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Abstract 
 

This literature study focuses on Enterprise Architecture (EA), its definitions and underlying 

frameworks. We have chosen to complete a literature study because access to companies with 

information regarding EA is considered to be hard to achieve and therefore excludes the 

possibility of interviews and similar methodologies for gathering information when we 

discovered how hard it was to acquire reasonable information. The Zifa conference is an 

international EA-consultant meeting where selling techniques and consultants in general are 

advocated instead of focusing on the basal values behind EA. This suggests that an objective 

opinion and view of EA can only be achieved through a literature study. A further reason 

behind our choice of study is considering the fact that EA is a detailed, fundamental, mapping 

process. This process would include purchase and sales prices, which we find to be sensitive 

information creating a difficulty achieving access to companies. The aim of this study was to 

create a unified model between EA and enterprises, considering how expensive an EA 

mapping process could be, this study could only be generalized to medium/large companies. 

 

The literature study used snowball sampling when it came to choice of references as well as 

three fundamental criteria for selection of sources. Else there would not be too many sources 

but also because there was so much to choose from. We applied snowball sampling strictly in 

the sense that we only found three references from general searches on databases and founded 

all other references from these because there was so much literature to choose from. Friberg’s 

model for literature studies was used as a cornerstone when building the structure for this 

work. 

  

The results from numerous sources show great differences in basal explanations such as the 

definition of EA and more intricate subjects such where EA is shown to bring great financial 

gain to enterprises and the same time as other sources suggest that EA is a great loss. The 

conclusion is therefore that there is still lots to examine in the area of EA and those 

companies should elevate their knowledge in the subject before implementing EA. The 

suggested possibility for companies is to create an internal architectural department as a sixth 

configuration in accordance with Mintzberg. This department will handle the mapping of the 

organization from within and will consist of workers employed by the company instead of 

hiring external help such as consultants who aren’t familiar with the corporation. External 

consultants will demand much more time to learn of the corporation before they can start 

mapping it. 

 

Keywords: 
Enterprise Architecture (EA), Organisational structure, Mapping, Return on investment 

(ROI), Literature study.
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Sammanfattning 
 

Denna litteraturstudie fokuserar på Enterprise Architecture (EA), dess definitioner och 

underliggande ramverk. Vi har valt att göra en litteraturstudie då access till företag med 

information kring EA ansågs vara svår och utesluter därför intervjuer och andra direkta 

tillvägagångsätt då vi upptäckte att det är svårt att få tag på vettig information. Zifa 

konferensen är en internationell EA-konsult konferens som förespråkar konsulter och 

säljtekniker istället för att fokusera på grundvärdena av EA. Detta föreslår att ett objektivt 

resultat bara kunde erhållas genom en litteraturstudie. Ännu en anledning bakom valet av 

studie är att EA är en grundläggande process på detaljnivå, denna inkluderar basala saker så 

som inköps-/försäljningspriser. Detta anser vi vara känslig information som skapar förhinder 

för access. Syftet är att ta fram en integrerad modell som beskriver EA och verksamheter, med 

tanke på kostnaderna kring EA syftas här på medelstora till stora företag då det är dyrt att 

kartlägga en verksamhet. 

 

Litteraturstudien använde sig av snöbollsmetoden när det kom till val av källor samt en rad 

olika krav för vilka källor som skulle inkluderas. Dels för att det inte skulle bli överflödigt 

och dels för att det fanns så mycket litteratur att välja bland. Då det fanns så mycket litteratur 

kring ämnet anpassade vi strängt snöbollseffekten när vi valde studier, vi sökte fram tre 

vetenskapliga källor, därefter letade vi endast efter källor som var inkluderade eller härleddes 

från dessa. Fribergs modell av litteraturstudier användes som en utgångspunkt och grund för 

hur hela uppbyggnaden skulle se ut. 

 

Resultaten från samtliga källor visar på skiljaktigheter kring basala förklaringar såsom 

definitionen av EA samt mer invecklade teman där många källor visar att EA kan bringa vinst 

och hög avkastning till ett företag samtidigt som andra källor säger att EA är dyrt. Slutsatsen 

blev därför att det finns mycket kvar att undersöka inom området av EA och att företag borde 

öka sin kunskap inom detta område innan de implementerar EA. Den föreslagna möjligheten 

för företag är att skapa en intern arkitekturavdelning som en sjätte konfiguration enligt 

Mintzberg. Denna avdelning har hand om kartläggningen och arbetar för företaget istället för 

att hyra extern hjälp i form av konsulter som inte är invigda i verksamheten och som kräver 

lång tid för att lära känna den specifika verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: 
Systemarkitekturer (EA), Organisationsstruktur, Kartläggning, Avkastning på investerat 

kapital (ROI), Litteraturstudie.  
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1 Introduktion 
 

Den här uppsatsen handlar om Enterprise Architecture (EA). EA introducerades år 1987 som 

en metod för att hantera den stora mängd data och olika system som företag alltmer kom i 

kontakt med. Under 80-talet uppfanns Internet, och med Internet och informationsteknologi 

kom möjligheter för företag att utvecklas på flera nivåer. IT-bolag bildades och företag tog till 

sig IT-lösningar allt oftare som ersatte manuella rutiner. För att förstå och beskriva företagens 

alltmer komplexa organisation föreslogs att företag ska beskrivas i termer av arkitektur. EA är 

den metod som har kommit att dominera i kartläggningen av just företagsarkitekturer. I 

dagsläget arbetar många konsultföretag enbart med EA eller liknande områden. Detta betyder 

att företag i sin tur blivit beroende av externa konsulter för att hantera interna 

organisationsfrågor. 

 

1.1 Vad är Enterprise Architecture? 
 

Enterprise Architecture används i form av en metod som hjälper att ta fram och dokumentera 

ett företags processer och system (Bernard, 2005). Det första EA-ramverket presenterades 

1987 av John Zachman där han menar att en organisation måste hålla reda på och klassificera 

dess system och processer för ökad kommunikation. Om denna översikt brister kan en 

organisation köpa eller utveckla nya, onödiga system och förstöra affärsnyttan (Zachman, 

1987). 

 

Inom området EA var John Zachman en föregångare då han fick idén om att olika användare 

av en lösning vill få reda på olika saker. En lagerarbetare vill exempelvis inte känna till hur 

koden bakom IT-systemet är strukturerat som tillämpas i varuhuset. Istället är lagerarbetaren 

nyfiken på hur lång tid det är kvar innan lunchrasten börjar. På samma varuhus finns en 

programmerare i IT-avdelningen som inte vill ta reda på hur många varor som finns på 

lagerhyllorna. Istället är programmeraren nyfiken på hur koden ser ut för att kunna räkna fram 

antalet varor som finns på lagret. Tanken bakom dessa exempel utgör grunden för Zachmans 

klassificering i den flersidiga modellen (Zachman, 2008, Bilaga I). Den flersidiga modellen 

tar också in terminologi där Zachmans resonemang går ut på att användarna i en lösning kan 

ha olika uppfattningar av samma benämningar, vilket lägger stort fokus på tolkningen av 

dessa på samtliga nivåer. För att fullfölja Zachmans exempel ovan angående varuhuset kan 

arbetaren på lagret anse att termen ”data” avser för siffran som talar om hur många artiklar det 

finns på ett hyllplan i lagret. Om samma term tillämpas när databasadministratören bekräftar 

termen ”data” som befinner sig i samma databas som lagerarbetarens menas med detta något 

annat (Zachman, 1987). 

  

Den grundläggande avsikten är att Enterprise Architecture måste kunna ge svar på frågor som 

ställs av användarna, vara mycket noggrant samt kunna redogöra för hela systemet. 

Organisationen är i detta fall ”hela systemet”, samt att alla andra system som är ”mindre” är 

tillbyggnader, såsom exemplet ovan angående lagret, databasen, IT-avdelningen och så 

vidare. Zachmans modell täcker således mycket bortanför IT-aspekten av verksamheter. För 

att specificera det lite tydligare är inte bara driften av datorer viktiga, utan människoaspekten 

tycks vara minst lika angelägen samt alla processer som sker mellan människa och maskin.  

 

Det finns många olika ramverk inom EA och dessa skiljer sig åt mellan varandra i både mål 

och riktning. Sessions (2007) påstår att konsulter arbetar med självutvecklade metoder, 

dessutom anser han att alla ramverk fungerar som ett komplement till varandra. I sin 

forskning har Roger utfört en studie som visar att alla ledande EA metoder är mycket olika i 
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sina strategier. Han framhäver också att det inte finns något svar på vilket ramverk som passar 

bäst för en organisation eftersom alla verksamheter är så olika och anpassas på olika sätt 

(Sessions, 2007). Urbaczewski och Mrdalj (2006) påstår att vissa rekommenderar särskilda 

metoder och synsätt medan andra föreslår riktlinjer (Urbaczewski och Mrdalj, 2006).  

 

Shaun (2009) skriver om att han har besökt olika banker som har byggt ett helt eget EA 

ramverk med hjälp av konsulter. Dessa konsulter var alltså bekanta med Zachmans ramverk, 

TOGAF och FEA. De viktigaste resultaten i boken Creating a Foundation for Business 

Execution (Ross, Weill och Roberston 2006) som kombinerar de olika strategierna och målen 

i dessa ovannämnda ramverk, inklusive Gartner kan alltså fungera som ett komplement till 

varandra. EA ramverken täcker det mesta i sin omfattning och involverar alla synsätt av IT. 

Men det finns stora skillnader mellan ramverken och dess tillvägagångssätt idag. Utan att 

något ramverk är komplett i sin omfattning bör dessa ramverk ses som en ständig process 

(McCarthy, 2009). 

 

EA behandlar styrning av information och hanterar informationen genom administrativt 

arbete. Information Management (IM) är detta administrativa arbete som generellt förklaras 

som samlingen och ledningen av information och distributionen av denna information mellan 

olika aktörer inom en verksamhet (Earl, 1989). Schekkerman (2003) påpekar att EA är till för 

att styra och utveckla verksamheter samtidigt som IM ingår i EA och föreslår ingen styrning 

utan istället informationsutbyte. Enligt Alleman (1998) är IM verksamhetsbaserat då alla delar 

måste tas till hänsyn för att alla relationer ska kunna fungera i relation till varandra (Alleman, 

1998). Sogeti (2011) tycker däremot att IM handlar mer om att uppmärksamma de anställda 

och göra dem mer effektiva i sina uppgifter (Sogeti, 2011). Det krävs intresse från ledningen 

för att kunna använda sig av kompetensen från utvecklade organisationer. Det gäller att 

organisationerna arbetar efter att skapa kompletta IT-förmågor och verksamheter om de vill 

sträva efter konkurrerensfördelar i den stora marknaden som strategiska affärsenheter 

(Reynolds, Thorogood och Yetton, 2010). 

 

Konsultmarknaden inom Enterprise Architecture erbjuder många olika ramverk som anpassas 

utefter specifik verksamhet. De mest berömda och internationella EA ramverken är Zachman, 

TOGAF, FEAF och Gartner. Enligt Sessions (2007) beräknas organisationer med formella EA 

program, som för närvarande använder dessa ramverk, uppgå till ca 90 % (Sessions, 2007). 

Biner Consulting, Enterprise Architects och Tomas & Herbert Consulting är exempel på 

konsultföretag som tillämpar dessa internationella ramverk (se 3.3 Konsultmarknaden för 

EA). Men det finns naturligtvis många andra konsultföretag som använder egna ramverk 

utöver dessa internationella metodologier. Lankhorst (2009) skriver i sin bok om att det finns 

konsultföretag som exempelvis Sogeti’s DYA, Microsoft’s Motion, IBM’s EA-metod och 

Capgeminis IAF som har utvecklat sina egna arkitekturmetoder och ramverk (Lankhorst, 

2009). 

 

Rico (2006) framhåller att John Zachman visserligen introducerade Enterprise Architecture år 

1987, men innan dess har EA haft sin grund i systemanalysprinciper sedan 1960-talet. Det 

ingår bland annat strukturerad analys, informationsteknik, flödes-diagram och strukturerad 

design i de tidigare teknikerna för systemanalys. Enligt Ricos (2006) undersökningar kräver 

Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) 26 unika modeller till skillnad från 

Zachman som kräver 30 unika modeller. Av ungefär 150 federala myndigheter i USA 

används EA av fler än 46 myndigheter. Det tillkommer och försvinner myndigheter hela tiden 

och antalet varierar över åren mellan 100 och 200 myndigheter. Det finns ett stort antal 

mognadsmodeller för att kunna utvärdera framstegen hos myndigheterna. Tillsammans med 
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ett stort antal certifierade verksamhetsarkitekter som är professionella har EA blivit en stor 

hemindustri bland managementkonsulter över hela världen (Rico, 2006). 

 

EA i praktiken fokuserar på det som finns mellan avdelningarna i en organisation och inte på 

avdelningarna i sig, därmed lägger sig EA utanför organisationen. Det som Mintzberg (1993) 

tar upp i sin teori är en organisationsstruktur som innehåller fem avdelningar i organisationen; 

ledningen, IT-avdelningen och supportavdelningen, mellanchefernas avdelning och den 

operativa kärnan. Organisationsmodellen tar inte med den viktiga dubbelsidiga 

kommunikativa delen av en organisation, Mintzberg fokuserar endast på intern strukturering 

(Mintzberg, 1993). För att en organisation ska kunna fungera är informationskommunikation 

viktigt. Enterprise Architecture löser detta genom att strukturera upp system och processer 

mellan avdelningarna. Dock har samtliga teorier och modeller i form av ramverk gjort det 

svårt för andra än konsulter att implementera EA. Detta har de åstadkommit genom att ha 

certifieringar för varje unikt ramverk. Individer som ska kunna implementera ramverk måste 

ha betalat och blivit certifierade av ett känt EA företag (Zachman, 1987, CIOC, 2001, 

TOGAF, 2011). EA lägger avsevärt mycket mer vikt på kommunikation mellan alla delar, 

inte bara avdelningar av organisationen gentemot Mintzberg som lägger mer vikt på 

organisationsstruktur. 

 

För företag som lägger ner pengar på EA är det inte svårt att ifrågasätta nyttan som EA kan 

bringa, trots att EA kan ses som en självklar sak som måste implementeras. Tamm, Seddon, 

Shanks och Reynolds (2011) var forskare som undersökte just detta fenomen; vilken nytta 

bringar EA till en verksamhet. Dessa författare förklarar att EA blir allt mer populärt och detta 

syns på antalet ramverk, konsulter och metoder ute på marknaden. Trots att dessa växer så har 

företag svårt för att förstå vilka effekter EA kan eller kommer bringa (Tamm et al. 2011). 

Detta tyder på något av en paradox. Barney (1991) tror att det kan bero på att flera företag 

som tar tag i EA processerna ser fördelar med dem och dessa företag räcker för att marknaden 

ska växa (Barney, 1991). Samtidigt är det vanligt i företagsvärlden att organisationer härmar 

varandra (Meyer och Rowan, 1977). Så fort ett företag ser fördelen med EA och 

implementerar den så gör andra företag samma sak. Barney (1991) skriver kort om EA och 

skriver främst om resultateffekter som företag vill uppnå och varför dessa ska uppnås. Då 

världen är föränderlig och systemen i företag är många så bör företag ha en översyn av dessa 

för att kunna fatta beslut och leda företaget framåt. Här kan utläsas för första gången att EA 

inte har någon effekt men kan bidra till en förenklad beslutsprocess. Denna beslutsprocess bör 

därför examineras och utvärderas och effekterna av EA syns först efter ett lyckat eller 

misslyckat beslut (Barney, 1991). Anthony Brown, en kanadensisk EA konsult har ytterligare 

utforskat området om EA bringar någon faktisk nytta. Han har samarbetat med bland annat 

Dr. David Rico som har varit aktiv inom EA under flera år tillbaka. 
 

EA används inom flera skilda områden såsom militär, logistik och medicinsk verksamhet. 

Schekkerman (2003) skriver om att EA har tillämpats under en senare tid inom den militära 

och vinstinriktade verksamheten. Detta för att styra och utveckla den organisatoriska 

strukturen, utförandet i verksamheterna, anpassningen i informationssystemet och 

tillämpningen av kompetenserna utifrån arbetsuppgifterna, visionerna och målen. 

Kompetensdriven utveckling har börjat användas inom det militära området grundat på 

Enterprise Architecture. De förmåner som levereras styr vilka material och kompetenser som 

utvecklas och vilka organisatoriska delar som förenas. Ledningen eller styrningen av insatser 

innebär att man sammansätter och integrerar det som behövs för att kunna lösa uppgifterna 

effektivt. För att företag ska kunna ha god situationsuppfattning behövs utveckling av 

kunskaper inom ledningssystem. Ledningssystemen behöver dessutom ha en bra anpassad 

förmåga som hjälper effektiv tillämpning av befintliga resurser. Effektiva 
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informationshanteringar och kommunikation upplevs alltså som en av de mest utmanande 

synsätten av insatsledning (Schekkerman, 2003). 
 

