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Abstract 

The continuous changing business world leads to the fact that companies constantly 

have to face new challenges. The collaboration between the business and IT has 

therefore become an issue within organizations. Business faces the problem to handle 

the complex business processes, information and infrastructure and IT needs to give 

maximum value to the business processes, in order to be in the game of the top 

competitive organizations. This results in one of the reasons for companies to work 

with Enterprise Architecture (EA). EA is the holistic view of the organization and the 

organization’s information, applications and information technology strategy. Related 

to the work with EA, EA-framework can be used to get a standardized way of 

structured EA. To improve the work with EA, framework helps to map the business 

environment, processes and IT. The existence of many frameworks and the different 

perspective about frameworks being a must have or not, to work with structured EA, 

can make the process for choosing a framework difficult for the company. Therefore, 

we see a need to study the framework’s role in an EA work. This thesis is based on 

assumptions from an empirical study, based on six interviews with Enterprise 

Architectures. The Enterprise Architectures used in the empirical study have been 

sharing their views of their work with EA and frameworks. The result of the empirical 

study shows that the framework can been seen in three different perspective. In which 

way the framework has been implemented, related to how it is used makes the base 

for the role of a framework in a practical EA work.  The thesis conclusions is based 

on the analysis of three perspectives of the roles of framework and shows that the 

framework can be seen in the role as a; tool for the architecture, tool for starting up a 

practical EA work and finally as a tool for the personal development. 
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Sammanfattning 

Förändringar i affärsvärlden leder till att företag idag ständigt ställs inför nya 

utmaningar. Samverkan mellan affärsverksamheten och IT har därför blivit en viktig 

aspekt inom organisationer. Företag står inför problemet att hantera sina komplexa 

affärsprocesser, information och infrastruktur, relaterat till att IT bör ge maximala 

värden för affärsprocesserna. Det för att verksamheterna ska vara med i spelet bland 

de konkurrenskraftiga organisationerna, vilket leder till en av anledningar till att 

företagen kommer i kontakt med Enterprise Architecture (EA). EA kan ses som en 

helhetsbild av organisationen och dess information, applikationer och infrastruktur. 

Relaterat till EA, kan EA-ramverk vara till hjälp för att få ett strukturerat arbetssätt. 

För att förbättra arbetet med EA hjälper ramverket till att kartlägga 

verksamhetsmiljön, processer och IT. Existensen av ett stort antal olika ramverk och 

de olika perspektiven på om ett ramverk är ett måste eller inte för verksamheten vid 

EA-arbetet, kan problematisera processen för verksamheter att veta om det ska välja 

ett ramverk och vilka effekter det skulle ge. Vi ser därför ett behov att av undersöka 

ramverkets roll i ett praktiskt EA-arbete. Studien är baserad på antaganden av en 

empirisk studie bestående av sex stycken Enterprise arkitekter. Enterprise arkitekterna 

har delat sina vyer av deras arbete med EA och ramverk. Resultatet av den empiriska 

studien visar att ramverkets roll kan dras utifrån tre perspektiv. Hur ramverket har 

implementerats, kopplat till hur det används utgör grunden för vilken roll ramverket 

har i det praktiska arbetet. Forskningens slutsatser visar att ramverket kan ses som; ett 

hjälpmedel för arkitekten, en inkörsport för det övergripande EA-arbetet och slutligen 

som ett hjälpmedel för en personlig karriärutveckling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Enterprise Architecture, EA, Ramverk, Roll, TOGAF, Zachman  



 
 

Förord 

 

Vår kandidatuppsats är skriven under våren 2012 vid Instutionen Handels- och IT på 

Högskolan i Borås. Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Patrik Hedberg som har 

varit engagerad och stöttat oss i vårt arbete med uppsatsen.  

 

Vi vill också tacka alla de personer och organisationer som vi har varit i kontakt med, 

Åsa Lindström på Acando, Mats Gejnervall på Capgemini, Håkan Edvinsson på 

Informed Decisions, Jan Boberg på Astra Zeneca, Magnus Johansson på Volvo IT & 

Björn Ekstedt på Vattenfall 

 

Saga Willysson & Carina Brandt 

 

  



 
 

Innehåll 

 

1. Inledning .................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .............................................................................................................. 1 

1.2 Problemområde .................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ..................................................................................................................... 2 

1.4 Forskningsfrågor .................................................................................................. 2 

1.5 Målgrupp .............................................................................................................. 3 

1.6 Disposition ........................................................................................................... 3 

2. Metod ......................................................................................................................... 5 

2.1 Kunskapskaraktärisering ...................................................................................... 5 

2.2 Vetenskapligt synsätt ........................................................................................... 5 

2.3 Ansats ................................................................................................................... 6 

2.4 Forskningsstrategi ................................................................................................ 7 

2.5 Datainsamlingsmetod ........................................................................................... 7 

2.5.1 Teoretiskt referensram .................................................................................. 7 

2.5.2 Intervjuer ....................................................................................................... 7 

2.5.3 Urval av intervjupersoner ............................................................................. 8 

2.6 Analysmetod ........................................................................................................ 9 

2.7 Utvärderingsmetod ............................................................................................... 9 

2.7.1 Validitet......................................................................................................... 9 

2.7.2 Reliabilitet & Tillförlitlighet ......................................................................... 9 

2.8 Sammanfattning av vald metod ......................................................................... 10 

3. Teoretisk referensram .............................................................................................. 12 

3.1 Om litteraturen ................................................................................................... 12 

3.2 Sammanställning av litteraturstudie ................................................................... 12 

3.2.1 Framväxten av Enterprise Architecture ...................................................... 12 

3.2.2 Enterprise Architecture ............................................................................... 13 

3.2.3 Arkitekturnivåer .......................................................................................... 14 

3.2.4 Faktorer för ett lyckat EA-arbete ................................................................ 15 

3.2.5 Enterprise Architecture Ramverk ............................................................... 15 

3.2.6 Att välja EA-ramverk .................................................................................. 16 

3.2.7 Zachmans Framework ................................................................................. 17 

3.2.8 The Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) ............... 18 

3.2.9 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) ................................ 19 

3.2.10 The Federal Enterprise Architecture Framework (FEA) .......................... 21 

4. Empiri ...................................................................................................................... 22 



 
 

4.1 Acando ............................................................................................................... 22 

4.1.1 Erfarenheter av ramverken .......................................................................... 22 

4.1.2 Kunders erfarenheter av ramverk ................................................................ 22 

4.1.3 Faktorer till att kunder kontaktar Acando kopplat till EA-arbete ............... 22 

4.1.4 Ändvändning av ramverk vid EA-arbete .................................................... 23 

4.1.5 Organisatoriska aspekter att ta hänsyn till vid valet av ramverk ................ 23 

4.1.6 Trender inom ramverken............................................................................. 23 

4.2 Capgemini .......................................................................................................... 23 

4.2.1 Erfarenheter av ramverken .......................................................................... 24 

4.2.2 Faktorer till att kunder kontaktar Capgemini kopplat till EA-arbete .......... 24 

4.2.3 Organisatoriska aspekter att ta hänsyn till vid valet av ramverk ................ 24 

4.2.4 Användning av ramverk vid EA-arbete ...................................................... 24 

4.2.5 Trender inom ramverken............................................................................. 24 

4.3 Informed Decisions ............................................................................................ 25 

4.3.1 Erfarenheter av ramverken .......................................................................... 25 

4.3.2 Faktorer till att kunden kontaktar Håkan .................................................... 25 

4.3.3 Organisatoriska aspekter att ta hänsyn till vid valet av ramverk ................ 25 

4.3.4 Trender inom ramverken............................................................................. 26 

4.3.5 Arbetet med EA .......................................................................................... 26 

4.4 Astra Zeneca ...................................................................................................... 26 

4.4.1 Erfarenheter av ramverken .......................................................................... 26 

4.4.2 Arbetet med ramverket och externa konsulter ............................................ 26 

4.4.3 Implementeringen av TOGAF .................................................................... 26 

4.4.4 Motiv till valet av TOGAF ......................................................................... 27 

4.4.5 Arbetet med EA kopplat till TOGAF .......................................................... 27 

4.5 Volvo IT ............................................................................................................. 27 

4.5.1 Erfarenhet av ramverk................................................................................. 28 

4.5.2 Arbetet med EA .......................................................................................... 28 

4.5.3 Stöd från IT-konsult .................................................................................... 28 

4.6 Vattenfall............................................................................................................ 28 

4.6.1 Erfarenhet av ramverk................................................................................. 29 

4.6.2 Starten av EA-arbetet .................................................................................. 29 

4.6.3 Användning av ramverk .............................................................................. 29 

5. Analys och resultat ................................................................................................... 31 

5.1 Kapitlets upplägg ............................................................................................... 31 

5.2 Att använda ett ramverk eller inte ...................................................................... 31 

5.3 Hur görs valet av ramverk.................................................................................. 33 



 
 

5.4 Användning av EA-ramverk .............................................................................. 33 

5.5 EA-ramverkets roll utifrån empirisk studie ....................................................... 34 

5.6 Avslutande analysdiskussion ............................................................................. 36 

5.7 Resultat .............................................................................................................. 36 

5.7.1  Valet av ramverk ........................................................................................ 36 

5.7.2 Ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet ................................................. 38 

6. Slutsats och diskussion ............................................................................................ 40 

6.1 Slutsats ............................................................................................................... 40 

6.2 Diskussion .......................................................................................................... 41 

6.3 Utvärdering av forskningsstrategi ...................................................................... 42 

6.4 Metodreflektion.................................................................................................. 42 

6.4.1 Teoretisk referensram ................................................................................. 42 

6.4.2 Intervjuer ..................................................................................................... 42 

6.5 Utvärderingskriterier .......................................................................................... 43 

6.5.1 Validitet....................................................................................................... 43 

6.5.2 Reliabilitet & Tillförlitlighet ....................................................................... 43 

6.6 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................. 43 

7. Referenser ................................................................................................................ 44 

7.1 Elektroniska källor ............................................................................................. 45 

Bilaga A ....................................................................................................................... 48 

Bilaga B ....................................................................................................................... 49 

 
Figurförteckning  

Figur 1: Vår tabell av kunskapsbehovet och förväntat resultat      5 

Figur 2: Hermeneutisk spiral           6 

Figur 3: Grader av strukturering av en intervju        8 

Figur 4: Vår sammanfattandemodell av vald metod och tillvägagångssätt    11 

Figur 5: Enterprise Architecture as a Cross-layer View of Aggregate Artifacts   15 

Figur 6: Egenkonstruerad sammanställning av krav på ramverk enligt P. Närmans 

artikel (2008)            17 

Figur 7: Zachmans Framework         18 

Figur 8: TOGAF ADM          20 

Figur 9: Vår tabell av den intervjuades arbetsroll på företaget relaterat till ramverk   31 

Figur 10: Vår tabell med aspekter kring varför ett ramverk väljs att användas    33 

Figur 11: Vår egenutvecklade modell med faktorer för val av ramverk    38 

Figur 12: Vår egenutvecklade modell av tre perspektiv på ramverkets roll    39 

      



1 

 

1. Inledning 
 

I den inledande delen som följer presenteras området Enterprise Architecture och 

ramverk samt bakgrunden till denna uppsats. Vi går igenom problemområde, syfte, 

forskningsfrågor och målgrupp. Avslutningsvis ges en disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund  
1987 skrev John Zachman en artikel om utmaningen att hantera komplexiteten i 

informationssystem (Zachman, 1987), vilket blev början för begreppet Enterprise 

Architecture (EA) (Sessions, 2007). Zachman ansåg att affärsnytta på bästa sätt 

uppnås genom en helhetssyn på systemarkitekturer. En helhetssyn fås genom att titta 

på problem ur viktiga perspektiv, vilket var grunden i Zachmans System Architecture 

Framework, som senare blev ett Enterprise Architecture Framework (Sessions, 2007). 

Numera handlar EA om logiken att få kärnprocesserna och IT-infrastrukturen att 

återspegla standardiseringen och integreringen av ett företags verksamhetsmodell. EA 

är därför inte en IT fråga, utan en verksamhetsfråga (Ross, Wiell, Robertson, 2006). 

 

Intresset för EA har under den senaste tiden ökat (Magoulas, Hadzic, Saarikko & 

Pessi, 2012, se Schöenherr, 2009). EA blir allt viktigare för organisationer i och med 

att affärsvärlden förändras mer än någonsin.  De mest framgångsrika företagen har 

skapat en stabil grund genom att digitalisera sina kärnprocesser. Den stabila grunden 

gör ett företag både effektivare och mer flexibelt än konkurrenterna. De 

framgångsrika företagen har även definierat hur de vill göra affärer (en 

verksamhetsmodell), processer och infrastruktur för deras nuvarande och framtida 

verksamhet (Ross, Wiell, Robertson, 2006). Organisationer står alltså idag inför en 

omvärld med osäkerhet. Krävande omständigheter begär ett noga övervägande för 

vilka produkter eller tjänster som ska erbjudas till vilken tidpunkt. Samtidigt är 

konkurrenterna inte längre begränsade till samma geografiska område utan 

organisationer tävlar med andra på en global marknad. Utifrån det har EA fått mycket 

uppmärksamhet. EA har även uppmärksammat för att minska komplexitet, öka 

förändringsbarheten och skapa grund för utvärdering (Magoulas et al. 2012). 

 

I samband med EA talas det ofta om ramverk, där Zachmans Framework, the Open 

Group Architecture Framework (TOGAF) och U. S Department of Defense 

Architecture Framework (DoDAF) är de mest omtalade. Ramverken används som 

stöd för EA-arbetet (Lindström & Heymowska 2005). Ramverket kan betraktas som 

en konceptuell struktur för vad EA ska innehålla och hur verksamheter skapar det 

genom en uppsättning av modeller, principer, metoder och visualisering som en guide 

för utvecklingen av EA (Franke, Höök, König, Lagerström, Narman, Ullberg, 

Gustafsson & Ekstedt, 2009). Ramverket är också avsett för att instruera utövare i hur 

EA ska tillämpas inom organisationen. Ramverken har skilda åsikter om vad EA 

exakt innebär och hur det bäst bör administreras, vilket gör det svårt för utövarna 

(Magoulas et al. 2012, s. 88). Även Franke et al. (2009) menar att det inte finns någon 

enighet om det rätta innehållet i ett EA-ramverk. 

 

TOGAF, DoDAF och Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) är ramverk 

för EA som skiljer sig angående olika vyer för EA modellerandet och har olika grad i 

hur vyerna ska specificeras (Tang, 2004). Flera experter har poängterat fördelarna 
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med ramverk, som till exempel att det ger en gemensam bas för att förklara och förstå 

vyer i EA-modeller (Närman, 2008). En annan fördel med ett ramverk är att det kan 

hjälpa till att definiera begrepp och att en stor svårighet är att skapa en gemensam 

begreppsvärld (Närman, 2008).  

 

1.2 Problemområde  
Intresset för EA har som beskrivits ovan ökat, vilket leder till att fler verksamheter 

kommer i kontakt med EA-ramverk (Magoulas et al. 2012, se Schöenherr, 2009). 

Genom att studera befintlig forskning har vi konstaterat att det finns flera ramverk att 

arbeta med, vilket innebär att fler och fler verksamheter ställs inför ramverksfrågor. 

Ett exempel på en ramverksfråga kan vara vilket ramverk företaget ska välja. Det 

finns många ramverk och Schekkerman (2004) menar att det är ett dilemma att skapa 

eller välja ett EA-ramverk. Enligt en artikel skriven av P. Närman (2008) menar 

experter inom EA, att strukturen som ett ramverk ger är en nödvändig utgångspunkt 

för att lyckas med EA och det finns en uppsjö med ramverk för verksamheter att välja 

bland vid grundandet av ett EA-arbete (Närman, 2008). Som utgångspunkt för 

uppsatsen började problemdiskussionen i problematiken för val av ramverk. 

