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Förord
Denna c-uppsats är det slutliga steget mot en kandidatexamen inom Informationslogistik.
Uppsatsens ämne behandlar Enterprise Architecture, ett område vi har märkt har kommit
att bli allt vanligare inom dagens affärsvärld. Vårt intresse inom detta ämne födde denna
uppsats.
Vi vill passa på att tacka samtliga personer som varit med och stöttat oss inom vårt arbete
med uppsatsen. Speciellt tack vill vi ge till våra handledare Daniela Mihailescu samt Christer
Norr som med stort engagemang har stöttat oss under hela vårt arbete med denna uppsats.
Vi vill även tacka de personer inom de organisationer vi har varit i kontakt med:
Annika Öhlund, Andras Aldenstam & Andras Karlsson på Skanska Sverige, Mats Gidlund på
Nordea samt Viktoria Östman, Teddy Hector & Marianne Helander på Posten Sverige.
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Sammanfattning
I dagens organisationer är det stort fokus på styrning och samverkan mellan affärsverksamheten och informationsteknik (IT). Anledningen till detta är att IT traditionellt inom
organisationer verkat isolerat och inte varit i kontakt med de övergripande strategier och
mål som har satts upp av organisationen. Detta har resulterat i att IT inte levererat det värde som gynnar hela organisationen. Styrning mellan affärsverksamheten och IT bidrar således till att försäkra sig om att de tekniska lösningarna som finns att tillgå stödjer och ger
värde till hela organisationen.
Ett arbetssätt som stödjer styrning mellan affärsverksamhet och IT är Enterprise Architecture (EA). EA:s koncept är att skapa samverkan mellan IT och affärsstrategiska mål genom
att visa en enhetlig bild över en organisations uppbyggnad. Detta visas via arkitekturer som
tillsammans påverkar organisationen som helhet. I längden skapar denna övergripande bild
en förståelse för hur organisationen är uppbyggd, något som bidrar till kostnadsbesparingar
och bättre kvalitet genom effektivare IT-lösningar.
Idag finns det olika varianter av modeller som beskriver hur EA ska styras inom organisationer. Det är dock viktigt att organisationer finner en modell att arbeta efter som skapar
relevant information rörande EA samt bidrar till en förståelse av konceptet. Syftet med
denna uppsats är att utveckla en modell som beskriver de övergripande områden som bör
inkluderas i ett EA. Modellen ska kunna användas som stöd för införandet av EA inom en
organisation samt ge rekommendationer angående hur arbetet bör bedrivas.
Via en tolkande ansats har vi arbetat med att beskriva områden som är nödvändiga för arbetet med EA. Dessa har tagits fram utifrån tre fallstudier via intervjuer med personer
inom Skanska Sverige AB, Posten Sverige och Nordea AB, samt utifrån teori inom EAområdet.
I vår studie har vi tagit fram fem övergripande områden som bör inkluderas i införandet av
ett EA i en organisation:
Arkitekturvyer, som visar vad som inkluderas i ett EA.
Ramverk, som används för att strukturera och utveckla EA.
Metoder, som beskriver hur arbetet ska bedrivas.
Roller, som beskriver de nödvändiga kompetenserna.
Styrning, som används för att förmedla innebörden med EA till organisationen.
Dessa områden måste anpassa sig efter organisationens unika kontext för att ge sin fulla
nytta.
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Abstract
In organizations today, a mainly focus is the alignment between business and IT. Traditionally, IT has been somewhat isolated and not synced with the overall strategies and goals
in the organization. This has resulted in IT not giving enough value to the organization.
Alignment between business and IT drives the technical solutions to support and add value
to the organization as a whole.
Enterprise Architecture is a way to handle alignment between business and IT. Its concept
helps doing this by building a blueprint of the organization and its components. This is
shown by different architectures that affect the organization. This blueprint helps to facilitate and create an understanding about the organization and its components, which can
help improve quality and reduce costs through more efficient IT-solutions.
There are different approaches to models that demonstrate how EA should be used in the
organization. It’s important that organizations find a model that represent relevant information and creates a better understanding of the concept of EA. The purpose of this thesis
is to develop a model regarding the entities that should be included in EA. This model can
be used as a guideline for EA-implementation and gives recommendations about how to
manage an EA.
The entities in our model have been developed through interviews with people in Skanska
Sverige AB, Posten Sverige and Nordea and through prior research in the EA field. An interpretative approach has been used in order to do this.
In our study, we have found five entities that should be included in implementation of EA:
Architectural views, which shows what kind of work should be included in EA.
Principles, which is used to structurize and develop EA.
Methods, which describes the structure of the work.
Roles, which describes the necessary competences involved.
Governance, to help assure meaningful spreading of the concept.
These entities are not generic. Instead, every organization needs to adapt EA with regards
to their specific context.
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1

Inledning

I inledningen presenteras bakgrunden till Enterprise Architecture, uppsatsens syfte samt definition av centrala begrepp som används inom uppsatsen.

1.1

Bakgrund

Styrning och samverkan mellan affärsverksamhet och informationsteknik (IT) är ett av de
viktigaste områden som organisationer idag fokuserar på (Xueying, Feicheng & Xiongwei,
2008; Hämäläinen & Liimatainen, 2008). Utan samverkan mellan affärsverksamhet och IT
skapas det problem för organisationer i och med att information blir isolerad hos specifika
organisatoriska funktioner och system. Krav från affärsverksamheten ligger således inte i
linje med de möjligheter som finns inom IT (Xueying et. al, 2008; Kluge, Dietzsch & Rosemann, 2006; Gibson, 1998) vilket bidrar till att IT inte ger det värde till affärsverksamheten som det finns potential till (Xueying et. al, 2008; Buchanan & Soley, 2002).
Inom styrning mellan affärsverksamhet och IT är det viktigt att säkerställa att IT följer de
krav som ställs från strategiska instanser inom organisationen (Brisebois, Boyd & Shadid,
2009). Om detta inte säkerställs skapas ovisshet i hur IT ska styras, vilket resulterar i sämre
beslutsunderlag och lösningar (IBM, 2008a). Denna styrning ska inte verka oberoende, utan
är tänkt att agera som en vital del av värdeskapande inom hela organisationen. Målet är att
försäkra sig om att IT-initiativ i längden genererar värde samt minskar risker som är relaterade till IT inom organisationen (Brisebois et. al, 2009). Problem kan uppstå då krav från
affärsverksamheten inte sprids ut till övriga delar av organisationen och affärskritisk information inte tas tillvara på. Det saknas en helhetsbild rörande de mål och strategier som organisationen arbetar efter (Xueying et. al, 2008). Det krävs väl strukturerade ansvarsområden för information, affärsprocesser, system samt den nödvändiga infrastrukturen mellan
dessa områden för att lösa dessa problem (Brisebois et. al, 2009).
Skapandet av en tydlig styrning mellan affärsverksamhet och IT har anammats i allt större
utsträckning genom Enterprise Architecture (EA) (Xueying et. al, 2008; Ekstedt, 2004).
IT Governance Institute (2005) definierar EA enligt följande:
”Business-oriented technology road map for the attainment of business goals and objectives”.
En ytterligare definition ges av Lapkin (2006):
“Enterprise Architecture is the process of translating business vision and strategy into effective enterprise
change by creating, communicating and improving the key principles and models that describe the enterprise’s
future state and enable its evolution”.
EA beskriver hur information och IT tillsammans kan hjälpa till att stödja affärsprocesser
och skapa konkurrensfördelar. Ett fungerande EA beskriver en organisations huvudsakliga
syfte och mål, de beståndsdelar som är kritiska för att uppfylla dessa mål samt hur dessa delar relaterar till varandra. Exempel på beståndsdelar kan vara visioner, organisatorisk struktur, processer, interna och externa intressenter, system, data och infrastruktur (NIH, 2008).
Genom att skapa väl definierade arkitekturer av verksamheten går det att se hur dessa inverkar på organisationen som helhet (Lankhorst, 2005). Syftet med EA är att skapa en större samverkan mellan IT och affärsstrategiska mål, stödja återanvändandet av existerande
IT-lösningar samt skapa underlag för rationalisering och prioritering rörande IT-
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investeringar (Harris, 2008). En bättre förståelse för hur affärsprocesser och IT samverkar
medför i längden kostnadsbesparingar, bättre kvalitet samt större kundtillfredsställelse
(Lankhorst, 2005).
1.1.1

Problembakgrund

För att underlätta för organisationer inom EA-arbetet är det viktigt att identifiera modeller
som representerar relevant information rörande EA (Källgren, Ullberg & Johnson, 2009)
och som bidrar till att en helhetssyn och förståelse för arbetet kan skapas (Liu et. al, 2009).
Om det saknas ett helhetstänk för arbetet uppstår ofta problem i uppbyggnaden av, och
under arbetet med, EA (Liu, Wang & Quan, 2009). Flera olika modeller finns idag tillgängliga för att underlätta arbetet med EA (Johnson, Johansson, Sommestad & Ullberg, 2007),
samtidigt som dessa skiljer sig åt beträffande vad de innehåller samt vad de fokuserar på
(Rood, 1994). Dessa olika synsätt skapar problem när det kommer till fokusering och användning vad gäller införande och utveckling av EA (Espinosa & Boh, 2009).

1.2

Syfte

Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell som beskriver de övergripande områden som bör inkluderas i ett EA. Modellen syftar till att användas som stöd vid initiering av
EA inom en organisation samt ge rekommendationer angående hur arbetet bör bedrivas.
1.2.1

Frågeställningar

Vilka områden är nödvändiga för att skapa en grund för arbetet med EA?
Vad består dessa områden av?
Hur bör det arbetas med dessa områden?

1.3

Definitioner

Affärsverksamhet – den funktion inom en organisation som bedriver arbete med strategiska
frågor.
Arkitektur – en struktur av komponenter och dess relationer som ingår inom ett specifikt
område, exempelvis inom teknik eller processer.
Arkitekturvyer – nivåer av arkitekturer inom EA. Exempelvis arkitekturer av affärsnivåer eller teknik.
Artefakt – en konkret produkt som används som stöd inom arkitekturer inom EA, exempelvis ett dokument, en rapport eller en modell.
Business Unit – ett affärsområde inom en organisation.
Organisation – en samordnad grupp med en viss målsättning, exempelvis ett företag.
Verksamhet – de delar av en organisation som tillsammans bedriver aktiviteter för att uppnå
organisationens mål.
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2

Metod

I metoden beskrivs den ansats och de val som har format vår studie. Vidare presenteras våra metoder för
datainsamling och studiens validitet samt reliabilitet. Kapitlet avslutas med en diskussion rörande den valda metoden.

2.1

Ansats

Vi har utifrån vårt syfte valt att arbeta med en tolkande ansats, för att på så sätt få en bättre
insyn i vad som tolkas i begreppet EA och hur det används. Med denna ansats får vi möjlighet att skapa oss en större förståelse för EA, något som gör det lättare för oss att förklara
de områden vi har valt att fokusera på. Då en del av syftet består i att beskriva hur det arbetas med EA, kan vi utifrån denna ansats ta vara på de olika beskrivningarna av EA och dess
arbetssätt och därigenom skapa en förståelse för området givet en viss kontext.
En tolkande ansats utgår från att det finns olika sätt att tolka och förstå sociala fenomen.
Med denna ansats eftersträvas ett subjektivt förhållningssätt, där förståelse skapas genom
att förhålla sig till olika kontexter (Jacobsen, 2002).
Med denna ansats blir det således enklare för oss att tolka och förstå de empiriska resultaten och således kan en djupare analys genomföras. Vi har i och med denna ansats kunnat
använda teorin för att skapa bättre förståelse och få större insikt i den information vi har
inhämtat via empiri.
2.1.1

Induktion, deduktion och abduktion

Vi har i vår uppsats använt oss av en abduktiv ansats, som är en kombination av den deduktiva samt induktiva ansatsen.
En deduktiv ansats innebär att först skapa sig en bild av verkligheten och sedan samla in
empiriska data för att se om dessa förväntningar stämmer eller inte. Den induktiva ansatsen
utgår istället från att information först samlas in via empiri, något som medför att inga förutfattade meningar eller förväntningar rörande den information som samlas in. När informationen är insamlad struktureras denna och därefter formuleras sedan teorierna (Jacobsen, 2002).
Den abduktiva ansatsen är ett sätt att koppla samman teori och empiri och därigenom skapa en större förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994).
Anledningen till at vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats är för att skapa oss en
förståelse för EA innan vi har intervjuat de organisationer som ingår i vår studie. Med tanke på komplexiteten inom EA har det var en nödvändighet för oss att sätta oss in i begreppet och dess områden i ett tidigt skede. Vårt uppsatsarbete har således drivits av en iterativ
process där vi konstant har byggt på våra kunskaper genom att jämföra och kontrollera teori och empiri gentemot varandra.
Den abduktiva ansatsen har i vår uppsats bedrivits genom en kvalitativ innehållsanalys.
Denna approach består av två delar; induktiv kategoriutveckling samt deduktiv kategoriapplicering (Mayring, 2000).
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Figur 2.1 Framtagande av kategorier, utvecklad utifrån Mayring (2000).

Utifrån våra forskningsfrågor och vårt syfte har vi således fastställt ett antal kategorier inom
EA som vi utgick från. Dessa kategorier har definierats utifrån abstraktionsnivå för att säkerställa vilka områden som ska behandlas och hur pass generella eller detaljerade dessa
områden är. Fastställandet av kategorier och abstraktionsnivåer har utgått ifrån vårt syfte
och våra forskningsfrågor. Dessa kategorier har sedan bestämt omfånget av det material vi
har samlat in. Kategorierna har formulerats, beskrivits samt reviderats allt eftersom vi har
behandlat teorin. Vårt framtagna resultat har sedan beskrivits och förklarats genom dessa
kategorier och dess samband sinsemellan.
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Efter ovanstående revidering av kategorier utifrån teori har vi använt oss av en deduktiv kategoriapplicering. Vi har i detta skede använt oss av våra tidigare framtagna kategorier när
vi har intervjuat de organisationer som ingår i vår studie. Revidering av kategorier har skett
även i detta skede, då det har varit nödvändigt att ta fram nya kategorier, eller bearbeta
gamla kategorier. V har använt våra framtagna kategorier för att strukturera och koda det
material som vi har fått fram i den empiriska referensramen. Kategorierna har sedan reviderats allt eftersom nytt textmaterial har bearbetats. Vi har även arbetat med att kontinuerligt
säkerställa våra kategorier med hänsyn till deras reliabilitet samt att de går i linje med våra
forskningsfrågor och vårt syfte (Mayring, 2000).
Kategorierna har slutligen bearbetas och fastställts utifrån både teori och empiri. Genom
att fastställa de slutgiltiga kategorierna har vi även säkerställt att vårt textmaterial är anpassat till respektive kategori och att varje kategori speglar det textmaterial som återfinns i kategorin.
De slutgiltiga kategorier vi har arbetat med under denna uppsats är de områden som beskrivs i vår teori och empiri.
Vi har använt oss av den kvalitativa innehållsanalysen för att säkerställa validitet samt reliabilitet genom hela processen. I linje med vårt syfte har vi eftersökt generella slutsatser som
kan anammas av fler organisationer än de som ingår i vår studie, beroende på vilken kontext de befinner sig inom. Vi har med hjälp av arbetet med kategorier haft någonting att
utgå ifrån, för att sedan revidera och anpassa dessa kategorier allt eftersom vi har samlat in
mer information. Således tyder det på att de kategorier vi har arbetat fram är allmänt accepterade och vedertagna.

2.2

Urval

Det urval av enheter som görs, avgör till stor del vilken information som inkommer (Jacobsen, 2002).
I vår uppsats har vi valt att fokusera på stora organisationer. Detta på grund av at EA är ett
komplext område och kommer mer till sin rätt i större organisationer samt att arbetet med
EA kan erhålla större fördelar ju mer komplex en organisations struktur är.
De organisationer vi har använt oss av i studien agerar även på en relativt konkurrensutsatt
marknad, vilket innebär att förändringsarbete är en del av det dagliga arbetet, något som
EA ämnar underlätta. Organisationer som agerar på en mindre konkurrenssvag marknad
behöver inte i lika stor utsträckning arbeta aktivt med EA, eftersom förändringar i processer och system inte är lika påtagliga.
De personer inom organisationerna som vi har valt att intervjua arbetar alla inom funktioner som berör EA. Dessa respondenter har valts ut utifrån rekommendationer från den
egna organisationen, samt rekommendationer från andra organisationer vi har varit i kontakt med.
Vi har utfört våra intervjuer inom olika funktioner som bedriver EA-arbete inom de organisationer vi intervjuat. De personer vi har intervjuat har dock inte varit specialister inom
ett visst nischat område, utan deras arbeten har utgått ifrån en övergripande syn på EA
inom deras gebit. Studien utfördes på detta sätt för att inte gå miste om flera synsätt som
om vi hade valt att enbart fokusera på EA på en styrande nivå, eller enbart se EA utifrån
det arbete som bedrivs operationellt. Med vår ansats har vi fått en kännedom om arbetet
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med EA utifrån styrande principer, men även utifrån arbetet som sker utefter efter dessa
principer.

2.3

Datainsamling

I vår uppsats har vi använt oss av två olika insamlingsmetoder av data; primärdata samt sekundärdata.
2.3.1

Primärdata

De främsta metoder för att samla in primärdata sker via intervju, observation eller frågeformulär (Jacobsen, 2002).
Vi har i uppsatsen använt oss av intervjuer. Samtliga tre intervjuer har bedrivits personligen
på respondenternas arbetsplats.
När det kommer till intervjuer finns det flera olika vägar att gå, från helt slutna intervjuer
till helt öppna intervjuer (Jacobsen, 2002).

Figur 2.2 Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002).

I våra intervjuer har vi använt oss av en intervjuguide med teman, fast ordningsföljd och
enbart öppna svar. Teman har vi använt oss av för att säkerställa att intervjuerna fokuserar
på de områden vi har valt att utgå ifrån. Vi har även använt oss av fasta frågor inom dessa
teman, men respondenterna har fått använda sig av öppna svar inom dessa.
Våra intervjuer har karaktäriserats av följande faser:
• Respondenten får ta del av ett dokument där våra fokusområden presenteras samt
fasta frågor inom dessa. Detta dokument skickas ut till respondenten cirka 3-5 dagar innan den bokade intervjun. Vår tanke har varit att respondenten därigenom
kan bilda sig en uppfattning om vad vi har valt att fokusera på, för att på så sätt
komma så väl förberedda till intervjun som möjligt.
• Då intervjun påbörjas tillåts respondenten tala fritt utifrån deras syn på EA.
• Utifrån föregående fas går vi sedan under intervjun tillsammans med respondenten
igenom det dokument som tidigare skickats till respondenten. Detta har vi gjort för
att säkerställa att vi har fått svar på de frågor vi har valt att undersöka (se Bilaga 1
Intervjuguide).
Under intervjun har vi skriftligen antecknat de svar som respondenten har gett oss.
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Denna metod till trots, så har det uppstått situationer där vi i ett senare skede har upptäckt
att det saknats tillräckliga svar inom en eller flera frågor. I dessa fall har vi valt att be om
kompletterande uppgifter via e-post eller telefon.
2.3.2

Sekundärdata

Till skillnad från primärdata, som innebär att information samlas in direkt från en person
eller grupp av personer, innebär sekundärdata upplysningar som är insamlade av andra (Jacobsen, 2002).
De sekundärdata som är insamlad i denna studie är inhämtat från följande källor; vetenskapliga artiklar, power-point presentationer, webbplatser samt litteratur.
De vetenskapliga artiklarna är inhämtade till största del från ELIN (Växjö Universitets biblioteksdatabas) samt Gartner Research. Utöver dessa har sekundärdata inhämtas från Google Scholar och från tjänsten Ebrary som används inom Växjö Universitet.
De sökord vi har använt oss av är flera, dock har vi utgått ifrån termen Enterprise Architecture. Utöver denna term har vi sedan byggt på sökningen med sökord som; organization,
structure, strategy, business/IT alignment, key issues, challenges, methodology, framework,
processes, och management.
De power-point presentationer vi har använt i empiri har vi erhållit från de företag vi har
intervjuat. Presentationerna har använts som ett ytterligare steg för oss att jämföra och
koppla samman med primärdata som vi samlade in via intervjuer.
De webbplatser vi har använt oss av i uppsatsen är inom inhämtande av teori från organisationer eller forskare inom IT-området. Vi har även tagit del av generell information som
beskriver de organisationer vi har intervjuat.
Litteratur i form av böcker har utgjort en grund för oss då vi har behandlat ämnet EA. Vi
har även använt böcker i fall där författarna är väl citerade och deras verk till stor del kända.

