behöver kunna göra för att systemet ska få verksamheten mer effektiv. 
Detta gör att kraven inte hittas eftersom utvecklarna inte kan ställa rätt frågor till användarna 
för att få reda på vad systemet behöver göra och användarna inte själva vet vad de vill att det 
ska göra.  
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4.6 Empirisk undersökning av designfasen 

Det är svårt att designa bra mjukvaror, men säkerheten gör det ännu svårare att utföra 
designen. Vid design av system kan det finnas fel i systemet som inte syns eller märks, vilket 
kan ha en stor påverkan på systemet under drift. Att designa säkra system är svårt, men en bra 
strategi är att bryta ner problemen till mindre bitar som enklare kan lösa problemen (Hernan, 
Lambert, Ostwald och Shostack, 2006).  
Under designfasen är det viktigt att ha de krav som utvecklades i tidigare faser i åtanke. Allt 
eftersom designfasen fortgår måste kraven justeras för att säkra att systemet gör de saker som 
användarna vill ha, en så kallad verifikation.  
I designfasen måste kostnader och scheman återgranskas och jämförs med de finansiella 
specifikationerna för att försäkra sig om att projektet håller budgeten. Ifall det upptäcks i 
designfasen att projektet inte kan hålla budgeten, är det viktigt att projektet avbryts eller 
återgår till planeringsfasen för att ändra målen med projektet. Men är planeringen grundligt 
utförd är risken liten att ändringar i designfasen behöver göras. I stort sett behöver alla 
designproblem vara lösta innan slutet av det sista designsteget.  
Viktiga detaljer måste finnas uppritade i diagram och en rapport där projektets konstruktion 
och kostnader uppskattas, samt ett konstruktionsschema. I slutet av fasen är det viktigt att 
kostnaderna ligger inom den förutbestämda budgeten, annars måste designen ändras för att 
överensstämma med budgeten, eller avbryta projektet. Det är viktigt att detaljerna i 
konstruktionsdokumenten följer de standards som skapats i de tidigare faserna (Brown och 
Nash, 1988) 
Det är viktigt att användningsfallsdiagrammen blir väl utformade eftersom de betraktas av 
utvecklarna som viktiga för att få en uppfattning om vad systemet ska ha för funktioner och 
hur det ska fungera. Detta gör det enklare att sedan implementera det nya systemet.  

Tre stora projekt som har misslyckats, bland annat på grund av fel val av designstrategi, dåligt 
utförda modeller och brist på tanken av säkerhet, är Registry Office System, UK, Centrica 
PLC, UK och Dept. Homeland Security. 

 

Registry Office System - UK 
Datum: mars 2007     
Kostnad: $12 miljoner 

Det nya systemet för att registrera födslar, giftermål och dödsförklaringar i England köptes 
från ett företag i USA och skulle anpassas för den engelska marknaden. Anpassningen 
misslyckades och det uppstod ett flertal fel i systemet eftersom det inte kunde hantera den 
stora mängden data som överfördes i systemet. Efter att användarna hade lagt till information 
försvann den data som skulle sparas i systemet. 

Systemet dem köpte in från USA var baserat för den amerikanska marknaden vilket mynnade 
ut till att efter implementeringen innehöll systemet fortfarande gamla datafält som endast var 
relevanta för den amerikanska marknaden, vilket gjorde att organisationen inte kunde utföra 
sitt arbete (Thomas, 2007). 
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Centrica PLC, UK 
Projektnamn: Jupiter 
Datum: februari 2007  
Kostnad: $6340 miljoner 

Systemet skulle kombinera gasräkning och elräkningen till en enda faktura, men det 
misslyckades på grund av att utvecklarna valde bristfällig hårdvara, det blev även fel vid 
integreringen av systemet och modellerna utfördes inte på ett korrekt sätt i designfasen. Detta 
resulterade till att det nya systemet inte kunde integreras på ett tillfredsställande sätt och de 
fick anställa 2500 personer för att reda ut de fel som systemet hade gjort med fakturorna 
(O’Connell  och  Dey, 2008). 

 

Dept. Homeland Security 
Projektnamn: Railhead 
Datum: augusti 2008  
Kostnad: $500 miljoner 

Uppgraderingen av de befintliga anti-terrorspårningssystemen misslyckades på grund av dålig 
arkitektur, undermåttlig säkerhet och kvalitetsmissar. Systemet kunde inte heller hantera enkla 
söktermer som ”and or och not”. 
 
För att integrera systemet valde utvecklarna att använda sig utav XML-filer, vilket inte var det 
optimala för systemet. Det upptäcktes redan i designfasen att det skulle uppstå problem med 
att integrera systemet med XML-filer, men istället för att avbryta och använda sig av en annan 
teknik valde de att fortsätta med XML-filerna (Thibodeau, 2008). 
 