 

Till en följd av problematiken att välja ramverk ser vi en kontrast i ett resonemang 

som P. Allega (Närman, 2008) har. Han anser att det inte är relevant att gräva ner sig i 

valet av ramverk, eftersom han aldrig har sett en EA introduktion gå snett på grund av 

fel val av ramverk och för att det mestadels görs en anpassning av ramverket till 

verksamheten (Närman, 2008). En motpol till resonemanget förs av Schekkerman 

(2004) när han talar om att verksamheter ställs inför många val, inte bara ramverk 

utan också val för stödjande metoder och tekniker som måste göras. Beslut som rör 

strategi, affärsmål, informationsbehov, datakartläggning, val av hård- och mjukvara 

styrs också av ramverket (Schekkerman, 2004, s. 20). Ross, Weill & Robertson 

(2006) menar att det är en liten andel av företagen som arbetar med EA på ett bra sätt, 

vilket de ser som en konkurrensfördel. Hur kommer det sig att få lyckas bra i sitt 

arbete med EA och har ramverk någonting med det att göra? Vissa menar alltså att 

ramverk är nödvändigt för att få ett strukturerat arbetssätt för EA, medan andra menar 

att det inte bör läggs fokus på ramverk. Vi vill därför med denna uppsats ta reda på 

ramverkets faktiska roll i ett praktiskt EA-arbete. Det tar vi reda på genom studier av 

hur verksamheter använder ramverk i sitt dagliga EA-arbete.  

1.3 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för ramverkets roll i det 

praktiskt EA-arbete. Som beskrivs i problemdiskussionen (1.2) står de verksamma 

inom EA idag inför problemet om ett ramverk ska väljas och vilka förbättringar 

ramverket skulle bidra med (Schekkerman, 2004). Syftet är därför även att skapa 

förståelse för varför ett ramverk väljs, hur valet av ramverk går till samt hur 

ramverket sedan används. Eftersom uppsatsen bidrar med aspekter kring hur valet av 

ramverk går till, samt hur det sedan används och genererar perspektiv för ramverkets 

roll i ett praktiskt EA-arbete, kan den vara till stöd för verksamheter som arbetar med 

EA och är intresserade av att använda ramverk. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
Uppsatsens huvudfråga: 
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- Vilken roll har ramverket i ett praktiskt EA-arbete? 

 

För att kunna besvara huvudfrågan behövs det först redogöras för tre underliggande 

delfrågor: 

  

- Varför väljer verksamheter att använda ramverk? 

- Hur görs valet av ramverk? 

- Hur ser användningen av ramverk ut i det praktiska EA-arbetet? 

 

För att kunna placera ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet krävs det en förståelse 

för varför verksamheten väljer att använda ramverk. Till följd av det krävs det även 

kunskaper kring hur valet av ramverk görs. Genom att studera valet av ramverk, är det 

relevant att ta reda på aspekter som är avgörande för valet av ramverk och hur valet 

har gått till. Vidare vill vi även ta reda på hur användningen av ramverket ser ut i det 

praktiska EA-arbetet. Genom att svara på delfrågorna, kan sedan ramverkets roll i det 

praktiska EA arbetet lyftas fram. 

1.5 Målgrupp 
Ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet riktar sig till de intressenter som är 

verksamma inom organisationer som är bekanta med EA eller till verksamheter där 

man funderar kring att strategiskt arbeta med EA och ramverk. Uppsatsen riktar sig 

även till studenter och forskare inom området som är intresserade av att få en 

tydligare bild för ramverkets roll för eventuell vidare forskning. Vi ser även att 

uppsatsen kan vara till intresse för forskare eller IT-konsultverksamheter som 

utvecklar egna ramverk.  

1.6 Disposition 
Genom att presentera uppsatsens disposition önskar vi ge en ökad förståelse för 

uppsatsens uppbyggnad och struktur. 

 

Kapitel 1 – Inledning 

Här presenteras bakgrunden till ämnesvalet som sedan resulterar i en 

problemdiskussion som leder till vårt problemområde. Därefter presenteras studiens 

syfte och forskningsfrågor. Även målgrupp redogörs. 

 

Kapitel 2 – Metod 

Metodkapitlet inleds med en presentation av kunskapskaraktärisering, här presenterar 

vi även de vetenskapliga synsätt som är till grund för studien. Sedan redogörs studiens 

ansats, forskningsstrategi, datainsamlingsmetoder, analysmetod och 

utvärderingsmetod. Slutligen ges en sammanställning av vald metod. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Kapitlet består av en teoribildning om EA och ramverk baserad på tidigare forskning. 

Kapitlet ska ge en grundläggande förståelse för området och redogör för ramverk som 

nämns i Empiri (Kapitel 4). 

 

Kapitel 4 – Empiri 

Kapitlet redovisar en sammanställning av samtliga företagsintervjuer. Varje företag 

presenteras kort och därefter redovisas resultatet utifrån genomförd intervju som berör 

EA-arbetet relaterat till ramverk. 
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Kapitel 5 – Analys och resultat 

Här ges en analys i relation till de intervjuer som genomförts och som presenterats i 

Empiri (Kapitel 4) följt av resultat. Analysdelen är indelad i fem delar; Att använda 

ett ramverk eller inte, Hur görs valet av ramverk, Användning av EA-ramverk, EA-

ramverkets roll samt analysdiskussion. Avslutningsvis redovisas studiens resultat. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser och diskussion 

I kapitel 6 presenteras de slutsatser vi dragit utifrån studien om ramverkets roll i det 

praktiska EA-arbetet. För att kunna dra slutsatser kring den huvudsakliga 

forskningsfrågan, ges först svar på delfrågorna. I kapitlet diskuterar vi även vår syn på 

uppsatsens resultat, vi reflekterar över och delar våra åsikter om det redovisade 

resultatet. Det följs med en utvärdering av den av den använda forskningsstrategin, 

reflektion över den tillämpade datainsamlingsmetoden samt studiens validitet, 

reliabilitet & tillförlitlighet och förslag till fortsatt forskning delges. 

 

Kapitel 7 – Referenser 

Här presenteras de källor som vi refererat till i uppsatsen. 
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2. Metod   

 
I detta kapitel introduceras inledningsvis kunskapskaraktärisering följt av vårt 

vetenskapliga synsätt för att sedan motivera vår forskningsansats och 

forskningsstrategi. Därefter ges en beskrivning av datainsamlingsmetoder, urval, 

analysmetod och utvärderingsmetod. Avslutningsvis ges en sammanfattandemodell av 

metoden och tillvägagångssättet.  

2.1 Kunskapskaraktärisering  
Goldkuhl (2011) menar att kunskapskaraktärisering handlar om att förtydliga vad det 

är för kunskap som ska utvecklas. När nya kunskapsbidrag ska utvecklas är det 

relevant att analysera och ange detta för att säkerhetsställa att kunskapen genererar ett 

värdefullt tillskott. Det sker genom kunskapskaraktärisering. De formulerade 

kunskapsbehovens karaktär är sedan avgörande för kunskapsutvecklingens 

tillvägagångssätt (Goldkuhl, 2011). Vilket handlar om studiens metod. Goldkuhl 

(2011) menar att kunskapsutvecklingen kan delas in i olika kunskapsformer som 

handlar om vilken typ av kunskap som forskaren eftersträvar att utveckla. Utifrån 

problemformuleringen (1.2) såg vi följande kunskapsbehov: Vilken roll har ramverket 

i ett praktiskt EA-arbete? I vår studie avser vi därför att skapa en förståelse för 

ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet. Det i form av karaktäriserande kunskap. 

Karaktäriserande kunskap innebär kunskap som redogör för egenskaper hos ett 

kategoriserat och studerat fenomen. Karaktäriserande kunskap kan även handla om att 

redogöra för egenskapsvärden och variationen en specifik egenskapstyp kan 

förutsättas ha. Det genom tolkningar och klarläggningar av fenomenets karaktär. 

Karaktärisering innebär förståelseinriktad kunskap som inriktas på vad något är och 

belyser innebörder hos fenomen (Goldkuhl 2011). Tabellen nedan visar 

kunskapsbehovet i form av studiens huvudfråga och förväntat resultat. 

Figur 1, Vår tabell av kunskapsbehovet och förväntat resultat 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Utifrån vår forskningsfråga som berör ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet, har 

vi valt att grunda en hermeneutisk utgångspunkt för vår studie. Hermeneutik är en 

vetenskaplig riktning som handlar om tolkningslära, där man studerar, tolkar och 

försöker begripa grundbetingelserna för den mänskliga existensen (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 28). Eftersom vi studerat ramverkets roll i det praktiska arbetet, 

har en empirisk studie varit till grund för att kunna besvara forskningsfrågan. I den 

Kunskapsbehov  Förväntat resultat 

Huvudfråga: Vilken roll har ramverket 

i ett praktiskt EA-arbete?  

Skapa förståelse för ramverkets roll i 

det praktiska EA-arbetet i form av 

karaktäriserade kunskap. Det är till 

nytta för intressenter inom EA och 

genererar förståelse kring om 

ramverket är nödvändigt eller inte för 

att lyckas med EA-arbetet och 

förståelse för hur det kan användas i 

EA-arbetet.  
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empiriska studien har vi använt oss av Enterprise arkitekter. Deras beskrivningar av 

arbetet med EA och ramverk har sedan varit till grund för tolkningar av 

forskningsfrågan, ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet. Det innebär att den 

analys och de slutsatser som presenteras inte kan ses som en direkt sanning utan är 

tolkningar. 

 

En hermeneutisk utgångspunkt går ut på att forskaren ska förstå en annan människas 

handlingar. Genom språket ska förståelse ges till forskaren. Uppstår det en barriär i 

förståelsen i form av exempelvis att forskaren inte förstår intervjupersonens 

språkbruk; fackuttryck, eller innebörden av vissa begrepp, kan det påverka tolkningen 

av intervjupersonens handlingar i negativ bemärkelse (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2001). I den här studien är det därför viktigt att vi har en teoretisk förståelse för 

området EA och dess ramverk. Den hermeneutiska spiralen nedan, figur 2, har 

utgångspunkt i en bestämd förståelse av undersökningsområdet. Det innebär att 

forskaren i förväg känner till något om problemområdet. Utifrån den förståelsen 

skapar forskaren intressanta problem och frågor som återspeglar området som ska 

undersökas. Utifrån det kan sedan en dialog inledas. Baserat på de intryck och 

tolkningar som forskaren får utifrån svaren kan forskaren skapa en ökad förståelse, 

vilket genererar fler frågor och problem, som sedan skapar en ny dialog (Eriksson & 

Widersheim-Paul, 2001). Det beskrivna hermeneutiska tillvägagångssättet är till 

grund för tillvägagångssätt och metoden i vår studie.  

 
Figur 2, Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 

2.3 Ansats 
Inom forskning berör forskningsansatsen relationen mellan teori och empiri. De två 

vanligaste ansatserna inom forskning är deduktiv och induktiv ansats. Om teorin leder 

forskningen, är det ett deduktivt tillvägagångssätt eller om teorin är en utkomma av 

forskningen, är det ett induktivt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2011). 

 

Deduktion enligt Bryman & Bell (2011): 

Teori  Observation/fynd 

  

Induktion enligt Bryman & Bell (2011): 

Observation/fynd       Teori 
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Utifrån vår forskningsfråga om ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet, är ett 

hermeneutiskt synsätt som beskrivs ovan (2.2) utgångspunkten för vår studie. Det har 

genererat i ett arbete med en teoretisk referensram baserad på tidigare forskning, som 

har varit grunden för förståelse för området EA och även använts för att utforma 

relevanta intervjufrågor. I vår studie har vi därför inte använts oss fullt ut av en 

induktiv eller deduktiv ansats. Då vårt arbete med teorin skiljer sig från de beskrivna 

ansatserna ovan. Eftersom det finns luckor i forskningen kring praktiska fall för hur 

ramverket används och i vilken grad det används har vi studerat forskningsobjekten, 

med en lättare förankring i tidigare teori. Efter undersökningen har vi lyckats 

formulera ny teori, i form av aspekter kring ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet. 

Studiens analys är helt baserad på den empiriska insamlingen, men i utformningen av 

studiens resultat görs en jämförelse med den tidigare forskningen presenterad i den 

teoretiska referensramen. Jämförelsen görs för att tydliggöra ramverkets roll och 

aspekter kring dessa i det praktiska fallet. 

 

2.4 Forskningsstrategi 
Genom en empirisk studie med en hermeneutisk utgångspunkt, avser vår studie att 

skapa förståelse för ramverkets roll i ett praktiskt EA-arbete. Hermeneutiken menar 

att mänsklig verklighet är av språklig natur vilket gör att vi vill tolka den verklighet 

(Patel & Davidsson, 1994). Det har genererat i en kvalitativ forskningsstrategi. Enligt 

Bryman & Bell (2011) kan den kvalitativa forskningsstrategin ses som en strategi där 

ord betonas istället för kvantifiering i insamling och analys av data. Den kvalitativa 

forskningsstrategin betonar huvudsakligen ett induktivt synsätt på förhållandet mellan 

teori och forskning, där tyngdpunkten läggs på att generera teorier och förespråkar en 

syn av den sociala verkligheten som en ständigt skiftande och framväxande i 

egenskap av enskilda personers skapande (Bryman & Bell, 2011, s.27). 

2.5 Datainsamlingsmetod 
Här beskrivs datainsamlingen som har skett genom en iterativ process mellan arbetet 

med den teoretiska referensramen samt insamlingen av empirin. Här beskrivs även 

hur urvalet av företag och intervjupersoner har gått till. 

2.5.1 Teoretiskt referensram 

Den teoretiska referensramen består av en presentation av tidigare forskning inom 

området. Eftersom forskningsfrågan fokuserar på ramverkets roll, är det viktigt att 

förstå området EA och vad ett ramverk är. Genom att referensramen bygger upp en 

teoribildning av välkända ramverk, kan den användas för att förstå ramverk som 

benämns i Empirin. Urvalet av källor till den teoretiska referensramen har baserats på 

vetenskapliga artiklar och väl citerad litteratur, med undantag för ett fåtal artiklar från 

bransch tidningar som använts för att fylla kunskapsluckor där vetenskapliga artiklar 

saknas. Den teoretiska referensramen berör ramverk vilket har gjort att vi kommit i 

kontakt med större organisationer som ansvarar för ramverk och dess utveckling. Vi 

har använt oss av vetenskapliga artiklar samt litteraturer publicerade efter år 1998, 

med undantag för artikeln skriven av Zachman som är grunden till EA och 

publicerades 1987. Det har gjorts för att de teorier som används ska vara aktuella 

eftersom EA och ramverk är ett kontinuerligt förändrande område, nya forskningar 

och teorier genereras ständigt.  

2.5.2 Intervjuer 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju 

innebär att intervjun är strukturerad med definierade frågor, samt en viss frågeordning 
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och möjlighet till öppet svar ges intervjupersonen (Bryman & Bell, 2011). Den 

semistrukturerade intervjun har använts för att vi genom intervjupersonens öppna svar 

ska få en djupare förståelse för resonemangen kring arbetet med EA och ramverk. Det 

ger även intervjupersonen möjlighet att utrycka sitt perspektiv och sin uppfattning 

beroende på den bakgrund personen innehar inom det praktiska arbetet med EA. 

Intervjuerna har även anpassats efter de två urvalsgrupperna (beskrivs i kapitel 2.5.3). 

Det har gjorts eftersom samtliga verksamheter arbetar med EA på olika nivåer och 

sätt.  

 
Figur 3: Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002). 

 

Figuren ovan används för att tydliggöra vår utgångspunkt och användning av den 

semistrukturerade intervjun som beskrivs ovan.  

 

Intervjuerna har spelats in för att vi ska kunna arbeta med intervjuerna i efterhand och 

få en korrekt uppfattning av intervjupersonens perspektiv. Vilket enligt Patel & 

Davidson (2003) är ett sätt att försäkra sig om att tolkning av intervjupersonens 

beskrivningar har varit korrekt. 

2.5.3 Urval av intervjupersoner 

Vi har använt oss av en urvalsmetod som enligt Bryman & Bell (2011) kallas för 

”Snöbolls urval”. Urvalsmetoden Snöbolls urval innebär att forskaren skapar kontakt 

med en eller flera människor som är relevanta för forskningen. Genom dem etableras 

sedan kontakter med andra, exempelvis genom att de rekommenderar någon annan 

som de anser vara relevant för forskningen (Bryman & Bell, 2011). Vi har använt oss 

utav metoden, då vi fann Enterprise arkitekter via internetsökningar. Vi sökte i första 

hand efter Enterprise arkitekter på medelstora till större företag i Sverige. Vi 

kontaktade sedan den funna arkitekten via mejl där datum för intervju bestämdes. 

Efter utförd intervju, fick vi rekommendationer om ytterligare Enterprise arkitekter att 

kontakta. Ett exempel på detta är i form av att flera av Enterprise arkitekterna 

rekommenderat oss att kontakta en specifik Enterprise arkitekt.      