2.4

Validitet

Validitet handlar om hur pass giltiga de framtagna resultaten är, det vill säga om vi mäter
det vi verkligen vill mäta (Jacobsen, 2002).
För att säkerställa våra resultat utifrån validitetssynpunkt har vi i denna rapport arbetat med
följande punkter; uppgiftslämnarvalidering, validering genom kritiskgenomgång av källor och information från källorna samt validering genom kritisk värdering av kategorisering.
Uppgiftslämnarvalidering innebär att konfrontera intervjupersonerna med det material som
forskare har kommit fram till (Jacobsen, 2002).
Vi har i denna rapport validerat våra resultat genom att be respondenterna kommentera de
resultat som vi har tagit fram, baserat på intervjuer som genomförts med dessa respondenter. Uppgiftslämnarna har således fått ta del av samt granska det material som vi har sammanställt utifrån intervjuerna.
Vi har genom respondenternas kommentarer, och via korrigering därefter, säkerställt att
den information vi fått från dem är korrekt och inte har misstolkats av oss.
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Validering genom kritisk genomgång av källor och information från källorna innebär att säkerställa att
rätt källor används och att det är just dessa som bäst kan beskriva ämnet som undersöks.
Det gäller samtidigt att säkerställa att informationen är riktig och kommer från personer
som är insatta i ämnet samt har en närhet till det (Jacobsen, 2002).
De empiriska källor vi har använt oss av i denna studie har vi fått fram genom rekommendationer från personer som är insatta inom ämnet. Dessa rekommendationer har getts via
konsultfirmor och organisationer som arbetar inom EA. Organisationer samverkar ofta
inom olika nätverk och forum, vilket gör att det skapas vetskap om personer, kunskapsområden och förhållanden inom en organisation. Genom detta arbetssätt har vi försökt att säkerställa att de källor vi har valt, har god insyn och kunskap inom EA.
Validering genom kritisk värdering av kategorisering syftar till att värdera och granska de kategorier som skapats för att beskriva situationer eller ämnesområden (Jacobsen, 2002).
Vi har i vår uppsats arbetat aktivt med värdering av kategorier för att säkerställa att de kategorier vi har kommit fram till är riktiga. Kategorierna har vi låtit våra intervjupersoner kontrollera, så att de stämmer överens med deras bild av vad de innefattar. Vi har även testat
att ändrat kategorierna för att på så sätt säkerställa att kategorierna speglar det material vi
har tagit fram.

2.5

Reliabilitet

Reliabilitet behandlar i vilken grad det framtagna resultatet kan generaliseras, det vill säga
om det resultat som är framtaget via studier av ett fåtal enheter, kan vara giltiga för en större population än de undersökta (Jacobsen, 2002).
När det kommer till kvalitativa studier ligger styrkan i att utveckla mer generella teorier.
Det innebär att det eftersträvas att generalisera data från ett mindre urval av enheter, till en
mer teoretisk nivå (Jacobsen, 2002).
Generaliseringsgraden på vår studie anser vi vara hög. Det finns flera anledningar som har
bidragit till detta.
• De områden vi har valt att fokusera på inom EA är övergripande och uttalade inom
de flesta organisationer.
• Vi har inte dragit slutsatser utifrån specifika fall, utan har lagt dem på en nivå där de
kan anpassas utefter den kontext som en organisation befinner sig inom.
• De modeller, metoder och ramverk som vi har utgått från i vår studie är kända och
allmänt accepterade hos många organisationer. Vi har utgått från det tankesätt som
ligger bakom dessa till skillnad från att vara låsta till specifika arbetssätt som rör en
viss modell, metod eller ett visst ramverk.
Våra slutsatser är inte framtagna med krav på specifika förutsättningar. Förutsättningarna
skapas istället utifrån hur en organisation väljer att anamma och arbeta med de framtagna
områdena i vår modell.
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2.6

Metoddiskussion

Arbetet med kategorier har varit ett sätt för oss att skapa en iterativ process över hela vår
arbetsstruktur. Detta har varit tidskrävande, men vi finner det som ett nödvändigt sätt att få
fram kategorier som återspeglar det arbete som bedrivs inom EA.
Vi har i vår uppsats använt oss av öppna svar i intervjuerna för att på så sätt inte gå miste
om information som kan vara vital. Vi har dock använt oss av kategorier för att få fram information inom de områden vi har valt att fokusera på. Arbetet med att fastställa olika kategorier för inhämtandet av information i vår uppsats, har varit ett av de mest krävande
momenten för oss. Valet av en abduktiv ansats har i detta fall bidragit till att vi har kunnat
skifta mellan teori och empiri på ett bra sätt, och därigenom kunnat säkerställa relevansen
för dessa kategorier.
Hur vi har valt att benämna våra kategorier är något som har ändrats kontinuerligt under
uppsatsen gång för att säkerställa att kategorierna speglar dess innehåll. Olika benämningar
av våra kategorier är något vi har valt att inte redogöra för, då det är de slutgiltiga kategorierna som utgör vår uppsats, och det är dessa som vi anser vara intressanta för läsaren.
En del av det skriftliga material som finns tillgängligt inom EA kommer från olika företag
och organisationer som har tagit fram sina egna koncept och principer för EA, något de
naturligtvis vill marknadsföra och sälja in till potentiella kunder. Detta är något vi har varit
medvetna om och tagit hänsyn till när det kommer till granskning av våra källor.

2.7

Disposition

Uppsatsen fortsatta struktur är upplagd enligt följande:
Kapitel 3 – beskriver vår teoretiska referensram.
Kapitel 4 – utgörs av empiri i form av fallstudier hos Skanska Sverige AB, Posten Sverige
samt Nordea AB.
Kapitel 5 – utgör vår analys av det material vi har inhämtat inom kapitel 3 och 4.
Kapitel 6 – presenterar uppsatsens slutsatser.
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3

Teori

I kapitel 3.1 EA och dess förutsättningar presenteras en modell över de förutsättningar som är
nödvändiga för att hantera arbetet med EA (Rood, 1994). Denna modell är fokuserad på
övergripande områden inom en organisation och de komponenter som denna består av har
behandlats ytterligare i kap. 3.2 EA och dess uppbyggnad, kap. 3.3 EA och ramverk, kap. 3.4 EA
och metod samt kap. 3.5 EA och roller. Slutligen presenteras det inom kap. 3.6 EA och framgångsfaktorer och kap. 3.7 EA och hinder punkter som bör tas i beaktande vid arbetet med
EA. Kapitel 3 avslutas i och med kap. 3.8 Sammanfattning av teori.

3.1

EA och dess förutsättningar

En organisation är enligt Rood (1994) en samling av samverkande komponenter. Dessa
komponenter är vad ett EA byggs upp av och beskrivningen av dem måste ske utifrån den
kontext som organisationen verkar inom. (Rood, 1994).
Figur 3.1 förklarar sambandet mellan de olika komponenterna och dess relationer.

Figur 3.1 Generisk modell över EA (Rood, 1994).

3.1.1

Inputs

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar och ställer krav på en organisation. Finns
det en potentiell eller faktiskt inverkan på verksamheten så måste dessa faktorer analyseras
och tas om hand. Faktorer som kan påverka arbetet med EA i en verksamhet är bland annat resurser, teknik, kunders önskemål och förväntningar, konkurrenter, lagar och regleringar, leverantör och investerare (Rood, 1994).
Inom EA-arbetet måste dessa faktorer bevakas eftersom de påverkar hur verksamheten
fungerar och vad den producerar. Kundernas önskemål och förväntningar ställer krav på
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organisationens produkter och tjänster, teknisk utveckling och lagregleringar påverkar vilka
typer av möjligheter som finns tillgängliga för organisationen och förändringstakten inom
branschen påverkar verksamhetens behov av flexibilitet (Rood, 1994).
3.1.2

Transformation

Verksamhetsstrategi behandlar hanteringen av beslut angående vad verksamheten ska uppnå och hur resurser ska tillsättas för att nå de önskade resultaten. Den övergripande verksamhetsstrategin byggs upp av allt ifrån visioner, mål, planer till policys, riktlinjer och sanktioner. Varje del av organisationen måste vara designad så att strategin kan uppnås, vilket
innebär att beslut måste tas i enlighet med den övergripande strategin (Rood, 1994).
Företagskulturen är en samling av normer, värderingar, ledningsprinciper, och är något som
påverkar människors attityd och beteende. Den påverkar således människors sätt att arbeta
och människors prioriteringar inom verksamheten. Företagskultur används som en positiv
mekanism för att influera arbetsattityder och produktivitet (Rood, 1994).
De anställda inom en organisation är de resurser som utför och koordinerar aktiviteter
samt fattar beslut. Deras effektivitet och förmågor avgör kvaliteten på organisationens produkter/tjänster. Det krävs att kunna säkerställa vilken personal som behövs, deras expertis
och var denna expertis är nödvändig inom organisationen (Rood, 1994).
Organisationsstrukturen innefattar alla de delar som är skapade för att uppnå den övergripande visionen. Den fastställer auktoritet, ansvarsförhållanden, roller och funktioner och
hur dessa byggs upp och uppstår i form av arbetsgrupper, maktstrukturer och beslutsvägar.
(Rood, 1994).
Teknologi innefattar de verktyg, metoder och den utrustning som krävs för att stödja organisationens aktiviteter. Denna teknologi kan innehålla hårdvara, mjukvara samt kopplingar
där emellan. Den används för att identifiera nödvändig och önskade verktyg för att hjälpa
organisationer att fullfölja sin vision genom det mest effektiva och kostnadseffektiva sätt.
Hur detta ska gå tillväga beskrivs genom att identifiera och utveckla standarder för att säkerställa att informationsdelning, användning och återanvändning sker på bästa sätt (Rood,
1994).
Information definieras som data och kunskap som skapas eller används av människor, processer och teknologi inom en organisation. Det är nödvändigt att identifiera och kategorisera de informationskrav som existerar för att stödja och utveckla informationssystem (IS).
Det gäller även att identifiera och utveckla standarder som säkerställer informationens kvalitet, delning och användning (Rood, 1994).
Processer beskriver de arbetsflöden som möjliggör för organisationen att fullfölja sitt arbete och utveckla dess produkter/tjänster. Användandet av processkartor och processdiagram
är något som brukas för att synliggöra verksamheten utifrån olika perspektiv, framförallt
vad gäller ledningsprocesser, funktionella processer samt resursprocesser. Ledningsprocesser används för att beskriva hur beslutsfattande sker, vilka prestationskrav som ställs och
hur aktiviteter inom företaget koordineras. Funktionella processer beskriver hur företaget
tillverkar sina produkter och tjänster och resursprocesserna beskriver hur aktiviteter bibehålls, kontrolleras samt koordineras (Rood, 1994).
Aktiviteter beskriver det detaljerade arbete som utförs av organisationen och dess delar,
något som beskrivs inom processer. Beskrivning av aktiviteter används för att klargöra de
faktiska delarna av arbetet som utförs inom en organisation. Dessa aktiviteter beskrivs ge-
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nom arbetsbeskrivningar eller aktivitetsbeskrivningar. Hur aktiviteterna ser ut och relaterar
till varandra är viktigt att klargöra, eftersom det beskriver vilken typ av kompetens, information och teknik som är nödvändig för att utföra dem (Rood, 1994).
3.1.3

Outputs

Den transformation som sker inom verksamheten utmynnar i någon form av resultat, vilket
definieras av de produkter/tjänster som organisationen producerar till kund samt det värde
som skapas för organisationen (Rood, 1994).
Beskrivning av ett företags produkter/tjänster är nödvändigt, eftersom de driver och formar hela organisationens struktur, aktiviteter och nödvändiga resurser. Dessa strukturer,
aktiviteter och resurser måste möjliggöra den mest effektiva produceringen av dessa produkter/tjänster (Rood, 1994).

3.2

EA och dess uppbyggnad

EA handlar till stor del om att klargöra hur mål, strategier och styrningsprinciper kopplas samman med
organisationsstruktur, aktiviteter, information, system, databaser samt den underliggande tekniska infrastrukturen som möjliggör detta (Schekkerman, 2004a). Det handlar om att utifrån intressenters behov representera organisationen och på så sätt skapa en struktur för arbetet (Aziz, Obitz, Modi & Sarkar,
2005).
EA byggs upp av arkitekturvyer. Dessa är inte generellt överenskomna, utan det förekommer flera olika perspektiv (Burns, Neutens, Newman & Power, 2009; Winter & Fischer,
2006). Den underliggande övertygelsen är att ingen enskild arkitekturvy inom EA kan tillhandahålla ett värde sig, istället syftar arbetet till att integrera samtliga dessa vyer (Hoogervorst, 2004; Rohloff, 2005).
Nedan följer en beskrivning av de arkitekturvyer som återfinns i litteraturen:
Business Architecture - syftar till att klargöra den övergripande strategin inom organisationen
och dess långsiktiga mål, detta för att påvisa sambandet mellan strategier och verksamhetens uppbyggnad (Winter & Fischer, 2006; Hoogervorst, 2004). Denna övergripande strategi har sin grund i organisationens vision. Utifrån den övergripande strategin bestäms fokuserade marknadsområden, erbjudna tjänster och affärsmål (Winter & Fischer, 2006). Genom att klargöra strategier och modeller, skapas underlag och en konsekvent och konsistent strategi för de övriga arkitekturvyerna som definieras inom EA och hur dessa ska
samverka (Aziz et. al, 2005; Hoogervorst, 2004). Hänsyn måste även tas till restriktioner
som kan finnas gällande resurser, arbetssätt och regler (Reijswoud, 1999).
Process Architecture - innefattar att representera organisationens processer samt de arbetssätt
och aktiviteter som avgör de nödvändiga faktorer som krävs för att stödja verksamheten.
Detta skapas genom att relatera affärsprocesser, organisationsenheter och ansvarsområden
till varandra och säkerställa hur operationer, styrning samt strategisk planering säkerställer
stödjer dessa (Winter & Fischer, 2006; Iyer & Gottlieb, 2004).
Information Architecture - behandlar på vilket sätt information inom en organisation identifieras, dokumenteras och hanteras (Hoogervorst, 2004; Aziz et. al, 2005). Det handlar om
förutsättningar för att skapa ett meningsfullt användande av information, dess regler och
beroenden samt dess struktur (Hoogervorst, 2004; Iyer & Gottlieb, 2004). Detta görs genom att säkerställa informationens struktur, innebörd och kvalitet. Inom Information Ar-
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chitecture beskrivs även hur information ska lagras, nås och distribueras inom organisationen (Hoogervorst, 2004; Aziz et. al, 2005). Informationens omfång är något som bör säkerställas för att klargöra för vem informationen är viktig, hur mycket information som ska
göras tillgänglig samt hur snabbt denna information ska finnas tillgänglig (Hoogervorst,
2004). Det måste även arbetas med de restriktioner som finns gällande tillgänglighet och integritet för de interna och externa informationskällor och arbetsprocedurer som företaget
hanterar, för att uppnå den informationskvalitet som krävs (Reijswoud, 1999).
Technology Architecture – beskriver en organisations hårdvara och nätverk. Området syftar till
att definiera strategier och standarder för tekniker och metoder för IT (Aziz et. al, 2005;
Winter & Fischer, 2006). Arbetet syftar till att tillhandahålla strukturer och tjänster som ger
stöd åt de krav som ställs på organisationens applikationer, integrera dessa samt se de möjligheter som finns inom infrastrukturen för att stödja affärsprocesser (Aziz et al., 2005;
Burns et. al, 2009; Schekkerman, 2004a).
Integration Architecture - fokuserar på organisationens IS och de dataflöden som dessa utgör
(Winter & Fischer, 2006).
Application Architecture - specificerar de tekniska lösningar som ska ge stöd åt andra arkitekturvyer. Arbetet skapar en syn på hur tjänster ska knytas ihop för att stödja affärsprocesser
(Aziz, et. al, 2005).
Software Architecture – fokuserar på de mjukvarutjänster och datastrukturer som företaget utgörs av (Winter & Fischer, 2006).
Infrastructure Architecture - syftar till den hårdvara och de system, databaser, nätverk, gränssnitt och underliggande tekniker som skapar den plattform som i sin tur ger stöd åt övriga
arkitekturvyer (Iyer & Gottlieb, 2004).
Data Architecture – innefattar den arkitektur över data som organisationen förfogar över.
Data hanteras främst genom databaser (Sessions, 2007).
Organizational Architecture - behandlar de anställda, deras roller och ansvarsområden, organisationens struktur och uppbyggnad samt dess inbördes samband (Iyer & Gottlieb, 2004).
Arbetsstrukturer och de anställdas roll inom organisation beskrivs för att skapa en samordning av organisationens uppbyggnad (Reijswoud, 1999). Olika förändringar och skeenden
inom en organisation har påverkan på den organisatoriska kontexten, organisationens anställda och deras attityder, vilket i sin tur karaktäriseras av organisationens prestationsförmåga. Vare sig det faktorer intern eller externt ställer krav, kommer organisationen att påverkas, processer och mänskliga resurser kommer att skapa en viss handling, som i sin tur
gör att organisationen på ett eller annat sätt förändras (Hoogervorst, 2004). Värderingar,
normer, principer samt företagets struktur och system måste säkerställas och kommuniceras ut inom verksamheten, så att en gemensam bild över företagskulturen skapas hos de anställda (Rood, 1994).
3.2.1

EA och dess uppbyggnad genom modeller

Den komplexitet som EA utgör bidrar till att arkitekturvyer arbetas med på olika sätt inom
organisationer (Rohloff, 2005). Nedan beskrivs olika modeller som strukturerar arkitekturvyer.
Hoogervorst (2004) beskriver EA i Figur 3.2.
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Figur 3.2 Domäner inom EA (Hoogervorst, 2004).