 

4.7 Analys av designfasen 

I vår undersökning av designfasen har vi inte upptäckt någon större mängd av projekt som har 
misslyckats på grund av att stegen i designfasen är bristfälligt utförd.  

Efter att ha studerat ett antal olika projekt som har misslyckats i designfasen har vi bland 
annat kommit fram till att när de olika modellerna som utvecklas i fasen utförs på ett 
bristfälligt sätt, kan det leda det till att projektet blir misslyckat. Eftersom modellerna används 
och följs i implementeringsfasen, är det viktigt att de är korrekt utförda i designfasen för att 
det inte ska uppstå stora fel som till exempel att säkerheten glöms bort i modellerna och även 
att viktig data glöms bort.  

Vid köp av färdiga system är det viktigt att veta vilka funktioner det färdiga systemet har och 
vara säkra på att det köpta systemet går att implementera utan att utföra stora ändringar som 
kan göra att systemet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi har noterat i vår 
undersökning att projekt har fått läggas ner helt och hållet eftersom det har krävts för stora 
ändringar i det inköpta systemet som har lett till att budgeten och tidsramen inte har kunnats 
hålla. 
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I designfasen är det viktigt att hårdvaran som väljs är kompatibelt med existerande hårdvara 
för att inte oväntade fel ska uppstå. Det är även viktigt att välja programmeringsspråk som 
utvecklarna är vana att arbeta med och att det går att implementera med eventuellt befintliga 
program. 

 

4.8 Empirisk undersökning implementeringsfasen 

I implementeringsfasen är det viktigt att projektledaren delar ut arbetsutgifterna till den 
person som kan utföra uppgiften bäst. Utvecklarna måste ha kunskapen inom rätt teknologi, 
det vill säga den tekniken som kommer att användas i projektet, innan projektledaren kan ha 
förtroende för dem. 

Det är viktigt att välja rätt programmeringsspråk då implementeringen av systemet ska börja 
eftersom fel val kan leda till komplikationer som till exempel att projektet drar ut på tiden då 
utvecklarna behöver lära sig det nya programmeringsspråket.  

För varje process i implementeringsfasen så måste en utvecklare testa olika delar och 
funktioner i systemet. Eftersom många delar av systemet utvecklas samtidigt så är det svårt att 
utföra ordentliga tester av samtliga delar och funktioner. Om ett fel hittas i systemet leder det 
till att kunden kommer med klagomål om detta, men då kommer utvecklaren hävda att de har 
utvecklat systemet efter vad som är bestämt i systemkraven i ett tidigare skede (Silverman och 
Duane Morris 2002). 

Det uppstår ofta fel i acceptanstestet, vilket leder till att tester måste utföras ett flertal gånger 
innan systemet kan installeras. 

Några fel som bidrar till att testningarna inte kan utföras korrekt är följande: 

• Bristfälliga krav som inte kan testas 

• Bristfälliga eller oplanerade tester som leder till att systemet inte kan testas utförligt 

• Oinsatta användare som inte förstår meningen med testningarna 

• Otillräckligt med tid för att utföra testerna på grund av att projektet är försenat 

För att bygga upp användarnas förtroende med systemet och utveckla deras erfarenheter i 
företaget bör de utföra acceptanstestet. För att kunna utföra bra acceptanstest behöver testarna 
ha utförligt planerade tester, ha tillräckligt med kunskap om systemet och ordentligt med tid 
(Coley Consulting, 2005). 

Tre stora projekt som har misslyckats i implementeringsfasen, bland annat på grund av att 
testningar inte har utförts på ett korrekt sätt samt tekniska problem vid implementeringen, är 
HM Revenue and Customs (UK), New South Wales Government (Australien) och Denver 
Airport Baggage System 
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HM Revenue and Customs, UK 
Datum: juli 2008  
Kostnad: $5,6 miljarder 

Fel i mjukvara och processer för att hantera dataresultat vid skattehanteringen gjorde att 
felaktiga utbetalningar av skatten betalades ut för ett värde av flera miljarder. Det blev även 
fel i gränssnittet, när användarna fyllt i information på en sida och skulle gå vidare till nästa 
sida försvann den ifyllda informationen, vilket fick förödande konsekvenser för användarna. 
(Computing, 2008)  

Även när tidigare data skulle redigeras skapades en ny datafil istället för att uppdatera den 
gamla datafilen. Detta berodde på att det fanns programmeringsfel i mjukvaran vilket är 
resultat av att utvecklarna var dåligt insatta i vad organisationen ville att systemet skulle 
göra.(Ungoed-Thomas, 2008) 

 

New South Wales Government - Australia 
Projektnamn TCARD  
Datum: november 2008  
Kostnad: $370 miljoner 

Ett smart card skulle möjligöra att endast en biljett skulle behövas användas till tåg, färjor och 
bussar. Projektet som skulle bli klart 2000 men på grund av kvalitetsproblem och tekniska 
problem fick projektet avbrytas 2007.  