 

De personer som sedan valts ut för intervju är Enterprise arkitekter. Urvalet har 

baserats på de personer som har kunskaper om frågorna som är kopplade till vår 

huvudsakliga frågeställning: vilken roll ramverket har i det praktiska EA-arbetet samt 

arbetar med EA dagligen. Vi har valt att intervjua tre Enterprise arkitekter som är IT-

konsulter och tre arkitekter som arbetar med EA i sin egen verksamhet, vilket har gett 

oss två perspektiv. Det första perspektivet innebär att arkitekten som intervjuas talar 

utifrån samarbeten med kunder kring ramverk och har en övergripande bild av 

ramverksarbete i ett flertal antal företag. Det andra perspektivet innebär att Enterprise 

arkitekten talar direkt utifrån sin verksamhet och på en mer detaljerad nivå. Det har 

genererat i en ökad förståelse för hur Enterprise arkitekter ser på ramverk i relation till 
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EA, samt en större möjlighet att kunna placera ramverkets roll i EA-arbetet som är 

den huvudsakliga forskningsfrågan. 

 

2.6 Analysmetod  

Vi har använt oss av en kvalitativ insamlingsmetod; semistrukturerad intervju. 

Intervjuerna som har spelats in har transkriberats och sedan sammanfattats i textform. 

Vi har sedan valt att använda oss av ”Grounded theory ” som analysmetod. Grounded 

theory är en kvalitativ dataanalysmetod. Grounded theory har definierats enligt 

följande ”teori som är härledd från data, som systematisk samlats och analyserats 

genom hela forskningsprocessen”(Bryman och Bell 2011). I den här metoden är 

datainsamling, analys och eventuell teori nära relaterade till varandra (Bryman & 

Bell, se, Strauss and Corbin 1998:12). En central funktion i Grounded theory är att 

utveckla teori av insamlad data genom ett iterativt tillvägagångssätt. Det innebär att 

datainsamlingen och analysen utförs parallellt och hänvisar till varandra (Bryman och 

Bell 2011). Vårt tillvägagångssätt med analysmetoden har gjorts genom att 

helhetsanalysera varje intervju för att sedan dela in datamaterialet i kategoriseringar 

baserade på forskningsfrågorna (1.3). En helhetsanalys innebär att helheten i den 

insamlade informationen ses, för att sedan brytas ner i mindre delar och utse relevanta 

teman som ska belysas (Holme & Solvang, 1991). Syftet med kategoriseringarna är 

att möjliggöra sammanfattningar av den stora mängden insamlade data från de 

genomförda intervjuerna. Det för att i analysen kunna förtydliga stegen som utifrån de 

olika företagens beskrivningar leder till resultat kring ramverkets roll. 

2.7 Utvärderingsmetod  
Nedan presenteras validitet, reliabilitet och tillförlitlighet som är viktiga kriterier för 

att bedöma kvaliteten på denna kvalitativa studie. Arbetet med utvärderingskriterierna 

har skett kontinuerligt under hela studien.   

2.7.1 Validitet 

Inom den kvalitativa forskningstraditionen finns det flera olika synsätt på validitet. 

Vissa menar att det inte är relevant att nämnas för kvalitativ forskning för att det är så 

pass associerat till kvantitativ metodik (Svensson & Starrin, 1996). Det finns också 

flera förespråkare för validitetsbegreppet, vilka vi anser relevanta för vår studie. 

Validitet kan övergripande beskrivas som ett begrepp för ”mäter vi det vi säger oss 

mäta” (Jacobsen, 2007). Enligt Hartman (2003) ska forskningsmaterialet vara relevant 

för problemställningen, relaterat till både avgränsning och djup för att behandla kravet 

på validitet. Enligt Kvale (1989 se Svensson & Starrin 1996, s 211) är validering i 

kvalitativ forskning, i metod och analys och innebär kontroll av trovärdigheten, 

genom att försäkra att det finns empiriska belägg och att rimlig tolkning har gjorts 

(Kvale 1989, se Svensson & Starrin 1996, s 211). Om det finns en överrensstämmelse 

mellan verklighet och tolkning så finns validitet. Det är därför ett centralt 

kvalitetskriterium att tolkningen är förankrad med det empiriska underlaget (Olsson & 

Sörensen, 2011). I en kvalitativ studie är inte validitet enbart relaterat till 

datainsamlingen, utan den ska istället genomsyra strävan efter god validitet i 

forskningsprocessens alla delar (Patel & Davidsson, 2003, s 103). 

2.7.2 Reliabilitet & Tillförlitlighet 

Inom den kvalitativa forskningen sker mätning på ett annorlunda sätt, jämfört med 

kvantitativ forskning, eftersom den berör sociala vetenskapliga komponenter och inte 

siffror. Tillförlitlighet är därför ett kvalitetskriterium som främst används i kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2011, s. 41-42). Tillförlitlighet handlar om hur vida 



10 

 

undersökningen är konsekvent genomförd och att resultatet är hållbart över tiden 

(Svensson & Starrin, 1996, s 217). Begreppet reliabilitet får en annan betydelse i en 

kvalitativ forskning jämfört med en kvantitativ forskning. Reliabiliteten bör ses i en 

kvalitativ forskning ses mot bakgrunden av den unika situation som finns vid 

undersökningstillfället istället för att ställa samma fråga flera gånger vid olika 

tillfällen (Patel & Davidsson, 2003). Även kvalitetskriteriet reliabilitet och 

tillförlitlighet har arbetats med genomgående i studien.  

2.8 Sammanfattning av vald metod 

En övergripande sammanfattning av vald metod och tillvägagångssätt illustreras i 

modellen nedan, figur 4. Modellen visar hur den huvudsakliga forskningsfrågan om 

ramverkets roll i det praktiska EA arbetet, ligger till grund för vald metod och 

utformat tillvägagångssätt.  
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Figur 4: Vår sammanfattandemodell av vald metod och tillvägagångssätt 
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3. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel presenterar en teoretisk grund för området EA och ramverk. Kapitlet 

har delats in enligt följande: Enterprise Architecture framväxten och Enterprise 

Architecture samt faktorer för lyckat EA-arbete. Följt av det ges en presentation på 

ramverk, val av ramverk och exempel på ramverk ges. Kapitlet ska bidra till en 

förståelse av området EA och ramverk, samt beskriva begrepp som benämns i 

uppsatsens empiri. 

 

3.1 Om litteraturen 
Större delen av tidigare forskning som presenteras nedan berör Enterprise 

Architecture och aspekter kring ramverken och dess innehåll. Genom att redogöra för 

ramverk och välkända sådana, ges en bättre förståelse för vilka ramverk som 

organisationer kan tänkas stå att välja mellan. Utbudet av vetenskapliga artiklar vad 

gäller egenutvecklade ramverk samt jämförande mellan ramverk finns det ett flertal 

av. Dessvärre finns brister i hur ramverket faktiskt används och vad som påverkar att 

ett visst ramverk väljs framför ett annat. Det finns däremot ett flertal icke 

vetenskapliga artiklar och olika åsikter i IT-tidningar, exempelvis Computer Sweden 

samt bloggar där ämnet diskuteras. 

3.2 Sammanställning av litteraturstudie 

3.2.1 Framväxten av Enterprise Architecture 

Zachman (1987) skrev en artikel om svårigheten att hantera komplexiteten i 

informationssystem. Artikeln blev början för begreppet Enterprise Architecture (EA). 

Zachman ansåg att affärsnytta på bästa sätt uppnås genom att få en helhetssyn på 

systemarkitekturer (Sessions, 2007).  

 

Ross, Weill & Robertson (2006) började studera IT-arkitektur, men såg att deras 

ansträngningar i analysen att förstå IT-arkitektur var på en för låg nivå. Fokuset 

behövde vara högre, i form av Enterprise Architecture. EA handlar om logiken att få 

kärnaffärsprocesserna och IT-infrastrukturen att återspegla standardiseringen och 

integreringen av ett företags verksamhetsmodell. EA är därför inte en IT fråga, utan 

en verksamhetsfråga (W.Ross, Wiell, C.Robertson, 2006). Liknande resonemang har 

J. Spencer i en artikel (Lindström & Heymowska, 2005) om att arbetet inom EA 

tidigare har handlat om att modellera affärsprocesser som ska ligga till grund för den 

tekniska infrastrukturen, men på senare tid måste arbetet göras med de personer som 

förstår affärerna och inte bara IT (Lindström & Heymowska 2005). Att EA är IT 

relaterat kommer sig eftersom området började i två problem. Det ena problemet 

behandlar systemkomplexitet eftersom organisationer spenderar mer och mer pengar 

på att bygga IT system och det andra problemet är att hålla de dyra IT systemen 

anpassade efter verksamhetens behov (Sessions 2007). Idag används EA i allt större 

grad av stora organisationer för att få grepp om komplexiteten i deras affärssystem 

och tekniska infrastruktur. EA ska också fungera som ett instrument för att vara till 

stöd för att lösa stora organisatoriska problem (Raadt, Bonnet, Schouten & Vliet 

2010). 

 



13 

 

Vidare har Schekkerman (2004) en helhetssyn på EA som innebär att hela 

organisationens vision med alla dimensioner ska ses över. EA är en plan som ska 

fungera som en samverkanskraft mellan: 

- Verksamhetsplanering; mål, visioner, strategier, principer och ledning 

- Verksamheten; affärsvillkor, organisationsstruktur, processer och data 

- Informationssystem och databaser 

- Teknisk infrastruktur; datorer, operativsystem och nätverk (Schekkerman, 

2004) 

 

Graves (2009) har kombinerat ett antal definitioner av EA. Genom att kombinera ett 

antal definitioner menar han att är EA en disciplin, där företag kan identifiera och 

utveckla sina kunskaper inom EA. Som en disciplin är EA ett sätt för att koppla 

samman alla de olika arkitekturerna: 

- Verksamhetsarkitektur 

- Processarkitektur 

- Säkerhetsarkitektur 

- Dataarkitektur 

- Applikationsarkitektur 

- Teknisk infrastruktur (Graves, 2009) 

3.2.2 Enterprise Architecture 

För tydliggöra vad EA är ges två välkända definitioner: 

 

Enterprise Architecture is a strategic information asset base, which defines the 

business mission, the information necessary to perform the mission, the 

technologies necessary to perform the mission, and the transitional processes 

for implementing new technologies in response to the changing mission needs 

(USA Federal CIO Council, 2001, s. 5). 

 

Enterprise Architecture is the holistic expression of an organization’s key 

business, information, application and technology strategies and their impact 

on business functions and processes. The approach looks at business 

processes, the structure of the organization, and what type of technology is 

used to conduct these business processes (Meta Group, 2005). 

 

EA behandlar verksamhetens olika tillstånd, det vill säga det nuvarande tillståndet och 

det önskade tillståndet och genom EA bör en färdplan ges som möjliggör 

förändringen från de nuvarande till det önskade (Fri, 2007). Genom att arbeta med EA 

kan verksamhetens IT-effektiviseras och samtidigt stimulera företagsinnovation (Shah 

& Kourdi, 2007). Enligt Brown (2004) finns det sex gemensamma fördelar med EA:  

1. Lätt tillgänglig dokumentation  

2. Förmåga att förena och integrera affärsprocesser i hela företaget 

3. Förmåga att förena och integrera data över företaget och att länka med externa 

partners 

4. Ökad flexibilitet genom att sänka komplexitetsbarriären 

5. Minskad tid för lösningsleverans och minskade utvecklingskostnader genom 

att maximera återanvändning av företagets modell. 

6. Förmåga att skapa och upprätthålla en gemensam vision av framtiden delas av 

både affärs- och IT-avdelningen (Brown, 2004). 
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3.2.3 Arkitekturnivåer 

EA består av arkitekturnivåer. Det finns dock inga generellt accepterade 

arkitekturnivåer inom EA, utan de ses ur olika perspektiv (Winter & Fischer, 2007).   

 

Winter och Fischer (2007) behandlar följande arkitekturnivåer: 

 

Affärsarkitektur  

Affärsarkitektur beskriver den grundläggande organisationen av ett företag, sett ur ett 

affärsperspektiv. Exempel på artefakter i denna arkitekturnivå är kärnvärderingar, 

kund- och leverantörs- relationer, riktade marknadssegment, tjänsteportfölj, 

organisatoriska mål och strategiska projekt. Principer för design och utveckling av 

affärsarkitektur kan tillexempel härledas enligt ett tillvägagångssätt baserat på 

marknad eller resurser. 

 

Processarkitektur 

Processarkitekturen beskriver den grundläggande organisationen för utveckling och 

skapande av tjänster och servicefördelning för företaget i ett relevant sammanhang. 

Typiska artefakter för detta lager är affärsprocesser, organisatoriska enheter, 

ansvarsområden, indikatorer för prestanda och informationsflöden. Principerna för 

design och utveckling har fokus på att skapa önskade resultat och hur effektivt de nås. 

 

Integrationsarkitektur 

Representerar de grundläggande delar av en organisations informationssystem. 

Exempel på artefakter på denna nivå kan vara ”enterprise services”, ”application 

clusters”, integrationssystem och dataflöden.  

 

Mjukvaruarkitektur 

Representerar grundläggande mjukvaruartefakter hos en organisation. Till exempel, 

mjukvaruservice och dataservice. Designen bygger på datavetenskap för denna 

arkitekturnivå.   

 

Infrastrukturarkitektur 

Representerar grundläggande dator- och telekomhårdvara och nätverk. Designen 

bygger på datavetenskap för denna arkitekturnivå. 

 

Modellen nedan, figur 5, är en schematisk illustration över de fem arkitekturnivåerna 

som beskrivs ovan. På varje nivå används aggregationshierarkier som representerar 

artefakter i olika grad av aggregation. I modellen, finns ”nivå-specifika vyer” eller 

”kors-nivå vyer”. Ett exempel på en ”nivåspecifik vy” i EA är strukturella vyer och 

process vyer. Exempel på ”kors-nivå” vyer är säkerhetsarkitektur och 

informationsarkitektur (Winter & Fischer, 2007). 
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Figur 5: Enterprise Architecture as a Cross-layer View of Aggregate Artifacts 

(Winter & Fischer, 2007) 

3.2.4 Faktorer för ett lyckat EA-arbete 

Dube & Shantanu (2011) behandlar olika faktorer för ett lyckat EA-arbete. De har 

skrivit en artikel som föreslår en metod för val av lämplig EA beroende på mätning. 

Enligt dem påverkar storleken på företaget EA projekt. Det krävs mer teknik och 

planeringsinsatser måste ske innan arbetet. Eftersom verksamhetsbehov och krav 

varierar beroende på volym, kan hela företagets problem delas upp i mer hanterbara 

bitar. Det är viktigt att analysera den ekonomiska och tekniska genomförbarheten för 

att realisera en företagslösning (Dude & Shantanu, 2011). Dude & Shantanu (2011) 

ser en poäng med att dela in företag i små, medelstora och stora företa på grund av att 

de har olika problemställningar, affärsmässiga krav och organisationsportföljer. Det är 

enligt dem svårare att välja EA-ramverk, på grund av förändringar som driver 

förbättringar i ramverken (Dude & Shantanu, 2011).  

3.2.5 Enterprise Architecture Ramverk 

Det finns idag olika typer av ramverk, som skiljer sig åt avseende arbetssätt, 

begreppsvärld, metoder och modeller (Sessions, 2007). Det finns även 

egenutvecklade ramverk som används inom verksamheter (Närman, 2008) och inom 

konsultverksamheter och som förmedlar dem vidare, tillexempel Capgeminis 

ramverk, Integrated Architecture Framework (IAF) (Macaulay, 2004). Några av de 

vanligaste ramverk som nämns i samband med EA, är Zachmans Framework, 

DoDAF, TOGAF och FEA (Sessions, 2007). Ramverk för Enterprise Architecture 

kan underlätta för att: 

 

• Generera en strukturerad och repeterbar metod 

• Utvärdera investeringar och placeringsalternativ  
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• Genomföra organisatoriska förändringar  

• Skapa nya system och tillämpning av ny teknik (Fri, 2007) 

• Skapa god dokumentation genom komponentspecifika verktyg  

• Stödja verksamhetsplanering och verksamhetsproblem (Shah & Kourdi, 2007) 

 

Eftersom EA spänner sig över flera områden som innefattar både IT och 

verksamheten, behöver inte alla områden vara kopplade till IT-ledningen. Ramverket 

är viktigt för att det stödjer IT-ledningen genom EA modeller och kan ge tydliga 

avgränsningar för EA:s omfattning. Därmed ger det ett bättre stöd för beslutsfattande 

(Simonsson, Gammelgård & Lindström, 2007). Ramverket identifierar inte bara 

omfattningen, utan bryter även ner aktuella element till strukturerade lager och 

arkitekturdimensioner. För att stödja informationsprocessen kan EA-arbetssättet 

stödja verksamheten genom att det ger grundläggande principer och gemensamma 

metodologier.  För att uppnå detta är ramverken ett bra hjälpmedel, eftersom det 

stödjer metodologier och separerar på roller (Shah & Kourdi, 2007). EA-ramverk kan 

också ses som metoder för design av informationssystem, som oftast görs genom en 

blockdesign som visar block och hur de är relaterade till varandra. Många 

organisationer har använt sig utav ramverk vid operativ användning (Shah & Kourdi, 

2007). 