1.2 Från systemproblem till organisationsproblem 
 

Utvecklingen av informationsteknologi och Internet har på gott och ont bidragit till en allt 

större mjukvarumarknad och kommunikationsmarknad (Kleinrock, 2010). Då IT började växa 

allt mer fanns två skarpa problem, dessa var System complexity och Poor business alignment 

(Sessions, 2007). Enligt Sessions (2007) identifierades dessa problem år 1987 som en följd av 

den ökade komplexiteten av IT-system, IS-system och driften av dessa. Sedan var det andra 

problemet att dessa system upphörde att visa någon finansiell vinst för organisationen med 

ytterligare investeringar i nya system och tillbyggnader på befintliga system, trots att sådana 

investeringar var populära. Men det var inte förrän i slutet av 1987 som man föreslog en 

kartläggning av systemen inom en verksamhet med hjälp av externa utvecklare. De 

föreliggande problemen går parallellt med de allt växande och mer komplexa system som 

kräver mycket tid och pengar. Beställarna som investerar i systemen skulle istället kunna 

åstadkomma vinst för organisationen gentemot att investera dem på mjukvaror eller nya 

utvecklade lösningar (Sessions, 2007). Zachman (1987) identifierade dessa problem som 

”dålig informationsstruktur” och föreslog en lösning i form av EA. De enskilda systemen 

skulle vara delar av verksamhetssystemet där de påminner om många andra system. De måste 

därför struktureras för att de ska kunna tillämpas på ett verkande sätt. Om systemen är mindre 

så kanske det inte är nödvändigt att ha någon struktur, men som vi berörde tidigare så 

skapades inte problemen av de mindre systemen utan det var den komplexa mängden av 

större system (Zachman, 1987). 

 

Som tidigare och senare argumenterat är EA en konstruktion, det är ett begrepp och ett 

paradigm som kan uttolkas olika (se 3.1 Definition av EA). Enterprise Architecture kan 

uppfattas som ett system som är i behov av strukturering för att fortsättningsvis kunna stödja 

en organisation med sina komplexa system. Därför tillämpas metoder och ramverk som påstås 

vara ”korrekt tillvägagångssätt” när det handlar om att strukturera. Ramverken är flera och för 

att se omfattningen på begreppet Enterprise Architecture så är ett handplock tillräckligt 

(Sessions, 2007). 

 

System i sig är ett brett begrepp. Vi definierar system som en grupp interaktiva, interrelaterade 

eller interberoende element som formar en komplex helhet. System i den här studien syftar 

inte på IT-system utan syftar på de beståndsdelar som bildar en helhet. För att förtydliga kan 

fikarummet vara ett eget system där beståndsdelarna är kaffemaskinen, borden, kopparna och 

människorna. För att detta enskilda system ska fungera väl måste människorna trivas och 

kaffet vara påfyllt. Dessa är bara för att nämna några framgångsscenarier. Problem uppstår 

först efter att externa aktörer vill förbättra fikarummet. De inhyrda aktörerna kan inte veta vad 

de internt anställda ser som ett bra fikarum. 
 

För att uppnå mål och visioner i en organisation används olika strategier. Dessa strategier kan 

innefatta IS-, IT- eller IM-strategier (Hedberg, 2011). En vardaglig användare av ett system i 

en organisation skulle kunna beröras av alla dessa olika strategier utan att veta om det. 

Huvudsaken med budskapet är att strategierna finns samtidigt och bör arbeta samtidigt för att 

på bästa sätt låta sig styras av verksamhetens visioner och mål. IM-strategin blir central 

utifrån detta då verksamhets visioner och mål styr denna strategi. EA förknippas med IT-

system och nästa problem ses i att ledningen ser det på samma sätt. IS-strategin behandlar 

människor och det stora hela i en organisation. IT är ett hjälpmedel och bör betraktas som 
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detta. Här upprepas problemet med extern strukturering då IM är intern och den viktigaste 

delen i organisationsstrukturen. 

 

Figuren nedan (se Figur 1) åskådliggör hur strategierna i EA endast berör vissa delar i 

organisationen samtidigt som Mintzberg endast berör vissa delar i kartläggning och 

informationsväxling. Denna modell består av två delar. Den till vänster är en strategimodell 

som visar hur ett företag ska skildra sina strategier beroende på vad de vill åstadkomma. 

Modellen till höger är tagen ur Henry Mintzbergs bok och visar hur ett vanligt företag 

vanligtvis är uppbyggt. Båda modellerna är generaliseringar av verkligheten och kopplingen 

däremellan är gjord av oss. Vi ser en tydlig koppling mellan Earls (1989) strategiska modell 

och Mintzbergs organisationsmodell då Earl skriver om att IM-strategi är 

managementfokuserat och organisationsbaserat. Samtidigt som Mintzberg skriver ”den 

strategiska spetsen är ansvarig för att organisationen uppfyller dess       

ändamål på ett effektivt sätt… av de som har kraft över organisationen” (Mintzberg, 1993, pp. 

13). Likaså kan alla tre strategier kopplas till delar i Mintzbergs modell, men modellen brister 

då strategierna kommunicerar mellan varandra åt alla håll. Mintzbergs organisationsdelar 

behandlar decentralisering snarare än kommunikation. ”Centraliserade organisationer kan 

vara mer effektiva” (Mintzberg, 1993, pp. 113), föreslår att kommunikation mellan 

avdelningarna är oviktig om rätt kunskap finns tillhanda. Detta exemplifieras där Mintzberg 

(1993, pp. 113) berättar att bland annat sjukhus har den bästa maktfördelningen då alla kan 

mycket inom sina områden. Modellen om strategierna hanterar kommunikationsbrist och 

värderar alla delar lika. Mintzberg (1993) menar att delarna bör vara lika men det är dåligt om 

de inte är det. Därav ska det finnas en tydlig koppling som alla i organisationen tar del av i 

form av kommunikation och kunskapsväxling. Earl (1989) syftar på denna koppling i en 

organisationsstruktur och syftar på uppbyggnaden i ett företag av fem delar men refererar inte 

Mintzberg.  
 

 
Figur 1 – Michael Earls strategidiagram (vänster) och kopplingen till Mintzbergs lära (höger) 

 

Bara för att företag har en arkitektur betyder inte att de ska kartlägga den (TOGAF, 2011). De 

företag som inte följer med den senaste trenden har kommit på en smart lösning för deras 

system; kör vidare så länge det fungerar. Många företag stannar kvar med gamla system just 

för att dessa fungerar och ingenting krånglar, rutinerna är glasklara och IT-systemen stödjer 

allt nödvändigt. Här kan argumenteras att företag inte kommer utvecklas något mer på grund 

av att de inte vill införa nya system, men detta behöver inte vara sant. Som tidigare påpekats 

är det människorna som står för utveckling och EA är bara ett hjälpmedel. I Mintzbergs lära 

kan en organisation fungera alldeles utmärkt och ändå ha en supportgrupp, detta är liknelsen 

till företag som inte vill uppgradera sina system mot nyare. Brist på EA betyder inte att 

företag inte har en kartlagd och välfungerande arkitektur. Företagens EA förslag berättar att 
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allting fungerar utmärkt och ingenting behöver ändras, vilket medför att de inte vill byta 

system. Likaså kommer inte supportgruppen i en organisation tala om för ledningen att alla 

måste avgå för att det går för bra för företaget. Här påpekas hur EA är ett hjälpmedel för 

företag och inte en förändringsprocess i sig. EA av en verksamhet kan kartläggas och 

identifiera behov och möjliga förändringsförslag men det är upp till verksamheten och dess 

mål att nyktert bestämma om några förändringar kan bringa affärsnytta till organisationen i 

sin helhet. 

 

Brown (2004) och Rico (2006) har undersökt nyttan EA kan bringa ett företag. Denna nytta är 

svår att mäta då det ofta är resultaträkningen i ett företag som visar på nytta eller brist. Med 

detta sagt är det därför viktigt att kunna mäta finansiellt om EA bringar nytta och i så fall till 

vilken grad. Den finansiella aspekten är viktig för alla företag och det är därför svårt att fatta 

beslut baserat på tro istället för fakta (Brown, 2004). Detta kopplas ihop med beslutet som 

företag måste fatta; ska vi implementera EA? Terry Blevins (2012) har vidare undersökt 

return on investment som översätts till ”avkastning på investerat kapital” och satt detta 

begrepp som centralt när EA ska diskuteras. Blevins skriver åt The Open Group som har ett 

eget ramverk, TOGAF. Det är därför av stor vikt till detta arbete att undersöka hur partiska 

konsultbolag, ramverk och andra organisationer är mot EA och dess avkastning. Blevins, 

Brown och Rico påstår alla att EA kan bringa hög avkastning på lågt investerat kapital. EA 

drivs i projektform och framstår därför som underligt då projekt generellt misslyckas i ungefär 

80 % av alla fall (Standish Group, 2012). 

 

EA anses vara en växande trend som företag måste ta till sig om de ska vara med i 

utvecklingen (Sessions, 2007). Detta tänk bidrar till att företag implementerar EA i sina 

strategier utan att veta vilka påföljder detta kan leda till. Enligt Brown (2004) finns ofta 

företag som inte ens vet vad EA står för och mindre vad det är och hur det påverkar 

organisationen. En misslyckad eller överflödig kartläggning kan ha mycket negativa effekter 

för företaget. Alla företag sägs ha en arkitektur, men det är inte alltid som den är strukturerad. 

Brown (2004) styrker detta argument med att påpeka hur kostsamt det kan bli att strukturera 

och kartlägga en verksamhet. För en medelstor organisation kan kartläggningskostnader 

uppgå till 80 % av deras årsomsättning och processen dröjer flera år med samma årliga 

kostnad (Brown, 2004). Dessa utgifter är helt onödiga om företag hade satt sig in i förståelsen 

av vad EA är och vad det kan göra. EA utan metoder och processer gör ingenting. Det är just 

ramverken som får något att hända och ramverken passar inte alltid organisationen. Det är 

verksamhetens plikt att informera sig om vilka fördelar det medför att implementera ett EA 

och hur de kan använda dessa kartor och planer. Utifrån detta blir människan det viktigaste. 

EA är bara ett begrepp och systemen som vi använder dagligen styrs vanligtvis av människor. 

Om EA ska hjälpa en verksamhet måste människorna vara informerade och kunna utnyttja 

kartorna som framställs mot till exempel en utveckling av något slag. EA står inte för 

utveckling, enbart för förslag och kartläggning. Enligt Ross, Weill och Robertson är det 

människor som står för utveckling (Ross, Weill, Robertson, 2006). Det är därför angeläget att 

studera EA som en normativ ansats vidare för att se hur mycket det har påverkat standarderna 

för företag (se 3.4 EA införande). 

 

Slutligen måste företagets strategier, mål och visioner arbeta tillsammans för att utvecklas. 

Organisationer investerar allt mer i IT-system som inte bringar någon affärsnytta. För att 

verksamheten ska bringa nytta och för att system inte ska implementeras utan anledning bör 

arkitekturen kartläggas och därmed övergå till en specifik arkitektur (se 3.2.2 TOGAF). 

 
 
 



 

7 

 

1.2.1 Problemformulering 
 

Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion har vi identifierat följande 

problemområden. Det finns ett stort urval av ramverk och metoder och det finns många 

konsulter inom området, det är därför svårt att välja en lösning som passar. Det är dyrt att 

kartlägga en organisation, till viss del för problem som är uppkomna under 

kartläggningsprocessen och för själva ersättningen som betalas ut när en skicklig person, det 

vill säga en extern konsult, kommer in i en organisation och ska styra upp underlaget för dess 

funktionalitet och struktur. Ett praktiskt problem som kan uppstå under processen är att 

organisationsspråket och den egna strukturen kan förändras om konsulten arbetar efter ett 

ramverk eller en strategi som inte känns igen av organisationen. Detta innebär att 

organisationen har outsourcat struktureringen av de egna processerna, vilket kan medföra 

långsiktiga problem för arbetssätt inom organisationen. Mintzberg talar om organisation 

generellt och nämner själv att det finns utrymme för utveckling av modellen. EA saknar 

generalisering, det finns inget ramverk som passar alla. Mintzberg saknar specificitet, 

Mintzbergs modell kan troligen inte tillämpas på alla organisationsstrukturer. Därför tycker vi 

att de bör förenas. Samtliga dessa delproblem bildar studiens forskningsproblem, att EA 

strävar mot att förbättra organisationers interna struktur och system, samtidigt som EA 

utvecklas utanför densamma. Vårt forskningsproblem framstår som en paradox som vi kritiskt 

vill granska genom en litteraturstudie. 

 

Utifrån EA ramverk och Mintzbergs modell av organisationsstruktur vill vi genom en 

litteraturstudie undersöka och analysera förhållandet mellan EA och organisationsstruktur, 

och hur dessa borde komplementera varandra. 

 

1.2.2 Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie kan beskrivas i tre delmoment som är en uppbyggnad för att 

enklare förstå och ha möjligheten att besvara samt undersöka studiens övergripande syfte: 

Delsyfte ett är att definiera EA i sig. Delsyfte två är att knyta ihop EA och organisation 

genom att undersöka vem som fattar beslut gällande strategier inom ett företag. Delsyfte tre är 

att undersöka den finansiella aspekten, det vill säga hur mycket EA kostar och vilka vinster 

EA bringar. Det övergripande syftet är att ta fram en integrerad modell som beskriver EA och 

verksamheter, med tanke på kostnaderna kring EA syftas här på medelstora till stora företag 

då det är dyrt att kartlägga en verksamhet. 

 

Resultatet av studien bör även leda till fortsatt forskning i form av att modellen tillämpas 

praktiskt av andra forskare. Då EA består av flera områden samt kartlägger hela 

organisationer syftar denna studie inte till IT-området som centralt utan fokuserar på 

organisationsstrukturering. 
 

1.3 Studiens uppläggning 
 

För att uppfylla våra syften har vi disponerat vårt arbete enligt följande logik; läsaren ska 

kunna återskapa vår studie utefter den beskrivna metoden, eller i vilket fall som helst ska 

empirin, i form av dokument, kunna hittas av andra forskare. Då detta är en litteraturstudie 

försvårar detta återskapandet av slutsatserna, men vi har varit noggranna med att ta fram 

källor som är av vikt till temat och dokumenterat samtliga sökord och databaser som användes 

vi sökningar. Tankeprocess och struktur beskrivs i kapitel två. 

 



 

8 

 

Vidare beskriver vi resultat och definierar innebörden av EA genom att koppla definitionen 

till dess ramverk. Ramverken är många men bara tre har studerats och granskats i avsnitt 3.2. 

Vi har även jämfört dessa och andra ramverk när vi fortsättningsvis undersökte vem det var 

som implementerade ramverken i kapitel 3.3. Alltså undersökte vi hur stor marknaden är för 

EA konsultation och vilka företag som tillämpar EA. 

 

För att få en klarare bild av vad EA faktiskt är och återkoppla till konsultmarknaden för EA 

beskriver vi i kapitel 3.4 hur företag går tillväga när EA ska införas. Utifrån studier som 

beskriver hur EA ska införas har vi generaliserat processen av implementering. Detta gjordes 

sent under studien då vi upptäckte att enkelheten med EA är ett problem för konsulter. Vi 

bestämde oss för att se vem som fattar beslut och har ansvar vid EA införsel då detta är en 

process i flera steg för att komma fram till slutsatsen att EA har till stor del normaliserats och 

angetts som en standard med hjälp av konsultföretag. 

 

En tydlig fortsättning och fråga som uppstår efter införsel av EA är en beskrivning på vad 

företag vill uppnå med EA och vilka resultat som följer från ett EA projekt. Syftet i denna 

studie ämnar åt att jämföra faktiskt och teoretiskt material kring EA och vi insåg tidigt i 

arbetets gång att access av finansiellt material hade varit svårt eller omöjligt att få tag på utan 

någon samarbetspartner. Därför återges resultat av EA i kapitel 3.5 som generaliseringar från 

flera forskare som har haft denna access genom konsulter eller företagsledning. 

 

Resultatet återges i två olika delar.  Första delen beskrivs ovan. I andra delen som blev ett nytt 

kapitel för att separera intresseområden presenterar vi sedan det vi kom fram till utefter 

löpande analys. Här börjar det kreativa och vi har kopplat samman alla studier och material 

som återges i form av resultat i denna studie. I denna studie är organisationsstruktur centralt. 

Vi använde oss av Mintzberg som inspirationskälla när vi talar om vad EA kan bringa för 

nytta åt företag. En förutsättning är samtidigt att alla inte är insatta i Mintzbergs 

organisationslära som förde oss vidare till kapitel 4.1 där vi går igenom hur teorin är 

uppbyggd. Efter att EA och Mintzbergs organisationsstruktur har beskrivits ser vi en tydlig 

koppling och brist mellan dessa två. Utifrån detta påstående utvecklade vi en fortsättning på 

Mintzbergs organisationsmodell där vi tillsatte en sjätte konfiguration som återges i kapitel 

4.2. 

 

Slutligen anser vi att mycket finns kvar att undersöka inom EA och har tagit med detta i syftet 

och i slutskedet av arbetet där många nya frågor uppstod under studien. Dessa frågor är 

förarbete till en ny studie och bör stå som eventuell frågeställning eller problemdiskussion om 

någon väljer att fortsätta med detta arbete. Fortsättningen är förenklad då vi har tagit med 

många viktiga referenser inom EA och dessa är en bra utgångpunkt för en ny studie med 

liknande syften som även påpekas i kapitel sex. 
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2 Metod 

 

I följande metodkapitel redogör vi hur vårt examensarbete är uppbyggt genom en 

litteraturstudie med en kvalitativ infallsvinkel. För att åskådliggöra detta inleder vi med en 

djupgående, generell beskrivning av tankeprocessen som ligger till grund för arbetet. Sedan 

fortlöper kapitlet med en kortare strukturell beskrivning av arbetet. Fortsättningsvis förklaras 

detaljerat hur empiri har sökts samt hur vi har värderat källorna kritiskt. Slutligen reflekterar 

vi kring den valda metoden med tanke på litteraturstudiens transparens. 
 