Tanken var att systemet skulle vara lätt att använda för resenärerna men istället blev det ett 
alldeles för komplicerat, det vill säga att användarna hade problem med att använda systemet 
(Salusinszky, 2008). 

 

Denver Airport Baggage System 
Projektnamn TCARD  
Datum: augusti 2005  
Kostnad: $370 miljoner 

Projektet startades för att skapa ett system som automatiskt skulle hantera passagerarnas 
bagage över hela Denvers flygplats men misslyckades vid implementeringen. Systemet skulle 
integrera de tre olika avgångshallarna, men systemet fungerade bara för en hall, detta gjorde 
att de andra två avgångshallarna fick skötas manuellt.  

Men även i den avgångshall där systemet var installerat, fungerade inte systemet som 
förväntat. Underhållet som kostade $1 miljon i månaden, blev för dyrt och projektet blev 
misslyckat. (Calleam Consulting,  2008) 
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4.9 Analys av implementeringsfasen 

I vår undersökning av implementeringsfasen har vi kommit fram till att denna fas har minst 
påverkan då det gäller misslyckade projekt av de fyra faserna i systemutvecklingens livscykel.  

Det viktigaste steget i implementeringsfasen är teststeget, det är viktigt att testerna utförs 
noggrant, korrekt samt att personen som utför testningen har förståelse för vad som ska testas 
och hur systemet ska fungera. Men även om testerna utförs på ett korrekt sätt är det omöjligt 
att testa alla möjliga alternativ, vilket gör att det kan dyka upp fel efter att systemet har 
implementerats.  

Den projektansvarige har en viktig del i denna fas, eftersom han är ansvarig över att 
utvecklarna följer de standards och specifikationer som är utvecklade i de tidigare faserna 
samt att den ansvarige delegerar ut uppgifterna till personer som har rätt kunskap för att utföra 
uppgiften. Även att programmeringsspråket väljs efter vilken kunskap som finns hos 
utvecklarna i projektet.    
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5 Slutsats 

I vår uppsats ville vi få fram vilken fas i systemutvecklingens livscykel som är den mest 
bidragande orsaken till att IT-projekt blir misslyckade. Under vår studietid på Uppsala 
Universitet har vi stött på olika metoder att arbeta med för att lyckats med olika projekt. Efter 
att vi har läst i olika artiklar under studiernas gång har vi upptäckt att upp till 70 % av alla IT-
projekt anses som misslyckade. Det vi ville undersöka var varför så många IT-projekt 
misslyckas och hitta en koppling till vilken fas i systemutvecklingens livscykel som är den 
bidragande fasen till ett misslyckat projekt. 

 

5.1 Mest bidragande fasen till ett misslyckat IT-projekt  

Efter att vi har gjort en undersökning av ett flertal större IT-projekt som har ansetts som 
misslyckade under de senaste åren, har vi kommit fram till att projekten har misslyckats på 
grund av en mängd olika faktorer. Några av dessa faktorer är bland annat att systemen har 
varit för komplexa, organisationen har inte exakt vetat vad de vill att systemet ska ha för 
funktioner och vilka krav de har på systemet samt även vid implementeringen har inte 
testningar utförts på ett korrekt sätt. 

När vi gjort vår undersökning på projekt som har misslyckats i design- och 
implementeringsfaserna kan vi göra en koppling till att det i många fall uppstår problemen 
redan i planeringsfasen eller i analysfasen. Till exempel då det uppstår fel vid 
implementeringen kan det bero på att kravdefinitionen är dåligt utförd vilket egentligen är den 
bidragande orsaken till att implementeringsfasen anses som den misslyckade fasen. När de 
modeller som utförs i designfasen anses vara de bidragande orsakerna till att ett projekt kallas 
misslyckat, kan det bero på dåligt insamlade krav som görs i analysfasen. När komplexiteten 
och storleken av projektet har blivit den bidragande orsaken i design- och 
implementeringsfaserna kan det faktiska felet ligga i planeringsfasen där dem inte har gjort en 
ordentlig undersökning av hur stort projektet kommer att vara. 

Planeringsfasen och analysfasen anser vi vara de faser som måste utföras korrekt i 
systemutvecklingens livscykel. Av de två ovan nämnda faserna anser vi att planeringsfasen är 
den fas som är viktigast att utföra så utförligt som möjligt när ett IT-projekt utveckla för att 
undvika att projektet ska bli misslyckat. I planeringsfasen struktureras hela projektet upp och 
viktiga aktiviteter utförs som påverkar de andra faserna.  