 

3.2.6 Att välja EA-ramverk 

Schekkerman (2004) har skrivit en bok med titeln; How to survive in the jungle of 

Enterprise Architecture Frameworks. Det är den litteratur som väger tyngst för 

tidigare studier kring val av ramverk, eftersom han presenterar problematiken av att 

välja mellan olika ramverk (Schekkerman, 2004). Flera påvisar att det finns flera 

ramverk att välja mellan men att modeller och grafiska beskrivningar är någonting 

som är gemensamt för dem alla (Mattson, 2010). Ericsson & Nilsson (2011) skriver 

att EA mer handlar om en metod än ett visst ramverk. Samma ramverk som används 

hos stora verksamheter kan användas hos mindre, då metoden för att använda ett 

ramverk bör anpassas (Ericsson & Nilsson, 2011). Även P. Allega, påpekar att 

ramverken anpassas efter behoven. Ramverken bör anpassas eftersom de existerande 

oftast är omfattande. Eftersom ramverket bör anpassas, bör det inte enligt P. Allega 

läggs någon större vikt i att välja ett ramverk (Närman, 2008). 

 

Som tidigare nämnts råder olikheter för ramverksfrågan. P. Allega menar att det inte 

är relevant att gräva ner sig i valet av ramverk (Närman, 2008), medan Schekkerman 

(2004) bok diskuterar problematiken att välja ett ramverk. I en artikel ”Så väljer du 

EA-ramverk” finns en checklista för vad man kan tänka på vid val av ramverk 

(Närman, 2008).  

– Strukturerad och konsistens, ramverket ska ha en metamodell som är strukturerad 

och inte vara motsägelsebara 

– Top-Down, ramverket ska utgå från verksamheten 

– Många abstraktionsnivåer, ramverket ska innehålla en rad olika modeller på olika 

abstraktionsnivåer 

– Process, ramverket ska innehålla en process för hur man skapar EA och hur arbetet 

ska genomföras 

– Stödjer tre vyer, en konceptuell vy för affärsverksamheten, en logisk vy för 

applikationer samt en implementeringsvy  
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– Utökningsbar med andra metamodeller, ramverket ska kunna utökas med 

entiteter från andra ramverk (Närman, 2008). 

 

 
Figur 6, Egenkonstruerad sammanställning av krav på ramverk enligt P. Närmans 

artikel (2008). 

 

I kapitel 3.2.7 och framåt presenteras några av de välkända ramverken som benämnts 

ovan; Zachmans Framework, The Department of Defense Architecture Framework 

(DoDAF), The Open Group Architecture Framework (TOGAF) och The Federal 

Enterprise Architecture Framework (FEA). 

3.2.7 Zachmans Framework 

Zachmans ramverk är ett av det mest kända ramverken inom EA. Syftet med 

ramverket är att det ska ge en logisk struktur för att kunna klassificera och organisera 

olika delar som är representativa för förvaltning i en verksamhet, och som har 

betydelse för företagets system (Sessions, 2007). Zachmans ramverk bygger på en 

matris (figur 7) som består utav sex rader och sex kolumner. Där kolumnerna 

representerar ett beskrivande fokus och som består av: data, funktion, nätverk, 

människor, tid och motivation. De är kopplade till de sex grundläggande frågorna för 

kommunikation: vad, hur, när, vem och varför. Det integrerade svaret på frågorna 

möjliggör sammansatta beskrivningar av komplexa idéer (Zachman, 2006). 

 

Raderna i matrisen består av en samling perspektiv som kan sägas vara ”aktörerna i 

verksamheten”.  Aktörerna är planeraren, ägaren, designern, byggmästaren och 

underleverantören. Varje cell ska innehålla sin egen artefakt, om det är svårt att veta 

vilken artefakt som ska ingå i vilken cell, är det ett kännetecken på att det finns ett 

problem. Perspektiven finns för att det är skillnad på vad ”data” innebär om man 

frågar en databasdesigner eller en verksamhetschef (Sessions, 2007).  

 

Ramverket riktar sig inte mot någon speciell verksamhet, utan kan anpassas efter alla 

typer, oavsett IT fokus eller inte. Ramverket ska stödja EA och ska vara till hjälp för 
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ledningen vid verksamhetsutveckling.  Enligt Sessions (2007) som har gjort en 

jämförelse mellan några vanliga ramverk, menar att Zachmans ramverk snarare är en 

taxanomi än ett ramverk, eftersom det är något som ska beskrivas. Han menar vidare 

att en nackdel med Zachmans ramverk är att det saknar en process för 

tillvägagångssättet med att uppnå en bra EA (Sessions, 2007) 

 
Figur 7: Zachmans Framework (Zachman International) 

3.2.8 The Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) 

The department of defense architecture framework (DoDAF) har främst använts vid 

US Department of Defence (DoD). DoDAF riktar sig till stora system med komplex 

integration. Vanligast används DoDAF inom försvarsmakt, men kan även användas 

vid kommersiella verksamheter (DoD CIO, 2012). DoDAF skapades bland annat för 

att få en strukturerad metod som ska underlätta vid utvärdering av möjliga 

investeringar, verksamhetsförändring och vid utveckling av nya system. DoDAF 

innehåller riktlinjer för utveckling och förståelse för arkitekturen som är baserad på en 

gemensam grund och som säkerställer att arkitekturen kan bli användbar. 

Arkitekturen ska tillexempel kunna bli jämförd med och relateras till program, 

uppdrag i IT-stödet och ligga till grund för beslutsfattande (Fri, 2007).   

 

Den senaste versionen av DoDAF är DoDAF V2.0 som bygger snarare på 

dataarkitektur och modeller istället för vad man tidigare har kallat ”produkter” (DoD 

CIO, 2012). I tidigare versioner delas EA upp i fyra huvuddelar: 

 

• All View, med två arbetsprodukter 

• Operational View, med sju arbetsprodukter 

• Systems View, med elva arbetsprodukter 

• Technical Standards View, med två arbetsprodukter (Architecture Framwork 

2012). 

 

Ovanstående, som i senare version kallas för modeller kan vara dokument, grafiska 

modeller, kalkylblad, instrumentpaneler med flera.  De ska representera data i olika 

nivåer på ett begripligt sätt. När data har samlats och organiserats i modellerna kallas 
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det för ”view” och en samling av dem kallas för viewpoint. När lämpliga definitioner 

för alla är samlade blir detta en ”Architectural Description” (DoD CIO, 2012).  

 

”DoDAF Descriptive Models” och ”Fit-For-Purpose views” är två begrepp som ingår 

i DoDAG V2.0. De beskrivande modellerna (DoDAF Descriptive Models) innehåller 

delmängder av data. När en modell är färdig ses den som en vy, som är användbar vid 

presentationer och beskrivningar som kan ändras vid behov. Modeller har först 

skapats av en process- ägare, men alla DoDAF modeller behöver inte skapas, utan 

detta avgör huvud processägare. För att kunna besluta om vilka data som ska 

användas i modellerna har de ”Fit-For-Purpose” vyer till hjälp. ”Fit-For-Purpose” är 

definierade vyer av användarna och innehåller delmängder av arkitektoniska data. 

Vyerna definieras inte i DoDAF, vilket innebär att de skapas efter behov, för att 

säkerställa att data förstås på rätt sätt (DoD CIO, 2012). 

3.2.9 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

TOGAF är ett ramverk som är framtaget 1995 av medlemmar från The Open Group. 

TOGAF är en detaljerad metod med ett antal verktyg för att stödja utvecklingen av 

EA. TOGAF ger uppläggningar som hjälper produktionen, användandet och 

underhållandet för EA. Det första TOGAF ramverket som togs fram 1995 är baserat 

på Technical Architecture Framework For Information Management (TAFIM) som är 

utvecklat av US Department Of Defense. Sedan dess har medlemmar i The Open 

Group tagit fram nya versioner av TOGAF efter hand. Den version som är aktuell nu 

är TOGAF 9.1 (The Open Group, 2012). 

 

TOGAF berör fyra nivåer av arkitektur, vilka är: 

• Business Architecture – definierar affärsstrategier, ledningen, organisationen 

och nyckelprocesser 

• Data Architecture – beskriver strukturen av en organisations logiska och 

fysiska datatillgångar samt datahanteringsresurser. 

• Application Architecture – innehåller en ”teknisk ritning” för de individuella 

applikationerna som ska användas, deras interaktion och deras relation till 

kärnaffärsprocesser i verksamheten. 

• Technology Architecture – beskriver den logiska mjuk- och hårdvaras 

kapacitet som krävs för att stödja verksamheten, data och applikations 

underhållning. Detta involverar IT infrastruktur, nätverk, kommunikation, 

processer standarder etc. (The Open Group, 2012). 
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Figur 8: TOGAF ADM (The Open Group, 2012) 

  

Architecture Development Method (ADM) 

TOGAF ADM är en testad och återkommande process för att utveckla arkitekturer. 

Med ADM upprätthålls ett ramverk och aktiviteter från arkitekturkontext till övergång 

samt ledning av realisationen av arkitekturer. Aktiviteterna görs i en iterativ cykel 

bestående utav arkitekturdefinitioner och realisation som tillåter organisationer att 

transformera deras verksamhet på ett kontrollerar sätt i förhållande till affärsmål och 

möjligheter. Följande faser ingår i ADM: 

 Preliminary Phase 
Beskriver förberedelser och initierandet av de aktiviteter som krävs för en 

arkitektur och anpassning av TOGAF och definitioner av arkitekturprinciper. 

 Fas A: Architecture Vision  
Beskriver den initiala fasen av arkitekturutvecklingscykeln. Det inkluderar att 

definiera omfattningen av initieringen av arkitekturutvecklingen, identifiera 

intressenter, skapa arkitekturvisionen och få godkännande att fortsätta med 

arkitekturarbetet. 

 Fas B: Business Architecture 
Beskriver utvecklingen av affärsarkitekturen för att stödja arkitekturvisionen 

som man kommit överens om. 

 Fas C: Information Systems Architecture  
Beskriver utvecklingen av informationssystemsarkitektur för att stödja den 

överenskomna arkitekturvisionen.  

 Fas D: Technology Architecture 

Beskriver utvecklingen av den teknologiska arkitekturen för att stödja den 

överenskomna arkitekturvisionen.  
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 Fas E: Opportunities & Solutions  

Bedriver en initial implementation av planering och identifieringen av det som 

bestämts ska levereras i tidigare faser. 

 Fas F: Migration Planning 
Beskriver hur man tar sig från grunden till målet av arkitekturen genom att 

skapa en detalj- och migrationsplan. 

 Fas G: Implementation Governance  

Ger en överblick av implementationen av arkitekturen.  

 Fas H: Architecture Change Management  
Hanterar övergången till den nya arkitekturen. 

 Requirements Management  
Processen för hur kraven på arkitekturen i ADM ska hanteras (The Open 

Group, 2012). 

3.2.10 The Federal Enterprise Architecture Framework (FEA) 

FEA kan ses antingen som en implementerad EA eller som en blivande metod för att 

skapa EA (Sessions, 2007). FEA består av fem referensmodeller vilka är affär, 

service, komponenter, teknisk och data. FEA inkluderar även aktiviteter som: 

 

• Ett perspektiv på hur EA ska bli sett, detta kallas ”the segment model” 

• En process för hur EA ska skapas 

• En process för övergången mellan före och efter EA 

• En taxonomi för att samla tillgångar som går under EA 

• Ett tillvägagångssätt för att mäta affärsvärde som nås genom EA 

 

FEA har använts på en av de mest komplexa organisationer som U.S. Governence.  

FEA ser på EA genom att dela in verksamheten i olika segment, där tillexempel HR 

(Human Resources) är en sådan linje i verksamheten. FEA delar upp EA i två större 

segment: 

 

- Core mission area segment, vilket är kärnan för verksamhet 

- Business services segment, vilket är ett segment som finns i de flesta 

verksamheter, som tillexempel ekonomistyrning 

 

FEA menar också att ”enterprise services” är en del av EA, vilket är en tjänst som kan 

täckas över hela organisationen, som tillexempel säkerhets tjänster. ”Core mission 

segment” är en organisatorisk enhet för EA men ”business servieces segment” är en 

organisatorisk enhet för den tekniska implementeringen (Sessions, 2007). 

 

FEAs referensmodeller försöker skapa ett gemensamt språk inom EA för 

verksamheten, genom att ha gemensamma begrepp undviks missförstånd (Sessions, 

2007). I FEA processen arbetar man genom att skapa olika segment i arkitekturen 

som blir delar av EA. Att skapa denna arkitektur görs genom följande 4 steg: 

Steg 1: En analys över arkitekturen 

Steg 2: En definition för arkitekturen 

Steg 3: En investerings- och finansieringsstrategi 

Steg 4: En programledningsplan och en genomförandeplan (Sessions, 2007). 
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4. Empiri 
 

Empirin är baserad på intervjuer med Enterprise arkitekter från följande företag: 

Acando, Capgemini, Informed Decision, Astra Zeneca, Volvo IT och Vattenfall. De 

tre först nämnda är IT-konsult företag. Därför har deras intervjuer anpassats med 

frågor baserade på IT-konsultens samarbete med kunder vid arbetet med EA och 

ramverk. Här presenteras varje företag för sig med en sammanställning av resultatet 

från intervjun, detta för ett ge en helhetsbild av varje företags arbete med EA och 

ramverk. Indelningen av rubrikerna i varje företags resultat av intervju, är baserad 

på intervjufrågorna som ställdes (Bilaga A och B). 

 

4.1 Acando 
Nedan presenteras intervjun med Åsa Lindström på Acando. Acando är ett 

konsultföretag som arbetar med utveckling och förbättring av processer, 

organisationer och IT. Acando finns i fem länder i Europa och har cirka 640 anställda 

i Sverige (Acando, 2012).  

 

Åsa är specialiserad inom den företagsövergripande arkitekturen. Hon är disputerad 

inom EA och arbetar tillsammans med kunder bland annat som expert och rådgivare 

(Acando, 2012). Vid intervjun medverkade även Anders, även han är Enterprise 

arkitekt och håller bland annat utbildningar i TOGAF. Intervjun med Åsa är 

genomförd 2012-04-13 på Acandos kontor i Göteborg. 

4.1.1 Erfarenheter av ramverken  

Åsa har tidigare erfarenheter av Zachmans Framework, DoDAF och FEA. Hon är 

framförallt inriktad på TOGAF, vilket hon även är certifierad inom. De fyra 

förstnämnda kom hon i kontakt med främst under doktorandtiden, på en teoretisk 

nivå. Acando använder främst ramverket TOGAF vid samarbete med kund. Åsa 

upplever inte att TOGAF täcker in alla delar av vad som krävs när verksamheten ska 

arbeta med EA och därför används även Acandos egen metodik – en operating model. 

Acandos Operating Model är som Åsa beskriver anpassad efter att ta fram en 

arkitektur.  

4.1.2 Kunders erfarenheter av ramverk 

Enligt Åsa är Zachmans ramverk fortfarande väldigt omtalat när det talas om EA och 

ramverk. Kunder nämner det än idag, men Åsa upplever inte att det är någon som 

praktiskt arbetar med Zachmans ramverk. Hon uppfattar att de kunder som kontaktar 

Acando idag är mer och mer inriktade på TOGAF. 