Det finns en stor mängd litteratur och information kring EA, därför valde vi att göra en 

litteraturstudie eftersom vi vill skapa en god förståelse kring EA och behöver därför olika 

åsikter som kan hämtas från en mängd vetenskapliga och praktiska källor. Samtidigt har det 

inte varit möjligt att kunna göra en fältstudie och intervjua företrädare för företag då vi inte 

har möjlighet till access. Därav har vi främst inspirerats av Fribergs (2006) modeller och 

beskrivningar gällande tillvägagångssätt för en litteraturstudie. 

 

2.1 Tankeprocessen och examensarbetets struktur 
 

Friberg (2006) beskriver en modell om ett uppsatsarbete i sin helhet. Den yttre delen av 

modellen är examensarbetets faktiska struktur (se 1.3 Studiens uppläggning). Den inre delen 

av modellen är tankeprocessen i och under vår studie som beskriver ett strukturerat sätt att 

tänka, för att sedan komma fram till den yttre delen av modellen. Därav är det viktigt att 

påpeka att arbetets struktur och studiens kronologi inte är samma sak. 

 

 

 
Figur 2 – Examensarbetet i sin helhet (Friberg, 2006, pp. 72) 
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Vidare förklarar Friberg (2006) att tankeprocessen under examensarbetet ofta inleds med en 

”fråga eller undran” som författarna stött på under exempelvis en undervisning, kurslitteratur, 

upplevelse eller liknande. I vårt fall stötte vi på en undran i kursen Systemarkitekturer då vi 

hade en diskussion kring Michael Earls strategidiagram. Diskussionen ledde till att vi såg en 

koppling till Mintzbergs lära (se Figur 1). Senare identifieras problemområdet som visar ett 

samband mellan två områden där funderingar har skapats, detta samband uppgår således till 

ett slags problemområde. Här funderade vi på om det är möjligt att integrera EA och 

organisationsstruktur samt ifall det är lönsamt att hyra in en EA-konsult till ett företag. I nästa 

fas hamnar vi i den inledande litteratursökningen. Här måste vi ta reda på vad som faktiskt 

finns tillgängligt inom området för att kunna förstå problemområdet, samt besvara en mängd 

relevanta frågor inför den fortsatta avgränsningen av forskningsproblemet. Efter denna fas 

kommer den avgörande problemformuleringen som bygger på den inledande 

litteratursökningen. Denna fas gäller både i tankeprocessen (den inre modellen i Figur 2) samt 

i examensarbetets struktur (den yttre modellen i Figur 2). Problemformuleringen handlar om 

att ta reda på vilken kunskap som finns och vilken kunskap som fattas. Problemformuleringen 

beskriver även vad examensarbetet kommer att handla om och fungerar som en slags tjänst 

för läsaren så att hen förstår sammanhanget inför den kommande argumentationen (Friberg, 

2006). Vi formulerade problemformuleringen utefter tillgängligt material. Vår grundidé var 

att få en stark förståelse för EA.  

 

Närmast efter problemformuleringen kommer syftet som kan utformas på olika sätt. Även i 

syftet gäller tankeprocessen och examensarbetets struktur och syftet svarar på frågan ”vad vill 

vi göra?” samt förklarar varför vi gör det och vad det leder till. Efter syftet kommer den 

egentliga litteratursökningen där datainsamlingen genomförs. De texter som väljs ut i studien 

avgörs av problemformulering och syfte (Friberg, 2006). För oss har detta bara varit en 

utgångspunkt då vi upptäckte att det fanns en stor mängd empiriska data i form av dokument 

om EA. Därför har snöbollsmetoden varit vår metod för att söka relevant litteratur. 

 

Dataanalys är nästa steg, detta kan ske på olika sätt och enligt vår studie har vi en 

litteraturöversikt där kunskapsområdet kartläggs inom ett visst fält. Vi har fokuserat ett 

problemområde inom EA som kan tänkas vara av intresse för forskare utifrån en kvalitativ 

utgångspunkt. Här kan kunskaps- eller forskningsområdet bestämmas genom ett brett sökande 

efter vetenskapliga artiklar samt en bred analys och översikt av dessa. I slutet av 

tankeprocessen kommer resultatbeskrivningen. Resultatbeskrivningen är alltså en ren 

tankeskapelse och här presenterar vi det som vi kom fram till i empirin och analyserar detta 

löpande (Friberg, 2006). 

 

Enligt Friberg (2006) sker nästan samma sak i examensarbetets struktur. Här börjar vi med en 

inledning som ska få läsaren att kunna hänga med i studien genom att vi motiverar valet av 

problem. Vi försöker även väcka läsarens uppmärksamhet och intresse samt beskriva vad som 

är problematiskt inom Enterprise Architecture. I nästa steg inom examensarbetets struktur 

hamnar vi i bakgrund där vi ersätter bakgrund med en forskningsöversikt om 

kunskapsområdet. Här tar vi reda på en existerande forskning inom EA för att få en 

uppfattning om vad som har forskats eller vilka teoretiska utgångspunkter och metoder som 

har använts tidigare (Friberg, 2006). 

 

Efter bakgrund kommer problemformuleringen som redan har exemplifierats tidigare i 

tankeprocessen. Det sker alltså samma sak i den inre och yttre modellen. Samma sak gäller 

det nästkommande steget som är syftet. Vidare efter syftet kommer metod- litteratursökning. 

Även här beskrivs processen i tankeprocessen, men för att göra en mer övergripande 

redogörelse inom litteratursökningen beskriver vi hur sökningen och urvalet gått till. Det finns 
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olika aspekter inom litteratursökningen. Dessa aspekter är; urvalskriterier som berör 

informationskällor, val av sökord och sekundärsökning. I urvalskriterier anger vi vilka 

informationskällor som har använts och varför de har använts. I val av sökord anger vi de 

sökord som är primära under processen. I sekundärsökningen anger vi ifall de har dragit nytta 

av fler än ett dokument och om referenslistan har varit till någon hjälp (Friberg, 2006). 

 

I nästa process hamnar vi i metod- analys. I analysen beskrivs hur det empiriska materialet i 

form av dokument har analyserats. I första steget inom analysen har vi läst igenom materialet 

upprepade gånger för att få en uppfattning om vad dessa studier handlar om. I andra steget 

söker vi likheter och skillnader. Till sist gör vi en sammanställning av resultatet eftersom 

mycket fokus läggs på resultatet i studien. Resultatet är nästa steg i examensarbetets struktur 

som beskrivits ovan. Sista steget i Fribergs modell är diskussion där författare skriver ett 

kritiskt reflekterande slutord samt kopplar studien till något de själva har framställt. Dessutom 

sätts examensarbetet samman. I vår studie har vi valt att bortse från diskussionen då vi istället 

bakar in denna del i vår slutsats och reflektion. I modellen ingår ingen slutsats och slutord, vi 

har valt att ta med dessa rubriker som kapitel istället för diskussionen (Friberg, 2006). 

 

2.1.1 Datainsamling: litteratursökning 
 

I vår datainsamling har vi gjort litteratursökningar, vi har fokuserat på empiriska studier som 

handlar om EA och dess nytta, strategisk uppbyggnad och Mintzbergs uppbyggnad av 

organisation. Vi har även material med direkt koppling till kalkyleringsdelar då vi har tagit 

reda på faktiska priser av att hyra in konsulter för att kartlägga verksamheterna. Vi har även 

material till detta arbete som består av redan skrivna dokument som ser på hur Mintzberg 

påverkar en organisation, likaså hur EA kan påverka en organisation. Den övriga information 

som har nämnts i form av kalkyler och kostnader kan ge oss information om hur mycket 

företag spenderar på konsulter, men även artiklar och andra dokument som tar fram fördelar 

med EA och organisationsstrukturering överlag. Informationen som vi har blir därför en 

blandning mellan akademiska och praktiska källor som redovisas nedan. Vi valde 

konsultbolag som arbetar med ramverk som nämns i inkluderad litteratur. 

 

Vi hade mycket material att välja på, därför begränsade vi oss till källorna som uppfyller 

kriterier som vi har fastställt i förväg. Vi har även inkluderat källor från praktiken i enlighet 

med Bryman och Bell (2011) som skriver att praktiska källor kan vara trovärdiga om 

resultaten är övertygande (Bryman och Bell, 2011, pp. 43). Trovärdigheten har därför 

bestämts subjektivt beroende på om vi blev övertygade av resultaten, det vill säga dessa 

motsäger inte vad som framkommit i forskning. 

 

Denna studie är en litteraturstudie då den undersöker olika källor och utvecklar den befintliga 

teorin inom EA och organisation samt arbetar med en iterativ litteratursökning. När vi sökte 

efter källor skulle källorna diskutera fördelarna inom EA anskaffning och övergripliga 

fördelar med Mintzbergs synsätt. Detta för att litteraturen ska ha ungefär samma slutsatser för 

att möjliggöra en väsentlig sekundäranalys. Dessa premisser leder till en tydlig kriterielista för 

vad källorna ska innehålla: 

 

 Trovärdiga källor 

o Vetenskapliga källor i form av publicerade eller godkända artiklar i journaler, 

böcker och källor som vi tycker är relevanta om de har kunnat påvisa 

vetenskapliga intentioner i sina slutsatser.  

 Källor ska innehålla tydliga fördelar och nackdelar med EA (helst finansiella aspekter) 
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o Många forskare diskuterar EA mer generellt, detta är inte relevant för studien. 

Litteratur ska framföra en tydlig anknytning till våra syften. Om litteraturen 

inte har någon direkt koppling till våra syften går vi vidare till nästa alternativ. 

 Empiri bestämmer studiens fortsättning 

o Snöbollsmetoden används från och med den tredje relevanta källan utan 

undantag, det vill säga inga mer generella databassökningar efter tredje 

relevanta källan. 

 

Vårt empiriska material har samlats in genom studier i bland annat böcker, artiklar och 

tidskrifter via bibliotekets söktjänst Summon, biblioteket på Högskolan i Borås, 

Stadsbiblioteket i Göteborg, IEEE Xplore databas, Zachman International artikelsamling som 

ger oss den information vi tycker är väsentlig. Sökord som användes i studien var; Enterprise 

Architecture (EA), Zachman, The Open Group Architectural Framework (TOGAF), 

Integration, Federal Enterprise Architecture (FEA), EA cost, Mintzberg, Organisation, 

benefits, Information management, Business Intelligence (BI), Enterprise Content 

Management (ECM), strategic business units (SBU) och Return on investment (ROI) och olika 

kombinationer av dessa. Vid en sökning i Summon av orden Enterprise Architecture fick vi 

fram 170 685 resultat. Tillsammans med alla andra sökordkombinationer blev alltså resultaten 

i miljonmängder. Med utgångspunkt i våra kriterier har vi valt ut 101 källor som vi kritiskt har 

förstahandsgranskat. Om någonting var intressant läste vi vidare och beslöt om vi skulle ha 

med den källan eller inte. Vi använde oss av snöbollsurval eftersom vi har gjort riktade 

sökningar genom att använda referenser som förekom i annat material, exempelvis hittade vi 

en artikel av Anthony Brown och tog kontakt med honom för att sedan få nytt material från 

hans personliga arkiv. Resultatet bygger på en blandning av akademiska och praktiska källor 

där utgångspunkten var de akademiska som ledde oss till att hitta praktiska (Bryman och Bell, 

2011, pp. 192-193). 

 

2.1.2 Dokumentpresentation och analys 
 

Uppsatsens resultat och analys består av fem delar. Första delen är insamling av data, inom 

denna del skapades även teman för att dela upp material som hittades. Dessa teman innehåller 

definitioner av EA och dess ramverk samt en bredare bild av hur EA påverkar organisationer. 

Den andra delen bygger på litteratur som tar upp siffror för vad EA kostar och påpekar hur 

mycket företag tjänar på att införa EA. Tredje delen fastställer en koppling mellan vad EA 

försöker åstadkomma och vad Mintzberg har tagit upp i sin organisationslära. Del fyra har 

som utgångspunkt att EA faktiskt kan gynna ett företag, men är dyrt. Mintzberg pratar om 

organisation och hur företag är uppbyggda. Med denna kunskap föreslås i denna del en ny 

avdelning inom organisationer. Arkitekturavdelningen behandlas utifrån ett teoretiskt 

perspektiv då detta var omöjligt att testa i denna studie. Tillämpbarheten diskuteras trots den 

teoretiska infallsvinkeln. Slutligen behandlar den femte delen vad en sådan ändring skulle 

påverka. Hur olika aktörer och teorier påverkas av denna studie tas upp i slutordet. För 

bearbetning av källor gäller följande kriterier: 

 

 Mindre antal källor ska bearbetas samtidigt 

 Analysera källor löpande 

 Utforska kopplingen mellan EA och Mintzberg 

 
 
 
 



 

13 

 

2.2 Metodreflektion 
 

Felkällor i en litteraturstudie består främst av material som inte är trovärdigt men som ligger 

ute på Internet och betraktas vara trovärdigt. Med många artiklar och databaser går det att 

verifiera trovärdigheten genom att använda vetenskapliga artiklar samt källor utanför 

akademin som bedöms vara trovärdiga. Samtidigt finns en del hemsidor utan något mått på 

trovärdighet som ökar möjligheten till att denna källa blir en felkälla. Relevant litteratur (i 

betydelsen relevant för studien) är ett subjektivt förfarande och vi har tolkat det utefter våra 

egna värderingar (se kriterier s.11-12). Andra forskare kan anse att annan litteratur är relevant, 

samtidigt som den vi har samlat in som inte är relevant. Detta är därför en tolkningsfråga där 

vi har gjort antaganden och har bestämt fasta utgångspunkter. Eftersom vi arbetade på ett 

iterativt sätt innebar detta att vi kunde ändra våra insikter under arbetets gång efter gjorda 

analyser. Det iterativa arbetssättet bör även hjälpa oss att hålla oss till saken då vi väljer 

referenser med hjälp av snöbollsmetod (Berndtsson, Hansson, Lundell och Olsson, 2002). 
 

Avsikten med den interna validiteten är att ta reda på hur studien kommer att utföras generellt. 

Vi har strävat mot en hög intern validitet genom att dokumentera allt som utförs samt isolerat 

felkällorna och tagit hänsyn till dessa. Genom att ha en fasindelning blev det lättare att behålla 

en logik genom studien då delarna hör ihop men spaltas isär. Vi anser att vår litteraturstudie 

har hög validitet då vi tog fram en kopplande modell mellan EA och Mintzberg. Då 

litteraturen är pålitlig anser vi att vi har skapat en trovärdig modell. Då vi är två författare som 

skriver litteraturstudien försökte vi förhålla oss till samma kritiska tankesätt samt öka den 

interna validiteten genom att reflektera kring materialet tillsammans. Några gånger har vi 

även analyserat samma text och jämfört ifall vi har kommit fram till samma slutsatser. Det 

enda problemet som kan tänkas uppstå här är att författarna tänker alldeles för lika och drar 

därför samma slutsatser. Detta kan enbart prövas av någon utomstående utan koppling till 

denna studie och ligger därmed utanför gränserna för detta arbete. 
 

Som nämnt anser vi att access till praktiken är svår eftersom konsultbolag och företag som 

infört EA inte ger ut känslig information till studenter. Samtidigt anser vi att även om vi får 

tillgång till information direkt från ett företag kan denna vara felaktig. Genom att ha gjort en 

litteraturstudie har vi höjt transparensen då alla källor är dokumenterade samt att vi har 

jämfört både positiva och negativa aspekter med EA. Utifrån detta ses även varför andra 

metodval hade medfört mer problem och en mycket smalare infallsvinkel. Djupintervjuer 

hade varit ett alternativ till litteraturstudien, men vi hade fått genomföra en alldeles för stor 

mängd djupintervjuer inom den givna tidsramen för att få in samma information som vi har 

erhållit genom annan litteratur. Vi valde att skriva en litteraturstudie i enlighet med Bryman 

och Bells (2011) stycke ”Reasons for writing a literature review” som berättar att 

litteraturstudie ibland är det självklara valet när det handlar om information som ofta är 

sekretessbelagt (Bryman och Bell, 2011, pp. 103). Nackdelen med en litteraturstudie är att 

forskare sällan får tag på aktuell information samt artiklar och annan material som redan 

bearbetats subjektivt mot originalförfattarnas egna syften (Olsson och Sörensen, 2001). Därav 

kan reliabiliteten i denna studie brista. 
 

Slutligen kan vårt urval ifrågasättas då vi har tittat på forskning kring EA i sin helhet, om vi 

hade satt en begränsning så hade resultaten nog sett annorlunda ut då utveckling sker väldigt 

hastigt inom forskning (Patel och Davidson, 2003). Vi har valt ett brett tema och vårt syfte 

besvarar vår problemformulering, samtidigt som en grund läggs för fortsatt forskning vilket 

har inspirerat en bred problemformulering där resultaten förklarar och visar på temat mer än 

att undersöka ett specifikt fenomen (Winter, 1992). Med detta ska reliabiliteten även höjas då 

redan publicerat arbete sänker chansen för oförutsedda förekomster i resultaten (Patel och 

Davidson, 2003). 