Inom Business Architecture tas organisationens strategi fram, där hantering, utveckling och
styrning av verksamheten klargörs. Strategin måste även behandla de mänskliga och teknologiska resurserna samt hur dessa bör utnyttjas och utvecklas (Hoogervorst, 2004).
Utifrån den strategi som tas fram inom Business Architecture skapas det utrymme för att
definiera hur aktiviteter och processer inom Organization Architecture bör organiseras och
struktureras för att uppnå bästa resultat (Hoogervorst, 2004).
De strategier och principer som har tagits fram inom vyerna Business och Organizational
Architecture, styr sedan utformningen av Information Architecture. Den ska således på ett
konsekvent och konsistent sätt kunna länkas till de strategier och principer som har tagits
fram inom Business och Organizational Architecture. Information Architecture innebär att
säkerställa all den nödvändiga information som organisationen hanterar. Technology Architecture beskrivs som den stödjande teknik som möjliggör Information Architecture (Hoogervorst, 2004).
Winter & Fischer (2006) beskriver de olika arkitektur som EA byggs upp av i Figur 3.3.
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Figur 3.3 Arkitekturer inom EA (Winter & Fischer, 2006).

Modellen utgår ifrån att IT följer affärsprinciper, vilket innebär att strategisk positionering
behandlas utifrån en övergripande affärsnivå, för att utifrån dessa klargöra verksamhetens
processer och struktur. Vidare beskrivs informationssystem och dess relation till processer
(Winter & Fischer, 2006).
Business Architecture innefattar strategisk positionering av organisationen. Process Architecture
beskriver hur en organisations tjänster skapas, utvecklas och distribueras. Integration Architecture behandlar en organisations informationssystem och dess komponenter. Software Architecture beskriver de mjukvarutjänster och datastrukturer som finns inom organisationen och
Technology Architecture beskriver underliggande hårdvara och nätverk (Winter & Fischer,
2006).
Artefakterna som representeras inom EA skapas inom ovanstående vyer i en hierarki, och
kan vara framtagna på olika detaljeringsnivå. Detta innebär att övergripande mål som tas
fram inom Business Architecture bryts ned mer och mer i detalj ju längre ned inom vyerna
som fokus ligger. På liknande sätt arbetas det även med företagets produkter/tjänster, affärsprocesser, funktioner och informationsobjekt. Denna hierarkiska process innebär således att områden och moment definieras på en högre abstraktionsnivå och bryts ned i konkreta indikatorer i de lägre nivåerna (Winter & Fischer, 2006).
Reijswoud (1999) beskriver EA utifrån Figur 3.4, som utgår ifrån vyerna mission and strategy,
business architecture, information architecture och ICT and organizational architecture.
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Figur 3.4 The Enterprise Architecture Model (Reijswoud, 1999).

Organisationens vision och strategi beskrivs genom mission and strategy som förklarar den
kontext organisationen befinner sig inom samt de mål som organisationen ämnar uppnå.
Detta görs för att skapa den struktur som krävs för att kunna definiera de övriga vyerna.
Området fungerar således som en referenspunkt för de aktiviteter som tas fram i de övriga
vyerna (Reijswoud, 1999).
Mål och strategier operationaliseras sedan inom Business Architecture genom de affärsprocesser som existerar inom organisationen, något som i sin tur skapar restriktioner för hur Information Architecture byggs upp. Affärsprocesserna byggs således på med den nödvändiga
infrastruktur för information som krävs för att utföra affärsprocesserna (Reijswoud, 1999).
Slutligen skapas det tekniska och organisatoriska underlag inom ICT and Organisational Architecture som fungerar som stöd till de övriga vyerna. Detta underlag realiseras genom applikationer, hårdvara, arbetsflöden och roller (Reijswoud, 1999).
Culture beskriver organisationens företagskultur, och är något som håller samman de övriga
områdena. Härigenom skapas den kommunikation som är nödvändig för organisationen
som helhet (Reijswoud, 1999).

3.3

EA och ramverk

När organisationer bedriver EA är det viktigt strukturera arbetet utifrån regler och uppsättningar som ser till att arbetet sker effektivt, något som kan stödjas ramverk specialanpassade till EA (Schekkerman, 2004b).
Ramverk fungerar som en kanal för att utveckla ett EA. Ramverk är således inte arkitektur i
sig, utan enbart ett verktyg som används som stöd i arbetet. Ramverk kan innehålla uppsättningar av modeller, principer, tjänster, synsätt, standarder, designkoncept, komponenter, artefakter etcetera som var och en relateras till specifika arkitekturer (Schekkerman,
2004b). Ramverk bidrar således med att strukturera, klassificera och organisera arkitekturer
inom EA (DODAF, 2007).
Innehållet i ramverk bidrar tillsammans med att få fram helheten inom ett EA. Det är viktigt att se till så att ramverk anpassas efter organisationens kontext, detta för att få ut det
största värdet med EA (Schekkerman, 2004b). Mrdalj & Urbaczewski (2006) beskriver ett

16

EA-ramverk som ett verktyg som kan användas för att skapa arkitekturer som fångar informationsbehovet inom en organisation. De anser att ramverk bidrar ett EA inom två områden; dels definierar de artefakter som arkitekturerna kontinuerligt levererar, dels framgår
metoder för hur arbetet ska gå tillväga praktiskt.
The Open Group (2009) definierar ett ramverk enligt följande:
“An architecture framework is a foundational structure, or set of structures, which can be used for developing a broad range of different architectures. It should describe a method for designing a target state of the enterprise in terms of a set of building blocks, and for showing how the building blocks fit together. It should
contain a set of tools and provide a common vocabulary. It should also include a list of recommended standards and compliant products that can be used to implement the building blocks”.
Enligt Harris (2008) bör ramverk som är riktat mot att stödja EA-etableringar innehålla ett
antal generiska områden:
• tydliga kopplingar till arkitekturvyer.
• en grundarkitektur som fungerar som en punkt att utgå ifrån.
• en resursbas bestående av principer, regler och riktlinjer samt mallar och best practice-lösningar för EA.
• ett stöd för informationsinhämtning angående standarder inom tekniska lösningar.
• en metod för att skapa, underhålla och styra processer inom EA-arbetet.
Ramverk skapar en generisk samlingspunkt för artefakter. I och med det centraliserade synsättet skapas en enhetlig bild, där både vokabulär och tolkningar är entydiga. Nödvändigt är
att ramverk stödjer de kritiska områden som behövs för att bygga upp ett EA. Påbyggnaden av ramverket ska ske successivt när nya kritiska områden uppmärksammas eller när ny
information tillkommer som påverkar organisationen som helhet (Schekkerman, 2004b).
Fördelen med att arbeta runt ramverk är att det skapas en bild över hur olika områden
inom ett EA relateras till varandra. Ett vanligt problem inom utveckling inom verksamheten är att arbetet byggs upp runt några få fokusområden, dessa ofta utan någon tydlig relation till övriga områden inom verksamheten. Utan helhetssyn är det svårt att se hur verksamheten påverkas av förändringar. Inom ett ramverk kan dessa fokusområden enklare relateras till andra områden. Resultatet med en helhetssyn över organisationen medför att arbetet genomförs med större förståelse, något som utmynnar i ett bättre slutresultat för EA
inom organisationer (Schekkerman, 2004b).
Idag finns flertalet ramverk som stödjer EA att tillgå. De ramverk som har den största
marknadsandelen till dags dato är Zachmans ramverk samt TOGAF (Sessions, 2007).
3.3.1

Zachmans ramverk

Första publikationen av Zachmans ramverk togs fram 1987. Ramverket tog fasta på att det
fanns ett behov i organisationer att foga samman processer, information och system till en
helhet. Zachmans ramverk påvisar att det är nödvändigt att få ut en logisk helhetsbild av
verkligheten för att få kontroll över information och på så sätt se hur den på bästa sätt kan
användas för att styra och utveckla organisationen den existerar inom (Zachman International, 2008).
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När struktur över information, processer och system är kartlagd och relationen däremellan
är analyserad skapas en större självkännedom om organisationen. Utifrån denna kunskap
kan sedan effektivare beslut tas om framtida förändringar. De fördelar som skapas genom
att strukturera information och system är en tydligare kontroll över infrastrukturen berörande IT, vilket resulterar i en bättre uppsättning av system som stödjer organisationens visioner och mål. Vidare skapar ramverk en bättre koppling mellan verksamheten och IT
(Pereira & Sousa, 2004).
Zachmans ramverk är uppbyggd av en logisk struktur som delar upp relevant information
inom organisatoriska dimensioner. Dimensionerna beskrivs via nivåer som visar information ur olika perspektiv på verksamheten. Ramverket börjar på en övergripande nivå som
förklarar organisationen ur ett helhetsperspektiv och går sedan ner till beskrivningar av IT
på en detaljerad nivå. Varje dimension delas in i olika områden som preciserar vilken kategori av information som beskrivs. Ramverket blir således en matris där 30 stycken informationsceller beskriver ett specifikt perspektiv som bör beaktas i ett EA-arbete (se figur 7).
(Pereira & Sousa, 2004).

Figur 3.5 Zachmans ramverk (Zachman International, 2008).

För att skapa en tydligare bild av hur en organisations information och system är strukturerade används dimensioner som i matrisen beskrivs via rader (Pereira & Sousa, 2004).
Scope – ger en övergripande syn på organisationen. Denna dimension visar hur organisationen ska styras för att uppfylla sina mål med verksamheten (Pereira & Sousa, 2004).
Business model – lägger fokus på verksamheten. Utifrån verksamheten visas vad som utförs,
hur den struktureras, vilka funktioner som ingår, organisationens struktur etcetera (Pereira
& Sousa, 2004).
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System model – visar mer detaljerat hur verksamhetens information är strukturerad. Informationen som tas fram här är inte direkt kopplat till system utan sker på en logisk nivå (Pereira & Sousa, 2004).
Technology model – påvisar hur tekniken är designad. Detta innefattar databaser, programmeringsspråk, plattformar etcetera, detta utifrån den information som är framtagen utifrån System model (Pereira & Sousa, 2004).
Detailed representations – fokuserar på information angående tekniska lösningar. Exempel på
detta kan vara applikationer och nätverk (Pereira & Sousa, 2004).
Functioning enterprise – beskriver en sammanställning av de färdiga lösningar som finns inom
organisationen (Pereira & Sousa, 2004).
Var och en av de olika dimensionerna beskrivs ytterligare utifrån sex stycken områden: vad,
hur, var, när, vem och varför. Respektive område riktar en fråga som kan besvaras via analys
av ramverkets dimensioner (Pereira & Sousa, 2004).
Vad – fokus på förståelse för vilken data som existerar i verksamheten (Pereira & Sousa,
2004).
Hur – beskriver hur data från verksamheten används (exempelvis via dokumenterade processer) (Pereira & Sousa, 2004).
Var – ger en beskrivning om var verksamheten är belägen geografiskt, samt var information och system är infinner sig inom nätverk (Pereira & Sousa, 2004).
Vem – beskriver strukturer och ansvarsområden av roller inom organisationen, detta utifrån
IT-relaterade områden (Pereira & Sousa, 2004).
När – ger en beskrivning av när något utförs i verksamheten. Detta beskrivs antingen i tidpunkter av uppstartandet av en process, eller tidssekvenser som beskriver ordningsföljd i
ett flöde (Pereira & Sousa, 2004).
Varför - beskriver anledning till arbetet via mål och strategier (Pereira & Sousa, 2004).
3.3.2

TOGAF ramverk

TOGAF (the Open Group Architecture Framework) är ett ramverk för EA som har utarbetats av The Open Group. TOGAF används inom organisationer runt om i världen och
anses vara en industriell standard för ramverk inom EA. En anledning till dess framgång är
att ramverket är öppet att användas licensfritt (The Open Group, 2009).
Syftet med TOGAF är att via metoder och verktyg bidra med att kommunicera, skapa, använda och underhålla ett EA. Det är viktigt att se TOGAF som ett stöd till EA, inte en
produkt som är färdig att användas. TOGAF måste därmed anpassas till den organisation
som ramverket verkar inom. Ramverket används främst som stöd för vad som ska utföras
inom ett EA-arbete samt till viss del hur detta ska utföras. Detta beskrivs via en iterativ
process som fokuserar på att återanvända redan existerande modeller och arbetssätt.
TOGAF är uppbyggd utifrån fyra arkitekturvyer: Business-, Application-, Data- samt
Technology Architecture (The Open Group, 2009).
TOGAF bygger på erfarenheter från andra ramverk, något som medför att det är anpassat
för att kombineras med externa ramverk. Ramverket är uppdelat i tre beståndsdelar som
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arbetet struktureras utifrån: The Architecture Development Method, The Enterprise Continuum samt
The Resource Base (The Open Group, 2009).
3.3.2.1

The Architecture Development Method

The Architecture Development Method (ADM) är en process inom TOGAF som ger vägledning i hur arbetet med EA bör struktureras för att stödja arkitekturvyer inom en organisation. Detta sker genom iterativa steg som tillsammans stödjer en övergripande arkitektur
(se figur 8). Den iterativa arbetsstrukturen kan ske genom hela processen samt inom var
och ett av stegen. De åtta stegen anpassas efter verksamhetens krav, något som resulterar i
kontextuella anpassningar. I och med detta kan steg utökas, brytas ner i understeg eller helt
tas bort, allt utefter verksamhetens behov. Varje iterativt steg som utförs måste styras av de
krav som det föregående steget har levererat. Via denna struktur kan en organisation på ett
kontrollerat sätt styra sin verksamhet utifrån de visioner och mål som satts upp (TOGAF,
2009).

Figur 3.6 TOGAF ADM (The Open Group, 2009).

Preliminary – det initierande steget inom ADM är att bygga upp en grund för det fortsatta
arbetet. Detta innefattar att skapa en gemensam förståelse över affärsverksamheten, skapa
en kontakt med viktiga intressenter, att gemensamt komma fram till omfång av arkitekturarbetet samt att säkerställa att metoden är anpassad utifrån organisationens förutsättningar.
Denna fas är viktig för att få med samtliga krav som är relaterade till EA-arbetet (The
Open Group, 2009).
A. Architecture Vision – denna fas startar flödet inom ADM. I fasen tas det fram är en bild
över verksamhetens övergripande arkitektur, något som ligger till grund för det fortsatta
arbetet. Här sätts det upp mål, syfte, begränsningar och förväntningar för arbetsstrukturen.
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Viktigt i denna fas är att se över att arbetet följer de affärskrav som har satts upp, något
som medför att projekt följer verksamhetens mål och ger vägledning i hur arbetet ska fortskrida (The Open Group, 2009).
B. Business Architecture – beskriver den verksamhet som berörs samt hur den stödjer organisationens affärsmål. Detta uppfylls genom att ta fram mål och syften, affärsprocesser, roller
organisatoriska strukturer och dess funktioner samt gemensamma termer och begrepp som
används. Här struktureras arbetet så att både ett nuläge samt ett önskat framtida läge tas
fram. I en gap-analys ses sedan behovet av förändring fram (The Open Group, 2009).
C. Information Systems Architectures – används för att skapa en bild över vilken information
som används inom verksamheten. Här används Data architecture som visar vilken data som
existerar samt var i verksamheten den befinner sig. Application architecture används för att
påvisa vilka system som används för att få fram data och därigenom stödja verksamheten.
Dessa två arkitekturer tas fram i ett nuläge samt en målbild (The Open Group, 2009).
D. Technology Architecture – beskriver grunden till infrastrukturen som berör IT. För att få
fram detta kartläggs hårdvara, mjukvara, plattformar och servrar samt var de är belägna.
Även information om operativsystem och programmeringsspråk dokumenteras (The Open
Group, 2009).
E. Opportunities and Solutions – bygger på att se över hur tänkta lösningar ska utföras och ta
fram en övergripande implementationsplan. Det ska även tas fram analys om hur lösningar
kommer att påverka andra processer och system i verksamheten (The Open Group, 2009).
F. Migration Planning – används för att se över framtagna projektinitiativ från föregående fas
och prioritera dessa utifrån verksamhetens behov. Detta ger sedan input för skapandet av
en mer detaljerad implementationsplan (The Open Group, 2009).
G. Implementation Governance – skapar rekommendationer över hur varje utvecklingsprojekt
ska genomföras. I denna fas ska även en plan över styrning av samtliga pågående projekt
skapas (The Open Group, 2009).
H. Architecture Change Management – är det slutliga steget inom ADM är att sätta upp en förändringsprocess som stödjer arbetet med att etablera nya implementeringar. Det ska även
ske en kontinuerlig övervakning av de arkitekturer som är uppsatta, detta för att se att dessa
följer utvecklingen av verksamheten samt den tekniska utvecklingen. Nya projekt ska ses
över så att de följer den uppsatta arkitektur som råder (The Open Group, 2009).
Requirements Management - denna fas är central inom ADM och används för att binda ihop
ADM-processen och agera som en samlingspunkt för det iterativa arbetet. I denna ständigt
närvarande fas är verksamhetens krav i fokus och inverkar som input i övriga faser. Dess
inverkan är viktig i arbetet med att kontinuerligt vara uppdaterad och uppmärksam över
verksamhetens förändringsbehov (The Open Group, 2009).
3.3.2.2

The Enterprise Continuum

En viktig del inom konceptet med TOGAF är att ha kontroll stödfunktioner organisationen har tillgång till inom EA-arbetet. Inom EA samexisterar det en mängd olika komponenter (exempelvis modeller, lösningar etcetera). Genom att ha dessa komponenter tillgängligt kan de återanvändas i utvecklandet av EA inom organisationen. Dessa komponenter kan finna internt inom organisationen (exempelvis redan implementerade lösningar), eller externt från IT-industrin (exempelvis i form av andra ramverk). För att samla dessa

21

komponenter använder sig TOGAF av The Enterprise Continuum som en virtuell lagringsplats för tillgängliga lösningar. Från denna lagringsplats återanvänds sedan lösningar i arbetet utifrån ADM (The Open Group, 2009).
3.3.2.3

The Resource Base

För att underlätta EA-arbetet finns det verktyg och tekniker som används som stöd. The
Resource Base innefattar resurser, vägledning, bakgrundsinformation med mera som underlättar EA-arbetet. Exempel på innehåll är modeller för styrning och mognadsfaser, ordlistor
etcetera som stödjer ADM (The Open Group, 2009).