4.1.3 Faktorer till att kunder kontaktar Acando kopplat till EA-arbete 

På Acando får de olika typer av förfrågningar av kunder bland annat kan det vara ett 

företag som söker en Enterprise arkitekt för ett projekt och söker då en person som 

har metodiker och ramverk i ryggen. En annan anledning till att kunder kontaktar 

Acando kan vara att de vill arbeta med sin arkitekturgruppering och utveckla 

arbetssättet med den. De företag som tar kontakt med Acando har ofta en relativt 

nystartad eller omgrupperad arkitekturgruppering, som utökats och saknar struktur på 

verksamhetsprocesser. Det kan även vara arkitekturgrupperingar som funnits ett tag, 

som upplever att de arbetar ineffektivt. I läget som beskrivs ovan handlar det generellt 

om en organisationsutvecklingsförfrågan. Åsa beskriver att det ofta är generella 

förfrågningar som kommer till Acando och att det inte är vanligt att en kund kontaktar 
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Acando för att be dem välja ett ramverk åt denne. En vanlig faktor är att kunden har 

frågor om ett specifikt ramverk efter det har genomgått en certifiering och Acando är 

då ett stöd i delar av EA-arbetet för generella frågor. 

4.1.4 Ändvändning av ramverk vid EA-arbete 

När Acando ska hjälpa en kund med att använda ett ramverk börjar de med att 

definiera hur TOGAF ska användas i just det här projektet, de går sedan igenom 

område för område. Det görs bland annat utifrån verksamhetens målarkitektur och 

handlingsplan. Åsa anser att om de får möjligheten vara med tidigt i kundens projekt 

och komma i närmre kontakt med verksamheten, exempelvis vara med redan i 

granskningsprocessen i EA-arbetet, kan Acando vara till bättre stöd. 

 

Anders och Åsa håller med varandra om att de flesta kunder har någon typ av 

hantverk. De upplever att kunddiskussionen exempelvis inte berör ett val mellan 

TOGAF och FEA. Det är ganska få företag som har implementerat ett EA-ramverk 

”hela vägen”. Bland annat används det i mindre projekt, då kunden vill veta hur det 

kan använda TOGAF i just det pågående projektet. Sedan kan det även ske utifrån en 

arkitekturutredning. Åsa beskriver att de tillsammans med kunden börjar titta på olika 

verksamhets vyer. Sedan diskuterar man vad som ska göras inom respektive område 

inom ADM (Se kapitel 3.2.9). Det görs utifrån ett perspektiv som kan ses som en 

mindre arkitekturutredning. Då handlar det inte om införandet av ett ramverk för hela 

verksamheten, som kan ha varit syftet med kundkontakten från början. Åsa påpekar 

även att TOGAF är en global standard. Ramverket används av stora företag, 

kommuner och landsting, vilket gör att det går att tala om TOGAF och bli bemött av 

människor som känner till ramverket. 

4.1.5 Organisatoriska aspekter att ta hänsyn till vid valet av ramverk 

Eftersom Acando använder TOGAF som ramverk och de flesta kunder de jobbar med 

använder TOGAF handlar det framförallt om att anpassa det efter verksamheten. En 

organisatorisk faktor kan vara att kunden har problem med roller inom verksamheten. 

TOGAF kan då användas för att applicera bland annat rollen som Enterprise arkitekt. 

 

En aspekt i form av ekonomi går inte enligt Åsa att direkt relatera till verksamhetens 

EA-ramverk. Svårigheter kan dock vara att motivera de personer som är ekonomiskt 

ansvariga på företaget till att satsa på EA.  

4.1.6 Trender inom ramverken 

Enligt Åsa var inte TOGAF känt innan 2009, innan dess var det endast ett fåtal större 

företag som hade börjat använda TOGAF. När det kom TOGAF utbildningar som 

erbjöd fria klasser för den offentliga sektorn blev det snabbt ett omtalat ramverk. 

Detta ökade medvetenheten och ramverket fick ett genomslag. TOGAF blev 

uppmärksammat i branschtidningar. Därför upplever Åsa att det finns trender inom 

ramverken, men det handlar om mognadsgrad. 

4.2 Capgemini 
Nedan ges en presentation av intervjun med Mats Gejnervall på Capgemini. 

Capgemini är leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcing- tjänster. Capgemini 

bedriver verksamhet i mer än 40 länder och har cirka 2500 anställda i Sverige 

(Capgemini, 2012). Mats Gejnervall arbetar som Enterprise arkitekt. Intervjun med 

Mats genomfördes 2012-04-13 via Skype. 
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4.2.1 Erfarenheter av ramverken  

Mats har framförallt erfarenheter i Capgeminis egna ramverk samt av TOGAF som 

han har arbetat med sedan fem till sex år tillbaka. Han har även varit med vi vidare 

utvecklingen av TOGAF, som Capgemini är engagerade i. Capgemini har ett eget 

ramverk, en egen ISO standard, 1994, version 1. Versionen är nu uppe i 4.5. Dock har 

inte standarden underhållits, eftersom de senaste års fokus har varit på 

vidareutvecklingen av TOGAF.  

4.2.2 Faktorer till att kunder kontaktar Capgemini kopplat till EA-arbete 

I vissa fall kontaktar en kund Mats personligen, efter att ha sett honom på EA 

konferenser, vilka han ofta håller presentationer på.  Capgemini är ett stort företag och 

de har kunder som de arbetat med sen en längre tid tillbaka samt nya kunder som tar 

kontakt med dem. Mats upplever att kunderna oftast har en uppfattning om EA. Oftast 

har de läst om EA och i vissa fall även TOGAF. Relaterat till det har de ett problem 

de vill lösa och Capgemini kan vara med i problemdiskussionen.  

4.2.3 Organisatoriska aspekter att ta hänsyn till vid valet av ramverk 

Mats upplever att för några år sedan var det vanligare att Capgemini kom till 

verksamheten med sitt eget ramverk, men från TOGAF version 8 till version 9, har 

Capgemini varit en stor del av utvecklingsarbetet. Nu är det framförallt TOGAF som 

används vid ramverksdiskussioner. Vid förfrågan kring ekonomi som organisatorisk 

aspekt, menar Mats att det inte är någon kostnadsmässig skillnad mellan 

implementeringen av olika ramverk eller av ramverket i sig. Kostnaden för ett företag 

vid arbete med EA och ramverk är framförallt utbildningar och certifieringar av de 

anställda på företaget. 

4.2.4 Användning av ramverk vid EA-arbete 

Mats anser att ramverken är ett bra hantverk. Han beskriver att för några år sedan 

gjordes oftast uppdrag med kunden genom att ett ramverk implementerades, därefter 

fick kunden fortsätta arbeta själva, vilket var svårt för kunderna. Nuförtiden försöker 

Capgemini vara med på hela kundens EA resa. Framförallt arbetar Mats med att 

kunden ska vara med under hela resan och att tillsammans med kunden sätta upp 

ramverken och titta på faktorer som: 

 

- Långsiktig bild/mål/visioner 

- Mognadsgrad - vad är vi idag och vad vill vara om fem år 

- Möjligheten för Capgemini att vara tillhands för coachning 

 

Genom att tillsammans med kunden sätta upp denna grund kan Capgemini coacha och 

se till att de uppsatta målen nås. Det är viktigt med en nära kundkontakt för att få den 

bästa accelerationen. Det kan ta upp till tio år att gå från mognadssteg ett till tre för 

det generella EA-arbetet, men även i fråga om att komma igång med ramverket. 

Mats anser att ramverken är ett bra hjälpmedel. Han anser dock att det finns brister av 

verktyg att använda i EA-arbete. I framtiden är det därför enligt Mats intressant med 

verktygsstöd för EA, för att det ska bli enklare att underhålla EA-arbetet 

verksamheterna har byggt upp. 

4.2.5 Trender inom ramverken 

Mats upplever att det finns trender inom ramverken, men att det handlar om en 

spridning av ett ramverk. TOGAF har växt och ökat i mognadsgrad. Framförallt 

används det av Capgemini då de har varit med vid utvecklingen av TOGAF men det 
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är även stort både inom Sverige och globalt. TOGAF har enligt Mats växt och blivit 

välomtalat på grund av att ramverket är anpassningsbart på samtliga typer av 

verksamheter. Mycket av arbetet ligger därför enligt Mats hos arkitekten som ska 

försöka anpassa ramverket efter verksamheten. TOGAF har även enligt Mats mognat 

på det sättet att ramverket har fått en bra grund för processer. 

4.3 Informed Decisions 
Här presenteras intervjun med Håkan på Informed Decisions. Informed Decisions är 

ett nystartat företag som består av konsulter kring förbättrade beslut inom affär, 

verksamhet och IT (Trendspaning, 2012). 

 

Håkan Edvinsson är konsult inom EA och håller utbildningar om arbetet med EA. 

Han är även författare till facklitteratur och talare inom området (Trendspaning, 

2012). Intervjun med Håkan genomfördes 2012-04-20 via Skype. 

4.3.1 Erfarenheter av ramverken  

Håkan har erfarenhet från flera olika ramverk. När vi berör metodramverk för EA, är 

det TOGAF och Zachman.  

4.3.2 Faktorer till att kunden kontaktar Håkan  

Håkan upplever att alla kunder han arbetar med är i olika lägen, men de kontaktar inte 

Håkan för att de vill arbeta med ett ramverk. Kunden vill i första hand ha ordning på 

saker och ting. De har då kommit i kontakt med området EA och kontaktar Håkan för 

att förbättra och arbeta med sin EA. De flesta kunder som kontaktar Håkan är mogna 

inom EA. Håkan anser att om kunden kommer med en ramverksdiskussion i ett tidigt 

skede, brukar han avleda kunden från ämnet. Han vill då att kunden ska fokusera på 

varför de ska arbeta med EA, vart det ska leda och vilka intressenter som kommer in i 

bilden. 

 

Håkan skriver även en spalt som heter trendspaning.se där han har gjort EA relaterade 

inlägg, som ”I vilket läge är kunden i sitt EA” - var har de varit de sista åren, kopplat 

till vilken trend det har varit. 

4.3.3 Organisatoriska aspekter att ta hänsyn till vid valet av ramverk 

Håkan anser att vikten med ett EA-arbete ligger framförallt i att förstå syftet med EA. 

Om verksamheten tillexempel har ett arkitekturproblem är det i ett senare skede de 

når diskussion som berör vilket ramverk som ska väljas. Enligt Håkan är inte 

ramverksdiskussionen aktuell för dagens EA-arbete. Däremot finns det bland annat 

organisatoriska aspekter att ta hänsyn till vid EA-arbetet. Håkan förklarar skillnaden 

mellan politiskt styrda och kommersiella verksamheter. De politiskt styrda 

verksamheter får sina pengar i slutet av året, när de har tjänat in dem. Detta ger olika 

förutsättningar för vad verksamheten ska leva upp till. Framförallt på grund av att de 

företagen som redan har sina resurser, kommer att använda resurserna för att göra det 

bästa av dem. Däremot i de kommersiella verksamheterna ges inga resurser om 

företaget inte presterar.  

 

Håkan anser att när man talar om ramverk och EA, kommer det inte göra någon större 

skillnad för EA-arbetet beroende på vilket ramverk företaget väljer. Enligt Håkan kan 

man applicera vilket ramverk som helst, på vilken typ av organisation som helst. Det 

är framförallt omvärldskraven som kommer att styra EA-arbetet. 
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Vid förfrågan om en organisatorisk aspekt i form av storlek på verksamheten, är det 

enligt Håkan en faktor som påverkar EA-arbetet. Mindre företag behöver egentligen 

inte EA. EA behövs främst i företag som är såpass stora, att den ena handen inte vet 

vad den andra gör. EA behövs där man byter ledning och bytet av ledningen innebär 

stora förändringar. Stora risker, för stora företag. Håkan upplever inte heller att det 

finns någon direkt koppling mellan budget och val av ramverk.  

4.3.4 Trender inom ramverken 

Håkan anser att intresset för ramverken har svalnat i takt med att EA mognaden ökat, 

men när det var ett helt okänt område behövdes ramverk för insiktsskapandet. Enligt 

Håkan blev EA till en början ogripbart. Exempelvis fördelning av roller inom 

verksamheten - som en Enterprise arkitekt, vad ska denne sitta rent organisatoriskt. 

Ramverken var viktiga på det sättet att de beskrev vad en Enterprise arkitekt arbetar 

med och vilka arbetsprocesser som ingår för rollen. Ramverk enligt Håkan är ofta 

inriktade på vad (innehåll) och ibland vem (vilken roll). Däremot är inte hur 

(vägledning) specificerad. I ramverk ska bland annat målkarta och 

processbeskrivningar tas fram, men det finns inga riktlinjer för hur detta ska gå till. 

Där finns det enligt Håkan en stor i brist i ramverken.  

4.3.5 Arbetet med EA 

För Håkans kundkontakter har EA olika betydelse för olika projekt. I ett av Håkans 

kunduppdrag har verksamheten EA naturligt i ett pågående projekt, där handlar det 

framförallt om att de försöker skapa EA med olika referensramar i olika skeenden. En 

referensram som är verksamhetsorienterad, en lösningsorienterad och en inriktad på 

information och därtill även någon med mera säkerhet.  

4.4 Astra Zeneca  
Nedan presenteras intervjun med Jan Boberg på Astra Zeneca. Astra Zeneca är ett 

globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och 

marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Astra Zeneca är verksamma i över 100 

länder och har i Sverige cirka 7600 anställda (Astra Zeneca, 2012). 

 

Jan Boberg arbetar som Enterprise arkitekt på företaget. Han arbetar bland annat med 

att brygga EA in i leverans och förvaltning så att nytta uppstår (Astra Zeneca, 2012). 

4.4.1 Erfarenheter av ramverken  

När Jan började på Astra Zeneca var Zachman väldigt omtalat. Det var någonstans där 

Astra Zeneca påbörjade sitt EA-arbete, inte i form av att företaget implementerade 

Zachmans ramverk utan att det användes som en vägledning eller nedbrytning av 

arkitekturen i ett antal dimensioner, med en bokhylla. Sedan två till tre år tillbaka är 

det TOGAF som använts för EA. Astra Zeneca har utbildad och Togaf certifierat 

cirka 50-60 personer. 

4.4.2 Arbetet med ramverket och externa konsulter 

Astra Zeneca har använt flera olika konsultfirmor. Bland annat kring frågor som berör 

IT- governance.  När det gäller Togaf, har de använt ett brittiskt företag för hjälp med 

bland annat utbildningar och certifiering. 

4.4.3 Implementeringen av TOGAF 

Implementeringen av TOGAF på Astra Zeneca var ett beslut som fattades av 

informationssystemledningen (IS-ledningen). En central IS-grupp och ett EA-board 

bestämde sig för att satsa på TOGAF och att finansiera implementering i form av 
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utbildningar och certifieringar. Det första steget var att utbilda och certifiera anställda 

i verksamheten, samt formulera och beskriva en förstudie med olika artefakter. 

4.4.4 Motiv till valet av TOGAF 

Jan förklarar att motivet till att företaget valde TOGAF inte var kopplad till några 

organisatoriska aspekter. Det gjordes ingen jämförelse eller liknande med andra 

ramverk. Astra Zeneca hade en välutvecklad EA från början, men ville implementera 

ett ramverk för att få mer enhetlig och strömlinjeformad sådan. Som organisation var 

Astra Zeneca mogna i arbetet med andra typer av ramverk, bland annat ITIL för 

service management. De såg att det gav en positiv aspekt för begriplighet, eftersom 

Astra Zeneca är globalt utspridda och jobbar med outsourcing krävs det att de har 

beskrivningar som folk känner igen och kan återanvända. Nyttan av en metodik, som 

inte är deras egen, utan är stor på marknaden var en av faktorerna som påverkade 

valet. Genom att titta på arkitekturutvecklingen kom de fram till att TOGAF skulle 

vara bra nog för dem. TOGAF har enligt Jan gett verksamheten ett gemensamt språk, 

en begreppsvärd. Ramverket hjälper även till med att definiera de olika artefakterna 

och reda ut vad var och en av dem betyder. Framförallt är det då delarna A,B,C och D 

i TOGAF ADM som har varit till stor nytta för Astra Zenecas EA-arbete. Dock 

upplever Jan brister i verksamhetsutveckling kopplat till ramverket och den största 

utmaningen i användningen av ramverket har varit att modellera verksamheten, då 

Astra Zeneca saknar en enhetlig processmodell. 

 

Vid frågan om ekonomi har haft en påverkan på valet svara Jan att han inte anser det. 

Det som kostar är framförallt att utbilda de anställda. Det handlar även om att få en 

beslutsfattare, som oftast är ute efter flexibilitet, snabbhet och pengar att satsa på ett 

EA-arbete. Att tala om olika arkitekturbilder och översätta dem så att de blir ett 

säljande argument för investering till en beslutsfattare kan vara svårt.  