 

14 

 

3 Resultat och analys av EA 

 
Denna genomgång hjälper att svara på frågor som relaterar till EA komponenter. EA och dess 

tjänster är ett brett tema där vi har tolkat EA genom generaliseringar av dess processer. Vi 

beskriver även varför denna tjänst köps och vad som förväntas resultera av införandet av EA. 

Samtidigt undersöker vi vilket ramverk som täcker flest aspekter och hur mycket det kostar att 

implementera EA. 

 

3.1 Definition av EA 
 

Enterprise Architecture introducerades år 1987 av John Zachman. Sedan dess har EA 

definierats på olika sätt, Zachman själv beskriver EA som en uppsättning av primitiva, 

beskrivande artefakter som utgör kunskapsinfrastrukturen av företaget (Zachman, 1987). 

Vidare föreslår Weill (2007) att EA är den arrangerade logiken för viktiga affärsprocesser och 

IT-kapacitet som återspeglar integration och standardiseringskraven i företagets 

verksamhetsmodell. En ytterligare definition erbjuds av Enterprise Architecture Center of 

Excellence (EACOE, 2012) som säger att Enterprise Architecture beskriver hur en 

organisation och alla dess medlemmar kan uppnå sina mål, genom att skapa en serie av 

tekniska modeller och initiativrika projekt, som lätt kan förstås av alla de personer som är 

associerade med organisationen. Samtliga definitioner har en sak gemensamt och detta är att 

resultatet av EA är beskrivningar av organisationen och människorna i den. Vägarna till dessa 

beskrivningar är ramverken, så som Zachmans egna, TOGAF, FEA och flera andra. 

 

3.2 EA Ramverk 
 

3.2.1 Zachmans ramverk 
 

Zachman utvecklade sitt ramverk år 1987 som ett svar på den allt mer växande IT-marknaden 

i företagsvärlden. Systemen var många och ingen hade koll på vad som hände med de olika 

hårdvarukonfigurationerna som köpts in (Zachman, 1987). Under 1987 var Zachman inriktad 

på arkitekturer av IT-system, samtidigt som hans synsätt låg till grund för utveckling bortom 

IT till vilka system som helst. Detta konstaterar han i en senare artikel (Zachman, 2011). 

 

Ramverket förklaras tydligast av Zachman. Förklaringen och därmed citatet återges på 

engelska och utan förändring från den officiella hemsidan (Zachman, 2008). 

 
The Zachman Framework™ is a schema - the intersection between two historical 

classifications that have been in use for literally thousands of years. The first is the 

fundamentals of communication found in the primitive interrogatives: What, How, When, 

Who, Where, and Why. It is the integration of answers to these questions that enables the 

comprehensive, composite description of complex ideas. The second is derived from 

reification, the transformation of an abstract idea into an instantiation that was initially 

postulated by ancient Greek philosophers and is labeled in The Zachman Framework™: 

Identification, Definition, Representation, Specification, Configuration and Instantiation 

[markeringar i original]. 

 

Denna förklaring är något svårförståelig med tanke på att Zachman senare i sin artikel visar 

upp en klar bild på hur ramverket fungerar. Konsulter som arbetar med Zachmans ramverk 

har ett större diagram med sig (se Bilaga I) som ser ut som ett matris bestående av sex gånger 

sex rutor. Ramverket tar för givet att konsulter har tillgång till all information som behövs för 

att kartlägga organisationen. Vissa delar så som fysiskt tillstånd av komponenter och var de 
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befinner sig (se Bilaga I) kan bedömas vara information som kan vara känslig i många 

företag. Konsulter bestämmer olika infallsvinklar såsom ”en avdelning” eller ”hela 

verksamheten” och fyller i rutorna utefter detta. Därefter skapas en modell för varje ruta i 

form av ett flödesdiagram eller beskrivande text (Zachman, 2008). IT-specialister så som 

Magnone (2011) har undersökt varför Zachman ramverket låter så simpelt men används så 

sällan och kostar så mycket. Det subjektiva resultatet från denna artikel påstår samtidigt att 

detta ramverk är mycket tidskrävande och ett stort problem är att organisationen måste ha full 

samarbetsvilja om detta ska lyckas. Detta är därmed dyrt och tidskrävande (Magnone, 2011). 

 

3.2.2 TOGAF 
 

The Open Group (TOG) är en organisation som har utvecklat ett ramverk för 

systemarkitekturer. Detta ramverk benämner TOGAF och står för The Open Group 

Architecure Framework (TOGAF, 2011). Vid jämförelse med tidigare nämnda Zachman 

ramverket som förklarar vad som dokumenteras och vad som ska kartläggas, förklarar 

TOGAF istället hur denna kartläggning ska ske. TOGAF blir allt vanligare i specifika 

företagsområden men mindre vanligt i tjänstesektorn (Supriyana, 2010). Supriyana (2010) 

påstår att TOGAF är mycket strikt och har en klar början och slut. Detta fungerar inte lika bra 

i tjänsteorganisationer där det saknas en tydlig ledare som kan se till att denna process 

fullföljs. Processer är viktiga i TOGAF och den centrala delen i ramverket, själva metoden, 

heter Architecture Development Method (ADM). I denna metod för kartläggning ingår fyra 

kategorier; affärsarkitekturen – vem eller vilka som interagerar, applikationsarkitekturen – 

vilka applikationer finns det och hur arbetar de tillsammans, dataarkitekturen – vilken data 

ska lagras och vilken data finns och kommer att finnas. Den sista pelaren är teknikarkitekturen 

– hur långt har företaget kommit med utveckling av sin teknik och hur interagerar tekniken 

(TOGAF, 2011). Utefter pelarna syns det ganska tydligt att detta ramverk riktar sig främst 

mot strikta organisationer. 

 

Cherkaoui och Taleb (2012) diskuterar kring 

faktumet att konsulter gör dubbelarbete när 

de implementerar TOGAF i en organisation. 

ADM är det centrala konceptet och syns här 

till höger som figur 3, som beskriver att den 

föregående arkitekturen måste tas till hänsyn. 

Cherkaoui och Taleb (2012) fortsätter med 

att berätta att det verkar som att konsulter 

struntar i ADM och gör om TOGAF 

arkitektur till en nyare TOGAF arkitektur 

med egna metoder, därmed ”återuppfinner 

hjulet” (Cherkaoui och Taleb, 2012, pp. 45). 

Ännu ett centralt begrepp för TOGAF är 

Enterprise Continuum som beskriver att alla 

organisationer har en arkitektur. De som 

ännu inte har arkitekturen kartlagd har en 

generell arkitektur och de företag som har 

implementerat ADM får en specifik 

arkitektur. TOGAF och dess ADM kan ses 

som ett komplement till Zachman och som 

tidigare nämnt talar Zachman om vad som 

ska kartläggas medan ADM talar om ett 

optimalt sätt att kartlägga det på. Figur 3 – ADM metoden (TOGAF, 2011, kap. 5.2.2) 

 



 

16 

 

3.2.3 FEA ramverket 
 

Federal Enterprise Architecture (FEA) är ett strikt ramverk utvecklat av Chief Information 

Officer Council (CIOC, 2001). CIOS anser själva att ramverket är strikt då det är tänkt att 

tillämpas av samtliga myndigheter över hela Amerika utan justeringar till ramverket. Antalet 

system som detta innefattar är svårt att beskriva och ännu svårare att hitta fakta om, men ett 

rimligt antagande är att det är flera tusen system. På grund av den stora informationsmängden 

förklarar CIOS att FEA utvecklades först som ett verktyg för att ta bort onödig information på 

avdelningar. Detta förändrades sedan till ett datorbaserat program som blev en standard för 

alla myndigheter i Amerika (CIOS, 2001). Sessions (2006), i en jämförelse av olika ramverk, 

berättar att FEA är det mest rigorösa ramverket för EA då det egentligen inte är en 

kartläggningsprocess utan en metod för optimering av data. Detta stöds av Haverblads (2011) 

som påstår att FEAs grundläggande idé var att ”identifiera möjligheter för att återanvända 

tillgångar och erfarenheter” (Haverblads, 2011, pp.-). 

 

FEA ramverket kallas även FEAF där den sista bokstaven står för ”ramverk”. FEAF i sin 

helhet tar in mycket information och beskriver många områden. I jämförelse till Zachmans 

ramverk så är detta viktigt då det finns mer saker i ett företag än bara kaffekokare. CIOS 

(2001) beskriver FEAF i två segment. Det första segmentet är core mission-area segment som 

beskriver den mänskliga aspekten av ramverket som måste dokumenteras så som arbetarnas 

hälsa. Perera (2005) tycker att detta segment generar data som är överflödig och därav får 

FEAF problem med den stora mängden data som kommer in från denna del (Perera, 2005). 

Sessions (2006) och Zachman (2011) håller med FEAF och påstår att så mycket som möjligt 

bör dokumenteras löpande för att få en stabil och välfungerande arkitektur och struktur i 

organisationen. Det andra segmentet är Business-services segment som beskriver och 

dokumenterar krav på federala byråer. Hur den finansiella förvaltningen ska ske på en 

polisstation bestämmer inte kaptenen, utan det är regeringen eller andra ansvariga. Dessa krav 

dokumenteras i business-service segmentet, om de följs, till vilken grad de följs samt om de 

behöver följas, kartläggas och spåras (CIOS, 2001). 

 

FEAF blir med dessa två segment ett styrande organ snarare än ett ramverk för EA. Trots 

detta är FEAF tankesättet bland de mest populära i vanliga och icke-statliga organisationer 

och tillämpas av större företag med stora resurser (Sessions, 2007). 

 

3.2.4 Jämförelser av ramverk 
 

Roger Sessions (2007) framhäver att ramverk och metoder för att uppnå EA-kartläggning är 

många samt att de skiljer sig väsentligt mellan varandra i både tillvägagångssätt och mål, 

vilket har sina för- och nackdelar. Detta återkopplas till olika val som företag ställs inför då de 

ska börja strukturera. Fördelen är att metoderna kompletterar varandra samt att de medverkar 

till en fullständig bild av Enterprise Architecture. Det är noterbart att metoderna inte har 

liknande tillvägagångssätt eller bär på samma begrepp. Dessutom är inte slutresultatet samma 

i de flesta metoderna, men tanken bakom dessa är densamma. Många företag anser att alla 

ramverk tillsammans utgör den bästa valmöjligheten. Då menar Sessions (2007) att metoderna 

blandas samman på ett sådant sätt som fungerar optimalt inom företagets gränser. För att 

förstå värdet av dessa metoder samt hur de kompletterar varandra så är detta underlag en bra 

startpunkt. Nackdelen med att dessa metoder skiljer sig är att många företag har svårt att 

bestämma en enda EA metod. Om ett företag exempelvis måste ta ett beslut att välja mellan 

TOGAF och Zachman så är skillnaden stor. Det är som att välja mellan grönsaker och verktyg 

(Sessions, 2007). 
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Frågan är då vilket ramverk som passar den specifika organisationen bäst? Enligt Sessions 

(2007) måste man ha en sak i åtanke när man väljer en metod och det är att EA är ett 

tillvägagångssätt och inte ett mål. Konsulter inom dessa områden arbetar med olika ramverk 

eller rent av med självutvecklade metoder. Både konsulter och företag anser att verktygen är 

komplement till varandra men detta blir ännu en gång en kostnadsfråga. Idealet skulle vara att 

använda alla ramverk men detta skulle vara för dyrt. Sessions (2007) tycker att företag ofta 

går miste om en bra arkitektur då de antar att EA kan leverera resultat direkt och de anser 

även att EA är ett mål istället för ett tillvägagångssätt som eventuellt kan hjälpa 

organisationen. Ramverken i sig är måldrivna och måste ses på detta sätt för annars kommer 

ingenting att bli gjort. EA är bara vägen till lösningen, EA behöver inte alltid vara lösningen i 

sig och företag måste kunna använda sig av informationen som upptas under en kartläggning 

för att senare kunna lösa sina problem (Sessions, 2007). 

 

Urbaczewski och Mrdalj (2006) anser att EA ramverket skiljer sig åt i både detaljnivå och i 

tillvägagångssätt. Vissa föreslår riktlinjer och andra följer särskilda aspekter och metoder, 

men den större delen av ramverken är tänkta att man genom dess generella begrepp kan 

ifrågasätta förmågan eller dess giltighet att fungera precis inom ramverket. Av alla studier 

inom EA så verkar Zachman vara det mest omfattande ramverket enligt Urbaczewski och 

Mrdalj (2006). Angående olika aspekter tillämpar studierna ett antal synpunkter. Ett litet antal 

aspekter och synpunkter utgörs i de flesta av ramverken (Urbaczewski och Mrdalj, 2006). 

 

Det som Urbaczewski och Mrdalj (2006) åstadkommer i sin forskning är att försöka jämföra 

omfattningen av olika aspekter och uppfattningar baserat på ramverken för Enterprise 

Architecture Framework (EAF). Vissa ramverk kartlägger inte aspekterna och synpunkterna 

som det är tänkt att vara, bland annat att kolumnerna och raderna i Zachmans ramverk gör 

jämförelsen av ramverken svårare. Det huvudsakliga medverkandet i studien gör det möjligt 

att använda det som riktlinjer när man ska bestämma EA ramverk. Beroende på 

intressenternas behov för ett specifikt projekt så kan man även välja det som passar bäst för 

ett ramverk. Detta för att minska misslyckandet eller risken som uppstår i 

utvecklingsprocessen för ett informationssystem. För att bättre kunna bidra till att fastställa ett 

ramverk som möter företagets specifika behov så är författarnas plan att utöka forskningen 

genom att inkludera fler mätbara åtgärder och ytterligare ramverk (Urbaczewski och Mrdalj, 

2006). 

 

Enligt McCarthy (2009) har säkerhetshanteringen blivit en viktig ryggrad i IT-arkitekturen 

samt att ett av IT-företagets viktigaste ansvar är att säkerställa data och informationssystemet. 

Annars kan konsekvenserna för säkerhetsöverträdelsen i verksamheten leda till allvarlig 

inverkan på ekonomin. Vad som påpekas här är att EA ramverken har blivit en integrerad del 

av en verksamhets IT planeringsprocess där en stor mängd av ramverk har uppstått. För att 

bedöma den aktuella tekniken i ett företag och dess önskade mål samt planering att uppnå 

målen försöker var och en av ramverken ge ett avgörande tillvägagångssätt. EA ramverken är 

heltäckande i dess omfattning och innefattar alla aspekter av IT. Men i dagsläget som EA 

ramverken befinner sig i finns alltså stora skillnader och dessa bör betraktas som en 

fortlöpande process, utan att något ramverk är fullständig i sin omfattning (McCarthy, 2009). 

 

I ramverken finns det skillnader i hur säkerhetsbehov och sekretess hanteras av företag. The 

Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) är ett ramverk som kartlägger och 

utvecklar arkitekturer för de statliga organisationerna som befinner sig i USA (CIOC, 2001).  

Dessa ramverk tillämpas även av alla federala regeringar som inte är en del av 

försvarsdepartementet. Dessutom hanterar FEAF inte specifikt hur säkerhetsmål och sekretess 

bör uppnås. I senare uppdateringar finns en lucka i ramverket som bör tas upp för att 
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säkerställa att de kritiska frågorna ständigt tas upp av federala myndigheter och ingenting 

lämnas till designenheten för varje enskild myndighet. Detta kommer att stödja målen då 

integrationen och datafördelningen förbättras (McCarthy, 2009). 

 

Den mest kända och äldsta ramverket inom EA är The Zachman Framework där 

kartläggningen av verksamheten behövs för att underlätta utvecklingen, trots att de har sin 

grund i tekniken eller i företaget (Zachman, 2003). Zachman är ursprungligen utformad som 

huvudramen i EA och har utökats för att behandla alla tekniska infrastrukturer. McCarthy 

(2009) påstår att säkerhetsbehov i ett företag behandlas specifikt av Zachmans ramverk samt 

bestämmer en metod för att definiera hur säkerheten ska hanteras inom IT-företaget och vad 

som ska ingå. Den bristfälliga behandlingen av stöd inom Zachmans ramverk och FEAF är att 

ta itu med sekretessfrågor i de flesta företag. Om ett företag fastställer och genomför sitt 

sekretessbehov på ett följdriktigt sätt över verksamheten så måste ramverken uppdateras för 

att specifikt ge beslut (McCarthy, 2009). 

 

3.3 Konsultmarknaden för EA 
 

Det finns många konsultföretag som hjälper sina kunder att nå framgång genom att använda 

olika IT-tillgångar som gynnar företag. Olika konsultföretag erbjuder olika typer av IT-

lösningar och system som följer ett visst ramverk eller tillvägagångssätt för att uppnå ett 

anpassat EA för den specifika organisationen. Vi har identifierat ett konsultföretag som 

ledande inom EA på den svenska marknaden och fler konsultföretag som arbetar globalt. 

 

Biner Consulting är ett exempel på ett konsultföretag som specialiserar sig på EA. 