3.4

EA och metod

Metoder behövs för att skapa en struktur i hur arbetet bör bedrivas för att utveckla en organisation utifrån EA. Dessa metoder varierar beroende på organisationens kontext. Metoder finns ofta redan etablerade inom organisationer, men det finns också möjlighet att få
tillgång till metoder externt på marknaden (Leganza, 2003). Det finns dock enligt Leganza
(2003) punkter som är generiska inom varje metod berörande EA. Dessa är: Starthändelser,
Skapa nuläge samt målbild, Analysera gap mellan nuläge och målbild, samt Planera för lösning.
Starthändelser
Innan ett EA-arbete ska starta måste det finnas förutsättningar som ligger till grund för det
fortsatta arbetet. Det ska existera ett tydligt Business Case för arbetet samt en kommunikationsstrategi. Det är viktigt att ledning, affärsfunktioner och organisationen i övrigt får en
bild över vad EA syftar till och vad det kan medföra i ett initierande skede. Detta är viktigt
för att skapa förtroende för arbetet inom EA (Leganza, 2003; CIO Council, 2001).
Inom detta område är det även nödvändigt att fram en ledningspolicy för EA-arbetet. En
sådan policy bör exempelvis inkludera; syfte samt värdet av EA, relationen mellan EAarbetet och strategiska visioner och mål, relationen mellan EA och organisationen som helhet, stöd för utveckling, implementering samt underhåll av EA-arbetet och framtagandet av
roller som arbetar aktivt med EA (Leganza, 2003 & CIO Council, 2001). Det är även viktigt att säkerställa deltagande och support från ledning samt övriga intressenter, något som
är en nödvändighet för att arbetet med EA ska kunna fortlöpa (CIO Council, 2001).
En ytterligare viktig aspekt är framtagandet av en marknadsföringsstrategi och kommunikationsplan för EA. Syftet med dessa är att hålla ledningen och affärsfunktioner underrättade
med information samt att sprida ut information om EA till involverade grupper och parter
(CIO Council, 2001).
Skapa nuläge samt målbild
Framtagande av nuläge inkluderar inhämtning av information som påvisar hur organisationen bedriver sitt arbete i dag (Leganza, 2003). Framtagandet av ett nuläge utförs för att
framsteg inom området ska kunna mätas, med detta med nuläge som utgångspunkt. Detta
arbete resulterar i en nulägesarkitektur över organisationen (CIO Council, 2001).
Målbilden för EA bör definieras i en vision som framhäver framtida affärsprocesser och
stödjande tekniska lösningar. Något som bör tas i akt är hur processer, information och system bör utvecklas för att följa de uppsatta mål och strategier som organisationen tillhandahåller. Framtagandet av en målbild innebär således en utveckling av nulägesarkitekturen
(CIO Council, 2001).
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Medan nuläget fångar upp existerande affärsprocesser, funktionalitet och informationsflöden, skapar målbilden en vision över vad företaget behöver utföra för att utveckla dessa
(CIO Council, 2001).
Analysera gap mellan nuläge och målbild
Arbetet inom detta område syftar till att identifiera de gap som existerar mellan nuläget och
det önskade läget. Via en gap-analys påvisas sedan vilka krav som finns på lösningen (CIO
Council, 2001).
Planera för lösning
För att gå från nuläge till det önskade läget krävs någon form av plan för hur transformeringen ska ske. Denna plan ska fungera som en process som vägleder arbetet mot målbilden. Det är viktigt att påpeka att denna plan kontinuerligt måste säkerställas och uppdateras med tanke på att tid och förutsättningar kontinuerligt förändras. Samtidigt som denna
plan utgår ifrån hur det ser ut idag, är det även en nödvändighet att ta i beaktande de utvecklingsprojekt som är planerade och/eller redan på gång, något som kan påverka organisationen som helhet (CIO Council, 2001).

3.5

EA och roller

EA är ett brett område som berör flertalet delar inom en organisation. Det är således av
vikt att se över vilka roller som tar på sig ansvar för att förvalta dessa områden och tillhandahålla den information som krävs för att lyckas med EA-arbetet (Sundblad, 2005).
Sundblad (2005) påpekar att en roll inte är synonymt med en individ, utan en roll kan innehas av flera individer och i vissa fall hela enheter. En individ kan således även inneha flera
roller. Roller kan även skifta i definition beroende på en organisations storlek och struktur
(Sundblad, 2005).
Enterprise Architect
Rollen ansvarar för att strategier och mål från organisationen följs inom arkitekturvyer och
samtidigt på en övergripande nivå se över att arkitekturer samverkar så att de tillsammans
följer dessa strategier och mål. Enterprise Architect är i nära kontakt med ledande roller
inom organisationen (Sundblad, 2009). Rollen ska även besitta en förståelse för hur externa
kunder och konkurrenter förhåller sig till organisationen (Sundblad, 2005).
Verksamhetsarkitekt
Rollen som verksamhetsarkitekt innebär länken mellan strategisk styrning och IT (Banger,
2006). Detta innefattar att utifrån verksamhetens strategier och mål skapa idéer om hur olika verksamhetsdelar kan utvecklas så att de presterar bättre resultat, detta med IT som stöd
(Sundblad, 2009). En verksamhetsarkitekt ska besitta en övergripande syn över en organisations strategier, processer, information och system. Detta innefattar ofta att rollen förvaltar
en organisations övergripande processkarta, denna med kopplingar till information och ITstöd (Sundblad, 2005).
Det är viktigt att en verksamhetsarkitekt kommunicerar med organisationens intressenter,
såsom personer i beslutsfattande ställning samt till verksamhetsexperter. Anledningen till
den nära kontakten med intressenter är att få fram en enad bild av hur verksamheten ser ut
och hur den ska styras (Temnenco, 2007).
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CIO
CIO (Chief Information Officer) innefattar att ha huvudansvaret för IT, detta inkluderar
informationssystem (IS) och hårdvara. IBM (2008b) har tagit fram fyra karaktäristiska områden som en CIO bör hantera.
Ledarskap - en CIO ska ha kapaciteten att genomföra sina strategier och mål genom effektivt ledarskap till sin omgivning.
Affärsstrategier kopplade till processer - framtagandet av affärsstrategier ska ha en stark koppling
till den verksamhet de verkar inom.
Innovationstänk och tillväxt – att se till att via omvärldsbevakning ha förståelse för tekniker
och arbetssätt som gynnar en organisations tillväxt.
Organisationen och dess roller - genom en förståelse för organisationens strukturer och dess intressenter skapa framgångsrika strategier att leda sin IT-enhet utifrån.
CIO är rollen som ska se till att en IT-strategi tas fram och utformas utefter organisationens huvudsakliga strategier och mål. Rollen har en nära kontakt med beslutsfattare och
verkar även i vissa fall inom organisationens ledningsgrupp. Något som dock alltid ligger
till grund är ekonomi, detta då CIO svarar mot att skapa en hållbar ekonomisk nivå i förhållande till den övriga organisationen (IBM, 2008b).
Infrastructure Architect
Rollen Infrastructure Architect innebär att utifrån organisationens strategier och mål se
över, etablera och strukturera tekniska infrastrukturer mellan olika plattformar, IS, databaser och nätverk. Rollen ansvarar för att definiera den tekniska infrastrukturen som existerar
inom en organisation och därigenom vidta förbättringsåtgärder (Sundblad, 2005).
Det är viktigt att en Infrastructure Architect arbetar mot de gemensamma mål som organisationen satt upp angående informationsåtkomst och informationshantering. Något som
måste tas i akt är områden som ligger som nödvändig grund för detta; exempelvis säkerhet,
tillgänglighet, prestanda och pålitlighet. En Infrastructure Architect måste därmed både besitta en bra förståelse för verksamhetens behov samtidigt inneha en grundlig teknisk kunskap som ger perspektiv om möjligheter och lösningar inom området (Sundblad, 2005).
Application Architect
Rollen innebär ett övergripande ansvar för en mjukvara, exempelvis för IS eller applikationer. Innebörden är att underhålla, strukturera och vidareutveckla mjukvaran så att den på
bästa sätt fyller de behov som ställs utifrån verksamhetsområdet den befinner sig inom
(IBM, 2006).
Solutions Architect
Solutions Architect är den roll som tar fram de krav som finns från verksamheten och omvandlar detta till en specifikation på hur en lösning (exempelvis system och applikationer)
ska utformas. Till grund för detta är information tagen från verksamheten förmedlad av
roller såsom Enterprise Architect, Infrastructure Architect och CIO. Rollen bedriver sammanställning av information som tillsammans ska skapa lösningar som ger ett värde för organisationen (Bouge, 2005).
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Arbetet för en Solutions Architect är komplext på grund av att det ställs krav på lösningen
från flertalet olika intressenter inom organisationen. Lösningen måste fylla de krav som
ställs av organisationens styrning, men även se över krav från IT såsom övriga system och
nätverk. (Bouge, 2005).
Security Architect
Rollen innefattar att se till att en organisations visioner och mål följs ur säkerhetssynpunkt,
detta så att information är och förblir under organisationens kontroll och enbart kan nyttjas
av roller/personer som är tillförlitliga. För att lyckas med detta skapar Security Architect
modeller för att beskriva dagens säkerhetssituation samtidigt som ett framtida läge tas fram.
Det som fokuseras på är processer för säkerhetslösningar, informationssäkerhetssystem,
organisationsenheter, roller samt personal (Sherwood, Clark & Lynas, 2009).

3.6

EA och framgångsfaktorer

Nedan presenteras utifrån Lapkin (2009) framgångsfaktorer inom EA.
Vikten av att finna ett samarbete mellan EA-teamet och övrig verksamhet
Det har visat sig att EA enheter har svårt att finna ett fungerande samarbete med intressenter i verksamheten. Utan ett fungerande samarbete är det svårt att få ihop den helhet som
krävs för att arbeta inom EA. Lapkin (2009) har tagit fram åsikter från flera olika roller i
organisationen, och det framgår tydligt att attityden mot EA enheterna är överlag negativa.
Det faktum att bristfälligt samarbete existerar mellan intressenter påvisar att det krävs en
närmre kommunikation och förståelse för EA (Lapkin, 2009).
Skapa en verksamhet som är beredd på kontinuerliga förändringar
EA:s centrala roll är att följa organisationens förändringsbehov genom att stödja och förverkliga dessa. Genom att affärsmodeller utvecklas, individer och gruppers uppförande förändras samt att den teknologiska utvecklingen går framåt skapas det krav på att EA måste
ge stöd i samma takt. Behovet av sker ofta i ett högt tempo inom organisationen, något
som gör att EA-enheter inte har möjlighet att stödja samtliga initiativ från verksamheten.
Mycket problem ligger i att EA-arbetet sker för detaljerat, något som medför att verksamheten ser arbetet mer som ett hinder för förändring än ett hjälpmedel(Lapkin, 2009).
Se över vad EA kan ge för nytta inom hela organisationen
Historiskt har tekniken varit en drivande faktor inom EA och kunskapen om hur system
fungerar och interagerar via infrastruktur har legat i fokus inom arbetet. Idag är denna kunskap fortfarande viktig, men mer vida frågeställningar om organisationen har börjat ses
som allt viktigare. Det som styr en organisation idag är hur bra den kan anpassa sig till omvärldens kontinuerliga förändringstakt. För att uppfylla detta måste EA-arbetet fokusera på
att modifiera organisationens processer, se över nya teknologiska lösningar samt använda
sig av information på nya sätt för att klara av de förändringar som sker. Roller som arbetar
inom EA måste i och med detta ha en förståelse för de strategiska beslut som organisationen kräver för att kunna identifiera vad som behöver utföras genom arkitekturarbete. EA
ska påvisa för intressenter vad deras roll är i förändringsarbeten mot en effektivare organisation som svarar mot omvärldens krav (Lapkin, 2009).
Detta kräver en kompetens som innefattar en övergripande förståelse av verksamheten och
dess strategier och samtidigt se över hur olika verksamhetsområden tillsammans kan stödja
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varandra och skapa ett gemensamt värde. Arbetet med detta är omfattande. Strategier och
mål ska kommuniceras ut samtidigt som konsensus ska skapas mellan verksamhetens organisatoriska delar och roller (Lapkin, 2009).

3.7

EA och hinder

Langenkamp (2009) har funnit faktorer som inverkar negativt inom EA.
Fel ledarskap i EA-gruppen
Ett hinder inom EA-arbete är att det är fel rollsättning inom ledande positioner. Ledarskap
är centralt inom EA-arbeten och rollen som ledare måste vara bra på att kommunicera ut
budskap och strategier med EA till medarbetare och andra intressenter. Det som är viktigt
för denna roll är att ha entusiasm, bra på att kommunicera budskap samt vara respekterad
av sin omgivning och ha en känsla för strategiska beslut (Langenkamp, 2009).
Brist på förståelse och support bland intressenter
För att få en förståelse och support bland samtliga intressenter är det viktigt att dessa involveras aktivt inom EA-arbetet. Används inte EA i aktuella projekt skapar detta en brist
på förståelse och intresse inom organisationen. Förståelsen för de positiva effekterna med
EA nås inte ut och får inte heller någon förankring i organisationen. Ledningen kan också
tappa det förtroende som byggts upp och de börjar ifrågasätta de principer som EA är
uppbyggt av. Arbetet med att förankra verksamheten i tankesättet med EA är därför kritiskt. För att nå detta mål bör både utbildning initieras samt ett aktivt arbete med att kommunicera ut fördelarna som existerar (Langenkamp, 2009).
Inte engagera roller i verksamheten
Roller inom organisationen besitter viktig information om hur verksamheten och teknik
fungerar i verkligheten och hur de inverkar på varandra. Fattas det intressenter som bidrar
med vital kunskap inom EA skapas det brister som går ut över hela EA-arbetet. Det är
därmed viktigt att få med samtliga roller som är relaterade till EA, detta för att skapa ett
bredare perspektiv och därmed ett bättre beslutsunderlag (Langenkamp, 2009).
Enbart använda sig av teknisk arkitektur
EA består av mer än att enbart IT lösningar. För att få fram ett bredare perspektiv är det
därför viktigt att se över både affärs-, informations och lösningsarkitektur (Langenkamp,
2009).
EA-enheten utför för mycket av arkitektarbetet
Genom att roller inom EA-enheter tar på sig för mycket av insamling av relevant information relaterat till arkitekturer skapas ett antal negativa konsekvenser. Dels förmedlas inte
tankesättet om EA ut i organisationen, dels kan mycket information feltolkas och sedermera resultera i felaktiga analyser. För att råda bot på detta ska arbetsgrupper skapas inom
verksamheten som har som uppgift att inhämta information kopplat till EA. Kvalitén blir
således bättre i och med att konsensus skapas mellan verksamheten och EA-enheten (Langenkamp, 2009).
Inte koppla över organisatoriska enheter

26

För att lyckas med ett EA måste fokus ligga på en övergripande bild av verksamheten, där
flertalet organisatoriska enheter och regioner existerar. Dessa olika organisatoriska delar innehåller sedan strukturerad arkitektur över processer, information och system. Utmaningen
för EA ligger i att koppla ihop arkitekturerna inom dessa områden så de tillsammans strävar åt samma mål (Langenkamp, 2009).
Inte etablera effektiv EA styrning i ett tidigt skede
Det är viktigt att redan från start etablera en tydlig modell för att styra arbetet inom EA.
För att nå mest effekt med detta bör arbetet inte vänta in att arkitekturarbetet pågått och
etablerat en heltäckande karta, utan etableras redan i starten av EA arbetet (Langenkamp,
2009).
Förbise behovet av att förmedla budskapet med EA
Beroende på kunskapsbrist rörande vad EA inbegriper krävs det att tid läggs ner på att
förmedla detta till verksamheten. Det krävs att utarbeta en kommunikationsplan som får
med alla de viktiga begrepp som innefattas inom EA. Kommunikationsplanen bör även
anpassas så att den når ut så effektivt som möjligt till de olika intressenterna till EAinitiativet (Langenkamp, 2009).

3.8

Sammanfattning av teori

EA handlar till stor del om att klargöra hur mål, strategier och styrningsprinciper kopplas
samman med organisationsstruktur, aktiviteter, information, informationssystem, databaser
samt den underliggande tekniska infrastrukturen som möjliggör detta (Schekkerman,
2004a). Det handlar om att utifrån intressenters behov representera organisationen och på
så sätt skapa en struktur för arbetet (Aziz, Obitz, Modi & Sarkar, 2005). Detta görs genom
arkitekturvyer som arbetet med EA ska utgå ifrån. Exempel på arkitekturvyer är Business
Architecture (Winter & Fischer, 2006; Hoogervorst, 2004; Aziz et. al, 2005; Reijswoud,
1999), Process Architecture (Winter & Fischer, 2006; Iyer & Gottlieb, 2004), Technology
Architecture (Aziz et. al, 2005; Winter & Fischer, 2006; Schekkerman, 2004) och Application Architecture (Aziz et. al, 2005).
Ett ramverk fungerar som en kanal för att utveckla ett EA. När organisationer bedriver arbete med EA är det viktigt att strukturera arbetet utifrån regler och uppsättningar som ser
till att det sker effektivt, något som ramverk specialiserade inom EA stödjer (Schekkerman,
2004b). Ett ramverk som är riktat mot att stödja EA-etableringar innehåller oftast ett antal
generiska områden (Harris, 2008) och utifrån ramverk går det att skapa en bild över hur
olika områden inom EA relaterar till varandra (Schekkerman, 2004b).
En struktur för hur arbetet med EA bör bedrivas skapas även genom metoder som används för att utveckla en organisation utifrån EA (Leganza, 2003). Det gäller även att se
över vilka roller som krävs för att förvalta områden inom EA (Sundblad, 2005). Exempel
på dessa roller är; Enterprise Architect (Sundblad, 2005; Sundblad, 2009), Verksamhetsarkitekt (Banger, 2006; Sundblad, 2005; Sundblad, 2009), CIO (IBM, 2008b) och Security Architect (Sherwood, Clark & Lynas, 2009).
För att säkerställa arbetet med EA finns flera framgångsfaktorer som möjliggör att arbetet
kan leverera värde (Lapkin, 2006) samt hinder som påverkar arbetet i negativ bemärkelse
(Langenkamp, 2009). Dessa är något som måste tas i beaktande inom arbetet med EA
(Lapkin, 2006; Langenkamp, 2009).
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4

Empiri

Empirin utgår ifrån följande organisationer som har varit involverade i vår studie; Skanska Sverige AB,
Posten Sverige samt Nordea AB.

4.1

Skanska Sverige AB

Inom Skanska Sverige AB har vi varit i kontakt med funktionen Verksamhetsarkitektur som är organisatoriskt beläget under enheten Ekonomi. Intervjuerna har vi utfört med Annika Öhlund, Andreas Karlsson och Andreas Aldenstam som samtliga innehar rollen Verksamhetsarkitekt och arbetar inom funktionen Verksamhetsarkitektur. Vi har utfört två stycken intervjuer; det första tillfället var 091913 och det
andra 091921.
Skanska Sverige är en avgränsad del inom koncernen Skanska AB som bedriver byggverksamhet som innefattar hus- och anläggningsbyggande. Skanska Sverige är geografiskt beläget på flertalet marknader inom Sverige. I dagsläget har Skanska Sverige runt 9’400 anställda (Skanska, 2009).
Initiativet till funktionen Verksamhetsarkitektur (VA) togs 2007 av Skanska Sveriges dåvarande CIO. Behovet av EA föddes via omvärldsbevakning och därigenom uppmärksammande av utvecklingen som skedde inom IT och affärsprocesser.
Funktionens första syfte var att skapa en gemensam kravprocess för IT-enheten inom
Skanska Sverige. Tanken var att denna skulle underlätta att hantera projekt inom ITenheten samt se över hur projekt kunde samordnas. Utöver framtagandet av en gemensam
kravprocess för IT-enheten, arbetade funktionen med ledning och stöd inom IT relaterade
projekt.
4.1.1

Organisation

VA är beläget under enheten för Ekonomi. VA är nära kopplad till den en IT-enhet som
ligger belägen på ett nordiskt plan, som innefattar en funktion som arbetar med EA. Inom
det nordiska samarbetet är Sverige, Norge samt Finland är involverade. Denna grupp har
ett större fokus på IT-relaterade delar inom EA. Det finns även en virtuell global organisation som arbetar med EA relaterade frågor utifrån Skanska AB:s perspektiv.