4.4.5 Arbetet med EA kopplat till TOGAF 

På Astra Zeneca är EA en del av deras strategi arbete. Informationssystem(IS)- 

informations teknologi(IT)- Informations management(IM) strategier. Astra Zeneca 

jobbar utifrån de första stegen i Togaf. De tar fram olika modeller över IS 

verkligheten och systemverkligheten i form av processkartor. Utifrån de 

verksamhetsförändringar som de sedan vill genomföra tittar de på hur de borde se ut 

istället. För att sedan ta fram en form av vägkarta för att ta sig dit. Jan anser att 

TOGAF referensmodeller är mycket IT inriktad. I Astra Zenecas värld, outsourcar de 

mer och mer, samt använder Cloud lösningar, därför är de ointresserade av IT. Fokus 

ligger på information och verksamhet. 

 

Astra Zeneca har 4800 applikationer och har därför ingen systemkarta utan använder 

en applikationskatalog. Bland annat till ett pågående arbete med EA kopplat till 

strategier för dokumentation, då finns det möjlighet att göra ett utsnitt och titta på hur 

systemkartan ser ut för en liten del med 30-40 olika system. 

 

Arbetet med TOGAF har även gett positiva effekter i personalutvecklingen på Astra 

Zeneca. Jan är positiv till att det finns möjligheter till att certifiera sig 

4.5 Volvo IT 
Här presenteras intervjun med Magnus Johansson på Volvo IT. Volvo IT ingår i 

Volvokoncerner och är ett globalt företag. De levererar industriella IT-lösningar, 

konkurrenskraftiga telematiktjänster och konsulttjänster. Volvokoncerner har 
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produktion i 19 länder och i Sverige är det cirka 30 600 anställda, inklusive 

visstidsanställda och konsulter (Volvo, 2012).  

 

Magnus Johansson arbetar som Enterprise arkitekt på Volvo IT. Intervjun med 

Magnus genomfördes 2012-04-25 på Volvo i Göteborg. 

 

4.5.1 Erfarenhet av ramverk 
Enligt Magnus används inget ramverk på Volvo IT, men det är några anställda som 

har gått TOGAF utbildning och blivit certifierade.  Magnus har dock inte använt det i 

praktiken. De använder inte något direkt stöd för EA-arbetet inom hans avdelning. 

Framförallt sker arbetet utifrån sunt förnuft. Magnus anser att det skulle vara mer 

intressant att använda ett ramverk om de var fler Enterprise arkitekter på hans 

avdelning. I dagsläget skulle de ge för lite värde och vara för tungt att börja använda 

ett ramverk. Trots det kan Magnus se fördelar i ramverksanvändning. De fördelar som 

Magnus tror skulle ges med ett ramverk är följande: 

- Alla använder samma vokabulär, ”alla gör lika” 

- Lättare att byta ut människor mellan projekten 

- Möjlighet att ta in konsulter i projekt ökar, då det blir lättare att ta in dem i 

projekt som inte är Volvo specifika utan mer en standard  

4.5.2 Arbetet med EA  

Magnus arbetar i en grupp som heter Embedded Software Process Organisation 

(ESPO) och det berör arbete med en process för inbäddad mjukvara. Samtliga 

produkter på Volvo innehåller datorer med mjukvara. För varje produkt finns det en 

process, vilka steg som ska göras. Nämligen att testa mjukvaran, verifiera den, 

dokumentera den, sätta tid när den ska ut i fabriken, när den ska ut i eftermarknaden 

och så vidare. Den berör även hur det går till när man laddar in den i bilarna i fabrik 

och verkstad. Det är då cirka 40-50 system som stödjer processen exempelvis 

produktutveckling, fabrikssystem, eftermarknadssystem. Magnus roll är att se till att 

systemen stödjer processen, även när processen förändras, ska systemen följa med i 

den nya förändrade processen. De förvaltar processer och försöker göra dem bättre, 

samt få systemen att uppdateras och förändras med processen, det är ett levande 

arbete som aldrig blir färdigt. 

4.5.3 Stöd från IT-konsult 

Att ta hjälp från externa IT-konsulter, har inte varit aktuellt i Magnus fall. Återigen 

tror Magnus att det handlar om att de är en för liten grupp som arbetar med EA. På 

Magnus avdelning är det sex personer som arbetar tillsammans. Det är fem personer 

som arbetar med processer samt Magnus som är mer IT nära. Magnus huvuduppgifter 

är följande: 

 

- Hantera dokumentationer (bättre dokumentationer ska göras, rätt information 

ska hanteras) 

- Informationen ska uppdateras i samtliga system i efterhand (de som redan är 

ute i eftermarknad) 

- Arbeta med en systemkarta som är relaterade till affärsprocesser 

4.6 Vattenfall 
Här presenteras intervjun med Björn Ekstedt på Vattenfall. Vattenfall är ett europeiskt 

energibolag som levererar el och värme till kunder i Norden och norra Europa. 

Vattenfall har cirka 38 000 anställda, varav cirka 9000 i Sverige (Vattenfall, 2012). 
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Björn Ekstedt arbetar som Director of Operations IT Supply och arbetar med EA. 

Intervjun med Björn genomfördes 2012-04-20 via Skype. 

 

4.6.1 Erfarenhet av ramverk 
Björns anser att ramverk kan vara ett hjälpmedel ”för att göra olika checkboxar och 

kryssa i rutorna” som han uttrycker sig. Dock betonar Björn att vikten i ett EA-arbete 

handlar om se verksamhetens problem och förstå varför man ska använda EA. På 

affärssidan är det enligt Björn inte intresserade av de olika teoretiska ramverken. 

Björn har stött på exempel med verksamheter som tänker att det ska bygga arkitektur 

och ställer sig frågan vilket ramverk som ska användas. Men anser att det är viktigt att 

vända på stegen. Ramverket ska endast användas som ett hjälpmedel för att förstå vart 

du befinner dig. Då kan du ju tillexempel vara intressant att titta på Zachmans 

ramverk, för att se vilken nivå som har uppnåtts inom respektive områden.  

4.6.2 Starten av EA-arbetet 

I inledningen av ett arkitekturarbete, är det enligt Björn, viktigt att arkitekten vänder 

sig till verksamheten för att reda ut vad det finns för befintliga problem. Det är viktigt 

att arkitekten förstår verksamheten och kan upptäcka om den ska ha nya processer och 

ny information samt reda ut hur detta ska hanteras. Utifrån det ställs sedan frågorna 

om hur informationsmodeller ska byggas, samt frågor kring applikationsarkitektur. 

Först efter detta steg, kan det vara intressant att fråga sig om man behöver ta hjälp av 

ett ramverk, en teknik eller modell. Frågan om ramverk kommer då sent i arbetet, 

efter det att man hanterat affärsproblemet. 

 

Björn anser att om du ska se arbetet med EA kopplat till ramverk, är det viktigare att 

börja i rätt del. Inte med inställningen att ”här ska byggas EA och skapa ett ramverk”. 

För att exemplifiera detta talar Björn om fyra olika delar inom EA:  

- Affärsprocesserna 

- Applikationerna 

- Informationen 

- Infrastruktur 

Enligt Björn, går det genom de fyra delarna ovan för att få en insikt om att 

arkitekturen inte är en IT fråga utan en affärsfråga. Sedan genom att se på matrisen, 

vart är själva affärsmodellen och på vilket sätt ska verksamheten med hjälp av teknik, 

IT, tjäna pengar. Då skapas värden genom IT.  Det finns då enligt Björn två 

dimensioner, antingen kan det handla om att standardisera processer eller 

standardisera information. Arbetet med att standardisera båda dimensionerna gör att 

verksamheten får gemensamma leveransprocesser globalt. På Vattenfall har de rätt ut 

respektive strategier – vart hamnar de i den här matrisen, vad är det som driver deras 

logik och det görs för att förstå vilket informationsstöd som behövs. Enligt Björn kan 

man när bitarna sitter på plats, gå tillbaka till de fyra områden som beskrivs ovan. 

4.6.3 Användning av ramverk 

På Vattenfall använder de matriser, som hjälpmedel. Genom att först utgå från 

verksamheten, göra analyser, rada ut affärslogiken kan det sedan vara intressant att 

använda matriser som hjälpmedel. Vattenfall har inte stått inför processen att göra ett 

aktivt val av ett ramverk. Björn anser att det är en sekundär fråga som är oviktigt. Det 

är bara ett hjälpmedel för arkitekten. Ska det exempelvis byggas en gemensam 

informationsmodell, kan det vara intressant att använda en 

informationsmodelleringsteknik. Ramverk är enligt Björn bara viktigt för att 
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arkitekten ska förstå hur saker och ting fungerar och hänger samman, så att arkitekten 

kan få ner sina analyser.  

 

Björn anser att på ett stort företag som Vattenfall, skulle det kunna vara bra att säga 

att de använder sig av ett ramverk, exempelvis TOGAF. Det på grund av att 

Vattenfall har arkitekter i flera länder som inte träffas ofta. Eftersom det pågår ett 

hundratals projekt inom IT och då ser Björn att det skulle finnas positiva aspekter om 

alla projektledare följer samma arbetssätt och modeller, genom att exempelvis 

använda TOGAF. Eftersom det är enkelt att utbilda sig inom ramverket och då vet 

människor ”vad vi håller på med”. Men det går att ta egentligen vilket ramverk man 

vill, så länge det är rimligt genomtänkt.   
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5. Analys och resultat 
 

Här presenteras en analys av det empiriska materialet, i relation till våra 

forskningsfrågor. Avslutningsvis ges en analysdiskussion. Det följs med en 

redovisning av studiens resultat. 

 

5.1 Kapitlets upplägg 
Genom att en helhetsanalys har gjorts av samtliga intervjuer som presenteras i 

Empirin, har sedan kategoriseringar skapats baserade på forskningsfrågorna (1.3), 

vilket beskrivs i Metodkapitlet (2.6). Den första delen i analysen: Att använda ett 

ramverk eller inte och den andra delen i analysen: Hur görs valet av ramverk, följs av 

Användning av EA-ramverk. De tre ovanstående delarna ligger till grund för analysen 

kring ramverkets roll. I tabellen nedan, figur 9, presenteras en sammanfattning av de 

sex olika företagen som presenterats i Empiri (kapitel 4). Figuren visar den 

intervjuades roll inom företaget, samt om/eller vilka ramverk som Enterprise 

arkitekten använder. Till en följd av analysen presenteras resultat, i relation till den 

teoretiska referensramen (kapitel 3) 

Figur 9: Vår tabell av den intervjuades arbetsroll på företaget relaterat till ramverk 

5.2 Att använda ett ramverk eller inte  
Här analyseras kring varför eller varför inte ett företag väljer att använda ett ramverk. 

I samtliga intervjuer har intervjupersonerna blivit ombedda att presentera sina 

erfarenheter av ramverk. Vi kan utifrån det se att intervjupersonens erfarenheter av 

ramverk kan ha påverkan om ett ramverk väljs att användas i EA-arbetet och även hur 

det används. Ett exempel på detta är Astra Zeneca, de har använt ramverk i tidigare 

arbeten. Vilket har genererat i erfarenhet med positiva resultat och de är därför 

positivt inställda till ramverk och valde att satsa på TOGAF (4.4.4). Verksamheternas 

erfarenhet kring användning av liknande ramverk i andra delar av organisationen, 

påverkar alltså synen på ramverk. Det i sin tur påverkat inställningarna till om ett 

ramverk ska användas. Det är även avgörande för vilken roll ramverket får i deras 

EA-arbete. En motpol till resonemanget Astra Zeneca för om ramverksarbete med 

positiva erfarenheter som ligger till grund för att de väljer att använda ett ramverk, 

förs av Håkan på Informed Decisions. Han anser att valet av att använda ett ramverk 

inte kommer att göra någon större skillnad på det helhetliga EA-arbetet och inte heller 

valet av ett specifikt ramverk kommer att göra någon skillnad. Enligt Håkan är det 

möjligt att applicera vilket ramverk som helst, på olika typer av verksamheter (4.3.3) 
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I frågeställningar till intervjupersonerna som berör varför ett ramverk väljs att 

användas eller inte, har vi även frågat om aspekten ekonomi är relaterad till valet. 

Enligt fyra av intervjupersonerna har inte ekonomi en direkt betydelse när det gäller 

val av ramverk (4.1.5, 4.2.3, 4.3.3 & 4.4.4). De menar att ramverket i sig inte kostar. 

Ekonomi har dock en betydelse för att arbeta med ett ramverk, då det kostar att 

utbilda de anställda inom ett ramverk. Flera företag erbjuder ramverkskurser, som ger 

en certifiering. Att certifiera och utbilda blir en kostnadsfråga som når beslutsfattare 

inom verksamheten. Vilket leder till att beslutsfattaren kan påverka till vilken grad 

ramverket ska implementerats genom aspekten: antal anställda som ska få ta del av 

certifieringen. På så sätt är ekonomi till en viss grad en aspekt relaterad till om 

verksamheten väljer att implementera ett ramverk eller inte, samt som beskrivs ovan 

till vilken grad implementeringen kommer att ske. 

 

När intervjupersonerna svarat på frågor som berör varför ett ramverk bör användas, 

har det visat sig att företagens syfte med att använda ramverk har en betydelse för att 

välja att arbeta med ramverk. Företaget kan exempelvis ha en välutformad EA men 

önskar gemensamt vokabulär, samt förbättra arbete med dokumentation (4.1.5, 4.4.4, 

4.5.1, 4.6.3).  De intervjuade som har valt att arbeta med ramverk har i samtliga fall 

haft gemensamma syften med att använda ramverket. Syftena har bland annat 

inneburit att de vill: 

 

- Få gemensamt vokabulär 

- Förbättra och utöka sin dokumentation 

- Använda ett ramverk som är en global standard 

- Få ett strukturerat arbetssätt 

 

Utifrån de frågeställningar som berör om verksamheten valt att kontakta ett 

konsultbolag, ställd till de som är Enterprise arkitekter inom sin verksamhet och 

frågan om varför kunden tar kontakt med IT-konsulten, ställd till IT-konsulter kan vi 

se att användandet av IT-konsulternas ramverk kan vara ett medvetet eller omedvetet 

val hos en verksamhet (4.1.3, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2, 4.5.3). Ett medvetet val sker efter att 

verksamheten har hört talas om tillexempel Acandos Operating Model och väljer att 

arbeta med den. Vid ett omedvetet val vänder sig verksamheten till ett konsultföretag 

för att få hjälp med EA-arbete och leds omedvetet till ramverket konsultföretaget 

använder. Beroende på om valet av ramverk var medvetet eller omedvetet, kan det 

komma att påverka användningen av ramverket, exempelvis genom att ett beroende 

mellan verksamheten och IT-konsulten skapas. 

 

Vi kan utifrån tre av intervjuerna se att det finns trender inom EA-ramverken (4.1.6, 

4.2.5, 4.3.4). Trenderna beror på att det generellt i IT-branschen talas om ett specifikt 

ramverk exempelvis i branschtidningar. Vi ser att det kan ha en betydelse för valet att 

använda ett ramverk, då företagen vill ha ett globalt accepterat ramverk som används 

internationellt.  

 

De aspekter som har kunnat lyftas fram ur analysen relaterade till varför eller varför 

inte ett ramverk används av verksamheten, presenteras i tabellen nedan. Tabellen 

visar en summering av aspekter som har en direkt eller indirekt påverkan på varför ett 

ramverk ska användas eller inte. Med direkt påverkan menar vi att faktorn är 

avgörande för vilket ramverk väljs. Med indirekt påverkan menar vi att faktorn kan 

påverka valet på långsikt, tillexempel ekonomi då det inte kostar något att välja ett 
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ramverk, men det är en kostnad för en verksamhet på sikt. Summeringen i tabellen är 

skapad utifrån ovanstående analys. 