Verksamheten startade år 2000 och har ca 25 anställda konsulter i både Stockholm och i 

Göteborg. De konstaterar att de har en väldigt hög kompetensnivå och har förmågan att tänka 

utanför gränserna för att kunna tillfredsställa kundernas förväntningar och behov. Biner 

Consulting anser sig ha självständiga konsulter som leder kunderna i rätt riktning utan 

förbindelser till systemleverantörer. De påstår sig vara det bästa för kunden och fokuserar 

alltid på att uppnå bästa möjliga resultat. ”Biner” är ett namn som kommer från engelskans 

”carabiner” och betyder karbinhake. Detta utgör alltså en symbol för konsultföretagets 

skicklighet att koppla samman IT och verksamheten. Interaktionen mellan utvecklingen av 

effektiva och bistående IT-arkitekturer samt verksamhetsutveckling är ett generellt synsätt i 

företaget, de fokuserar alltså på själva helheten. Konsulter i verksamheten tillämpar 

framstående arbetssätt och metoder inom EA. Deras erfarenheter grundas också på metoder 

och standarder inom EA samt på metoder utan stöd från EA (Biner Consulting, 2000a). 

 

Konsultföretaget, Biner, är medlemmar av The Open Group och har varit försäljare av 

TOGAF på den svenska marknaden sedan år 2010. De erbjuder även ackrediterade 

utbildningar av TOGAF med intyg i förbindelse med kursgången. Intresset för EA blir allt 

större och inte minst inom den offentliga sektorn. Det finns många företag som har upptäckt 

att de kan använda sig av EA och dra nytta av den genom att få ut mer av sina investeringar 

samt sitt utvecklings- och förändringsarbete. TOGAF är en standard inom den globala 

marknaden för Enterprise Architecture som kopplar samman IT och verksamhet samt stödjer 

till att redogöra för komplexa sammanhang, skapa gynnsammare förutsättningar för 

förändring och minska på kostnader. Enligt Biner Consulting är verksamheten störst på 

TOGAF i Sverige. De utbildar sina medlemmar i EA inom Europa samt att konsulter inom 

verksamheten ständigt stödjer sina kunder i verkligheten med förändringsarbeten. 

Konsultverksamheten är alltså delaktiga i fortsatt utveckling av TOGAF och hjälper sina 

kunders företag att framställa affärsnytta med TOGAF och EA (Biner Consulting, 2000b). 
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Ett annat konsultföretag är Enterprise Architects som också är medlemmar av The Open 

Group. Verksamheten grundades i London år 2005 och anser att EA är ett globalt ledande 

konsult- och systemintegrationsföretag som levererar affärslösningar till sina kunder som 

förbättrar användningen av tekniker som är grundade på EA. Enterprise Architects är en 

verksamhet som arbetar med sina kunder för att stödja dem att bli effektiva i hanteringen av 

lösningar och arkitekturmöjligheter genom komplexa program som levereras. 

Konsultföretaget Enterprise Architects påstår att de kan ge rätt konsulter rätt kompetens på ett 

kostnadseffektivt sätt eftersom de anser sig ha en stark verksamhet och starka processer. 

Dessutom konstateras att de har breda resurser och dokumenterad erfarenhet för att kunna ge 

konsulter rätt kompetens (Enterprise Architects, 2005). 

 

Tomas & Herbert Consulting är ett litet och värdebaserat IT-konsultföretag som grundades år 

1996 i USA som anser sig ha en oklanderlig meritlista där de levererar förbättrade lösningar 

till kundernas verksamheter. De har alltså ett passionerat intresse för att ge kunderna lyckade 

framgångar. Konsultföretaget levererar framförallt EA, utveckling och systemintegration samt 

tjänster för programhantering till myndigheter. Värderingar i Tomas & Herbert Consulting 

innefattar människor, kvalitet och integritet som omfattas och demonstreras av företagets 

välutbildade och erfarna konsulter (T & H Consulting LLC, 1996a). 

 

Den integrerade planeringsstrategin i verksamheten som anknyter EA, projektledning, 

kapitalplanering, strategisk planering och portföljförvaltning skapar ett viktigt 

planeringsramverk för Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) och FEA. 

Konsultföretaget marknadsför metoder som underlättar projekt över hela organisationen samt 

den strategiska hanteringen av IT- och verksamhetsprioriteringar. Dessutom lyfter dessa 

hanteringar fram synergin mellan kunskapsområden inom management för att öka det 

strategiska värdet och avkastning. (T & H Consulting LLC, 1996b). 

 

Enligt Roger Sessions (2007) är de mest omtalade EA metodologierna Zachman, TOGAF, 

FEAF och Gartner (Sessions, 2007). I praktiken används också en mängd andra ramverk, 

exempelvis Traction, Custom & hybrid frameworks, TRAK, Pragmatic Enterprise 

Architecture framework (PEAF), Generalised Enterprise Reference Architecture and 

Methodology (GERAM), Government Enterprise Architecture (GEA), SAP Enterprise 

Architecture Framework och The National Institute of Standards and Technology Enterprise 

Architecture Model (NIST EA Model). Dessa är bara för att nämna några och poängtera att 

det finns många olika tillvägagångssätt för att uppnå EA, men det viktigaste är att se till så att 

rätt metod tillämpas i rätt organisation (Sessions, 2007). 

 

3.4 EA införande 
 

Detta avsnitt behandlar den faktiska implementeringen av EA, det vill säga vad som utförs när 

ett företag sätter igång och ska kartlägga sin organisation. Från tidigare avsnitt anses det vara 

överflödigt att beskriva alla tillgängliga tillvägagångssätt då det finns många. TOGAF, 

Zachman och FEA nämndes tidigare och är bara tre av många fler möjliga ramverk som i sig 

har en rad olika kartläggningsmöjligheter. Detta avsnitt generaliserar därför processen av att 

kartlägga en verksamhet bortom något specifikt ramverk. De ramverk och människor som 

ligger till grund för detta avsnitt är Zachman (1987, 2008, 2011), TOGAF (2011), Cherkaoui 

och Taleb (2012), Chief Information Officer Council (CIOS, 2001), Roger Sessions (2006) 

samt alla undersökta företag i föregående kapitel (se 3.3 Konsultmarknaden för EA). Detta 

avsnitt saknar referenser då det är en generalisering av en process. Samtliga referenser klargör 

specifika procedurer som vi anser vara onödiga då detta arbete, i detta avsnitt, fokuserar på en 

bredare bild och försöker förklara och förtydliga den faktiska processen av EA. 
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3.4.1 Kartläggningsprocessen 
 

Ett EA projekt består främst av fem steg och utgångspunkten för att detta ska lyckas varierar 

mellan ramverk. FEAF som ett exempel kräver att organisationen samarbetar och delar med 

sig av allt, både sekretessbelagt och vardagligt material (CIOS, 2001). Zachman säger att 

varje organisation själva får bestämma vilket grad de vill gå till när det gäller kartläggning 

(Zachman, 2008) och kan därmed utesluta en sekretessbelagd avdelning från 

kartläggningsprocessen. Efter att konsulter har köpts in och arbetet ska börja träder fem steg 

in.  

 

Steg 1: Det första steget är informationsinsamling. Här har konsulter en auktoritär roll 

samtidigt som de granskar och intervjuar personal i samtliga avdelningar som ska kartläggas. 

Denna information samlas in i form av rådata, inga bilder eller former, utan bara text. 

 

Steg 2: Det andra är namnge alla produkter och processer. Utifrån all rådata som samlas in 

under steg ett kategoriseras avdelningar och processer under ett tema eller en rubrik för att 

lättare skilja åt dem. Avdelningschefer är oftast involverade i detta steg då namngivningen 

måste följa språket som företaget har. CIOC nämner att det infogas egna namn som ska följas 

och företagsspråket försvinner på detta sätt. 

 

Steg 3: Tredje steget är att fylla ut en mall med de funna processerna och produkterna. Ett 

exempel på en mall är Zachmans matris i bilaga I (sid. a). Detta görs för att tydligare se 

kopplingarna mellan avdelningar/processer/människor. 

 

Steg 4: Fjärde steget är att fastställa ett flöde/kommunikation eller brist på flöde/ 

kommunikation mellan produkterna/aktörerna i mallen. När tredje steget är klart så framstår 

en karta av hur företaget ser ut idag. Steg fyra reflekterar kring all kommunikation mellan 

aktörer och konstaterar var kommunikationen är tillräcklig, onödig eller om det är brist på 

kommunikation. 

 

Steg 5: Det femte och sista steget är att visa upp kartan/mallen för chefen eller beställaren och 

få den godkänd och därefter publicerad inom företaget. Om företaget är en statlig organisation 

måste mallen/kartan godkännas av alla led och en mall måste följas för alla dotterbolag. 
 

3.4.2 Beslutsfattande och ansvar 
 

I varje organisation är det viktigt att ha mål, därför kan det uppfattas som att Information 

Management (IM) tar det sista beslutet i ett beslutsfattande över ett system. Dessutom tar IM 

hänsyn till olika ansvarsområden för alla i verksamheten då fokus läggs på relationerna. Det 

kan gå mycket snabbare att komma åt dokument för användaren med ett nytt operativsystem, 

men om programmeraren inte kan hantera och underhålla systemet så kan denna relation 

brista och då kan man heller inte uppnå målet. Det är IM som tar beslutet vid förändring. De 

ställer även krav och styr upp hur processerna i nuläget ska se ut i hela verksamheten eftersom 

det är IM som har ledningsfokus, vilket medför att det är de som ansvarar för dessa områden. 

I en organisation är Information Management en viktig del av samtliga avdelningar. Detta 

handlar inte bara om den tekniska synpunkten av verksamheten, utan metoder och rutiner 

mellan olika parter bör även medräknas (Hedberg, 2011). 

 

Information Management är verksamhetsbaserat enligt Alleman (1998) då alla parter måste 

beaktas för att samtliga relationer ska fungera för både sig själv och i förhållande till varandra. 

I varje avdelning av en verksamhet är cheferna troligtvis ansvariga för data och blir till följd 
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av detta ansvarig för ledningen av denna del samt kommunikationen mellan dessa delar. IM 

får genom detta en nära relation till datamanagement som tränger sig igenom alla strategier 

(Alleman, 1998). 

 

Enligt Sogeti (2011) handlar IM om att göra de anställda mer uppmärksamma och effektiva i 

sina roller. Ledningen och de anställda måste kunna få information av varandra, dessutom 

tvärfunktionellt mellan de anställda vilket betyder att de bär på olika kompetensområden när 

de arbetar tillsammans. Målet är då att höja medvetenheten om händelser som är aktuella, 

exempelvis vad företagsledningen prioriterar och hur det flyter på i verksamheten och den 

enskilda avdelningen. Ett helt nytt sätt för erfarenhetsutbyte blir möjligt samt att en 

välgrundad organisationskultur utvecklas med bättre samarbete inom företaget. Det krävs 

experter inom flera kunskapsområden för att behärska IM. Både strukturerad data från 

Business Intelligence (BI) samt ostrukturerad data från Enterprise Content Management 

(ECM) ingår i Information Management (Sogeti, 2011). 

 

Reynolds, Thorogood och Yetton (2010) är forskare som hävdar att strategisk IT-baserade 

förändringar är svåra och komplexa. De tycker att dåliga projekt, investeringsresultat och 

glapp som anses finnas mellan IT-beslut och verksamhet är speciellt utsatta för detta. 

Ledningens uppmärksamhet krävs för att ta till sig förmågan från förbättrade verksamheter 

samt nya digitaliserade processer och affärsmodeller. För att kunna konkurrera som 

organisation inom affärsenheter och som strategiska affärsenheter inom sina egna marknader, 

gäller att de stora organisationerna strävar efter att bygga upp fullständiga verksamheter och 

IT-kapacitet. Företag strävar efter att inrätta en stark ledning under IT-beslut. Forskning inom 

IT-förvaltning fokuserar i grund och botten på vem som är ansvarig för IT-beslut och vad som 

behöver styras (Reynolds, Thorogood och Yetton, 2010). 

 

Enligt Reynolds (2010) finns två utmaningar när man tilldelar beslut i stora organisationer. 

Den första utmaningen är då att det finns lite vägledning om de beslut som ska fastställas på 

företagsnivå och som bör göras vid strategisk affärsenhetstänkande, strategic business units 

(SBU). Den andra utmaningen är då att ge vägledning om när beslut ska fattas över 

verksamhet och enskilda investeringskretsar inom den strategiska affärsenheten. Följden av 

IT- och affärsbeslut mellan verksamhet och beslutsnivån för SBU är väsentligt. Dessutom är 

den utpräglade beskrivningen att SBU- och verksamhetsbeslut kombineras tillsammans i ett 

enda investeringsbeslut. Reynolds (2010) hävdar att detta medför stora och komplexa samt 

IT-baserade initiativ över hela verksamheten. För att samordna beslutsfattande och 

genomförande i affärsområden krävs alltså omfattande och engagerade IT-styrningsprocesser 

(Reynolds, Thorogood och Yetton, 2010). 

 

Ross och Weill (2004) arbetade med IT-styrning och från tidigare forskning inom IT-styrning 

representerar de en förlängning av två flöden. Sammankoppling av ledningsstrukturer till 

beslutsfattande former av en verksamhet och förslag av flera styrningsformer för flera IT-

beslut. Det används också oförutsedda analyser för att bestämma lämpliga ledningsstrukturer. 

En diskret sammanslagning av dessa två flöden av forskning inom IT-styrning representeras 

som det moderna ramverket inom EA. Ross och Weill (2004) utökar och utmanar alltså det 

underliggande och centrala IT-styrningsramverket som är tillgänglig för företag under 

bibehållande koppling mellan dessa organisatoriska IT-beslut och strukturer. En del skillnader 

återstår fortfarande i forskningen inom IT-styrning, trots denna uppfattning som framstår i 

dagsläget (Weill och Ross, 2004). 
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Forskarna, Henderson och Venkatraman (1999), hävdar att EA management är ett område 

som nyligen har uppmärksammats av både utövare och akademiker runt om i världen, 

dessutom finns det ämnen inom IS forskning som i dagsläget anses vara en del av EA 

management. Verksamhets- och IT anpassningar har diskuterats av Henderson och 

Venkatraman (1999) som strategisk anpassning. Det övergripande ämnet är fortfarande 

subjektivt till fortsatt utveckling medan forskarna diskuterar ämnet som kan ha påskyndat 

utvecklingen av EA management. Detta gäller särskilt forskningsgrupper som fortsätter att 

diskutera synsättet från vilket EA management närmar sig. Vissa forskare lägger tonvikten på 

affärsmässiga synpunkter och förespråkar en uppfattning av EA management som ett 

ekonomiskt hanteringsområde (Henderson och Venkatraman, 1999). 

 

Enligt Buckl, Ernst, Lankes, Matthes, Schweda och Wittenburg (2007) är EA management i 

behov av att ge ett helhetsperspektiv på en verksamhet som svarar för frågor från alla lager, 

allt från verksamhet till IT-perspektiv. Andra antydningar exsisterar även för den pågående 

utvecklingen av området inom EA management, oavsett frågan om perspektiv. EA 

kartläggning är ett framträdande exempel på detta område. Även om de flesta strategierna 

inom EA management lägger tonvikten på att kartlägga EA, har ingen gemensam 

informationsmodell fastställts ännu (Buckl et al, 2007). 

 

3.4.3 EA som normativ ansats 
 

Som tidigare nämnt kan EA ses som en norm eller en vanlig tjänst som företag tar till sig 

(Rico, 2006). Det är dock inte självklart om konsultmarknaden har skapat detta eller om 

företaget faktiskt tar till sig något som hjälper. Computer Sweden (2006) skrev att alla 

konsultföretag inom en sektor har ungefär samma priser på sina tjänster (IDG.se, 2006). När 

ett företag sticker ut, som var fallet under IDGs undersökning genom att ha lägre priser, 

pressar alla övriga företag upp priset för att få till ett normaliserat pris. Just kostnader och 

vinster behandlas längre fram under det finansiella avsnittet, men det är värt att notera att det 

verkar som att marknaden för EA och övriga tjänster är normaliserad. Hela marknaden låter 

inte något enstaka företag sticka ut och begära mindre betalt för sina tjänster. ”Risken är stor 

för att kvaliteten på tjänsterna blir lidande” (IDG, 2006, pp. -) är ursäkten som bolag tar fram 

när ett företag sänker priserna och forcerar att höja priserna igen om de inte vill riskera att få 

ett dåligt rykte.  

 

EA har tagits med i ISO IS15704:2000 standarden (Noran, 2003). ISO standarderna refererar 

till vad som är ”normalt” och måste uppfyllas av ett företag då de tar till sig EA av denna typ 

(ISO, 2011). I sin studie har Noran (2003) jämfört Zachmans ramverk med GERAM vilket är 

det standardiserade formen av EA hantering. Noran (2003) kom fram till ”att ett 

modelleringsramverk som består av innehåll (modeller) är potentiellt ett språk i sig” (Noran, 

2003, pp. 182). Han fortsätter att berätta att ramverk inte kan vara av standard typ utan måste 

anpassas till verksamheten. Anpassningen och modellerna kan dock vara standardiserade som 

syns i ISO standarden (Noran, 2003). Samtidigt kan organisationer implementera EA med ett 

ramverk som inte passar bara för att ett konkurrerande bolag gör detta (Sessions, 2007). 

 

Det finns för- och nackdelar med att göra EA till en standard, mycket kan bero på 

verksamheten (Brown, 2004). Brown (2004) arbetade och undersökte myndigheter och 

ingenjörsföretag där det var standard att ta bilder och faktiskt dokumentera det nuvarande 

skicket och uppsättningen av utrustning. Detta var en standard och Brown (2004) ansåg att 

detta var perfekt för att hålla reda på behov i form av ny hårdvara som ska köpas in och 

liknande. Samtidigt nämner han att dessa standarder ”skulle inte stanna kvar i verksamheten 

en väldigt lång tid om de inte tog ett sådant intresse i kartläggningen av hur saker borde vara –  
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tänk kärnkraftverk –” (Brown, 2004, pp. 2). Denna diskussion fortsätter med att påstå att olika 

verksamheter skapar sina egna standarder såsom i ingenjörsexemplet är det en standard att 

faktiskt ta fotografier på befintligt skick och uppställning av utrustning. 