Skanska AB:
Enterprise
Arcitecture

Skanska Sverige AB:
Verksamhetsarkitekt
ur

Skanska IT nordic:
Enterpirse
Architecture

Verksamhetsarkitekt

IT Architect

Figur 4.1 Organisationsstruktur (Skanska EA).
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4.1.2

Roller

Inom VA finns det idag rollen Verksamhetsarkitekt. Denna roll innefattar att arbeta med att
kartlägga och analysera processer, information och system som inhämtas från verksamheten. Rollen innefattar även att stödja projekt samt att arbeta strategiskt med styrning utifrån
ett EA perspektiv. Rollen arbetar även med att förankra EA som styrande funktion av utvecklingsprojekt.
Inom Skanska IT Nordic arbetas det främst mot IT-arkitekt som har det övergripande ansvaret för att säkerställa strukturen gällande system, lösningar och infrastruktur som är relaterat till IT.
4.1.3

Arbetsstruktur

VA agerar som stöd inom projekt för att säkerställa att de bedrivs i linje med organisationens mål strategier, samt att skapa en medvetenhet om hur processer, information och system påverkas av projekten. För att projekt ska få en grund att bygga vidare på arbetas det
även med att på en strategisk nivå att arbeta med att strukturera EA-arbetet. Detta arbete
utgår ifrån något som kallas för Stadsplan. Detta arbete innefattar att strukturera verksamhetens processer, informationsbehov och system. I detta arbete kartläggs nuläge för dessa
områden samt en målbild hur dessa bör se ut i framtiden. Resultatet blir en bild över hur
relationerna mellan processer, information och system är strukturerade utifrån ett nuläge
och en framtida vision.
Funktionen VA har som mål att mer vara delaktiga i framtagandet av strategier och åtgärdsplaner i form av rekommendationer om hur verksamheten bör utvecklas. Idag så arbetas det mycket med bland annat projektstöd och även i vissa fall att detaljstyra projekt.
Förhoppningen är att VA i framtiden kan ta fram en struktur och plan så projekten själva
kan ta hand om EA arbetet, detta med hjälp av väl formulerade metoder som funktionen
ansvarar för.
Den metod som VA använder sig av för att inkludera EA inom organisationen går under
benämningen Utvecklingsprocessen. Denna metod används för att strukturera arbetet med EA
och är ett led i en strategi att skapa mer enhetliga arbetssätt inom Skanska Sverige.
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Figur 4.2 Utvecklingsprocessen (Skanska Sverige AB).

I det inledande skedet inom varje utvecklingsprojekt inkommer behov om förändring från
organisationen eller direkt från verksamheten. Dessa behov ses över och jämförs med den
strategi som tagits fram för hur verksamheten ska utvecklas. Behovet ses även över mot
Stadsplan och dess bild på nuläget och målbilden. I detta initiala skede kan det framkomma
att projektet inte följer de strategier som existerar, något som resulterar i en rekommendation att inte fullfölja projektet. Något som även ses över är om projektet har någon inverkan på pågående eller kommande projekt.
I nästa steg stöds framtagandet av ett nuläge samt en målbild över processer, information
och system inom det specifika projektet. Utifrån detta genomförs en gap-analys som påvisar vad som bör utföras för att nå till målbilden. Resultatet blir krav på hur arbetet bör
struktureras. Inom framtagandet av en lösning utförs avstämningar som säkerställer att projektet följer strukturen som är uppsatt i Stadsplan. Vid implementering av lösningen förs de
förändringar som utförts i verksamheten in till Stadsplan, som således uppdateras till ett
nytt nuläge.
VA anser det vara nödvändighet att arbeta med processägarskap, detta för att processer
bättre ska kunna hanteras när det kommer till processförändringar och kommunikation.
Inom detta pågår ett arbete med att skapa nätverk för EA där olika roller och funktioner
kan samlas för att skapa en struktur för hur styrning av processer ska ske, samt att säkerställa ansvarsförhållanden. Tanken är att skapa en bättre struktur för att hantera möten och
projekt, något som ska bidra till kontinuerlig kommunikation mellan involverade parter i
EA-arbetet.
Det arbete som VA idag utför kommuniceras till största del ut via de projekt där funktionen är involverad. Inom dessa områden har VA en närmare kontakt med intressenter som
således får en uppfattning om vad EA innebär. För att nå ut med EA inom organisationen
utförs även vid behov workshops med intressenter. Inom dessa påtalas vilka fördelar det
finns att arbeta utifrån EA samt vad intressenterna specifikt får för värde av arbetet. Kontinuerlig rapportering sker även till personer inom ledande roller inom Skanska Sverige,
detta för att förmedla det värde som gruppen presterar.
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Initiativet till VA togs av dåvarande CIO, något som gav stöd via Skanska Sveriges ledningsteam. Idag finns denna person ej kvar inom organisationen. Ledningens stöd finns i
dagens läge, dock är inte ledningen fullt ut medvetna om funktionens arbete. Arbetet med
att förankra tankar angående EA till ledning och högre instanser pågår ständigt, allt för att
skapa en bättre förståelse för arbetet och ett fortsatt stöd. Det finns även en förhoppning
att få genomslag av VA:s tankar om EA både hos beslutsfattare och inom verksamheten,
samt även att förankra arbetssättet hos ledningen.
Det arbete med mål och strategier som VA utför grundar sig i övergripande visioner inom
Skanska, samt de strategier som är framtagna för Skanska Sverige. Dessa strategier tas om
hand via affärsplanen, och därigenom kan VA se till att styra utvecklingsprojekt i linje mot
de övergripande strategierna. Funktionen VA arbetar tillsammans med funktionen Verksamhetsutvecklingen för att hantera detta arbete med att ta ner de övergripande strategier
och se över hur de inverkar på verksamheten.
4.1.4

EA-principer

VA strukturerar sitt arbete utifrån Zachmans ramverk (Figur 4.3). De har dock anpassat
ramverket till organisationen och tagit bort kolumnen för tid, detta då det inte anses vara
en kritisk faktor inom organisationen Ramverket användes som stöd i uppbyggandet av arkitekturer där information struktureras och sätts i sammanhang. Via detta skapas en överblick av vilken information om existerar och hur de är relaterade till varandra, något som
används i analys av nuläge samt målbild för EA. VA anser att EA-arbetet som utförs idag
ligger i att bygga på ramverket, dock används det inte lika aktivt idag som det gjorde vid
uppstarten av EA inom Skanska Sverige. Anledningen till det minskade användandet av
ramverk i det dagliga arbetet är att kunskapen om relationer och innehåll mellan information idag är betydligt större hos rollerna inom EA-arbetet.

Figur 4.3 Ramverk (Skanska Sverige AB).
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4.2

Posten Sverige

Inom Posten Sverige har vi varit i kontakt med funktionen Stadsplanekontoret inom BU Posten Meddelande. Funktionen är en BU under Enterprise Architecture Board som styrs från koncernnivå. Vi har genomfört en intervju med Victoria Östman (verksamhetsarkitekt), Teddy Hector (verksamhetsarkitekt)
samt Marianne Helander (informationsarkitekt), detta 091104.
Posten är en organisation som bedriver kommunikations- och logistiklösningar och har ca
30’000 medarbetare. Företaget ägs helt av svenska staten och ansvarar för att säkerställa
brev- och paketdistribution i hela landet (Posten, 2008).
Posten Sverige innefattas i dagsläget av tre stycken BU: Posten Meddelande, Posten Logistik samt Strålfors. I dagsläget bedrivs EA-arbete inom Posten Meddelande samt Posten
Logistik.
Posten Meddelande ansvarar för en rikstäckande postservice till 4,5 miljoner hushåll och
900’000 företag varje vardag. Detta gör Posten Meddelande till en ledande aktör på den
svenska meddelandemarknaden. Det arbetas aktivt inom organisationen att effektivisera
verksamheten inom fysisk och elektronisk kommunikation samt distanshandel (Posten,
2008).
Uppkomsten till EA-arbetet skedde då det uppstod ett behov av att förankra affärsmål med
den arkitektur som redan existerade på Posten. Målet var att bättre styra verksamheten och
dess IT-lösningar så att de på bästa sätt kunde bidra till en effektivare organisation.
Posten har arbetat med strukturering av information sedan 1984 samt med processer sedan
1996. Arbetet med processer har skett via ett initiativ vid namn Postens Verksamhetssystem. Verksamhetssystemet är en vägvisare för hur arbetet ska bedrivas inom verksamheten, något som har legat till grund för skapandet av EA. 2007 skapades en grupp på koncernnivå vid namn Enterprise Architecture Board (EAB) som med ledningens stöd på ett
strukturerat sätt samordnade EA-arbetet till hur det ser ut idag.
4.2.1

Organisation

Besluten om arbetet med arkitekturfrågor sker via EAB. Denna grupp består av ansvariga
roller inom BU som tillsammans styr mål och arbetssätt inom EA på koncernnivå. EAB
utarbetar och ansvarar även för den tekniska målarkitekturen.
Processrådet är en grupp framtagen för att ansvara för specifika processer. Uppgiften dessa
har är att se över att de rätta förutsättningarna finns för att processen ska fungera så optimalt som möjligt. Processerna kan ligga på flera olika abstraktionsnivåer inom verksamheten.
Stadsplanekontoret är en grupp som arbetar lokalt inom Posten Meddelande. Arbetet från
stadsplanekontoret är riktat emot verksamheten och dess projekt.
På koncernnivå finns det en stab som arbetar inom IT. Dessa har ansvar för utveckling och
förvaltning av IT på Posten. Stödet för EA är utbrett inom Posten. Tankarna inom EA är
förankrade hos både CIO och Business Information Officer (affärsansvarig för respektive
BU). Dessa roller stödjer arbetet med Stadsplan (Figur 4.6) fullt ut samt för talan mot ledningen och andra intressenter.
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Koncernstab:
IT

IT arkitekt

Enterprise
Architecture Board

Lösningsarkitekt

Enterprise Architect

Systemarkitekt

BU Posten Meddelande:
Stadsplanekontor

BU Posten Logistik:
EA funktion

Processråd

Verksamhetsarkitekt

Informationsarkitekt

Figur 4.4 Organisationsstruktur (Posten Sverige).

4.2.2

Roller

Inom Postens EA-arbete finns det roller utspridda på flera organisatoriska avdelningar.
Inom EAB finns rollen Enterprise Architect som ansvarar för EA-frågor på koncernnivå.
Detta är en övergripande roll för hela EA-arbetet.
Inom Posten Meddelande finns rollen Verksamhetsarkitekt som fokuserar på kopplingen
mellan processer, information och system som är relaterade till verksamheten och rollen Informationsarkitekt som fokuserar på den information som inkluderas inom verksamheten.
Inom IT-enheten finns rollerna IT-arkitekt som ansvarar för helhetsbilden av IT, Lösningsarkitekt som ansvarar för framtagandet av lösningar relaterat till IT samt Systemarkitekt vars
ansvarsområde ligger inom bl.a. integrationer, plattformar.
Posten använder sig aktivt av verksamhetsexperter inom sitt arbete. Stor del av dessa är så
kallade processägare som ansvarar för förvaltning och utveckling av specifika processer.
4.2.3

Arbetsstruktur

Grundtanken bakom Postens EA-arbete är att skapa en sammanfogad verksamhet från styrande instanser ner till IT, ett arbete som sker kontinuerligt beroende på interna och externa krav. Det är viktigt att samtliga arkitekturvyer är involverade inom denna styrande pro-
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cess. De vyer som Posten Sverige arbetar med innefattar affärs-, verksamhet- samt ITarkitektur. Figur 4.5 visar hur arbetet är tänkt att bedrivas inom Posten.

Figur 4.5 Arkitekturvyer (Posten Sverige).

Posten Meddelande arbetar aktivt utifrån en så kallad Stadsplan. Denna är uppbyggd runt tre
områden: processer, information och system/applikationer (Figur 4.6). Stadsplan bidrar
med att ge information om hur verksamheten ser ut i dagsläget samt hur relationerna ser ut
mellan de olika områdena. För att få en bild av vad det är som krävs för att verksamheten
ska utvecklas åt önskat håll tas målbilder fram för respektive område. Genom denna information utarbetas sedan en handlingsplan som visar hur arbetet bör bedrivas för att uppnå
de uppsatta målen.
Information

Processer

Verksamhetsarkitektur
Nu- och målläge

Informationsarkitektur
Nu- och målläge

Handlingsplan
för att nå målet

System/applikationer

IT-arkitektur
Nu- och målläge

Figur 4.6 Stadsplan (Posten Meddelande).

Stadsplanekontoret arbetar med processanvändningsfall som beskriver krav som verksamheten uppmärksammat och tagits fram av verksamhetsanalytiker. Dessa bygger på att utifrån projekt se över vad det är som efterfrågar för information processen samt på IT-stöd.
Utveckling av verksamheten som EA bidrar med är inkluderad i Postens Utvecklingsmetodik,
en metod som är förankrad i organisationen. Inom denna metod bidrar Stadsplanekontoret
med främst med process-, begrepps-, och informationsmodeller samt tekniska lösningar.
Förändringsinitiativ inkommer från projekt som startats utifrån verksamhetens behov. Genom att analysera dessa utifrån Stadsplan framgår det om verksamhetens processer, infor-
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mation eller system är i behov att förändras. Det ses även över så att behovet stöds av de
strategier som är uppsatta från organisationen.
Ett nuläge tas fram med hjälp av verksamheten och ses över utifrån Stadsplan. En målbild
skapas som påvisar ett önskat läge för förändringen. Genom att se över gapet mellan nuläget och målbilden går det sedan att ta fram en handlingsplan som över de förändringar som
ska ske i verksamheten för att uppfylla de krav som ställts. När förändringen är utförd återförs de förändringar som skett till Stadsplan, som således skapar ett nytt nuläge.

Figur 4.7 Metod för EA (Posten Meddelande).

Den främsta kanalen för att nå ut till verksamheten är via projekt. Det är via dessa som
budskapet kommuniceras om vilken nytta EA bidrar med samt hur arbetsmetodiken är
strukturerat. Något som även arbetas med är att förmedla budskapet med EA och diskutera
detta med intressenter, något som utförs via möten.
Information berörande EA förmedlas är via Postens intranät. Denna kanal används främst
för att förmedla begrepps- och informations- samt processmodeller. Processmodellerna är
inkluderade i Postens Verksamhetssystem. IT-arkitektur finns också beskrivet i textform på
intranätet. Komplexa modeller och information läggs inte ut på intranätet, detta främst för
att förhindra misstolkningar. Istället förmedlas denna information ut till intressenter genom
dialog från roller inom Stadsplanekontoret.
Posten Meddelande har tagit fram en kommunikationsplan som påvisar hur budskapet med
EA ska förmedlas. Kommunikationsplanen är strukturerad i olika nivåer beroende på vilka
intressenter som berörs. Information riktad mot roller i ledande ställning innefattar främst
principer som förklarar nyttan med EA. För verksamheten kommuniceras det främst ut hur
EA-arbetet strukturerar rent praktiskt.
4.2.4

EA-principer

Posten använder sig idag inte av något ramverk, utan arbetar istället runt en metod som innefattar mycket av det som Zachmans ramverk besitter via kategoriseringar av information
och dess relationer. Arbetet struktureras således upp utefter en metod som inte kopplas till
någon modell eller matris. Anledningen till detta är att det inte finns något behov av någon
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specifikt verktyg för strukturering och vägledning av arbetet beroende på den mognad
inom området som Posten Meddelande besitter.
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4.3

Nordea AB

Inom Nordea AB har vi varit i kontakt med EA funktionen inom BU IT Solutions Nordic Banking.
Vi har intervjuat Mats Gidlund (Head of Architecture) 091120.
Nordea är en bank- och finanskoncern som bedriver sin verksamhet i Norden, Baltikum,
Polen samt Ryssland. Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken som skapar
betydande värde för kunder och aktieägare (Nordea, 2009).
Nordea är uppbyggd av flertalet banker, något som har ställt krav på att system ska kommunicera data för att banktjänsterna ska fungera. Nordea har alltid haft fokus på att arbeta
med systemintegrationer i sitt EA-arbete. EA-arbetet som det ser ut idag startade 2004.
4.3.1

Organisation

På Nordea är EA utspritt inom flera funktioner i organisationen (se figur 16). Dels finns en
central arkitekturfunktion (Architecture group) som styr det övergripande arbetet inom EA
frågor. Denna grupp tar fram mål och strategier för EA-arbetet samtidigt som de ansvarar
för den övergripande strukturen för Nordeas EA.
Nordea är uppdelat i divisioner inom olika BU. För varje division finns det en ansvarig
chefsarkitekt som anpassar de strategier som Architecture group tagit fram till det aktuella
verksamhetsområdet. Genom detta upplägg läggs fokus på de projekt som är relevanta för
att stödja EA-arbetet inom den specifika divisionen. Divisionen blir även ägare till processer och i och med detta förser det övergripande EA med artefakter.
Nordea:
Architecture group

Information Architect

Solution Architect

Technical Architect

Secutiry Architect

BU: IT Solutions
Capital Markets &
Savings

BU: IT Solutions IIB &
Group Functions

Software Architect

BU: IT Solutions
Nordic Banking

Business Architect

EA BU

Business IT-Architect

Figur 4.8 Organisationsstruktur (Nordea AB).

4.3.2

Roller

Inom Nordea är roller inom EA belägna på olika organisatoriska delar. Från Architecture
group, som styrs på koncernnivå, finns det roller som samtliga stödjer respektive BU inom
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organisationen. Technical Architect ansvarar för att se till så att IT och infrastruktur samordnas. Information Architect ansvarar att förvalta informationsmodeller. Solution Architect utvecklar övergripande lösningar och standarder inom IT och Security Architect ansvarar för säkerhetslösningar och säkerhetsdesign inom EA.
Inom respektive BU finns rollen Business IT Architect som har ett övergripande ansvar för
IT-strategier samt arkitekturen inom en affärsenhet. Business Architect är ansvarig för affärssamt processmodeller inom ett BU.
Inom varje projekt som utförs tillsätts även rollen Software Architect som ansvarar för den
slutliga lösningsdesignen som implementeras.
4.3.3

Arbetsstruktur

Målet med EA inom Nordea är tydligt formulerat:
“The main purpose of Enterprise Architecture is to link business and IT – creating transparency of interdependencies all the way from business strategies to technical IT infrastructure – allowing the organisation
to determine how it most effectively achieves its current and future objectives”.
Arbetet med EA struktureras via planer kvartalsvis, något som revideras av ett forum bestående av divisionsarkitekter och CIO. Genom dessa planeringar skapas en enhetlig bild
av vilka projekt som bör stöttas inom EA-initiativ.
Nordeas arbetsmetod för EA bygger på att först ta fram de principer som gäller på ett strategiskt plan. Nordea utgår ifrån fyra arkitekturvyer (Business-, Information-, Solution- samt
Technical Architecture) när de kartlägger dagsläge samt en målbild för förändringar inom
organisationen. Därefter granskas den framtagna målbilden för arkitekturerna och matchas
mot den projektportfölj som existerar. Utifrån denna utvärdering vägleds och struktureras
projekt utifrån rekommendationer som följer EA:s principer. En avstämning sker sedan
om hur arbetet ska bedrivas, något som slutligen utmynnar i de förändringsåtgärder som
sätts i bruk (Figur 4.9).
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An overview structure for EA activities
Operational activities

Strategic activities

Develop &
mainta in

D evelop & maint ain

Business
Architecture

D evelop & main tain

as-is / to-be
picture

Develop & maintain

as-is / to-be
picture

Guidelines /
standards
for projects
Ensure alignment of project portfolio

Solution
Architecture

Ensure alignment of to-be pictures

Information
Architecture

as-is / to-be
picture

Develop &
mainta in

Guidelines /
standards
for projects

Ensure
compliance

Ensure
compliance

Develop &
m aintain

Guidelines /
standards
for projects

Ensure
compliance

Develop &
m aintain

Develop & maintain

Technical
Architecture

Change
Initiatives

as-is / to-be
picture

Guidelines /
standards
for projects

Ensure
compliance

Figur 4.9 Metod för EA (Nordea AB).