 

Faktor  Direkt  Indirekt  

Ekonomi   X 

Trend  X  

Verksamhetens erfarenheter 

av ramverk 

 X 

Syftet med ramverket X X 

Figur 10, Vår tabell med aspekter kring varför ett ramverk väljs att användas 

5.3 Hur görs valet av ramverk 
I avsnitt 5.2  presenteras en analys kring hur de intervjuade företagen valt att använda 

ett ramverk eller inte i EA-arbetet. Det leder till de frågor ställda till företagen kring 

hur valet av ramverket som används har gått till. De två konsultföretagen Acando och 

Capgemini, som hjälper kunder med exempelvis implementering av ramverk, anser 

att det inte görs en större diskussion mellan två eller fler olika ramverk. Enligt Åsa på 

Acando har kunden i de flesta fall där ett ramverks använts, redan implementerat det 

när de kontaktar Acando. När Acando och Capgemini ger sig in arbete med val av 

ramverk, handlar det om att arbeta med Togaf eller i Acandos fall deras Operating 

model och i Capgeminis fall deras egenutvecklade ramverk (4.1.4, 4.2.3). Utifrån 

frågorna kring hur valet av ramverk gjorts ställda till de Enterprise arkitekter som är 

verksamma inom sin egen organisation, har det som visas i tabellen (Figur 9) endast 

varit ett av de intervjuade företagen som använder ett ramverk i dagligt EA-arbete, det 

vill säga Astra Zeneca. Enligt Jan på Astra Zeneca gjordes inte en förundersökning av 

olika ramverk utan Astra Zeneca valde att satsa på de ramverk som är globalt välkänt 

(4.4.4). Att implementera eller välja ett arbetssätt som inkluderar ett ramverk är ett 

beslut som dels ligger hos beslutsfattande i organisationen. Åsa på Acando belyser 

därför att det är viktigt att de verksamma Enterprise arkitekterna kan övertyga denne 

om att satsa på ett EA-arbete. I Astra Zenecas fall togs beslutet av en central IS-grupp 

och EA board. 

 

I våra intervjuer kan vi se att processen att välja ett specifikt ramverk oftast inte 

handlar om en förundersökning av verksamheten eller att det exempelvis görs val 

mellan flera olika ramverk. Det visar att när det kommer till beslutet kring vilket 

ramverk som ska användas kan vi genomgående se att det som ligger till grund för 

valet av ramverk är främst relaterat till aspekten trend som beskrivs ovan (5.1). 

Ramverket väljs utifrån det som marknaden talar för och erbjuder utbildningar inom, 

de ramverk som är globalt spridda och accepterade.   

5.4 Användning av EA-ramverk 
Användningen av ett EA-ramverk har skiljt sig mellan de olika intervjupersonerna. 

Ovan behandlas aspekter kring varför eller varför inte ett ramverk väljs, samt hur 



34 

 

valet av ramverk görs, vilket sedan relateras till användningen av ramverket. Vid 

användning av ramverk syftar vi till hur det används i EA-arbetet.  

 

Vid intervjufrågan kring hur ramverket kan anpassas efter alla typer av verksamheter 

är de tre IT-konsulterna överens om att delar av ett ramverk kan anpassas efter alla 

typer av verksamheter (4.1.5, 4.2.5, 4.3.3). Åsa på Acando beskriver exempelvis att 

kärnan i ramverket TOGAF kan användas på alla typer av verksamheter. Även om de 

menar att ramverken kan anpassas, är synen på till vilken grad ramverket bör 

användas är stort mellan de intervjuade företagen. Enligt Håkan på Informed Decision 

och Björn på Vattenfall är ramverket ett hjälpmedel för arkitekten, men det utgör inte 

grunden för igångsättandet eller avgörandet för hela EA-arbetet(4.3.3, 4.6.2). 

 

Relaterat till frågor kring användningen av ett ramverk talade intervjupersonerna om 

fördelar med att använda ramverket. Åsa på Acando anser att en ramverkscertifiering 

är bra, för det kan hjälpa en människa att kunna förtydliga sin roll som Enterprise 

arkitekt (4.1.5). Genom att vara utbildad och använda sig av ett ramverk, kan det även 

enligt Jan på Astra Zeneca vara en fördel för den personliga karriären (4.4.5). 

Ramverket kan även enligt Håkan på Informed Decisions användas för att se ”vad 

som är vad” i organisationen och ”vem” – vilken roll, som ska göra vad (4.3.4). 

 

Ett annat sätt att använda ramverket enligt Mats på Capgemini (4.2.4, 4.4.5) och Jan 

på Astra Zeneca är att det kan ses som en vägkarta från det nuvarande läget, som ses 

genom en nulägesanalys av verksamheten till ett önskat läge.  

 

Vid frågor kring hur ramverket möjligtvis används svarar Åsa på Acando att ramverk 

kan användas i en arkitekturgruppering för att arbeta på ett strukturerat sätt (4.1.3). 

Det kan även användas i en större ledningsgrupp, som arbetar med andra Enterprise 

arkitekter inom företaget men geografiskt utspridda i Sverige och världen.  

5.5 EA-ramverkets roll utifrån empirisk studie 
När och om ett ramverk väljs, påverkas av ett flertal aspekter som beskrivs i del (5.1) 

Vilket kan kopplas samman till hur ramverket sedan används. Hur användningen av 

ramverket i EA-arbetet ser ut, skiljer sig ramverkets roll mellan de olika 

verksamheterna. Vi kan genom tolkningen av empirin se tre perspektiv på ramverkets 

roll i EA-arbetet.  

 

Det första perspektivet handlar om att en verksamhet under en tid har arbetat med 

ett arbete som liknar ett EA-arbete, men inte sett helheten och har därefter kommit till 

insikt med att de måste skapa sig en förståelse för EA. Det kan också vara så att ett 

företag ser behov av en förändring vilket tillexempel handlar om en 

verksamhetsförändring, ett ledningsbyte eller utveckling av ett informationssystem. 

De har i samband med det hört talats om EA och vill skapa en förståelse för området. 

Efter att ha skapat sig en förståelse för området görs en granskning av verksamheten, 

för att förstå syftet med varför EA behövs i verksamheten. Detta för att reda ut om det 

kan vara lösningen på problemet. Det kan dels göras för att få en beslutsfattande att 

satsa på ett projekt, framförallt ekonomiskt. Efter några år när verksamheten har ett 

väletablerat och kontinuerligt EA-arbete, kan det vara intressant för arkitekten att 

använda ett ramverk för att få en struktur.  
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Perspektivet tolkas också utifrån vad Björn på Vattenfall talar om i intervjun. EA-

arbetet bör börja med att vända sig till verksamheten, för att se ifall processer och 

information bör redas ut. Arbetet med det etablerade arbete kan innebära de fyra 

delarna inom EA som Björn på Vattenfall talar om; affärsprocesser, applikationer, 

information och infrastruktur. Efter det arbetet man verksamheten fråga sig om ett 

ramverk skulle kunna vara användbart. Det första perspektivet antyder att ramverket 

inte är en stor del av det generella EA-arbetet men kan fungera som ett stöd för 

exempelvis arkitekten. Det är viktigare att lägga fokus på varför man ska använda EA. 

Ramverkets roll i detta perspektiv kan ses som ett hjälpmedel för att förstå var i EA-

arbetet man befinner sig, och framför allt ett hjälpmedel för arkitekten. Håkan på 

Informed Decisions har ett liknande perspektiv på ramverk, som beskrivs ovan. Enligt 

honom är det bra att avleda diskussioner angående ramverk om de kommer upp i ett 

tidigt skede. Även Håkan menar att vikten med EA-arbetet ligger i att förstå syftet 

med det och ramverk är inte en aktuell diskussion. Anledningen till denna syn kan 

vara det finns brister i ramverket för ”hur” (vägledning) EA – arbetet ska gå till. Jan 

på Astra Zeneca bidrar också till det första perspektivet, avseende att Astra Zeneca 

hade en välutvecklad EA från början, men ville implementera TOGAF för att få en 

mer enhetlig strömlinjeforma EA.  

 

Det andra perspektivet handlar om att en verksamhet har fått upp ett öga för EA. 

Det kan handla om de har kommit i kontakt med liknande problem som i föregående 

perspektiv, exempelvis att verksamheten har ett behov för verksamhetsförändring. De 

önskar sedan att få en djupare förståelse för området och bestämmer sig för att utbilda 

och certifiera sig inom ett ramverk, då de menar att det är en smidig väg att gå. 

Skillnaden mellan perspektiv ett och två är att ramverket har ett större fokus och att 

det är ramverket verksamheten vill använda och därför väljer att börja i den ändan. 

För att göra det tar de kontakt med ett bolag som håller utbildningar. När de därefter 

ska komma igång med arbetet kan det ibland ske på egen hand, eller genom att de 

kontaktar en Enterprise arkitekter på ett IT-konsult företag. Arbetet med EA blir 

kontinuerligt, där ramverket har en tydlig del och ett beroende av IT-konsulten kan 

skapas.  

 

Perspektivet är tolkat utifrån verksamhetsexempel som Acando och Capgemeni har 

presenterat för oss i intervjuer. Orsaken till att en verksamhet väljer att se på ramverk 

i perspektiv två kan kopplas tillbaka till att valet av ramverk påverkas av trenden. Att 

verksamheten kan ha kommit i kontakt med ett ramverk på grund av dess trend, och 

sedan kontaktar ett IT-konsultföretag verkar enligt våra tolkningar inte vara ovanligt 

förekommande. Åsa på Acando berättade att en verksamhet kan kontakta dem när de 

har en direktförfrågan om TOGAF. 

 

Det tredje perspektivet, syftar till de verksamheter som arbetar med EA och EA 

relaterade uppgifter. De kan erbjudas en möjlighet att certifiera sig inom ett ramverk. 

Trots att en certifiering finns, är det inte aktuellt att använda ramverket eller ett i det 

befintliga EA-arbetet.  

 

Perspektiv tre är tolkat utifrån Magnus på Volvo IT, eftersom de har ett kontinuerligt 

EA-arbete. Han och några andra Enterprise arkitekter på Volvo IT är TOGAF 

certifierade, men de använder inte ramverket. En orsak till att TOGAF certifiering har 

gjorts, men att den sedan inte använts i praktiken kan bland annat bero på att de är ett 

fåtal personer som arbetar inom EA på avdelningen, menar Magnus på Volvo IT. En 
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annan orsak till att inte börja använda ett ramverk är att det kan vara för tungt och på 

kort sikt ge lite värde, eftersom verksamheten är i ett skede där de redan arbetar 

kontinuerligt med sitt egna arbetssätt. Trots att inte ett uttalat ramverk används 

fungerar EA-arbetet, vilket gör att verksamheten arbetar utifrån sitt egna anpassade 

sätt. Volvo IT är därmed ett gott exempel på att verksamheter kan arbeta med EA utan 

ett specifikt ramverk. Vidare menar Magnus på Volvo IT att det säkert skulle innebära 

fördelar med att arbeta med TOGAF, men att det i dagens arbete inte är aktuellt. 

5.6 Avslutande analysdiskussion 
För att undersöka vilken roll ett EA-ramverk har i ett EA-arbete utifrån den insamlade 

empirin, började vi analysera varför ett ramverk används eller inte. Om ramverket 

används, vilka aspekter är relaterade till valet av ramverk och hur görs valet.  Svaren 

på frågorna ligger i sin tur till grund för forskningsfrågan för vilken roll ramverket har 

i EA-arbetet. 

 

I huvudsak har vi i analysen kommit fram till att verksamheter inte gör ett aktivt val 

av ett specifikt ramverk, utan de flesta intervjupersoner har resonerat kring vikten i att 

svara på syftet med EA. Vi har trots det funnit aspekter som är relaterade till varför ett 

ramverk väljs. Den aspekt som har påverkat valet mest, har haft en direkt påverkan 

och är trenden. Eftersom de flesta intervjupersonerna idag är i kontakt med TOGAF, 

har det visat sig bero på trenden. 

 

Beroende på hur verksamheten har kommit i kontakt med ramverket, det vill säga vår 

analys kring varför ett ramverk väljs, har ramverket fått olika roll. Vi har utifrån 

analysen kring faktorerna kunnat se tre huvudsakliga drag för ramverkets roll i EA- 

arbete, vilket är resultatet av de tre perspektiv i analysen.  

 

Vi har i analysen kommit fram till att ramverket har olika roll beroende på bland 

annat ingången till EA-området, erfarenheter med mera. De flesta har varit eniga om 

att syftet med EA är en viktigare diskussion än ramverksdiskussionen.  

5.7 Resultat 
Här ges resultatet utifrån analysen, relaterat till den teoretiska referensramen som 

presenteras i kapitel 3. Inledningsvis presenteras resultatet av val av ramverk, 

baserade på forskningens delfrågor, det följs med ett sammanställande resultat kring 

ramverkets roll. 

5.7.1  Valet av ramverk 

Den tidigare forskningen i den teoretiska referensramen visar på att det finns olika 

resonemang kring hur valet av ramverk går till. Enligt resonemanget i Närmans 

(2008) artikel bör det inte läggas stor tyngd i val av ramverk. Däremot anser 

Schekkerman (2004) att verksamheter ställs inför en problematik att behöva välja ett 

ramverk som marknaden erbjuder (Schekkerman, 2004). Utifrån analysen kan vi se att 

de flesta intervjupersonerna resonerade kring att det inte görs någon förundersökning 

eller större process när valet av ramverk görs. Det skiljer sig från den 

sammanställningen som gjorts i figur 6, baserad på P. Närmans artikel (2008) som 

visar ett antal punkter verksamheten bör stämma av när det väljer ett ramverk. De 

företagen i den empiriska studien som arbetar och använder ramverk, använder 

TOGAF. Det har fallit sig naturligt för att TOGAF, enligt intervjupersonerna är det 

som är globalt accepterat och är trendigt på marknaden just nu. Utifrån analysen ovan 

visar det sig att företagen talar om gemensamma faktorer angående varför ett ramverk 
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bör användas i EA-arbetet. Dessa presenteras i analysen och sammanställs i tabellen 

nedan. Tabellen visar på hur avgörande en faktor är för att ett ramverk väljs.  

 

Faktorn ekonomi som tidigare nämnts i analysen har inte en direkt betydelse när det 

gäller val av ramverk, eftersom att ramverket i sig inte kostar. Däremot talar Dude & 

Shantanu (2011) om att det är viktigt att analysera den ekonomiska genomförbarheten 

för att realisera en företagslösning. Det kan alltså vara en poäng att alltid göra en 

ekonomisk analys, men enligt intervjupersonerna är det inte ekonomiska 

begränsningar som är avgörande för om ett ramverk väljs. Kostnader för 

implementeringen av ramverk kan påverka antalet anställda som får ta del av 

ramverksutbildningen, men kostnaden är inte tillräckligt stor för att avgöra att ett visst 

ramverk väljs före ett annat. Faktorn organisation är inte avgörande för vilket ramverk 

som väljs, däremot väger det tungt för hur organisationen ska arbeta med EA och om 

de ska arbeta med EA. Enligt Dude & Shantanu (2011) påverkar storleken på 

organisationen EA projektet. Intervjupersonen Håkan Edvinsson på Informed 

Decision har en liknande syn, när det talas om att små verksamheter inte har behov av 

EA. Dessa faktorer är därför inte direkt kopplade till ramverk, eftersom de är mer 

avgörande för EA arbetet i sig. 

 

Som Dude & Shantanu (2011) skriver i sin artikel har verksamheter olika 

problemställningar, affärsmässiga krav och organisationsportföljer, vilket gör att alla 

ar olika syfte med EA och därmed kan vara i behov att anpassa sina ramverk eller 

vilket ramverk som bör väljas. En faktor som vi har kunnat urskilja i analysen och 

som presenteras i vår tabell är ”företagets syfte med ramverket”. Faktorerna kan 

liknas de faktorer som i teorin presenteras i form av fördelarna ett ramverk harm; 

tillexempel: 

- Att användas som en vägkarta från nuvarande läge till önskar läge 

- Att uppnå ett gemensamt vokabulär 

- Att använda en global standard 

 

Att faktorn trend är en i topp av de faktorer som påverkar vilket ramverk som väljs, 

framkom tydligt i analysen. Som Mats på Capgemini säger har TOGAF växt och ökat 

i mognadsgrad. Framförallt används det av Capgemini då de har varit med vid 

utvecklingen av TOGAF men det är även stort både inom Sverige och globalt. Det 

visas även ur en teoretisk synvinkel eftersom de flesta artiklar och 

konsultverksamheter berörde TOGAF. Faktorn tid och situation kan innebära att en 

anställd inom en verksamhet har kommit i kontakt med EA och ramverk vid en viss 

tid och situation. En situation skulle kunna vara sådan att en anställd inom ett företag i 

behov av verksamhetsförändring, har varit på föreläsning, konferens eller kongress 

och på det sätt kommit i kontakt med området och sätt fördelarna med EA för deras 

verksamhet. 