 

Gällande hur normalt det är att implementera EA påstår Fri (2007) att det bör vara vanligare i 

statliga organisationer än privata sektorn. Denna undersökning gjordes för amerikanska 

flygvapnet och det framgår tydligt att amerikanska Department of Defense har ett eget 

ramverk. Detta ramverk har gjorts till en norm då lösningar som ska köpas in av flygvapnet 

måste vara modellerade utefter detta ramverk. På samma sätt har andra organisationer 

normaliserat vissa EA ramverk då de tvingar sina underleverantörer att följa dessa ramverk 

(Fri, 2007). 

 

3.5 Effekter av EA 
 

3.5.1 Resultateffekter 
 

Bernus och Nemes (1996) var bland de första ute med att säga att EA i sig inte bringar någon 

nytta överhuvudtaget (Bernus och Nemes, 1996). Det är istället företagets implementering av 

EA som kan bringa nytta. Med denna utgångspunkt försökte Bernus och Nemes (1996) 

definiera en arkitekturmetod som skulle passa alla, men resultaten skulle skilja bland varje 

företag. Detta visas då dessa forskare förklarar att deras föreslagna metod är tänkt att passa 

alla företag då det är en blandning av många olika ramverk. Detta syns då den förslagna 

metoden har som ”det viktigaste inslaget i GERAM är att det inte är ett separat, nytt förslag 

som försöker konkurrera med nuvarande ramverk, men ett som harmoniserar bidrag” (Bernus 

och Nemes, 1996, pp. 190). Detta har Bernus och Nemes (1996) föreslagit då ingen metod 

ensam kan stå för alla positiva bidrag till verksamheter som implementerar EA. En del 

ramverk kartlägger projekt medan andra modellerar ansvarstrappan. Dessa två forskare menar 

att EA faktiskt har påföljder men i helt olika kategorier och ska ett företag utvärdera sitt EA 

implementerande måste många metoder användas (Bernus och Nemes, 1996). 

 

”Det bör stå klart att många saker driver ett företags resultatvärde och att EA arbete ger dig 

bara möjligheten att skapa värde” (Boster, Liu och Thomas, 2000, pp. 50). Boster, Liu och 

Thomas (2000) håller alltså inte med Bernus och Nemes (1996) och påpekar att EA i sig inte 

kan ha någon nytta som helst. Det är bara planer eller kartor. Boster, Liu och Thomas (2000) 

kan tyckas ha en filosofisk syn på EA med att kartor utan handling inte kan bringa någon 

nytta. Argumenten för detta finns tydligt i deras artikel som heter ”Getting the most from your 

enterprise architecture”. Han berättar bland annat att EA har mycket positiva effekter för 

företag, vilket kan leda till tillväxt och framgång. Men många företag förväntar sig att 

resultaträkningen kommer vara positiv så fort de har en EA kartläggning. Chan, Sabherwal 

och Thatcher (2006) bekräftar att många förändringar i verksamheten utefter en kartläggning 

kan ha positiva effekter. Dock måste kartläggningen ske först och förändringarna är inte en 

del av EA processen. Han menar att förändringarna som måste göras i systemstrukturen kan 

bli synliga när EA implementeras, men det är upp till företaget om dem faktiskt förändrar 

något (Chan, Sabherwal och Thatcher, 2006). 

 

Henderson och Venkatraman (1993) skrev tidigt om hur viktigt det är med strategi för ett 

företag och hur de ska anpassa sina strategier kontinuerligt för att utvecklas och visa på 

resultat (Henderson och Venkatraman, 1993). Tamm et al. (2011) påpekar att EA handlar 

mycket om att vägleda strategier samt visar hur strategierna ska se ut för att uppnå önskade 

resultat (Tamm et al, 2011). Davenport, Harris och Morison (2010) stödjer dessa tankar och 

reflekterar flera år efter Henderson och Venkatramans arbete om hur viktigt det är att 
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analysera ett företags befintliga skick, strategier och övriga system. Davenport, Harris och 

Morison fortsätter att berätta att det inte alltid finns en anledning för företag att förändras. 

Ofta vill de uppnå omöjliga resultat när de egentligen redan ligger bra till. Det verkar som att 

företag ställer alldeles för höga krav på sig själva samtidigt som lite görs för att uppnå målen 

(Davenport, Harris och Morison, 2010). Finney och Corbett (2007) undersökte 

framgångsfaktorer hos företag som implementerade system utefter en EA konsults 

rekommendationer. De skriver också att det är chockerande hur det saknas bevis för kritiska 

framgångsfaktorer hos företag. Företag vet inte vad de vill uppnå, de vet inte vilka resultat 

som förväntas (Finney och Corbet, 2007). Detta trots tidigare forskning som stödjer och 

föreslår kritiska framgångsfaktorer så som Johnson, Ekstedt, Silva och Plazaola påpekade i 

sin forskning år 2004. Här berättar Johnson et al. (2004) om att det är viktigt att rätt person 

ska veta vilket ansvar hen har för att veta hur denne skulle kunna stödja verksamheten. Om 

frågor som ”varför gynnar detta oss” lämnas obesvarade bör inte processen fortskrida. Här ger 

EA grund för vad som skulle kunna förbättras och berättar vilka resultat som kan förväntas. 

Inte alla företag tar till sig detta eller så bryr de sig inte (Johnson et al. 2004). 

 

3.5.2 Finansiella effekter och ROI 
 

Som undersökt ovan (se 3.5.1 Resultateffekter) framstår EA som effektlöst. Stora summor 

pengar läggs ner utan någon riktig vinst. I detta avsnitt använder vi därför begreppen kostnad 

för att påpeka hur mycket EA har kostat att implementera och fullfölja rekommendationer. 

Begreppen vinst/förmån används också för att påvisa den finansiella framgången som företag 

har haft utefter beslut som fattades baserade på EA implementering. Vinst i detta 

sammanhang kan alltså inte liknas med en produkt som säljs i butik med en vinstmarginal. I 

tabellen nedan finns fem klasser av kostnader för EA. Dessa klasser är ekonomisk utveckling, 

finansiell förbättring, minskad redundans, främjad demokrati och ingående tjänster som 

presenterar kostnader och förmåner från 75 statliga verksamheter i USA (Meskell, 2003). 

 

Kategori: Kostnader: Förmåner: 

Ökad statlig omsättning $69 416 $2 478 300 

Ekonomisk utveckling $69 416 $2 478 300 

Minskat personalbehov $1 730 000 $1 649 000 

Minskade operativa kostnader $4 668 500 $1 587 375 

Ökad operativ effektivitet $110 893 266 $613 870 241 

Finansiell förbättring $117 291 766 $617 106 616 

Minskade IT behov $6 214 125 $24 369 761 

Minskad redundans $6 214 125 $24 369 761 

Ökad politisk påverkan $10 000 $0 

Främjad demokrati $10 000 $0 

Ökad kundnöjdhet $110 385 775 $616 012 149 

Ingående tjänster $110 385 775 $616 012 149 

Total: $233 971 082 $1 259 966 826 

Tabell 1 – Kategorier av kostnader och förmåner från 75 statliga verksamheter (Meskell, 2003) 

 

Ekonomisk utveckling innebär att federala, lokala och statliga ekonomin ökar. Denna kategori 

innehåller betydligt fler kategorier i sig. Kategorierna i tabell 1 är samlingar av 

framgångsfaktorer, kostnader och förmåner som företag har satt för sig själva. Ett exempel är 

Ohio Dolphin Project som inkluderar finansiell insättning till deras kapital och som en 

kostnad för ökad statlig omsättning (Meskell, 2003, pp. 38). Finansiell förbättring innebär att 

samlingen, över några år, av omsättningen ökar samt att kostnaderna minskar för 
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verksamheterna. Minskad redundans betyder att onödiga och äldre datorsystem förbättras, 

minskas eller tas bort. Oavsett politisk tillhörighet erbjuder främjad demokrati en konsekvent 

nivå av kundservice för intressenterna. Det är dock få verksamheter som samlar in 

konsekventa kostnads- och förmåndata. Slutligen har vi ingående tjänster som innebär viktiga 

intressenter och leverantörer samt förbättrad service till kunder (Meskell, 2003). 

Massachusetts Educator Licensure and Recruitment Initiative är ett annat företag som var med 

i undersökningen. Exempel på en annan kategori är deras syn på kostnad och ingående 

tjänster där de mätte kostnaden för att leverera tjänster och information till allmänheten. 

Denna kategori bidrar till kostnaden för ”ökad kundnöjdhet” (se Tabell 1) (Meskell, 2003, pp. 

40). Bara två av kategorierna exemplifierades då Meskell (2003) tar fram ungefär 375 olika 

kategorier beroende på bransch och företag som hon sedan grupperade i ekonomisk 

utveckling, finansiell förbättring, minskad redundans, främjad demokrati och ingående 

tjänster (se Tabell 1). 

 

Samtlig data syftar på att kostnaderna egentligen är låga i jämförelse med vad företag får 

tillbaka. Denna information är samlad av Rico (2012) då tabell 1 visar på samma resultat som 

Tony Brown (2004) samlade i sin studie samt av andra EA konsulter. Från en studie som 

jämför IBM och Oracle, utan hänsyn till EA, jämför de deras försäljningsmetoder och sätt att 

arbeta på när det kommer till system. Denna studie är av vikt för våra resultat då de 

intervjuade personerna var IT arkitekter, tekniker och olika chefer inom större bolag. IBM och 

Oracle erbjuder EA-lösningar till företag vilket är varför vi tyckte att denna information är 

relevant samtidigt som den motsäger de låga kostnaderna som Brown och Meskell föreslår. 

Citaten som följer nedan är inte översatta eller modifierade på något sätt då de kommer från 

studien som beskrivs ovan. 

 
IBM has great products, but they will really hit you with hidden costs if you let them. IBM 

charged us $20,000 for an upgrade that was really just an $800 stick of memory… Once you 

have bought in, they can charge you whatever price they want.  

 

(ORC International, 2011, pp. 3). 

 

För att sätta kostnader i relation till någonting företaget faktiskt får citeras nedan ett inköp av 

datorer utifrån en EA-arkitekts rekommendationer.  

 
Currently you pay per CPU, but there is a core multiplier, so if there is a machine with two 

cores it counts as two CPUs on a SPARC 7; if it is a Power 6, it counts as four CPUs, so the 

cost is doubled for IBM. The costs add up dramatically when you are talking $50,000 per 

CPU. This is especially true if it takes more IBM cores in the real world than expected. 

 

(ORC International, 2011, pp. 12). 

 

I en undersökning ställer Sessions (2006) en fråga angående varför EA är så dyrt. Till följd av 

detta finns tre olika faktorer på kostnader av att skapa en typisk Enterprise Architecture. 

Dessa tre faktorer är att man exempelvis behöver de fullständiga tidsramarna för att kunna 

genomföra en omfattande analys, att det finns ett stort antal intern personal som är högt 

uppsatta och upptas av processen samt att de komplexa metoderna styrs genom en mängd 

dyra konsulter som är nödvändiga (Sessions, 2006). 

 

Fallstudierna från den privata sektorn som undersöks av Sessions (2006) betonar att privata 

verksamhetens misslyckanden inte är så benägna att göra en stor grej av det hela. Sedan är 

den privata sektorn också fullt kapabel att trassla till IT i en stor omfattning. Privata sektorns 

misslyckanden som till stor del verkar vara tillräknad för misslyckanden i EA metoderna är 
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exempelvis McDonald’s som har gjort en misslyckande insats i att försöka bygga upp en 

integrerad företagsledning som binder ihop hela verksamheten. Detta misslyckande har alltså 

kostat McDonald’s 170 miljoner dollar. Ett annat exempel på misslyckande är bilförsäljarna, 

Ford, som har försökt bygga upp ett integrerat inköpssystem där projektet olyckligtvis har 

kostat verksamheten 400 miljoner dollar. KMart är också en verksamhet som har misslyckats 

på ett sätt där de har försökt bygga upp ett toppmodernt ledningssystem för 

distributionskedjan. Detta har alltså kostat företaget 130 miljoner dollar (Sessions, 2006). 

Vidare kan vi se andra händelser över misslyckanden och kostsamma projekt som har inträffat 

i olika verksamheter (se Bilaga II). 

 

Efter en titt på den privata sektorn säger Carr (2005) i New York Times att det är en rutin att 

misslyckanden av programvaror inträffar. Han konstaterar även att projekt ska ha lägre mål 

eftersom ju mer driftigt ett projekt blir, desto större blir möjligheten för att ett projekt att 

misslyckas (Carr, 2005). Enligt Sessions (2006) som undersökte en artikel i IEEE Spectrum 

konstaterar han att om man tittar på de totala investeringarna i det nya programvaruprojektet 

för den privata och den statliga sektorn under de senaste fem åren, beräknar han att projektets 

misslyckanden och kostnader för den amerikanska ekonomin uppgår till minst 25 miljarder 

dollar eller så uppgår kostnaderna till så mycket som 75 miljarder dollar. Ett projekt på 75 

miljarder dollar visar inte på projekt som överskrider sina budgetar, inte heller visar detta på 

projekt med sen leverans vilket de flesta projekten med mindre budget och tidsram gör. 

Många dyra och omfattande EA projekt har misslyckats med att anpassa företagsbehovet och 

de tekniska lösningarna från både den privata och den offentliga sektorn. Utifrån de 

tillgängliga bevisen som har konstaterats i undersökningen drar Sessions (2006) slutsatsen att 

metoderna som används för att skapa en Enterprise Architecture är bristfälliga och att EA 

projekt inte är värt att fullfölja. Spontant verkar EA vara en bra lösning med tanke på dess 

definition, men genom användning av teknologin är det svårt att hitta ett bra sätt för att kunna 

möta företags mål. (Charette, 2005, Sessions, 2006). 

 

Att det finns kostnader i samband med EA är fastställt. Konsulter och forskare som Anthony 

Brown och David Rico har undersökt hur vinst från EA kan mättas. Brown (2004) frågar ”hur 

kvantifierar man värdet på aktiviteter som skapar kunskap, klarnar upp tankarna samt hjälper 

vid analys och beslutsfattande?” (Brown, 2004, p. 1). Rico (2006) besvarar denna fråga 

genom att förklara att ”förmåner är ökad operationell effektivitet, reducerade operationella 

kostnader och personal, ökad kundnöjdhet samt konsoliderade, äldre datorsystem från en 

finansiell synpunkt” (Rico, 2006, pp. 3). Dessa är saker som går att kvantifiera och räkna. 

Rico säger att det finns mycket att räkna på, samtidigt som det är viktigt att kategorisera vad 

som är av nytta till ett företag. Kategorierna för vinst är samma eller liknar de från 

kostnadskalkylen som syns i tabellen tidigare (se Tabell 1). Om kundnöjdhet är viktigt så 

måste detta räknas, om personalkostnader är viktiga så måste detta vara en kategori och 

räknas och så vidare (Rico, 2005). Blevins (2012) håller med att EA värde kan räknas men 

frågar samtidigt ”sätter man en prislapp på ett beslut?” (Blevins, 2012, pp. -). För EA är kartor 

och Blueprints av processer och verksamheter. Graden till vilken de används är upp till varje 

företag. Likaså är vinsten varierade i varje fall. Detta kan bero på kartläggningsprocessen eller 

företaget som använder sig av ritningarna och modellerna för att fatta beslut (Blevins, 2012). 

Vidare syns det i tabellen (se Tabell 2) hur åtskild vinsten kan vara trots att 

kostnaderna/investeringarna är inom en mycket mindre ram (Rico, 2006). Då EA bedrivs i 

projektform och ofta över flera år tar det länge tid innan nytta eller vinst ses från modeller 

(Brown, 2004). Därav är det accepterat inom konsultverksamheter att räkna på vinsten genom 

att beräkna avkastning på investerat kapital (ROI) över flera år, under och efter 

implementeringen av EA. 
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Stat Kostnader Förmåner K:F Relation ROI (%) NPV Breakeven (månader) 

Kentucky  $138,332   $24,740,000  1:179 17785%  $21,283,919   0 

Florida  $211,200   $23,299,995  1:110 10932%  $19,964,157   1 

North Carolina  $640,000   $20,000,000  1:31 3025%  $16,677,907   2 

Wisconsin  $400,000   $7,500,000  1:19 1775%  $6,094,215   4 

Washington D.C.  $1,000,000   $9,000,000  1:9 800%  $6,793,058   9 

New Mexico  $167,550   $1,182,200  1:7 606%  $856,111   12 

Iowa  $277,000   $1,320,000  1:5 377%  $865,982   19 

Idaho  $1,770,000   $2,560,000  1:1 45%  $446,692   238 

Genomsnitt  $575,510   $11,200,274  1:45 442%  $9,122,755   36 

Tabell 2 – Detaljerad kostnads- och förmånsdata från 8 statliga verksamheter i USA (Rico, 2006, pp. 5) 

 

ROI beräknas och redovisas för företag för att bättre ”sälja in idén om EA” (Zifa, 2003, slide 

10). Ovan (se Tabell 2) syns att ROI beräkningar är mycket övertygande för företag att se, om 

de kan investera $1 och få $179 tillbaka så kommer de flesta investera i produkten. Denna 

beräkning är gjord utifrån tabellen med värden från Kentucky där kostnad till 

förmånrelationen är 1:179 (se Tabell 2). Om dessa värden stämmer är oklart och access är 

omöjlig för så pass sensitiv data. Det som kan konstateras är att projekt i sin helhet misslyckas 

med 80 % av alla fall (Standish Group, 2012) och kostnaderna för mindre organisationer 

överstiger värdena som ses i tabell 2 enligt Charette (2005). Rico (2005, 2006) har arbetat 

med EA under många år som syns för författarberättelser från alla hans artiklar. Därav 

kommer han inte att säga vad som är dåligt med EA trots att kostnaderna (se Bilaga II) visar 

på sämre resultat än tabell 2. Detta kan också bero på hur konsulter och företag räknar. 