För att förmedla värdet med EA används en kommunikationsplan. Denna förmedlas från
EA till respektive ledningsgrupp inom BU som i sin tur får ansvaret att kommunicera ut
denna till verksamheten. EA ingår i en övergripande kommunikationsplan för hela organisationen, därmed ligger kommunikationsbehovet beroende på EA:s involvering inom de
tjänster eller produkter de levererar.
Arbetet med EA förmedlas även ut till verksamheten genom intranät. Det som läggs ut på
intranätet är allmän information som vad EA bidrar med. För att förankra EA inom ledningsgrupper används presentationer via mötesform, något som uppmuntrar till dialog.
Inom projekt kommuniceras EA ut via konkreta leveranser som EA har bidragit med.
Sedan starten av EA-arbetet har det funnits ett stöd från ledningen. Dock har detta stöd
minskat något beroende på det ekonomiska klimat som på senare tid påverkat Nordea, detta har resulterat i neddragningar av resurser som tilldelas EA. I och med den omorganisation som skett har ledningen insett vikten av EA och därmed tillsatt fler resurser igen.
4.3.4

EA-principer

Nordea utför sitt arbete utifrån ett ramverk framtaget av konsultfirman Gartner Group
(Figur 4.10). Ramverket är främst uppbyggd som en vägledning för EA-arbetet inom Nordea och är således inget som direkt arbetas utifrån. Ramverket är uppbyggt utifrån fyra arkitekturvyer: Business, Information, Solution samt Technology Architecture.
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Figur 4.10 Ramverk (Nordea AB).

Business Architecture visar affärs- och operationella delar. Det som innefattas är exempelvis
av processmodeller samt styrande dokument såsom strategier och policys. Information architecture beskriver informationsklasser och informationsflöden som stöder Business Architecture. Solution Architecture beskriver de lösningar som stöder Business- och Information Architecture. Technical Architecture tar fram underliggande tekniska lösningar, i form av exempelvis plattformar, integrationslösningar, system.
Ramverket som helhet samverkar för att skapa ett värde för organisationen. EA-teamet
inom Nordea har medvetet valt att inte lägga ett starkt fokus på Business Architecture, utan
istället fokusera på lösningar närmare kopplat IT. Detta har sin grund i att EA teamet sitter
inom IT-organisationen. Dock arbetas det med Business Architecture på Nordea, detta är
inte en vital del i EA-arbetet som det ser ut idag.
I och med de kontinuerliga integrationer av system har det rent traditionellt varit viktigt att
se över informationsarkitekturen, något som ligger till grund för att system ska kunna
kommunicera med varandra på ett effektivt sätt.
Nordea ska i en nära framtid börja arbeta efter ramverket TOGAF, en implementation som
idag ligger i planeringsstadiet.

4.4

Sammanfattning av empiri

Inom samtliga organisationer finns det funktioner som bedriver arbetet med EA, var inom
organisationen dessa är belägna varierar. Det finns funktioner både på koncernnivå samt
inom BU. Inom dessa funktioner finns det roller som bedriver EA-arbetet. Rollerna varierar i organisationerna inom benämning och hur de definieras, samt var de befinner sig organisatoriskt sätt. Arbetet med att förankra EA inom roller ute i verksamheten sker också,
detta i varierad utsträckning beroende på organisation.
Samtliga organisationer bedriver sitt arbete utifrån metoder som beskriver hur utvecklandet
av EA ska bedrivas. Gemensamt för metoder är fokus på att skapa en bärande grund för
arbetet, kartlägga nuläge samt målbild för arkitekturer samt föra över förändringen i berörda arkitekturer.
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Ramverk används för att stödja arbetet med EA inom organisationer, detta ur olika omfattning. Inom Posten bedrivs inget arbete utifrån ramverk.
Samtliga organisationer arbetar aktivt med att kommunicera ut budskapet med EA inom
organisationen för att säkerställa styrning. Detta sker genom kanaler som exempelvis projekt, personliga kontakter och genom intranät. Något som organisationer arbetar aktivt med
är att förankra EA hos ledningen och därigenom få det stöd som krävs för att bedriva arbetet.
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5

Analys

Utifrån teori och empiri har vi arbetat fram sex övergripande områden som vi finner vara vitala för ett
EA. Vi har valt att strukturera vår analys utifrån dessa områden för att skapa en bättre översikt samt
skapa en bättre koppling till de områden vi ska bearbeta. De områden som vi har uppmärksammat i vår
analys är: Arkitekturvyer, Ramverk, Metod, Styrning, Roller samt Kontext.
Arkitekturvyer förklarar hur ett EA är uppbyggt utifrån olika perspektiv. Detta område har
vi främst funnit utifrån vår teori som tydligt påvisade hur EA bör struktureras innehållsmässigt. Arkitekturvyer bygger innehållsmässigt på den generiska modell som Rood (1994)
tagit fram över de förutsättningar som EA besitter. Inom empirin har det framkommit att
organisationer arbetar inom arkitekturvyer.
Ramverk är verktyg för att strukturera innehållet inom, och utvecklandet av, ett EA. Inom
teorin talas det mycket om detta område där det finns flertalet ramverk som beskrivs. Vi
har i vår teori valt att medvetet fokusera på begreppet och enbart fokusera på två ramverk
(Zachman & TOGAF) som båda har en säregen ställning för EA-ramverk på marknaden
(Sessions, 2007). Inom empirin har vi funnit att ramverk används, detta i olika omfattning.
Metod beskriver strukturen för hur EA-arbete bedrivs inom en organisation. Metoden har vi
främst funnit via empiri där organisationer definierar sin arbetsstruktur utifrån detta. Via
teori har vi även funnit delar som styrker metodens roll inom EA.
Styrning innefattar de riktlinjer och principer som bör anammas och arbetas med inom EA.
Detta är något vi har uppmärksammat via de organisationer vi har varit i kontakt med. Det
arbetas aktivt med att kommunicera ut nyttan med EA till intressenter både på styrande
och på operativ nivå inom organisationen. Inom teori har vi funnit att både Lapkin (2009)
och Langenkamp (2009) påvisar styrningens roll inom EA.
Roller beskriver de kompetenser som är nödvändiga inom arbetet relaterat till EA. Inom teori har vi funnit flertalet roller som anses vara vitala för att bedriva ett EA-arbete. För att
styrka detta har vi inom empirin fått fram vilka roller som används inom de organisationer
vi studerat.
Kontext är något som måste ses över inom samtliga vyer ovan. Både inom teori och empiri
har vi sett att det inte finns någon generisk lösning som kan användas inom samtliga fall,
utan anpassningar krävs till organisationers unika förutsättningar.

5.1

Arkitekturvyer

Det förekommer flera olika perspektiv på vilka områden som EA byggs upp av (Burns et. al, 2009).
Schekkerman (2004) poängterar det faktum att EA handlar om att klargöra mål, strategier och styrningsprinciper på en övergripande nivå, för att sedan bryta ned dessa så att de kan tas om hand och anpassas till arbetet inom övriga arkitekturer. Vi menar således att det måste klart definieras vad ett EA består
av, detta via arkitekturvyer. Utifrån teori och med stöd från empiri har vi funnit flertalet vyer som vi valt
att koppla samman i en modell för att på ett enklare sätt förtydliga vilka arkitekturvyer som krävs inom
ett EA. Vi kommer förklara vad som innefattas i respektive vy.
Vår modell består av arkitekturvyerna Business-, Process-, Technology- samt Organizational Architecture
(Figur 5.1).
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Figur 5.1 Arkitekturvyer (egen modell).

Business Architecture
Business Architecture syftar till att klargöra övergripande strategier och mål med verksamheten i enlighet med organisationens vision (Winter & Fischer, 2006; Hoogervorst, 2004;
Rood, 1994). Området behandlar strategisk positionering av verksamheten, för att utifrån
denna klargöra verksamhetens processer (Winter & Fischer, 2006). Tanken är att det ska
skapas en konsekvent och konsistent strategi över resterande arkitekturvyer inom ett EA
och hur dessa ska samverka (Aziz et. al, 2005; Hoogervorst, 2004).
Enligt oss handlar det om att skapa en tydlig bild över hur organisationen ska agera på
marknaden. Arbetet skapar sedermera riktlinjer för hur de övriga arkitekturrvyer ska byggas
upp och arbetas med. Med dessa riktlinjer skapas även förutsättningar för att säkerställa att
dessa går i linje med den strategi som är framtagen. Vi finner det nödvändigt att säkerställa
arbetet med Business Architecture för att på så sätt utveckla arbetet inom övriga arkitekturvyer.
Arbetet inom Business Architecture bedrivs hos Skanska Sverige genom att utifrån visioner
och affärsplaner ta fram strategier för hur arbetet med EA ska bedrivas hos dem. Arbetet
med Business Architecture inom Posten Meddelande är inte utbrett, utan funktionen utgår
ifrån styrande principer som är framtagna på en högre nivå inom organisationen. Grundtanken har dock alltid varit att skapa en helhetssyn från styrande instanser ner till IT. Inom
Nordea arbetas det främst med Business Architecture på koncernnivå, där strategier och
policys tas fram som ligger till grund för EA-arbetet.
Process Architecture
Arbetet inom Process Architecture syftar till att strukturera och organisera verksamheten
via processer för att klargöra hur de bäst bör arrangeras och utföras (Hoogervorst, 2004).
Inom processer inkluderas även aktiviteter som på en mer detaljerad nivå förklarar hur
processerna framskrider. En förutsättning för en verksamhet är information. Information
stödjer och skapas inom processer och används av människor och system (Rood, 1994).
Vi har valt att använda Process Architecture för att förtydliga kopplingen till verksamheten,
som visas via processer med stöd av information. Process Architecture styrs av Business
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Architecture, något som innebär att utformningen och utvecklingen av processer måste ske
i enlighet med vad som har beslutats från en styrande nivå. Organisationens mål och strategier realiseras således med stöd av processer och relaterad information. Med hjälp av dessa
skapas dels; en bild över vilka aktiviteter som måste genomföras för att uppfylla företagets
strategi, samt; en bild över vilken information som måste säkerställas för att processerna
ska utföras på bästa sätt. Vi har därmed inkorporerat vad litteraturen benämner som Information Architecture (Hoogervorst, 2004; Aziz et. al, 2005; Iyer & Gottlieb, 2004; Reijswoud, 1999) inom Process Architecture. Anledningen till detta är att vi finner en tät koppling mellan processernas uppbyggnad och struktur med den information som processerna
använder sig av. Information måste säkerställas och göras tillgänglig för de processer där
informationen används. Således skapar processernas uppbyggnad och struktur, riktlinjer
som avgör vilken information som måste finnas tillgänglig samt hur den ska tas om hand
inom processerna.
Inom både Skanska och Posten arbetas det aktivt med vad vi benämnt som Process Architecture, detta i arbetet med att koppla samman Business Architecture med Technology Architecture. Mycket av arbetet inom dessa organisationer utgår ifrån de processer och information som finns tillgänglig inom verksamheten, något som är nödvändigt för dem att
hantera och utveckla dessa för att utveckla organisationen i sig. Processerna används således som ett sätt att realisera strategier och mål samt skapa underlag för vilken information
som är nödvändig för att stödja tekniska lösningar.
Inom Nordea arbetas det med processer inom Business Architecture, något som vi tidigare
påvisat inte är i fokus för de BU inom organisationen. Istället ligger fokus på Information
Architecture som innebär att säkerställa informationsklasser och informationsflöden som
möjliggör arbetet inom Technology Architecture.
Technology Architecture
Inom Technology Architecture skapas de tekniska underlag som är tänkt att fungera som
stöd till övriga arkitekturvyer (Iyer & Gottlieb, 2004). Vi avser här den tekniska infrastruktur, hårdvara, system, applikationer, mjukvara och tjänster som ger stöd åt verksamhetens
processer och organisationens övergripande mål och strategier.
Vi anser för att stödja och underlätta de processer och den informationshantering som existerar inom en organisation krävs tekniska lösningar. Dessa tekniska lösningar fungerar
som en möjliggörare för att tillgängliggöra den nödvändiga information som krävs för att
utföra verksamhetens processer på bästa sätt. Kraven på de tekniska lösningarna bör således säkerställas utifrån hur de kan stödja processerna och dess informationshantering.
Inom vår modell har vi valt att föra samman vyerna Integration Architecture (Winter & Fischer, 2006), Application Architecture (Aziz et. al, 2005), Software Architecture (Winter &
Fischer, 2006), Infrastructure Architecture (Iyer & Gottlieb, 2004) samt Data Architecture
(Sessions, 2007) till en och samma vy, som vi benämner Technology Architecture. Anledningen till detta är att vi vill samla de teknologiska aspekterna av EA inom en arkitekturvy,
detta för att på så sätt skapa tydligare kopplingar mellan innehållet som är relaterat till teknik.
Inom Nordea arbetas det aktivt med Technology Architecture. I detta fall finner vi en stor
fokusering på de IT-system som verksamheten byggs upp av. Dessa IT-system är i mångt
och mycket kritiska för företagets överlevnad och fortsatta utveckling.
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Tekniska aspekter inom Skanska och Posten är naturligtvis kritiska, men de fungerar mer
som stöd åt verksamhetens processer, till skillnad från Nordea där processer till större del
utarbetas utefter de tekniska lösningar som återfinns inom organisationen. Både Skanska
och Posten arbetar aktivt med att koppla processer och information till teknik, något som
förutsätter en involvering inom de system och tekniska lösningar som brukas inom företaget. I båda dessa fall relateras de tekniska aspekterna till de processer och den information
som ska stödjas.
Organizational Architecture
Organizational Architecture hanterar de anställda, deras roller och ansvarsområden samt
organisationens struktur och uppbyggnad (Iyer & Gottlieb, 2004; Rood, 1994). Detta görs
för att skapa en samordning av hur organisationen är uppbyggd (Reijswoud, 2000) samt
vilka kompetenser som finns tillgängliga inom organisationen. Arbetet syftar även till att
säkerställa och kommunicera ut värderingar, principer och normer för att på så sätt skapa
en gemensam bild av den företagskultur en organisation besitter (Hoogervorst, 2004).
Organizational Architecture utgörs i vår modell som ett stöd till samtliga arkitekturvyer.
Anledningen till att vi ser Organizational Architecture som en genomgående arkitektur är
på grund av att alla de övriga arkitekturvyer påverkar, eller påverkas av, organisationens
struktur, uppbyggnad och de roller som existerar. Det är något som skapar en struktur och
sätter ramar för arbetet inom en organisation. Det är även en nödvändighet för att se vilka
roller, ansvarsområden och kunskaper som finns tillgängliga för att på så sätt skapa en
struktur för hur dessa ska hanteras i förhållande till övriga arkitekturvyer.
Vi kan se att samtliga företag i vår studie indirekt arbetar med Organizational Architecture.
Detta rör främst de roller som är involverade i arbetet samt hur dessa roller används inom
arkitekturvyer.
Avslutande diskussion
Arbetet med EA kan på intet sätt isoleras till enbart fåtalet arkitekturvyer, utan det måste
ske kopplingar mellan samtliga av dessa för att bruka EA (Hoogervorst, 2004; Rohloff,
2005; Langenkamp, 2009). Lapkin (2009) stödjer detta resonemang med att påpeka att EA
måste ses mer än enbart teknisk arkitektur där fokus även måste läggas på ytterligare arkitekturer och kopplingar dessa emellan. För att lyckas med detta anser vi att det krävs att det
finns en röd tråd genom samtliga arkitekturvyer samt att de samverkar med varandra. Uppbyggnaden av arkitekturvyerna beror den kontext som organisationen verkar inom. Vi kan
således fastställa att oavsett hur ett EA är uppbyggt och vilka arkitekturvyer som är fokuserade, så måste samtliga dessa vyer följas och samverka. Brister det inom en arkitekturvy så
kommer detta få återspeglingar inom EA som helhet.
Vi anser även att det är nödvändigt för organisationer att definiera och säkerställa de olika
arkitekturvyerna. Det måste klargöras vad de olika vyerna innefattar och på vilket sätt de relaterar och samverkar med varandra.
Business Architecture finner vi vara nödvändigt för att skapa de strategier som företaget
ska utvecklas ifrån samtidigt som Technology Architecture skapar de förutsättningar under
vilka organisationen kan utvecklas. Process Architecture fyller således det gap som krävs
för att styra de teknologiska lösningarna i linje med den övergripande strategin, samtidigt
som det fungerar som en kanal för att ta tillvara på de tekniska lösningarna och användandet av dem. Genom att vidare arbeta med Organizational Architecture går det att underlätta

45

övriga arkitekturvyer genom att säkerställa att rätt kompetens och rätt organisationsstruktur
skapas och efterlevs.