 

I tabellen nedan, figur 11, presenteras följande faktorer: ekonomi, företagets syfte 

med ramverket och trend. Faktorn visar en påverkansgrad, för att sedan beskriva vad 

det är inom den utpekade faktorn som är avgörande för vilket ramverk som väljs.  
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Faktor ”Påverkansgrad” Avgörande för vilket 

ramverk som väljs 

Ekonomi Låg Nej 

Kostnad för 

implementering av ett 

ramverk  

Kan påverka antalet 

anställda som får ta del av 

ramverksutbildningen 

Nej 

Organisation Medel för val av ramverk, 

men kan ses som hög för EA 

generellt 

Nej 

Företagets syfte med 

ramverket 

Medel Ja och Nej 

Nå ett strukturerat 

arbetssätt 

Påverkar att ett ramverk 

väljs att användas 

Nej 

Använda en global 

standard 

Hög Ja 

Trend Hög Ja 

Ramverksutbildningar som 

erbjuds på marknaden 

Påverkar valet av ramverk, 

då företagen vänder sig till 

de organisationer som 

erbjuder utbildningar 

Ja 

Tid och situation Medel Nej 

 

Figur 11, Vår egenutvecklade modell med faktorer för val av ramverk 

 

5.7.2 Ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet 

Utifrån analysen kan vi se att ramverken framförallt används för att vara till stöd för 

att nå ett strukturerat arbetssätt och ett gemensamt språk vid arbete med EA. Utifrån 

vilken grad ett ramverk är ett måste eller inte för EA-arbete, variera från företag till 

företag. Ramverkets roll är dragen ur tre perspektiv, i analysen har vi arbetat oss 

igenom delfrågorna för att sedan kunna urskilja dessa. Utifrån beskrivningen som ges 

i analys (5.5) har en sammanställning gjorts enligt följande, figur 12, nedan. 
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 Figur 12, Vår egenutvecklade modell av tre perspektiv på ramverkets roll   



40 

 

6. Slutsats och diskussion 
 

Här presenteras våra slutsatser relaterat till den huvudsakliga forskningsfrågan i 

studien. För att tydliggöra slutsatserna ges först svar på delfrågorna.  

 

Följt av det presenteras en diskussion kring studiens resultat och slutsatser. Vi 

utvärderar den använda forskningsstrategin, reflekterar över den tillämpade 

insamlingsmetoden samt berör studiens validitet och reliabilitet & tillförlitlighet och 

förslag till fortsatt forskning ges. 

6.1 Slutsats 
Delfråga 1: Varför väljer verksamheter att använda ramverk eller inte? 

I analys och resultat (5.2 & 5.7.1) diskuteras hur de intervjuade Enterprise 

arkitekterna ser på att använda ett ramverk eller inte. I resultatet visade det sig 

anledningar till att verksamheter väljer att använda ramverk eller inte visade sig oftast 

beror på verksamhetens syfte med att använda ett ramverk. Syftet har bland annat 

inneburit att verksamheter vill: 

 

- Få gemensamt vokabulär 

- Förbättra och utöka sin dokumentation 

- Använda ett ramverk som är en global standard 

- Få ett strukturerat arbetssätt 

 

Verksamhetens erfarenhet av tidigare ramverksarbeten var även avgörande för om ett 

ramverk ska användas eller inte. Erfarenheter påverkar även inställningen till 

ramverket under EA-arbetet. I analysen har det även klarlagts att trend är en vanlig 

anledning till att verksamheter väljer ett ramverk, de vill ha en globalt accepterad 

standard som förstås av globalt spridda samarbetspartners.   

 

Delfråga 2: Hur görs valet av ramverk? 

Hur valet av ett specifikt ramverk går till, relateras till delfråga 1. Om företaget ser 

anledningar till att använda ett ramverk, väljs sedan ett ramverk. Det har visat sig att 

företagen i vår empiriska studie inte gör en förundersökning med exempelvis en 

jämförelse av olika ramverk. Valet av ramverk går till på det sättet att verksamheterna 

väljer de ramverket som marknaden erbjuder utbildningar inom.  

 

Delfråga 3: Hur ser användningen av ramverk ut i det praktiska EA-arbetet? 

Hur användningen ser ut i det praktiska EA-arbetet visade sig som diskuteras i 

analysen (5.3) vara olika beroende på verksamhet. Ramverket kan användas i olika 

delar av organisationen och olika delar av ramverket kan användas. Vanligtvis är 

ramverket: 

 

- Ett hjälpmedel för arkitekten 

- En vägkarta för nuvarande till önskat läge 

- Ett sätt att definiera roller 

- Ett sätt för att definiera ”vad som är vad i organisationen” 

Huvudfrågan: Vilken roll har ramverket i ett praktiskt EA-arbete? 

I vår analys (5.4) och i vårt sammanställande resultat (5.7.2) har vi kunnat se tre 

genomgående perspektiv som leder till att ramverkets roll i ett EA-arbete kan 
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presenteras. De tre perspektiven innebär i vilket skede och till vilken grad ramverket 

används. Forskningens huvudfråga berör vilken roll ramverket har i ett praktiskt EA-

arbete. Följande roller har kunnat urskiljas, ramverket kan ha rollen som ett 

hjälpmedel för den enskilde arkitekten, rollen som en inkörsport för EA-arbetet 

samt rollen som ett stöd för arkitektens personliga utveckling. 

 

Rollerna som beskrivs ovan har kunnat tydas i tre perspektiv. I det första perspektivet 

fokuserar verksamheten på syftet med EA-arbetet. Ramverksdiskussionen når 

verksamheten i ett sent skede och rollen ett ramverk har är främst att fungera som ett 

hjälpmedel för den enskilde arkitekten. I det andra perspektivet fokuserar 

verksamheter på ramverken tidigt, i samband med start av EA-arbetet. Vanligt är att 

verksamheter börjar med certifiering i ramverk och arbetar tillsammans med IT 

konsulter. Rollen ett ramverk har i detta perspektiv är att fungera som en ingång för 

EA-arbetet.  

 

I det tredje perspektivet arbetar verksamheter redan med EA och EA relaterade 

uppgifter. Verksamma inom EA-arbetet har möjlighet att certifiera sig inom 

verksamheter, men väljer ändå inte att arbeta med ramverket. Ramverkets har därför i 

detta perspektiv inte någon större betydelse för EA-arbetet eftersom verksamheten 

redan arbetar strukturerat med EA. Ramverkets roll blir därför att vara ett stöd för 

arkitektens personliga utveckling. 

6.2 Diskussion  
Resultatet av studien som presenteras i slutsatserna visar att ramverket kan utifrån de 

företagen vi har undersökt ha tre roller. Huvudresultat kan ses som en tolkning utav 

de sex företag som använts för just denna studie. Det är även viktigt att belysa att vi 

använt oss av ett varierat urval av intervjupersoner. IT-konsulter verksamma som 

Enterprise arkitekter och Enterprise arkitekter inom sin verksamhet. Detta har 

inneburit att insamlad data för den här studien har varit av stor variation, men vi anser 

att det har gett oss ett bredare perspektiv och fortfarande varit relevant för 

forskningsfrågan. Resultat kan därför tolkas som tre roller presenterade på en 

övergripande nivå. Utifrån delfrågorna som har behandlats; Varför väljer 

verksamheter att använda ramverk? Hur görs valet av ramverk? Hur ser 

användningen av ramverk ut i det praktiska EA-arbetet? Har det i vår studie visat sig 

att de verksamheter som väljer att använda att ramverk oftast har ett syfte i form av att 

nå ett strukturerat arbetssätt, ett gemensamt språk och en global standard. Utifrån de 

fallen där ramverken väljs, har det däremot inte gjorts någon större förundersökning 

för ett specifikt ramverk. Vilket skiljer sig från den teoretiska beskrivningen om valet 

av ramverk, där ett flertal aspekter beskrivs till grund för att välja ett ramverk. Det är 

även till grund för slutsatserna till ramverkets roll, som visar på olika sidor av synen 

på om ett ramverk är ett måste eller inte för att lyckas med EA-arbetet. I vår studie 

kan vi inte ge ett konkret svar i form av en sanning på vardera forskningsfrågan, då 

ramverkets roll är baserat på varför det väljs och hur detta görs. Det innebär att 

ramverket i varje användningsfall, i varje företag har en egen roll. Det vi har kunna 

göra utifrån sex företag är att skapa tre perspektiv, som genererar en syn på 

ramverkets roll. Studien har inte handlat om att jämföra ramverkets roll mellan 

företagen, men däremot finner vi det intressant att vi har kunna relatera sex olika 

företag till varandra genom att deras beskrivningar av arbetet med EA och ramverk 

generera tre perspektiv, ur sex företag. Därmed blir slutsatserna som dras om 
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ramverkets tre roller, till en användning för verksamheter när det väljer ramverk då 

det kan effektivisera processen.      

6.3 Utvärdering av forskningsstrategi 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi med en hermeneutisk 

utgångspunkt, det innebär på en övergripande nivå att det är ”ord” som har studerats, 

för att sedan tolkas. Vi har studerat Enterprise arkitekters beskrivningar av deras syn 

på eget arbete med EA och ramverk. Det har gjorts för att skapa en förståelse för 

ramverkets roll. Eftersom det är verkligheten/praktiska fall som vi studerar utifrån det 

utformade kunskapsbehovet, blev den kvalitativa inriktningen valet.  Utifrån vår 

forskningsfråga som berör ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet anser vi att det 

har varit den rätta strategin för vår studie. Det baserar vi på den typ av kunskap som 

vi utvecklat, dels i form av en empirisk studie, dels i form av att det är egenskaper hos 

en karaktär; i form av ett ramverk som har undersökts. Det förtydligar även valet av 

den kvalitativa strategin. En kvantitativ forskningsstrategi innebär på en övergripande 

nivå att forskaren studerar ”siffror och kvantifiering av data” (Bryman & Bell, 2011). 

Den kvantitativa strategin har därför inte varit aktuell för studien utifrån utformad 

forskningsfråga. 

6.4 Metodreflektion 
Nedan beskrivs en utvärdering av metoder som använts i genomförandet av studien. 

6.4.1 Teoretisk referensram 

Vi har skapat en teoretisk referensram som har baserats på tidigare forskning och varit 

till grund för förståelse av området EA och dess ramverk. Den teoretiska 

referensramen har även använts för att skapa rimliga intervjufrågor, samt behandlat 

begrepp som benämns i empiri. Slutligen har den använts i jämförande syfte av 

analysen vid utformningen av studiens resultat, det har möjliggjort en tydligare 

redogörelse för ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet. Arbetet med den teoretiska 

referensramen har därför varit till stor betydelse för studien och för oss som forskare. 

Vi anser att den teoretiska referensramen har varit passande för studien, då den har 

genererat en bra grund som har gett oss en ökad förståelse för området EA och dess 

ramverk. Den är även viktig för de som ska ta del av studien, då den ger möjlighet att 

återkoppla till specifika ramverk vilka nämns i empirin. Detta ger läsaren en högre 

grad av förståelse. 

6.4.2 Intervjuer 

Vi har vid datainsamlingen och genomförandet av studien använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. Metoden semistrukturerad intervju har varit lämplig för 

studien, då ramverkets roll i det praktiska EA-arbetet har studerats. Det innebär att det 

är Enterprise arkitektens och dennes beskrivning av EA och arbete med ramverk som 

är till grund för att kunna svara på forskningsfrågan. Den semistrukturerade intervju 

har varit lämplig då vi framförallt har varit i kontakt med väldigt olika verksamheter 

och intervjupersoner. Intervjun har genom att den varit semistrukturerad kunnat 

anpassas efter varje intervjuperson, samtidigt som det har funnits en viss struktur i 

form av definierade frågor och frågeordning. Vilket även har varit viktigt för oss då vi 

har riktat oss mot Enterprise arkitekter inom två urvalsgrupper: IT-konsulter och 

verksamma Enterprise arkitekter inom egen verksamhet. Den semistrukturerade 

formen har även möjliggjort en bredare förståelse av intervjupersonen i och med att 

denne fått möjlighet att uttrycka sitt perspektiv på djupet och möjligheten till 

flexibiliteten i intervjun och dess frågeordning skapats. Ett alternativ till 
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datainsamlingsmetod hade kunnat vara i form av att utföra observationer, genom att 

studera företagens dagliga arbete med EA och ramverk. Men vi anser att företagen 

hade behövts studeras under en längre tid än förfogat för vår studie.  

6.5 Utvärderingskriterier 

6.5.1 Validitet  

Vi har arbetat med validiteten i studien genom att beakta de aspekter som beskrivs i 

metodkapitel (2.7.1). Vi har därför beaktat validiteten enligt följande:  

 Genom att beskriva utformningen av studiens datainsamlingsmetod i detalj  

 Genom beskrivningen av hur urvalet av intervjupersoner har gått till, det 

skapar en tydlighet 

 Vid utformningen av intervjufrågorna har vi använt oss av 

problemdiskussionen och forskningsfrågorna (1.3) för att säkerställa att svar 

på den huvudsakliga forskningsfrågan sedan ska kunna ges.  

 Vi har varit tydliga med studiens syfte, för de intervjupersoner som har 

deltagit 

 Vi har publicerat sammanställningar av de genomförda intervjuerna. 

6.5.2 Reliabilitet & Tillförlitlighet 

Vi har beaktat reliabilitet & tillförlitligheten i studien, genom att ta hänsyn till 

aspekterna som beskrivs i metodkapitel (2.7.2) det genom att vi har: 

 Använt oss av samma mall vid mejlförfrågan om medverkan vid intervju 

 Spelat in samtliga intervjuer 

 Publicerat sammanställningar av de genomförda intervjuerna.  

 Bifogat våra intervjufrågor 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån de roller vi har funnit att ramverket har i EA-arbetet, har vi till stor del 

studerat ur det faktiska läget, alltså hur det ser ut idag. Det hade varit intressant att 

vidare forska om ramverket kommer att ha samma roll även i framtiden. 

 

- Vilken av de roller vi har studerat är den vanligaste och vad kommer det 

sig?  

- Kommer det finnas andra roller än de som vi har presenter? 

 

Vidare är det intressant att studera TOGAF, eftersom det idag är det som benämns 

som det primära EA-ramverket. Det skulle vara intressant att forska vidare kring vad 

det kommer sig. Dessa frågor är enligt oss intressant att reda ut och fördjupa sig inom.   

 

Eftersom uppsatsen har berört ramverkets roll, har vi ofta kommit i kontakt med 

verktyg. De intervjuade företagen har påpekar att det finns få verktyg för att stödja 

EA-arbetet. Det hade varit intressant att göra en vidare forskning för bristerna i 

utvecklade verktyg. 
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Bilaga A 
 

Intervjufrågor EA och ramverk – Enterprise arkitekt inom sin verksamhet 

 

1. Vad har du för bakgrund till EA? Utbildningsmässigt samt 

erfarenhetsmässigt? 

 

2. På vilket sätt arbetar du med EA idag, vad är dina uppgifter? 

 

3. Vilka ramverk har du erfarenhet av? Hur kom du i kontakt med det nämnda 

ramverket/n?  

 

4. Hur ser starten av EA-arbetet ut, enligt dina erfarenheter? 

 

5. Vilka organisatoriska aspekter tar man hänsyn till om man ska välja ett 

ramverk? Exempelvis ekonomi 

 

6. Väljs enligt dina erfarenheter ramverk enligt dessa aspekter?  

 

7. Kan ramverket användas på alla typer av verksamheter? 

  

8. Upplever du att det finns en trend inom ramverken? Skulle trenden påverka 

valet? 

 

9. Har det gjorts någon jämförelse andra verksamheters arbete med EA, och 

deras val av ramverk?  
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Bilaga B 
 

Intervjufrågor EA och ramverk – IT-konsult 

 

1. Vad har du för bakgrund till EA? Utbildningsmässigt samt 

erfarenhetsmässigt? 

 

2. Vilka ramverk har du erfarenhet av? Hur kom du i kontakt med dessa? 

 

3. Vad är den vanligaste anledningen till att kunder kontaktar dig? 

 

4. Hur kommer kunderna i kontakt med ramverken? 

 

5. Känner kunden till EA innan kontakten med dig, eller är det vanligare att ni 

presenterar EA och startar arbetet helt från grunden? 

 

6. Vilka organisatoriska aspekter tar man hänsyn till om man ska välja ett 

ramverk? Exempelvis ekonomi 

 

7. Väljs enligt dina erfarenheter ramverk enligt dessa aspekter?  

 

8. Har kunden oftast ett ramverk när ni kommer i kontakt med denna? 

 

9. Kan ramverket användas på alla typer av verksamheter? 

  

10. Upplever du att det finns en trend inom ramverken? Skulle trenden påverka 

valet? 

 

11. Har det gjorts någon jämförelse mellan verksamheters arbete med EA, och 

deras val av ramverk? 
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bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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