Leganza (2002) skriver om hur EA visar på dålig avkastning under en kort period, samtidigt 

kan den visa på stora vinster över flera år. Rico (2006) berättar om ett ramverk för att beräkna 

avkastning på investerat kapital. I denna artikel nämner inte Rico hur länge företag ska 

fortsätta räkna för att kunna dra slutsatsen att förmånerna kom från EA investeringen. 

 

Tidigare har det konstaterats att mycket ”beror på” (se 3.2.4 Jämförelser av ramverk) när det 

gäller implementering av EA. Likaså visar alla artiklar och källor på att ROI beror på 

verksamheten. Leganza (2002) skriver att EA investeringar bör räknas över en längre period 

av tid samtidigt som förmåner kan visas tidigt, detta motsäger sig självt. Cason (2004) inleder 

sin artikel med att påpeka de två extremen där det ena företaget säger att EA är ”a project 

that's consuming a tremendous amount of time and resources, but has yet to demonstrate its 

value [sic]” (Cason, 2004, pp. 1). Samtidigt som de andra extremen säger att EA är ”a very 

worthwhile project that has enabled successful execution of our most challenging IT 

initiatives, and returned millions to our enterprise in business value [sic]” (Cason, 2004, pp. 

1). Vidare berättar Cason (2004) att företag bör ha en bättre förståelse för vad EA är och inte 

förvänta sig stor vinst en månad efter införsel. Utifrån detta tänk utvecklade Bill Cason en 

modell och ramverk för hur företag kan få ut det mesta av sina EA projekt. ROI är något 

subjektivt då det viktiga är vad man mäter enligt Cason (Cason, 2012). 

 

Allt undersökt visar på samma sak; företaget i fråga är ansvariga för hur väl EA 

implementeras och företaget är ansvariga för vilken avkastning det kan ge. Alla projekt som 

är en följd av EA kartläggning måste vägas som vanliga projekt i en verksamhet och 

påföljderna blir bara lika bra som besluten och planering kring projekten från företaget. 
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4 Organisationsanalys av EA 
 
År 1980 föreslog Henry Mintzberg en generalisering av organisationsstrukturer och cirka sju 

år senare föreslog John Zachman det första ramverket för strukturering av organisationer. År 

1989 var det Michael Earls tur som skrev om strategier kring hur företag bör hantera 

strukturering och strategier kring företagsbeteende överlag. I detta kapitel ämnar vi åt att 

förena dessa idéer då de för tillfället fokuserar på skilda saker. Mintzberg talar om 

organisation samtidigt som EA visar på kommunikation inom organisationen. Genom att först 

beskriva Mintzbergs organisationslära för att sedan analysera möjligheten av vidareutveckling 

genom flera delar i en organisation. Mintzberg nämner själv tidigast 1980 att utvecklingen är 

möjlig och det är en tidsfråga innan några förslag kommer fram. Mintzberg ställde krav på 

utvecklingen av hans teori och vi har analyserat följdeffekterna av en förening av Mintzbergs 

teori och EA. 

 

4.1 Definition av Mintzbergs organisationsstruktur 
 

Mintzbergs (1993) grundmodell är en bra utgångspunkt när det kommer till olika former i 

organisationen beroende på inre och yttre inverkan. Det finns fem delar i organisationen enligt 

Mintzbergs organisationsstruktur; strategiska ledningen, verkställande ledningen (mellan 

chefer), teknostrukturen, stödstaben (service och stödfunktioner) och den operativa kärnan. 

Organisationer är alltså till för att kunna ta till sig flöden och fastställa hur olika delar i 

organisationen hänger ihop. Detta bestäms av den specifika modellen som visas nedan där 

dessa olika delar är angivna (Mintzberg, 1993). 

 

 
Figur 4 – Fem grundläggande delar av organisationen, (Mintzberg, 1993, pp. 11) 

 

I den grundläggande modellen som visas ovan består organisationen av olika funktioner för 

att kunna lösa de uppgifter som förekommer i verksamheten. Det behövs mer av en direkt 

ledning när en organisation blir större. Detta förekommer alltså från den strategiska 

ledningen. Den strategiska ledningen befinner sig högst upp i modellen och består av de 

högsta cheferna i en organisation (Mintzberg, 1993). Uppgifterna för ledningen är att kunna 

hantera relationer i en organisation, exempelvis genom förhandlingar. De ska kunna göra 

strategiska planeringar samt kunna ansvara för att det ska fungera lättgående och 

välbalanserat i organisationen. Ledningen ska även kunna lösa konflikter, fördela resurser och 
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ta avgörande beslut. Dessa chefer kan vara ledningsgruppen med VD, styrelse, ekonomichef, 

personalchef och marknadschef (Westerlund, 2009). 

I mitten befinner sig mellancheferna då dessa bland annat är fabrikschefer, försäljningschefer, 

förmän, distriktchefer, kontorschefer och linjechefer. Mellanchefernas uppgift är främst att 

samordna och fullfölja organisationen. De ansvarar också för att organisationen ska fortskrida 

lättgående samt kunna fördela resurserna. Mellancheferna ansvarar även för att informationen 

i verksamheten ska kunna nå den strategiska ledningen för att kunna ge feedback, vara en 

mellanhand och se till att beslut utförs samt kunna hantera störningar (Westerlund, 2009). Det 

kan behövas ännu fler chefer när organisationen blir större, till följd av detta bildas ”middle 

line”. Det är alltså en hierarkisk organisation när denna enhet finns inom verksamheten som 

befinner sig under den strategiska ledningen (Mintzberg, 1993). 

 

I den operativa kärnan i organisationen som befinner sig i botten av modellen (se Figur 4) 

finns personalstyrkan som arbetar med den grundläggande produceringen av produkter och 

utförande av tjänster. Uppgifterna som utgörs här är att säkerställa råvarorna, ha hand om 

bearbetningen av råvarorna och dela ut varorna. I den operativa kärnan ingår inköpspersonal, 

försäljare, distributörer, lagerpersonal och maskinoperatörer (Westerlund, 2009). Det är dessa 

tre enheter som nämnts hittills som bildar en linjeorganisation i ett företag; den strategiska 

ledningen, mellancheferna och den operativa kärnan (Mintzberg, 1993). 

 

Mintzberg (1993) nämner två särskilda funktioner som inte ingår i linjeorganisationen men 

som ändå har hand om viktiga insatser i arbetet, för att helheten ska kunna utvecklas och 

fungera. En av dessa funktioner som inte ingår i linjeorganisationen är teknostrukturen. I 

denna funktion hör personalen till som arbetar med ekonomistyrning, forskning, 

utvecklingsavdelningar och internutbildningar (Mintzberg, 1993). Teknostrukturen består 

alltså av experter då deras uppgift är att standardisera arbetsprocessens olika beståndsdelar, de 

olika avdelningarnas resultat och kompetens. Organisationerna tillämpar standardiseringen av 

arbetet mer eftersom utvecklingen fortskrider (Westerlund, 2009). 

 

En annan funktion som inte ingår i linjeorganisationen är stödstaben. Här ingår oftast 

löneavdelningen, personalavdelningen och receptionen. Denna modell grundas på 

situationsuppfattningar som innebär att verksamheten ska kunna omformas med hänsyn till de 

krav som finns både internt och externt (Mintzberg, 1993). Stödstabens uppgifter är att gynna 

personalens behov genom att exempelvis skänka mat och utföra aktiviteter. De ger goda råd 

till personalen om exempelvis finansiella eller juridiska frågor samt att de ansvarar för 

utbildning och forskning. Stödstaben gör även olika typer av marknadsundersökningar. 

Stödstaben i en organisation fungerar alltså som en hjälpfunktion. Denna enhet är oftast 

självständig och fungerar som en liten organisation med egen effektiv avdelning. (Westerlund, 

2009). 

 

Strukturell konfiguration: Främsta 
koordineringsmekanismen: 

Nyckeldel i 
organisationen: 

Typ av decentralisering: 

Enkel struktur Direkt ledning Strategiska ledningen Vertikal o horisontell 
centralisering 

Maskinbyråkrati Standardisering av 
arbetsprocessen 

Teknostrukturen Begränsnings horisontella 
decentralisering 

Professionell byråkrati Standardisering av kunskap och 
färdigheter 

Operativa kärnan Vertikal o horisontell 
decentralisering 

Divisionaliserad form Standardisering av resultat Mellan chefer Begränsning vertikal 
decentralisering 

Adhocrati Ömsesidig anpassning Stödstaben Selektiv decentralisering 

Tabell 3 – Dimensionen av de fem konfigurationerna, (Mintzberg, 1993, pp. 153) 
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4.2 Utvecklad organisationsmodell 
 

Mintzberg var tidigt ute med att föreslå liknelser emellan företag och deras 

organisationsstruktur. I föregående avsnitt (se 4.1 Definition av Mintzbergs 

Organisationsstruktur) beskriver vi tankarna som Mintzberg hade och uppdaterade väldigt lite 

sedan 1980 fram till boken som vi har tagit det mesta av hans information från 1993. Under år 

2012 är Mintzbergs teorier lite förändrade. Ett citat från artikeln där Mintzberg publicerade 

sin grundidé är av stor vikt för denna uppsats. Citatet är från slutorden och lämnas oförändrat 

och oöversatt. 

 
Is there a sixth structural configuration? Well, the rainbow still has only five colors. But the 

planets turned out to number more than five. We even seem to be on the verge of 

recognizing a sixth sense. So why not a sixth configuration. As long, of course, as it 

maintains the harmony of the theory: it must have its own unique coordinating mechanism, 

and a new, sixth part of the organization must dominate it. 

 

(Mintzberg, 1980, pp. 339) 

 

Med detta lämnar Mintzberg rum för fortsatt forskning där han föreslår att det kanske finns en 

sjätte eller fler konfigurationer. Utifrån forskningen av EA fastställer vi att EA faktiskt gynnar 

verksamheten och att företag bör ha ett strukturerat arbetssätt, process och 

informationsflöden. Nackdelen med att ordna detta genom EA är att EA processen endast tar 

fram en karta. Besluten som följer har inte riktigt något med EA att göra. EA identifierar 

brister och plats för förbättring men det är företagen själva som måste göra ställningstaganden 

(se 3.5 Effekter av EA). Denna studie använde sig av begreppen kostnad och vinst för att 

påpeka vad EA kostar och åstadkommer där förändringsprocessen har räknats med, det vill 

säga inte bara hur mycket kartan har kostat utan också hur mycket de föreslagna 

förändringarna har kostat och vilken vinst/sparande dessa bringar (se 3.5.2 Finansiella 

effekter och ROI). Utifrån dessa beräkningar syns det att ytterligare problem med EA som det 

är idag är kostnaderna för införsel. 

  

För att fortsätta på Mintzbergs teori 

föreslår vi att det finns en sjätte 

konfiguration och del i modellen. Något 

som för samman samtliga delar och som 

dominerar. Denna del har vi döpt till 

Architecture Staff som utgör en 

avdelning i organisationen oavsett 

vilken tidigare konfiguration (se Tabell 

3) organisationen har. Arkitektur-

avdelningen är därav en ny del, men 

inget som har observerats, utan ett 

förslag på något som företag bör sträva 

mot med tanke på all material som 

undersökts kring EA. EA har sina 

fördelar men som tidigare undersökt 

beror mycket på den individuella 

organisationen. Mintzberg har en teori 

som har hållit genom åren sedan 1980 

där han har generaliserat företag och 

 

Figur 5 – Utvecklad organisationsmodell 
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dess struktur och sagt att det enda som beror på är situationen men inte organisationen. 

Tydligare konstaterat förändras organisationen endast ”in response to a changed situation” 

(Mintzberg, 1980, pp. 338). Därav anser vi att EA och organisationsstruktur förenas som ett 

svar på föränderlig miljö och för att ta bort alla ”beror på” inom EA. 

 

Modellen är modifierad av oss samtidigt som originalet är från Mintzbergs bok (1993, pp. 11). 

Tidigare beskrivs originalmodellen (se 4.1 Definition av Mintzbergs organisationsstruktur) 

och för att beskriva förändringarna mellan figur 4 och figur 5 så är det viktigt att säga att figur 

4 är enligt observationer och studier samtidigt som figur 5 är ett förslag. Förslaget grundar sig 

på Mintzbergs teori som nämner koordineringsmekanismer och typ av decentralisering. För 

den utvecklade konfigurationen syns mekanismer nedan i tabell 4. 

 

Strukturell konfiguration: Främsta 
koordineringsmekanismen: 

Nyckeldel i 
organisationen: 

Typ av decentralisering: 

Enkel struktur Direkt ledning Strategiska ledningen Vertikal o horisontell 
centralisering 

Maskinbyråkrati Standardisering av 
arbetsprocessen 

Teknostrukturen Begränsnings horisontella 
decentralisering 

Professionell byråkrati Standardisering av kunskap och 
färdigheter 

Operativa kärnan Vertikal o horisontell 
decentralisering 

Divisionaliserad form Standardisering av resultat Mellan chefer Begränsning vertikal 
decentralisering 

Adhocrati Ömsesidig anpassning Stödstaben Selektiv decentralisering 

Arkitekturel struktur Universell Arkitekturstaben Total decentralisering 

Tabell 4 – Dimensionen av de sex konfigurationerna, (Mintzberg, 1993, pp. 153 med modifiering) 
 

Arkitekturstaben som syns i den utvecklade modellen (se Figur 5) består av samtliga chefer 

från respektive avdelningar och bedöms bli ett tidsbegränsat initiativ då EA i sig är ett projekt 

och är tidsbegränsat. Om ett företag funderar på att strukturera och implementera EA kan 

cheferna från samtliga avdelningar bilda en projektgrupp och därmed arkitekturstaben. En 

förutsättning är att cheferna inom respektive avdelning har kunskap om sina medarbetare och 

avdelning. Det som denna projektgrupp utför är att ta fram en karta över organisationen. 

Tidigare förklaras även att chefer medverkar i många av de nämnda stegen och en konsult är 

bara där för att samla information som redan finns inom verksamheten (se 3.4.1 

kartläggningsprocessen). Genom detta sker en total decentralisering av makt då alla chefer 

bidrar med information från sina avdelningar och i och med detta får alla ta del av 

kartläggningsprocessen. De enda beslut som fattas under denna del av processen är vad man 

ska kalla samtliga flöden och delar i organisationen. Detta visar på en universell 

koordineringsmekanism då alla får ta del av språket och besluten som fattas. En viktig del här 

är att avdelningar som vanligtvis inte kommunicerar kan lära sig från varandra och från 

varandras arbetssätt. Slutprodukten av detta gemensamma projekt blir en grundlig karta över 

språk, processer, flöden, människor och IT-system inom organisationen. 

 

De dubbelsidiga pilarna i figur 5 är en viktig förändring från originalmodellen då de syftar på 

två saker. Först är det en fysisk förflyttning av chefer till möten för brainstorming, sedan visar 

pilarna på informationsutbyte och kommunikation. Pilen mellan mellancheferna och den 

operativa kärnan syftar endast på informationsutbyte då mellancheferna ansvarar för att föra 

vidare all väsentlig information från den operativa kärnan till arkitekturstaben. Den operativa 

kärnan är grunden av alla företag och därav viktiga informationshållare. 
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Figur 6 – Hela EA med involverade konsult(er)  

4.2.1 Resultateffekter av intern kartläggning 

 

Som tidigare nämnt syns inte nödvändigtvis 

effekter av EA under några tidiga skeden (se 3.5 

Effekter av EA). Den undersökta litteraturen 

föreslår att företag inte vet vad de ska förvänta 

sig av EA samtidigt som de själva inte ens vet 

vad det är. Konsultföretag definierar EA på 

egna sätt och är sällan överens om vart gränsen 

ska dras; där EA processer avslutas och vanlig 

verksamhet påbörjas (se 3.1 Definition av EA). 

Till höger (se Figur 6) följer en sammanfattning 

baserad på genomgången litteratur av EA, hur 

det börjar, vem som har beslutsförmågan, när 

händelser sker och resultaten. EA kartan tas 

fram tidigt i denna process och den mest 

tidskrävande aktiviteten är att ”konsulter lär 

känna verksamheten över tid” (fjärde aktiviteten 

uppifrån, Figur 6). När kartan är färdig och 

publicerad skiljer sig förklaringar i litteratur på 

vad som är EA. En del säger att EA bara är 

kartan då processen tar slut här och andra som 

vill räkna på avkastning påstår att processen av 

EA fortsätter bortom kartan (se 3.5 Effekter av 

EA). 