5.2

Ramverk

Ramverk används för att strukturera, klassificera, organisera (DODAF, 2007) samt utveckla ett EA
(Schekkerman, 2004b). Inom organisationer finns stora mängder information i form av artefakter, principer, mål, synsätt, standarder, designkoncept etcetera (Schekkerman, 2004b). För att få en överblick av
denna information krävs det att på ett strukturerat sätt skapa en rättvisande bild av hur dessa relaterar
till varandra och således visar hur de tillsammans skapar ett värde för hela organisationen. Enligt oss råder
ingen fråga om det ska finnas någon struktur relaterat till EA, utan snarare hur den ska se ut. Även
arbetet med EA bör struktureras, något som Mrdalj & Urbaczewski (2006)menar ska inbegripas i ett
EA ramverk.
Ramverk är endast ett verktyg för att strukturera ett EA och dess information (Schekkerman, 2004b), det egentliga värdet av informationen ligger inom verksamheten. I och med
detta anser vi att det inte går att se ramverk som något egenvärde som går att använda generellt inom samtliga organisationer. Enligt Schekkerman (2004b) är ramverk snarare väldigt kontextbaserade. Ramverk som passar in bra i en viss organisation kan visa sig vara ineffektiv inom andra organisationer, detta beroende på att deras organisation inte befinner
sig i en miljö med samma förutsättningar.
De organisationer vi har intervjuat arbetar varierad utsträckning utifrån ramverk. Inom
Skanska Sverige används ett ramverk baserad på Zachmans principer, dock är denna anpassad efter de förutsättningar som råder inom organisationen. De har strukturerat upp arbetet
utifrån en matris över verksamheten som specifikt påvisar vilken information som existerar
inom organisationen. Genom denna matris kan de sedan spåra hur informationen är relaterad till varandra samt inom vilken arkitekturvy informationen är belägen. Pereira & Sousa
(2004) menar att detta upplägg skapar en självkännedom av organisationen samt en tydligare kontroll över dess innehåll. Skanska Sverige använder ramverket vid behov för analys
inom utvecklingsarbeten samt för att skapa en överblick hur artefakter inom organisationen
är relaterade. Ramverket fylls kontinuerligt på under EA-arbetets gång med artefakter av
olika karaktär.
För att skapa en grund till sitt arbete med EA har Nordea använt sig av ramverk. De har
således inte valt att aktivt använda ramverket som ett verktyg som byggs på och underhålls.
Snarare har ramverket används som vägledning där vitala delar av verksamheten varit involverad, detta genom att se över organisationen utifrån arkitekturvyer.
Nordea har valt att inom en snar framtid implementera ramverket TOGAF. TOGAF påvisar främst hur arbetet med EA ska utföras på ett strukturerat sätt, något som visas via
ADM. Som stöd finns the Enterprise Continuum som fokuserar på att återanvända redan
beprövade lösningar samt Resource Base stödjer arbetet med verktyg och tekniker som underlättar arbetet (TOGAF, 2009). Enligt Harris (2008) är det viktigt för ett ramverk att
stödja EA-arbetet med metoder samt en resursbas med stödjande funktioner, något som
TOGAF innefattar.
Posten har inte något uttalat ramverk som de arbetar utifrån, men de har ändå struktur över
sitt EA-arbete. De har istället valt att använda sig av andra metoder som inte är direkt förankrade till något ramverk, dock innefattar arbetet strukturering och kategorisering som
kan jämföras med ramverk såsom Zachman.
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Avslutande diskussion
Ramverk används som verktyg för att stödja och strukturera arbetet med EA inom organisationer, detta i olika stor utsträckning. Något som påvisar detta är att de organisationer vi
undersökt inte alltid använder sig aktivt av ramverk i det dagliga arbetet. I Postens fall arbetas det över huvudtaget inte utifrån något ramverk, utan snarare har de funnit andra lösningar att strukturera EA utifrån. I Skanskas fall används ramverk, dock i mindre utsträckning än vid införandet av EA. Anledningen till detta anser vi är att en insikt över hur organisationens information är strukturerad infunnit sig inom de funktioner som arbetar inom
EA, något som har resulterat i att behovet av att använda ramverk i det dagliga arbetet
minskat.
Vi har funnit att ramverk enbart fyller rollen som stöd för att strukturera arbetet. Det är således inget måste inom en organisation att använda sig av ramverk, utan snarare är behovet
principer för att strukturera och utveckla ett EA. Detta kan utföras utan något stöd av
ramverk. Vi ser dock att ramverk är ett bra verktyg i ett uppstartande av ett EA, detta då
tydliga principer sätter upp ramar hur arbetet bör bedrivas och struktureras. En fördel med
att arbeta med ramverk är att förmedla ut hur EA är uppbyggt till organisationen. Schekkerman (2004b) anser att ramverk skapar en gemensam syn om vad EA innehåller, något
som hela organisationen definierar.
Vi har funnit både i litteratur och från de organisationer vi undersökt att ramverk måste
anpassa sig till en organisations kontext för att fylla sin funktion (Schekkerman, 2004b). Vi
har även funnit att det kan skapas ett större värde går att skapa om fler ramverk arbetar tillsammans. Som exempel tar vi tagit upp TOGAF (2009) som påtalar att detta ramverk är
anpassat för att just samverka med andra ramverk. TOGAF brukas främst för att strukturera hur arbetet med EA ska bedrivas. Styrkan med Zachmans ramverk är däremot att strukturera och relatera artefakter inom (Pereira & Sousa, 2004). I och med att dessa två har olika syften kan de samverka och tillsammans skapa ett större värde. De artefakter som
TOGAF genererar kan struktureras via Zachmans ramverk, detta genom TOGAF Enterprise Continuum (TOGAF, 2009). Vi menar att genom att utnyttja fördelarna från dessa
båda ramverk skapas ett större värde för en organisation.
För att ramverk ska stödja en hel organisation är det viktigt att se över att dessa berör samtliga arkitekturvyer inom ett EA (Harris, 2008; Schekkerman, 2004b). Vi anser att det inte
finns något egenvärde i information som är isolerad inom arkitekturvyer, utan dessa måste
tillsammans relateras för att skapa ett värde som stödjer hela organisationen. Detta skapas
då relationen mellan information från samtliga vyer. Inom utvecklandet av EA är det viktigt
att ta just denna helhetssyn tas i akt. En förändring ska i slutändan ge ett värde för hela organisationen, inte endast inom enskilda isolerade områden.
Inom både Skanska och Nordea som innehar ramverk i sina EA har säkerställt att samtliga
arkitekturvyer inkluderas, något som säkerställer att arbetet utförs över hela organisationen.

5.3

Styrning

Den styrning vi har funnit i empirin har vi valt att dela upp inom tre områden; ledningsstöd, projektstöd
samt kommunikation. Vi har valt att se på ledningsstöd som något som sätter ramar för hur arbetet med
EA ska bedrivas, det handlar således om riktlinjer och principer. Med projektstöd avser vi styrning i form
av att förankra arbetet med EA via projekt. Kommunikation beskriver kommunikationen mellan EA,
ledningen och den övriga verksamheten.
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Ledningsstöd
Avsaknaden av förståelse och support bland intressenter är en av anledningarna till att arbetet med EA kan få motgångar (Langenkamp, 2009). Det är av stor vikt att ledningen är
medvetna om vad arbetet syftar till för att skapa ett förtroende samt säkerställa deltagande
och support från ledningen (CIO Council, 2001).
I alla de organisationer som ingår i vår studie finns ett stöd från ledningen, dock i olika stor
utsträckning. Vi kan se att CIO har en viktig roll vad beträffar ledningsstöd. Inom Posten
stödjer CIO arbetet EA och för talan gentemot ledningen. I detta fall finner vi ledningsstödet vara starkt. Även hos Nordea är CIO involverad genom de forum där arbetet med EA
struktureras och planeras. Även här finner vi ledningsstödet vara starkt. Inom Skanska finner vi i dagsläget att avsaknaden av en tydlig samordnare av EA-arbetet på ledningsnivå,
något vi ser som en bidragande orsak till att ledningen inte är fullt medvetna om funktionens arbete.
Vi anser att med tanke på det komplexa område som EA utgör och de strategiska och utvecklande moment som innefattas är det en nödvändighet att ledningen är involverad i
samt ger sitt fulla stöd till arbetet. Det bör vara deras uppgift att ta fram riktlinjer och principer på en övergripande nivå som arbetet ska utgå ifrån, så att alla involverade har en förståelse för under vilka premisser arbetet ska fortlöpa. Det är samtidigt viktigt att ledningen
har en förståelse för det arbete som bedrivs, varför det görs och vad de kan bidra med för
att underlätta detta arbete. Vi finner även att det krävs en samordnare på högre nivå, för att
på så sätt skapa möjligheter att förankra budskapet med EA på denna nivå.
Projektstöd
För att skapa en förståelse och support bland samtliga intressenter är det viktigt att dessa
involveras så mycket som möjligt i det aktiva arbetet inom ett EA. Används inte EAarbetet i aktuella projekt skapar detta en brist på förståelse och intresse inom verksamheten. Förståelsen för de positiva effekterna av EA når då inte ut och får inte heller någon
förankring i organisationen. Arbetet med att förankra verksamheten i tankesättet med EA
är därför kritiskt (Langenkamp, 2009).
Vi har sett i de organisationer som ingår i vår studie, att projektstöd används i stor utsträckning för att styra arbetet med EA. Genom att agera projektstöd skapas det riktlinjer
för hur arbetet med EA bör bedrivas. Projekten blir även en del av att förankra arbetet och
sprida tankesättet till flera intressenter. Både Skanska och Posten arbetar även utefter en
utvecklingsmetodik, där det kontinuerligt ses över förändringsinitiativ och deras inverkan
på verksamheten i form av processer, information och system. Att arbeta på detta sätt blir
således ett sätt för dessa organisationer att relatera projekt till den grad av inblandning som
krävs från EA, samt vad EA kan bidra med i form av stöd och utveckling inom dessa projekt.
Enligt Lapkin (2009) finns det en risk att EA misslyckas EA-enheten tar på sig att utföra
arbetet på egen hand och inte förankra detta i verksamheten. Vi finner att detta kan underlättas genom projektstöd så till vida att det skapas en förankring av arbetet med EA hos övriga intressenter, samtidigt som dessa intressenter involveras i större grad inom det arbete
med EA som bedrivs inom projekten.
Kommunikation
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Beroende på kunskapsbrist rörande vad EA inbegriper, krävs det att tid läggs ner på att
förmedla detta till verksamheten. Det krävs att utarbeta en kommunikationsplan som får
med alla de viktiga begrepp som innefattas i ett EA-arbete. Kommunikationsplanen bör
även anpassas så att den når ut så effektivt som möjligt till de olika intressenterna (Langenkamp, 2009) och ska syfta till att hålla ledningen samt den övriga verksamheten underrättade med information (CIO Council, 2001). Det krävs att strategier och mål kommuniceras
ut så att en enhetlig bild över verksamhetens organisatoriska delar och roller kan skapas
(Lapkin, 2009). Att förbise behovet av att förmedla ut budskapet med EA till ledningen
och den övriga verksamheten kan skapa problem i och med att ledningen kan tappa förtroendet för arbetet och den övriga verksamheten har svårt att förstå vad arbetet syftar till att
uppnå (Langenkamp, 2009).
Inom Posten och Nordea finns framtagna kommunikationsplaner för arbetet med EA.
Framtagandet av en kommunikationsplan, anser vi är av yttersta vikt för att skapa en riktlinje över hur, och genom vilka forum arbetet med EA ska kommuniceras ut. Detta är i så
fall något som ämnar säkerställa att alla intressenter får ta del av den information som är
nödvändig för dem. Hos Skanska, Posten samt Nordea fungerar intranät som en källa för
allmän information samt modeller och beskrivningar.
Vi kan se att med tanke på de flera områden som EA spänner över, är kommunikationen
viktig då det måste klargöras hur EA kan stödja alla delar inom en verksamhet. Lapkin
(2009) påpekar att det gäller att skapa en verksamhet som är beredd på kontinuerliga förändringar samt finna ett bra samarbete mellan EA och den övriga verksamheten. Intranät
finner vi vara en självklar källa till information eftersom den underlättar spridning av budskap genom att information finns lättillgänglig. Beträffande spridningen av modeller och
beskrivningar via detta forum kan det dock uppstå problem i och med att modeller kan
vara svåra att förstå för personer som inte är aktivt insatta i arbetet, något som Posten påpekar. Beskrivningar till trots så finns det säkerligen situationer då det uppstår en hel del
frågor, något som kan skapa ett minskat förtroende för arbetet.
Avslutande diskussion
Det är av stor vikt att alla intressenter nås, oavsett på vilken nivå inom företaget de befinner sig. I de fall där ledningsstödet inte anses vara uttalat starkt, ser vi att ett stort fokus
läggs på att försöka kommunicera ut samt sälja in funktionen via främst projekt. I de fall
där ledningsstödet är uttalat starkt, används kommunikation mer som en underhållsvariabel, där det säkerställs att intressenter får ta del av den nödvändiga information som dessa
behöver i sitt arbete. Skapas det, som i fallet med Nordea, en situation där kommunikationsplanen för EA är en del av företagets övergripande kommunikationsplan, finner vi anledning att tro att budskapet med EA lättare kan förankras och tas om hand.
Kommunikation utgör enligt oss en viktig roll oavsett om ledningsstödet är starkt eller inte.
I de fall där ledningsstödet är starkt krävs det kommunikation för att bibehålla detta stöd,
samtidigt som det i de fall där ledningsstödet inte är lika starkt, krävs kommunikation för
att på så sätt kunna utarbeta en möjlighet till ett starkare ledningsstöd. I de senare fallen
spelar kommunikationsplanen en avgörande roll för att säkerställa att det skapas en medvetenhet och förståelse för arbetet hos ledningen. Oavsett om det inom företaget finns ett uttalat starkt ledningsstöd eller inte, fungerar kommunikationsplanen som ett sätt att nå ut till
samtliga intressenter, vilket förhoppningsvis säkerställ en större spridning av arbetet samt
det faktum att input kan tas tillvara på av EA. Samtidigt måste det säkerställas vilken typ av
information som ska nå vilken typ av intressent. Ledningen efterfrågar troligtvis inte sam-
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ma detaljerade beskrivningar som övriga intressenter, utan fokus bör i dessa fall ligga mer
åt de strategiska aspekterna av arbetet.
Vi ser att projektstöd används som en stor del när det gäller styrning av EA-arbetet. I de
fall där ledningsstödet är starkt, så fungerar projekt främst som en kanal för att nå ut till övriga verksamheten och skapa förståelse hos dem. Är ledningsstödet inte lika starkt ser vi
främst två anledningar till att projekt används som kanal. Även här handlar den ena om att
skapa en bättre förståelse för EA inom den övriga verksamheten, men också det faktum att
lyckade projekt där EA har varit involverat och kommunicerat ut budskapet till övriga
verksamheten har en stor möjlighet att synliggöras hos ledningen. På så sätt går det att bättre nå ledningen genom att först förankra budskapet i verksamheten och därigenom påvisa
goda resultat.

5.4

Metod

För att skapa ett strukturerat arbetssätt i utvecklandet av ett EA behövs det en vägledande metod. Anledningen till detta är att få kontroll över arbetet och se till så att inget förbises och således inte inkluderas
inom EA (CIO Council, 2001). Hur denna metod ska se ut är beroende på organisationens kontext
(CIO Council, 2001 & Leganza, 2003). Vi har via Leganza (2003) funnit punkter som anses vara
generiska och bör inkluderas inom varje metod som stödjer EA. Vi har vidareutvecklat dessa för att ta
fram punkter som vi anser en metod för EA ska innehålla. De punkter vi har funnit är Skapa förutsättningar, Analysera nuläget och målbild samt Planera lösning samt Uppföljning,
Skapa förutsättningar
Innan ett utvecklingsinitiativ tas upp inom EA är det viktigt att se över att förutsättningar
finns inom det specifika området. Projektet ska utvärderas så att de följer de strategier och
mål som har satts upp från organisationen (CIO Council, 2003). Det ska även skapas förutsättningar från ledningsstöd samt skapa ett arbetsteam som kommer att involveras i arbetet.
Det är viktigt att se över att arbetet ger värde till organisationen som helhet (Leganza, 2003;
CIO Council, 2003), något som vi anser måste beröra samtliga arkitekturvyer inom EA.
Inom samtliga organisationer vi har varit i kontakt med arbetar med att grunda allt arbete
utifrån uppsatta strategier och mål. Rollen som EA besitter är att se till så att utvecklingsprojekt följer de riktlinjer som är uppsatta inom organisationen, samt ge en bild av hur arkitekturvyer påverkas av förändringen.
Analysera nuläge samt målbild
När väl ett förändringsinitiativ startats upp det viktigt att skapa en vägledning i hur arbetet
ska bedrivas. Det krävs således en bild av hur arkitekturer ser ut i nuläget att utgå ifrån
(CIO Council, 2001). För att skapa ett nuläge krävs att information inhämtas direkt från
källan inom verksamheten, detta inom de arkitekturer som berörs.
En målbild ska sedan skapas för att skapa en bild av hur förändringen är tänkt att se ut i ett
framtida skede. Detta arbete påvisar en vision av hur processer, information och teknik bör
utvecklas för att följa de strategier och mål som utformats av organisationen (CIO Council,
2001). Vi vill påpeka att detta är just en vision, det är inte säkert att målbilden kommer att
uppfyllas. Restriktioner inom organisationen kan bidra att visionen inte kan uppfyllas, exempelvis beroende på restriktioner inom teknik eller av juridiska skäl.
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När nuläge samt målbild är framtagen sker analys av vad som behövs för att fylla de gap
som uppkommit. Via en gapanalys framgår vad det är som krävs för att lyckas att uppfylla
målbilden (CIO Council, 2001).
Vi har sett att analysarbete är en viktig del inom utveckling via EA och arbetas aktivt med
inom samtliga organisationer vi varit i kontakt med. Nuläget, som utgör en grundarkitektur,
är viktig för att få en bild av hur verkligheten ser ut. Via att se över nuläget går det att få en
uppfattning om som kan förbättras. Att skapa en målbild bidrar med ett önskat läge för
verksamheten, detta utifrån organisationens önskemål.
Planera för lösning
När gap är identifierade och analyserade är nästa steg att se över hur lösningen ska utformas rent praktiskt. Det som ska tas fram är en plan för hur arbetet ska ske utifrån en process som stegvis visar hur lösningen ska uppfyllas (CIO Council, 2001). I detta skede bör
en implementationsplan tas fram. Implementationsplanen ska ligga till grund för hur arbetet ska bedrivas. Det är även viktigt att se över hur förändringarna kommer att påverka organisationen i stort, detta via att se över hur verksamhetens processer och system kommer
att påverkas av lösningen (TOGAF, 2009). Även pågående och planerade projekt måste tas
i akt vid framtagandet av implementationsplanen (CIO Council, 2001).
Planering av genomförandet är något som vi sett utnyttjas genomgående inom de organisationer vi varit i kontakt med. Genom att ha tagit fram en klar bild av vad som krävs för en
lösning går det att lägga fram lösningsförslag på hur denna ska implementeras utifrån de
förutsättningar som råder. Det är viktigt att se över att lösningen följer uppsatta strategier
och mål, samtidigt som de stödjer andra arkitekturer.
Uppföljning
Vi har utifrån våra intervjuer funnit att det är viktigt att följa upp utvecklingsprojekt. Inom
Skanska arbetas det aktivt med under implementeringens gång stämma av och se till att
lösningen följer de lösningsförslag om satts upp, något som säkrar att inte lösningen avviker från den målbild som tagits fram.
När lösningen är genomförd är det viktigt att se till att de förändringar som skett återförs in
i berörda arkitekturer. När detta är gjort skapas ett nytt nuläge som blir den nya grundarkitekturen. Detta är något som både Skanska och Posten jobbar utefter.
Ramverk som metod
Som vi påtalat tidigare i analysen kan ramverk inkludera metoder som stödjer arbetet med
EA. Den metod som vi belyst är TOGAF som via ADM vägleder EA med sin iterativa
process (TOGAF, 2009). Fördelen med att välja ett ramverk som inkluderar en metod är
att det redan finns en existerande processer att utgå ifrån. Detta medför att vitala delar
inom EA inkluderas och inte förbises. Ramverk kopplar även till arkitekturvyer (Harris,
2008) samt tillför stödjande funktioner (Harris, 2008; Schekkerman, 2004b).
Avslutande diskussion
Inom de organisationer vi har undersökt använder Posten och Skanska av redan etablerade
utvecklingsmetoder som finns inom organisationen. Dessa metoder har anpassats efter organisationens förutsättningar. EA-arbetet har således inkluderats i dessa metoder, något
som medför att det inte resulterar i någon större förändring i arbetsgången för utvecklingsprojekten. Vi anser att det ett bra sätt att inkludera EA inom redan etablerade utvecklings-
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metoder, något som medför att EA-arbetet blir en mer naturlig del för verksamheten och
tas på så sätt etablerar sig i organisationen.