Det första viktiga dokumentet som utförs i planeringsfasen är möjlighetsanalysen, där de 
inblandade i projektet ska identifiera riskerna med bland annat storleken och kostnaderna för 
projektet. Här bestäms även ifall projektet ska fortsätta eller avbrytas.  

Vi anser att ifall detta dokument utförs noggrant och korrekt av de inblandade i projektet är 
risken mindre att utvecklingen av systemet blir misslyckat, eftersom projektet kan anses vara 
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för riskabelt att fortsätta utveckla. Därefter kan organisationen bestämma sig för att avbryta 
projektet i ett tidigt skede utan en större förlust av tid och pengar. Det kan även upptäckas att 
projektet kommer bli allt för komplex och kan även då fatta ett beslut ifall de vill fortsätta 
med projekt som eventuellt kan bli för avancerat att bygga.  

Det andra steget som vi anser är viktigt i planeringsfasen är projektledningssteget. När 
projektstorleken ska identifieras anser vi att det är viktigt att de inblandade i projektet inte är 
för optimistiska och har en realistisk bild av hur stort projektet egentligen kommer att bli för 
att undvika att det misslyckas. 

Ifall identifieringen av projektstorleken inte har utförts på ett korrekt sätt och blivit felaktig 
kommer det att ha negativa effekter på skapandet av projektplanen. Eftersom projektplanen 
schemalägger alla aktiviteter i projektet, är det viktigt att projektstorleken har identifierats 
korrekt, annars kan det få förödande konsekvenser för de efterföljande faserna och detta 
medför att felaktig planering bidrar till att hela projektet kan bli försenat och kommer därmed 
anses som misslyckat. Vi har sett projekt som har dragit över på tiden i upp till 10 år på grund 
av projekten har vuxit sig allt för stora under utvecklingens gång.  

Det sista steget som vi anser är viktigt i planeringsfasen är att anställa personalen till 
projektet. Anställs det fel personal i detta steg kan det få konsekvenser i varenda steg i 
följande faser. Är det okunnig personal som inte är insatta i projektet och ska sedan samla i de 
viktiga kraven i analysfasen som ligger till grunden för vad systemet ska göra, medför detta 
att hela projektet kan komma att misslyckas. Det kan även få konsekvenser ifall det anställs 
fel personal när projektet ska börja med designfasen, när till exempel databaser ska 
konstrueras för att hantera stora datamängder, detta behövs utföras av kunnig personal för att 
undvika fel i systemet.   

Analysfasen anser vi också är en viktig fas, men den har inte lika många viktiga aktiviteter 
som kan påverka utvecklingen av projektet på ett lika negativt sätt som planeringsfasens 
aktiviteter.  

Vi anser att den viktigaste aktiviteten i analysfasen är att samla in de krav som behövs för att 
utveckla systemet på ett tillfredsställande sätt för att undvika att projektet kommer att anses 
som misslyckat. De flesta fall vi har undersökt som har misslyckats i analysfasen är kopplade 
till kravinsamlingen. När kravinsamlingen utförs på ett bristfälligt sätt leder det till att 
systemets alla funktioner inte uppmärksammas, det kan orsakas av att utvecklarna inte får all 
nödvändig information av användarna eller att utvecklarna som samlar in kraven inte har rätt 
kompetens för att utföra uppgiften När kraven har blivit dåligt insamlade kan det leda till att 
utvecklarna skapar funktioner till systemet som är enklast för dem att utveckla istället för att 
skapa funktioner som är mest effektiva för organisationen. 

Det kan även dyka upp fler krav allt eftersom projektet fortgår, detta leder till att budgeten 
överskrids och tidsramen oftast inte kan hållas. De nya kraven kan dyka upp väldigt sent i 
projekten, allt eftersom användarna blir mer insatta i systemet och upptäcker fler funktioner 
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de vill ha implementerade. Detta kan undvikas genom att ha en tydlig och korrekt 
kravinsamling samt att även inneha en tydlig specifikation om hur nya krav ska hanteras för 
att undvika så kallad scoop creep. 

De resterande stegen i analysfasen är också viktiga för utvecklingen av ett projekt. Men vi har 
inte sett att de har en lika stor negativ påverkan för projektet eller de andra faserna i 
systemutvecklingens livscykel. 

 

5.2 Fortsatt forskning 

Vår studie har visat att planeringsfasen i systemutvecklingens livscykel är en viktig fas för att 
undvika att projekt ska anses som misslyckat. Fortsatta studier kan göras på ifall val av 
metoder kan ha en annan påverkan på de olika faserna. 
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