 

Företag i allmänhet, baserat på egna 

observationer, är måna om att göra saker i 

projektform. EA är ett projekt och likaså är 

följderna av EA utvecklingsprojekt. Det har 

verkat logiskt att samma konsulter som skapar 

EA kartan till en början är med och styr upp alla 

brister i organisationen efteråt, därav är detta ett 

antagande gjort i figur 6. Detta antagande är 

baserat på litteratur om hur EA förstår och 

används av verksamheter där det framgår att 

konsulter tar fram EA, föreslår ändringar och 

samma bolag/konsulter implementerar 

ändringarna (se 3.2 EA Ramverk och 3.3 

Konsultmarknaden för EA). Det är utifrån dessa 

resonemang som EA har blivit mer än en karta. 

Numera ingår EA även i en ISO standard och 

företag tar till sig EA, inte för att de vet vad det 

är utan för att fortsätta vara med på marknaden 

(se 3.4.3 EA som normativ ansats). Utifrån detta 

har konsulter även minimalt ansvar då de 

kommer och utför ett jobb. Det värsta som kan 

hända är att de blir avskedade och återgår till 

sina konsultföretag/nya kunder. Företaget som 

implementerar EA eller dess föreslagna 

ändringar lider kostsamt (se Bilaga II). 
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Figur 7 – Hela EA med involverade chefer  

Konsulter har gjort EA till något betydligt 

allvarligare än vad det är. Detta syns inte minst 

på antalet konsulter som certifierar och 

konsulterar inom EA området (se 3.3 

Konsultmarknaden för EA). Efter genomgången 

litteratur konstateras att EA är processen fram 

till att en organisation är kartlagd. Allt som 

händer därefter är vanliga utvecklingsprojekt 

som företag gör, varken med eller utan EA. Med 

detta menas inte att EA är onödigt. Att ha en 

detaljerad karta över processer, människor och 

flöden inom en organisation anses inte som en 

nackdel. Kartläggning, i sin bokstavliga 

tolkning, har hjälpt flygvapnet med fotografier 

av allt i sitt befintliga skick för att underlätta 

beslutsfattande (se 3.4.3 EA som normativ 

ansats). Men i de fall som EA har hjälpt som 

mest visar litteraturen att företaget själva har 

stått för kartläggningen samtidigt som en konsult 

redogör för olika möjligheter eller ramverk. 

Figur 7 visar på samma process som föregående 

(se Figur 6) men utan konsultengagemang. 

Denna figur är en generalisering och moment 

kan tillkomma under specifika organisationer. 

Det är just denna anledning som beskriver varför 

det är viktigt för företag att göra en karta över 

sin organisation själva. Inga resultat ändrar EA 

karta samt projekt utefter kartan som förblir 

densamma. Skillnaderna är att konsulter 

utelämnas och tas endast in för att kunna hjälpa 

att föreslå en mall för kartan och företagets egen 

ekonomiavdelning kan beräkna vinster och 

förluster av projekt såsom vanliga projekt som 

företaget driver. En ytterligare skillnad är vem 

som bär ansvaret för projekten. I denna modell 

(se Figur 7) har chefer, det vill säga 

projektledaren ansvaret för att projektet ska 

komma i mål och konsekvenserna här är 

densamma som tidigare (se Figur 6). Fördelen 

med denna ansvarsfördelning är om en anställd 

på företaget blir avskedad så har de ingen 

linjeorganisation att återvända till och har därför 

mer att vinna och förlora på varje projekt. En 

anställd på företaget kommer inte ha försäljning som sitt syfte när hen föreslår ett projekt. 

Konsulter använder däremot tidigare lyckade projekt som ett försäljningsknep när de 

presenterar ett nytt (se 3.5.2 Finansiella effekter och ROI). Med detta menas inte att konsulter 

är dåliga för organisationen, bara att när det handlar om information som företaget redan har 

kan de själva använda den med konsulter som en hjälpande hand och inte som en drivande 

kraft. Resultaten blir därför som nämnt, oförändrade oavsett om konsulter används eller inte. 

Skillnaden blir att kartan utan konsulter blir mer personlig till företaget då det är de själva 

som tar fram den, godkänner den och gör ändringar utefter den. 
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5 Slutsatser 
 
Det finns många organisationer som är i behov av att kartlägga sin verksamhet för att kunna 

upptäcka kunskapsluckor och brister i verksamheten för att sedan lösa dessa genom olika 

projekt. Eftersom det finns organisationer som saknar kunskap om hur EA uppfylls hyr de 

därför in EA konsulter som styr företag i kartläggningen av verksamheten. Det finns många 

olika metoder för att kunna uppnå EA, men vilken metod som passar organisationen bäst är 

oklart. Alla konsultbolag som organisationen kommer i kontakt med kommer att försöka sälja 

in sina idéer och sina metoder samt anse att de har den bästa EA lösningen för att utveckla 

eller åtgärda organisationens problem. Är verkligen organisationen i behov av en EA konsult? 

Behöver organisationer hyra in EA konsulter eller kan organisationen genomföra 

kartläggningen på egen hand? 
 

5.1 Egen kartläggning – är det genomförbart? 
 

I stort sätt har varje organisation all information de behöver för att kunna göra en egen 

kartläggning utan att behöva blanda in EA konsulter som utsätter företag för extra kostnader 

(se 3.4.1 kartläggningsprocessen). Från en insikt av vad konsulter faktiskt gör visas att de 

svarar på följande frågor genom att ställa dessa frågor till organisationen, så varför kan inte 

organisationen själva ställa sig samma frågor? Enligt en konsultkonferens påpekades de 

viktigaste frågorna inom EA; Varför behöver organisationen uppnå målet? Hur ska de uppnå 

målet samt med vilka funktioner? Vad för information/data behövs för att kunna stödja 

funktionerna? Vem ska utföra funktionerna? Vart i verksamheten ska funktionerna ske? När 

och i vilken följd ska funktionerna ske? (Zifa, 2003). Om varje organisation genomgår dessa 

frågeställningar har de möjligheten att kunna kartlägga verksamheten på egen hand. 

Informationen finns redan i organisationen, men för att kunna ta reda på det måste 

informationen kramas ut på något sätt och skrivas ned fysiskt i antingen ett dokument på 

datorn eller på papper. När all väsentlig information finns nedskrivet kan ansvariga börja 

analysera och bearbeta processen genom en kartläggning som underlättar organisationens 

struktur och arbetssätt. Dessutom kan kartläggningen återanvändas för framtida projekt om 

organisationen skulle vilja utveckla eller förbättra verksamheten. EA måste uppdateras varje 

gång ett nytt system implementeras eller ändras. Företaget som implementerar systemet vet 

bäst vilka avdelningar och människor dessa system påverkar. Den andra varianten är konsulter 

som hyrs in med jämna mellanrum för att uppdatera EA kartan. 

 

Om organisationen istället hyr in EA konsulter vilket vi inte rekommenderar måste konsulter 

först känna till hela verksamheten genom att ställa dessa ovanstående frågor enligt Zifa 

(2003). EA konsulter har alltså inte tillgång till all information löpande, vilket 

organisationerna har. Sedan måste EA konsulter intervjua verksamhetens personal samt 

analysera alla resultat vilket förblir en lång process som kommer att kosta organisationen både 

tid och pengar. Därefter kommer konsulter att kartlägga organisationen utefter företagets 

behov som till slut leder till en karta. Var det allt? Är EA en karta som skissas på ett löst blad? 

Många organisationer ser EA som ett stort projekt där många konsulter ingår, men i själva 

verket är EA bara en karta som ses över företagets processer och avdelningar. Denna karta är 

mycket detaljrik som bland annat består av diagram, text, figurer och tabeller. Företaget 

bestämmer själva hur djupt de vill gå, med vilka medel och vad de vill förklara för sig själva. 

EA är definitivt en konkurrensfördel om man vill utföra små och stora projekt inför 

kommande framtid, men behöver företag verkligen hyra in konsulter för att genomföra 

kartläggningen? Om en organisation vill vara sparsam och anpassbar rekommenderar vi att 

man kartlägger sin egen verksamhet. Därför har vi skapat en sjätte del i 

organisationsstrukturen som kallas Arkitekturstaben. 
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5.2 Egen kartläggning genom intern arkitekturavdelning 
 

Om varje organisation istället satsar på att ha en egen arkitekturavdelning med egen EA 

personal har de möjlighet att själva kunna kartlägga sin egen verksamhet, även uppdatera 

denna karta löpande och på så sätt konstant samla in information för att bättre anpassa 

organisationen efter egna behov. Kartläggningen blir därför anpassbar, kostnadseffektiv och 

sparsam för företag eftersom de slipper hyra in EA konsulter som gör jobbet åt dem. 

Organisationen väljer dessutom egen EA personal från linjeorganisationen med samma fasta 

månadslön eller eventuellt projektarvode. Med ganska hög sannolikhet lägger organisationens 

egna EA personal ner mer hjärta i att anpassa organisationen efter önskat behov till skillnad 

från EA konsulter som arbetar utefter egna ramverk och anpassar sig ytterst lite till den 

specifika organisationen (se 3.2 EA Ramverk). Till följd av den egna kartläggningen som 

utförs av organisationen själva utgör de en viktig konkurrensfördel eftersom de inte lämnar 

ifrån sig viktig information utanför företaget, eller sekretessbelagt information till 

utomstående personal såsom EA konsulter. Om sekretessbelagd information hamnar hos 

konsulter kan detta föras vidare till konkurrenter, inte för att påstå att vi är Volkswagens 

konkurrenter, men vi har fått känslig information om företaget från konsulter som har 

dokumenterat deras verksamhet. Tanken är inte att utesluta EA konsulter helt, utan vi väljer 

bara att inte ha med dem i kartläggningsprocessen. Man kan istället hyra in EA konsulter som 

projektledare eller biträdande personal i olika utvecklingsprojekt. 

 

5.3 Reflektion 
 

EA är ett fint ord för något enkelt och definieras som olika saker för att låta allt större och 

viktigare (se 3.1 Definition av EA). Samtidigt när EA tas isär och alla fina ord försvinner så 

finns bara en process och följdprojekt kvar (se 3.4.1 kartläggningsprocessen). Varför har då 

EA blivit så populärt och konsultmarknaden så stor? En möjlig tanke är att Zachman, som 

tidigast 1987 skapade sitt ramverk för att arbeta med IBM, lyckades med att strukturera deras 

arbetssätt. Därför anser vi att EA konsultation har blivit populärt och har sina rötter hos 

Zachmans lyckade projekt. 

 

Om man jämför tabell 2 (se sid. 27) med bilaga II (se sid. b), från konsultens perspektiv så är 

EA en produkt som ska säljas och därför ser vinsterna höga ut samtidigt som kostnaderna är 

låga. Även för en mångmiljonär så är en förlust på 170 miljoner dollar en hög summa som ses 

i bilaga II (se McDonalds Corp, sid. b). Andra exempel i bilaga II visar att 170 miljoner 

dollar inte är högt jämfört med de värsta miljardförlusterna och misslyckade projekten. Varför 

köper då företag EA tjänsten när förlusterna ofta är stora? Vi anser att detta är ett mysterium 

som endast kan lösas om något företag går med på att dela med sig av känslig information 

kring detta. Samtidigt är det märkvärt att EA konsulter skriver om hur mycket företag kan 

tjäna på EA samtidigt som fakta (se Bilaga II) påstår att förlusterna kan vara oerhört stora. 

Detta föreslår att konsulter är partiska mot sina produkter. I detta fall är EA själva produkten 

som konsulterna säljer och måste sälja in till företag. Inget företag kommer köpa en produkt 

som kommer kosta de 170 miljoner dollar i slutändan utan något resultat. 

 

EA anses bringa mycket nytta till företag (se 3.5.1 Resultateffekter) samtidigt som företag inte 

vet vilket ramverk som kommer att bringa denna nytta (se 3.2.4 Jämförelser av ramverk). Hur 

väljer företag ramverk och varför misslyckas projekt trots att valen är begrundade? Det finns 

många ramverk att välja på och företag har svårt att välja ett ramverk då konsultkostnaderna 

är höga om man vill ha alla. Varje konsult är partisk mot sitt ramverk och kommer få det att 

låta som det bästa inför företagsstyrelsen (se 3.3 Konsultmarknaden för EA). Varför då inte ha 

en egen arkitekturavdelning med ett eget ramverk, specifikt mot organisationen? 
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5.4 Slutord 
 
Denna litteraturstudie har förtydligat många områden inom ämnet EA, exempelvis ”Hur 

mycket har ett EA kostat organisationen?” samt ”vad är EA egentligen?”. Det är spännande 

för oss när en väletablerad teori, som exempelvis Mintzbergs organisationsteori, ställs under 

förfrågan. Vi måste samtidigt påpeka att vi inte har sagt att EA, Mintzberg eller konsulter är 

bristande på något sätt. Mintzberg berättar själv att det alltid finns utrymme för förändring och 

förbättring (Mintzberg, 1993). Det är just denna tanke vi har jobbat efter. Det är även roligt 

för oss att se hur teorierna anpassas efter yrkeslivet samt hur de utvecklas och förändras. 

Sedan är detta ett intressant område för näringslivet då samtliga organisationer påverkas mot 

mer kostnadseffektiva planeringar samt rationalisering av processer genom några enkla steg. 

 

Utifrån undersökt material kan implementering av EA generaliseras mot medelstora företag 

som innefattar 50 till 249 anställda med en omsättning på högst 50 miljoner kr samt större 

företag som innefattar över 250 anställa med en omsättning på över 50 miljoner kr (European 

Comission, 2003). Vi anser att mindre företag varken hade haft råd eller nytta med EA och 

följande projekt (se 3.5.2 Finansiella effekter och ROI). En förutsättning på både gott och ont 

är att det finns otroligt mycket information kring temat organisation och EA för sig. En annan 

förutsättning vi arbetade med är att organisationer agerar och är strukturerade på annorlunda 

sätt. För att kunna generalisera resultat, analys och slutsatser förutsätter undersökningen att 

organisationer inom samma kategori, med avseende till storlek och bransch, handlar på 

liknande sätt även om sätten inte är exakt likadana. 

 

De externa konsulter är de som skulle kunna ha bekymmer med denna undersökning. Denna 

studie föreslår att organisationer inte behöver hyra in externa konsulter utan det är 

verksamheterna själva som ska ha hand om arkitekturtjänsten då det är högst personligt och 

specifikt mot varje organisation. På detta sätt blir generaliseringen och normaliseringen av EA 

tjänsten låg. De olika konsulterna har skapat en bra grund för sig själva vad gäller tillämpning 

av metoder och olika ramverk. Problemet som uppstår för företag är att de inte har någon 

aning om vad de olika metoderna och ramverken innefattar då de finns så många olika 

beskrivningar och förklaringar av vad EA är. Även att inhyrda konsulter får ta 

verksamhetsbeslut som ledningen normalt sätt hade tagit, detta kan delvis skapa en 

kommunikationsbrist och delvis en delad åsikt i vad som är bäst för företaget (se 4.3.2 

Beslutsfattande och Ansvar). Varför ska företag anpassa sig efter ramverk som externa 

konsulter har skapat och definierat? Vi påstår att denna tjänst ska vara företagsspecifik, aldrig 

generell. 

 

Denna litteraturstudie är högst genomförbar om andra forskare vill utföra liknande eller göra 

om samma studie, förmodligen med andra slutsatser. Vi kan konstatera att reliabiliteten därför 

är hög (se 2.2 Metodreflektion) avseende genomförbarheten då alla källor går att finna med 

undantag av de dokument som vi fick från Anthony Browns personliga arkiv. Flera av dessa 

är publicerade på Internet men några finns inte att hitta såsom Zifa Konsultkonferens 

presentationen. Även den interna validiteten är hög då flera av källorna analyserades parallellt 

av båda författarna för att sedan jämföra slutsatserna, som i nästan alla fall pekade åt samma 

riktning. Vi upptäckte redan här att någon vettig information är svår att få tag på. Bland annat 

Zifa konferensen gör reklam för konsulter och säljer in idéer kring EA istället för att nyktert 

berätta hur vanligt förekommande EA är och vad det i grund och botten handlar om. Detta var 

den huvudsakliga anledningen till varför konsultintervjuer uteslöts från denna undersökning, 

det hade inte lett till ett objektivt resultat. Även handlar EA om ett företags uppbyggnad ner 

till detaljnivå inklusive inköps och försäljningspriser av varor och tjänster, detta anser vi vara 

känslig information som hindrar fullkomlig access. 
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Vi har uppfyllt vårt syfte genom att hela litteraturstudien kan ses som en förstudie då nästa 

logiska steg skulle vara att testa någon form av intern arkitekturavdelning i ett företag. Någon 

fortsättning som sådan har vi inte haft som syfte för att access ansågs vara omöjlig för oss.  

Ytterligare utveckling till denna studie involverar intervjuer med företag för att se hur mycket 

de faktiskt vet om EA och hur vana de är vid arbete i projektform överlag. Att bana väg för 

fortsatt forskning ingick i vårt syfte och anses därför vara uppfyllt då vi har svarat på en 

mängd frågor, men mycket information återstår att upptäcka. Som Mintzberg själv fastställde 

i sin artikel från 1980 (se 4.2 Utvecklad organisationsmodell) finns det alltid rum för 

förbättring och fortsatta studier inom något ämne. Det är just detta vår forskning handlar om, 

att skapa en bra grund, samla relevanta referenser, skapa utgångspunkter och information för 

att fortsättningsvis optimera varje organisation (se 1.2.1 Problemformulering). 
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