5.5

Roller

För att arbeta ett EA är det viktigt att definiera roller över hela organisationen som tillsammans kan
skapa en helhetssyn (Sundblad, 2005). Nedan har vi tagit fram de roller som vi funnit vitala för EA
inom teori och jämfört med roller som vi funnit inom de organisationer vi varit i kontakt med. Vi har
märkt inom våra intervjuer att roller betecknas olika beroende inom vilken organisation de verkar inom.
Via analys har vi delat upp dessa roller utifrån deras ansvarsområden och inte via dess titel. Vi har även
valt att sammanfatta roller som vi anser ligga nära varandra ansvarsmässigt inom rubriker.
CIO
Rollen som en CIO besitter är att ansvara för en organisations arbete inom IT. Rollen ska
styra verksamheten utifrån de IT-strategier som tagits fram genom ledarskap, innovationstänk och verksamhetskännedom (IBM, 2008b). Vi anser att CIO är viktig som styrande roll
inom EA arbetet. Langenkamp (2009) påvisar att den största faktorn till att EA misslyckas
är brist på stöd inom ledande positioner. En CIO som sitter med i ledningsgrupper skapar
även ett starkare band till organisationens styrning, något som gynnar arbetet med att nå ut
med EA till hela verksamheten.
Av de organisationer som vi har kontaktat återfinns rollen som CIO inom Nordea och
Posten. På Nordea sitter denna roll på koncernnivå och har det övergripande ansvaret över
hur arbetet med EA bedrivs som helhet för organisationen. Arbetet innefattar även att planera för hur projekt ska styras ur ett EA perspektiv. Inom Posten är rollen inte involverad
direkt inom EA, men ger sitt fulla stöd för arbetet.
Enterprise Architect och Verksamhetsarkitekt
Vi ser att dessa båda roller är nära besläktade med varandra. Det som skiljer rollerna åt är
ur vilket perspektiv av EA de arbetar utifrån. Enligt Sundblad (2009) har en Enterprise Architect ett ansvarområde som är mer övergripande utifrån EA, detta oftast på koncernnivå
och med en nära kontakt med ledande roller inom organisationen. Rollen arbetar med att
strukturera de olika arkitekturer som arbetas inom organisationen och styra dessa utifrån
uppsatta mål och strategier.
En verksamhetsarkitekt arbetar däremot närmare verksamheten och ser över hur denna utförs och hur den kan utvecklas för att ske effektivare (Sundblad, 2009). Rollen ska även ta
hänsyn till uppsatta mål och strategier inom sitt arbete (Sundblad, 2005). Något som vi ser
är gemensamt för båda dessa roller är det övergripande bild de måste besitta om verksamheten. Rollerna innefattar även att agera samordnare för en organisation, detta både från att
ha en förståelse för strategier och mål, verksamhetens processer och information samt hur
IT är strukturerad och brukas (Sundblad, 2005; Sundblad, 2009). Vi menar i och med detta
att ingen av rollerna behöver vara experter på respektive område, utan snarare ha en förståelse för hur dessa samverkar.
Vi kan se att det finns både Enterprise Architects och Verksamhetsarkitekter finns inom de
organisationer som vi har undersökt. Rollen som Enterprise Architect återfinns i samtliga
organisationer, dock under olika benämningar. Inom Nordea går rollen under benämningen Business IT Architect medan Posten använder namnet Enterprise Architect. Skanska
Sveriges roll Verksamhetsarkitekt besitter till viss del samma ansvar som en Enterprise Ar-
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chitect. Det som är gemensamt för dessa roller är dess ansvarsomfång. Dessa roller har ett
övergripande synsätt över EA som har stort fokus på helhetsbilden utifrån strategier och
mål samt besitter en nära kontakt med styrande roller (som exempelvis CIO).
Verksamhetsarkitekter återfinns inom Skanska och Posten och inom Nordea (där med titeln Business Architect). Denna roll har en närmare förankring till verksamheten och ansvarar över främst processer och information som berör denna. Organisatoriskt ligger
Verksamhetsarkitekterna oftast under BU, frånsett Skanska Sverige. Posten och Nordea har
även en roll kallad Informationsarkitekt (Information architect), något som vi anser ligger
inom samma ansvarsområde som en Verksamhetsarkitekt. Rollen ansvarar för att se över
informationsmodeller, något som även en Verksamhetsarkitekt kan ansvara över (något
som är fallet inom Skanska).
Infrastructure Architect & Application Architect
Rollen som Infrastructure Architect bidrar med att utarbeta den infrastruktur som råder mellan
plattformar, IS, databaser och nätverk. Arbetet med detta är att se över hur den bästa möjliga infrastrukturen kan utformas utifrån krav från verksamhetens processer samt de lösningar som finns att tillgå inom organisationen (Sundblad, 2005). Vi ser därmed att kopplingen är nära till Application Architect som ansvarar för att underhålla, strukturera och vidareutveckla en organisations mjukvara. Även denna roll måste ta hänsyn till de behov angående mjukvaran som uppmärksammats utifrån verksamheten (IBM, 2006). Inom båda dessa roller krävs en förståelse för hur verksamheten har för krav på en lösning, samt redan
existerande tekniska lösningar.
Det samlade arbetet som beskrivs genom rollerna ovan återfinner vi hos Skanska och Posten återfinns rollen IT-arkitekt. Vi har sett att denna roll är svårdefinierad och varierar mellan organisationer, men har dock ett övergripande ansvar över IT och dess relationer. Inom
Nordea återfinns rollen Technical Architect som arbetar både med infrastrukturer samt
med frågor relaterade till IT. Inom Posten finns även rollen för Systemarkitekt som besitter
samma ansvarsområde som en Infrastructure Architect, det vill säga kunskap om integrationer och plattformar.
Nordea innehar rollen Software Architect som besitter samma roll som en Application Architect. Denna roll har ansvaret för den slutliga designen av lösningen inom projekt som
bedrivs i organisationen.
Solution Architect
Solution Architect ansvarar för att skapa lösningar utifrån en verksamhets behov som ger
ett värde för organisationen. För att skapa en lösning som stödjer en hel organisation är det
viktigt att se över samtliga intressenters behov (Bouge, 2005). Enligt oss är det svårt att finna en lösning som fyller samtliga krav från verksamheten. Det är därmed viktigt att ta vara
på den helhetsbild som EA bidrar med och därigenom skapa lösningar som i slutändan följer de övergripande mål och syften som har satts upp via antingen strategier från antingen
affärsverksamheten eller från IT.
Inom de organisationer vi har undersökt återfinns Solution Architect inom både Nordea
och Posten (benämnt som Lösningsarkitekt). Dessa båda med ansvaret för att ta fram lösningar som stödjer verksamheten.
Security Architect
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Detta är en företagsövergripande roll som ansvarar för säkerheten inom en organisation.
Rollen innefattar ett brett spektra mjuka delar som personal till mer tekniska IT-lösningar.
En Security Architect måste således se över hur samtliga komponenter tillsammans skapar
en säkerhetsarkitektur, detta utifrån de strategier och mål som framkommit från organisationen (Sherwood, Clark & Lynas, 2009).
Nordea använder sig av Security Architect, en roll som är belägen på koncernnivå.
Verksamhetsexperter
De roller som vi har belyst ovan är nära förankrat med arbetet direkt kopplat till ett EA.
Något som inte framkommer är de verksamhetsexperter som arbetar inom organisationen.
Både Skanska och Posten arbetar aktivt med att förankra EA-arbetet hos verksamhetsexperter och på så sätt etablera EA i organisationen, detta främst genom processägarskap.
Langenkamp (2009) påvisar både att det är viktigt att engagera roller inom hela organisationen för att på så sätt skapa den helhetssyn som är avgörande för EA samt att förankra arbetsuppgifter hos verksamheten. Det sistnämnda resulterar i bättre kvalité för EA arbetet,
detta i och med att information hämtas direkt från källan av roller inom den. Vi anser att
verksamhetsexperter ska identifieras och utnyttjas under EA-arbetet, något som bidrar till
fullständiga och sanningsenliga arkitekturer.
Avslutande diskussion
Roller är något som inkluderas inom Organizational Architecture. Inom denna arkitektur
struktureras rollerna inom en organisation för att se över att de stödjer det arbete inom hela
EA (Iyer & Gottlieb, 2004). Detta är enligt Lapkin (2009) viktigt för att skapa en övergripande förståelse för verksamheten och få rollerna att skapa ett gemensamt värde. Som vi
tidigare påvisat är Organizational Architecture kopplad till samtliga arkitekturvyer inom en
organisation, något som medför att det måste existera roller som med sin kompetens fyller
alla områden.
För att påvisa detta har vi valt att placera de roller vi uppmärksammat i vår modell över arkitekturvyer (Figur 5.2). Staplarna påvisar inom vilket omfång rollen är direkt involverad.

Figur 5.2 Roller inom arkitekturvyer (egen modell).
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CIO är en roll som har fokus på strategisk nivå, men bör dock även vara medveten om
både processer, information och teknik inom verksamheten. Rollen sträcker sig således
över samtliga vyer. Detta gäller även Security Architect som måste inkludera samtliga aspekter
inom säkerhetslösningar. För Enterprise Architect /Verksamhetsarkitekt är spannet över arkitekturvyer stort. Vi har sett att denna roll är länken mellan strategisk- (Business Architecture) till teknisknivå (Technology Architecture), och samordnar dessa inom Process Architecture. Mer fokus på teknik och lösningar innehar Infrastructure-, Application- samt Solution Architect. Dessa är de som assisterar till framtagandet av lösningar, något som kräver både förståelse för verksamhetens processer och informationsbehov samt hur system fungerar.
Verksamhetsexperter finns inom samtliga arkitekturvyer, detta beroende på vilken kompetens de besitter.
Som Figur 5.2 visar ser vi att roller överlappar varandra inom arkitekturerna. Vi anser att
det är av största vikt att skapa samarbete dessa roller emellan. Utan ett nära samarbete finns
risken att fokuseringen på uppsatta mål försvinner och styrningen mellan strategier och IT
går förlorat. Detta medför att EA-arbetet mister sin funktion och inte bidrar med den helhetslösning över organisationen som krävs.
Roller som vi funnit vara viktig för EA är Enterprise Architecture och Verksamhetsarkitekt. Dessa roller agerar samordnare inom EA och binder ihop Business-, Process- och
Technology Architecture. Rollen agerar enligt oss som en motor för EA som håller allt
samman. Mycket av ansvaret för ett EA ligger hos just denna roll som med sitt helhetstänk
strukturerar EA-arbetet.

5.6

Kontext

Som vi tidigare uppmärksammat finns det inget område som är helt generiskt inom ett EA. Mycket av de
modeller, koncept och metoder som vi uppmärksammat beskriver vad som bör inkluderas inom varje område, dock ej någon lösning som går att implementera direkt i en organisation.
Vi vill således påpeka att EA inte är något koncept som enbart är att införa i en organisation, utan det krävs mycket arbete med att se över de förutsättningar som råder innan arbetet kan initieras. Speciellt viktigt är detta inom områden som är styrande. Exempelvis kan
ett ramverk eller en metod som implementeras i fel kontext i värsta fall bidra med att arbetet bedrivs åt en riktning som organisationen motsätter sig. Arbetas det inte utefter organisationens strategier kommer arbetet med EA få svårt att etablera sig i organisationen.
Inom andra områden är det inte lika viktigt att ta kontexten i fokus. Inom styrning och roller finns dessa oftast redan inom organisationer. Styrningen i sig utförs ständigt inom organisationen, även om det inte är direkt förankrat inom EA. Detta är således inget unikt för
just EA. Roller grundar sig mångt och mycket i den metod som används, och formas därför utefter denna. Det framkommer ofta under arbetets gång vilken kompetens som krävs
för EA-arbetet. Inom uppbyggnaden av de arkitekturvyer som ska inkluderas utgår detta
främst utifrån hur organisationen är strukturerad. Finns det således ett stort fokus på att
arbeta inom tekniska delar är det naturligt att bygga tydligare arkitekturer inom detta område.
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6

Slutsatser

Modellen nedan (Figur 6.1) beskriver de områden som bör inkluderas vid införandet av EA i en organisation.
Modellen är uppbyggd inom tre huvudområden: kärnområden, styrning samt kontext:
Kärnområden för EA är ett kluster bestående av sub-områdena arkitekturvyer, ramverk, roller
samt metod. Anledningen till detta kluster är att de innehåller det som är direkt kopplat för
ett EA-arbete, det vill säga de initiativ som måste anpassas direkt till EA som begrepp.
Styrning däremot är något som sker generellt inom en organisation och inte är direkt kopplat till just EA. Inom styrning finns tre kategorier som bearbetar styrning på ett unikt sätt.
För att förtydliga att EA måste bedrivas utifrån en organisations unika förutsättningar ligger kontext som ett eget område som påverkar övriga områden.

Figur 6.1 Områden inom EA (egen modell).

Arkitekturvyer används för att se över innehållet inom ett EA inom specifika arkitekturer,
något som underlättar styrandet av EA-arbetet.
Vi rekommenderar att använda följande vyer:
Business Architecture – för att styra resterande vyer med strategier och mål.
Process Architecture – för att strukturera verksamhetens processer och information.
Technology Architecture – för att relatera IT inom organisationen.
Organizational Architecture – för att stödja samtliga vyer med nödvändig kompetens.

56

Samtliga vyer måste inkluderas och samverka inom användandet av EA.
Ramverk används som verktyg för att utveckla EA inom en organisation, detta genom
strukturering och klassificering av information samt ge vägledning via metod.
Utveckling av EA kan bedrivas utan inblandning av ramverk, utifrån väl definierade metoder. Vi rekommenderar användandet av ramverk vid initiering av EA, för att få en bättre
vägledning i arbetet.
•

Ramverk ska stödja samtliga arkitekturvyer.

• Flera ramverk kan kombineras för att tillsammans skapa ett större värde för organisationen.
Styrning säkerställer de nödvändiga förutsättningar för, samt utveckling av, arbetet med EA.
Detta innefattar ledningsstöd, kommunikation samt projektstöd.
• Framtagandet av en kommunikationsplan är kritiskt för att nå ut till samtliga intressenter.
• Projektstöd underlättar kommunicering av EA-arbetet.
• Kommunikation samt projektstöd skapar tillsammans en grund för att utarbeta
samt bibehålla ledningsstöd.
Metod används för att på ett strukturerat sätt arbeta med EA inom organisationen. En EA
metod är beroende av organisationens kontext, dock finns det fyra generiska punkter som
ska vara med.
Skapa förutsättningar - ligger till grund för det fortsatta projektarbetet genom stöd
från ledning, roller inom projekt samt projektets förhållande till uppsatta strategier
och mål inom organisationen.
Analysera nuläge & målbild – används för att se över vad det är som behöver utföras
för att lösningen ska implementeras.
Planera lösning – behövs för att se över hur lösningen ska implementeras.
Uppföljning – är viktigt för att se att lösningen följer målbilden samt återförs i organisationens arkitekturer.
•

Ramverk med tillhörande metod kan stödja EA-arbetet med tydliga riktlinjer och
stödfunktioner.

Roller krävs för att bedriva EA-arbetet. Dessa roller varierar mellan organisationer. Exempel
på roller som kan inkluderas i ett EA är Enterprise Architect, Verksamhetsarkitekt, CIO,
Infrastructure Architect, Application Architect, Solution Architect, Security Architect &
Verksamhetsexperter.
• Enterprise Architect/Verksamhetsarkitekt är en viktig roll för att samordna EA-arbetet
samt styra arbetet utifrån uppsatta strategier och mål.
• Verksamhetsexperter är viktiga för att stödja och förankra EA i verksamheten.
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• Ett nära samarbete mellan samtliga roller är viktigt för att stödja EA:s styrande
funktion.
• Roller inom EA måste vara förankrade inom samtliga arkitekturvyer.
Kontext måste tas i akt för samtliga områden inom modellen. Det finns inga färdiga områden som enbart går att implementera inom en organisation, utan dessa måste anpassas efter
de förutsättningar som råder.

6.1

Avslutande reflektion och fortsatt forskning

Avslutningsvis vill vi fastställa att EA är ett oerhört komplext område. Många av de modeller, metoder och perspektiv inom EA som vi har stött på under arbetet med denna uppsats,
är oftast framtagna utifrån ett specifikt synsätt på EA. Dessa modeller, metoder och perspektiv utgår allt som oftast även ifrån ett visst område inom, eller en specifik del av, EA.
Anledningen till att vi valde att starta med en helhetssyn av begreppet, var i hopp om att
försöka skapa en klarhet i alla de områden som EA utgörs av. Har vi väl gjort detta, så tror
vi att helhetsperspektivet kan skapa en grund för arbetet som senare sker på en mer detaljerad nivå.
Vi måste även påpeka att vi tror på konceptet med EA. Om det i framtiden kommer
benämnas just EA eller något helt annat är ganska oväsentligt, så länge det bereds utrymme
för tankarna bakom konceptet. Att ha en karta över organisationens uppbyggnad, struktur,
processer, information, system skulle underlätta och möjliggöra en hel del enligt oss. Framförallt så ger det en större transparens vad gäller de beslut som tas och hur de påverkar organisationen.
Inom vår modell har vi funnit de områden som ett EA är uppbyggt av. Som vi påpekat är
dessa områden till stor del baserade på den kontext som organisationer befinner sig inom.
Det går således att kombinera olika varianter av dessa områden för att skapa ett EA som är
anpassat utefter organisationen. Mycket av det som kan ses som kontext är beroende på
vilken företagskultur samt vilken struktur en organisation besitter. Vi ser ändå att det bör
finnas någon gemensam nämnare som påvisar att en viss bransch använder liknande komponenter inom EA. Vi drar dessa slutsatser utifrån jämförelsen mellan Posten och Skanska,
två organisationer som påvisade stora likheter gällande synen på processer och information.
Som vidare forskning skulle vi rekommendera att via vår modell gå ett steg längre och påvisa rekommendationer för hur specifika branscher kan använda EA för att lyckas med konceptet. Det skulle även vara intressant att utveckla vår modell genom att använda den i
framtida EA-införanden och därigenom kunna skapa branschspecifika modeller utifrån vår
modell.
Något som vi anser är intressant att forska mer inom är hur andra områden inom ITstyrning kan kombineras med EA. I dagens läge finns det flertalet olika metoder för att styra IT så att organisationer kan öka sin effektivitet och reducera kostnader. Hur kan dessa
metoder samverka med EA för att skapa ett mervärde för organisationer?
Ramverk är något som diskuteras mycket inom EA. Till dags dato är det främst TOGAF
som benämns som det primära EA-ramverket. TOGAF är dock enbart ett utav en stor
mängd med ramverk som stödjer EA. Vad är det som skiljer ramverk åt, vilka olika fokus
har respektive ramverk och hur kommer ramverkens inverkan på EA att se ut i framtiden?
Dessa frågor är enligt oss intressant att reda ut och fördjupa sig inom.
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Bilaga 1 Intervjuguide
Bakgrund
Vad är er definition av Enterprise Architecture (EA) och vilka områden fokuserar ni på i
detta arbete?
Hur länge har ni arbetat med EA?
Hur uppstod initiativet till arbetet med EA?
Är EA en egen funktion eller återfinns den rent organisatoriskt under någon annan del?
Ledningsstöd
Har arbetet med EA fullt stöd från ledningen?
Hur fungerar detta stöd? (gemensamma forum, ansvarsförhållanden etc.)
Mål & Strategier
Finns det en uttalad målbild över vad arbetet ska uppfylla?
Hur arbetas det med att kommunicera ut denna målbild till olika intressenter?
Hur ser strategierna för att nå målbilden ut?
Vem eller vilka styr över de krav som ställs på funktionen och ert arbete?
Arbetar EA efter egna mål och strategier eller kommer dessa från annat håll? Hur ser detta
arbete med mål och strategier ut?
Roller & Funktioner
Vilka roller och vilka funktioner är aktiva i arbetet med EA?
Vilka externa roller är involverade i arbetet med EA?
Finns det roller eller kompetenser som ni anser er sakna idag?
Arbetssätt
Vilka hinder eller svårigheter ser ni främst med EA-arbetet den närmaste tiden?
Finns det kommande förändringar som är troliga att påverka EA-arbetet?
Arbetar ni aktivt med att kommunicera ut arbetet som bedrivs inom EA?
Hur hanterar ni feedback gällande ert arbete? I vilka sammanhang är feedback viktigt för er
och hur tar ni tillvara på den?
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