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Sammanfattning 
 
Begreppet Enterprise Architecture (EA) har blivit allt vanligare inom företagen idag och syftar 
till att beskriva ett företags struktur på ett standardiserat sätt. Att implementera EA inom ett 
företag är ett sätt att kunna beskriva hur olika verksamheter påverkar varandra och hur man 
genom att definiera enhetliga processer och riktlinjer, framförallt i kopplingen mellan IT-
verksamheten och affärsverksamheten, kan effektivisera verksamheten.  En välfungerande 
EA är en enorm tillgång för ett företag när det gäller att t.ex. hitta sätt att använda IT-
verksamhetens fulla potential. När EA däremot inte fungerar bra, kan det leda till en enorm 
dränering av värdefulla organisatoriska resurser. Alltför ofta är det senare fallet vanligare. 
 
Med EA är det lättare att förstå hur beslut som fattas inom en verksamhet påverkar andra 
verksamheter och på så sätt öka ett företags proaktivitet och effektivitet. Genom att 
kartlägga vilka EA-ramverk som finns på marknaden i dagsläget och hur en implementation 
av ett EA-ramverk kan påverka arbetssätten inom SL, ger jag i detta examensarbete en 
beskrivning av hur ett EA-ramverk kan implementeras i ett företag med avseende på behov 
och förutsättningar.  
 
Det ramverk som jag tror lämpar sig bäst för SL att använda sig av för att etablera ett EA-tänk 
inom företaget är TOGAF. TOGAF är ett etablerat metodramverk som också har en relativt 
väldefinierad ontologi, d.v.s. en beskrivning av vilka komponenter som en verksamhet bör ha 
och dess relationer. TOGAF är också ett generiskt ramverk som är avsett för att användas i 
en mängd olika miljöer vilket ger en möjlighet för integration med andra ramverk. TOGAF ger 
slutligen också ett flexibelt och utbyggbart innehåll vilket ger möjlighet att på bästa sätt 
kunna leverera en skräddarsydd metod som kan integreras i de processer och strukturer som 
finns inom företaget. 
 
Resultaten från den behovsanalys som utförts inom examensarbetet visar att det finns ett 
stort behov samt en stor vilja att utföra ett förändringsarbete inom SL. Av de tillfrågade 
respondenterna i intervjustudien svarade 83 % att det finns problemområden inom SL som 
behöver åtgärdas. Det mest centrala problemområdet ansåg de flesta var avsaknaden av en 
tydlig koppling mellan affärsdomänen och IT-domänerna inom SL samt vem som äger och 
förvaltar information inom företaget. När det gäller hur dessa problemområden ska åtgärdas 
svarade de flesta respondenter (76 %) att de höll med om att Enterprise Architecture är ett 
bra hjälpmedel för SL.  Många ansåg även att man behöver tydliggöra hur verksamheterna 
påverkar varandra samt förtydliga nyttan med att implementera EA inom SL. 
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Abstract 
 
The concept of Enterprise Architecture (EA) has become increasingly common within 
enterprises today and aims to describe an enterprise’s structure in a standardized way. 
Implementing EA within an enterprise is a way to describe the how various domains affect 
each other and by defining uniform procedures and guidelines, particularly in the link 
between IT-activities and business activities, you can streamline you enterprise. An effective 
EA is a huge asset for an enterprise since it enables the full usage of the business potential of 
the IT-domain. However a malfunctioning EA can lead to an enormous drain of valuable 
organizational resources. The latter is too often more common.  
 
With EA, it is easier to understand how decisions made in one domain affects other domains, 
thereby increasing an enterprise's pro-activity and efficiency. By mapping the EA frameworks 
available on the market and how an implementation of an EA framework can affect how you 
work within SL, I give in this thesis a description of how an EA framework can be 
implemented in an enterprise regarding general needs and conditions. 
 
The framework which I think is best suited for SL to use in order to establish an EA within the 
enterprise is TOGAF. TOGAF is an established methodology framework, which also has a 
relatively well-defined ontology, i.e. a description of the components that a business should 
have and its relations. TOGAF is a generic framework intended to be used in a variety of 
environments, which enables the possibility for integration with other frameworks. TOGAF 
provides a flexible and extensible content which allows it to deliver a tailored approach that 
can be integrated into the processes and structures within the enterprise. 
 
The results of the requirement analysis carried out in the thesis shows that there is a great 
need and a great willingness to perform change management within SL. Of the surveyed 
respondents in the interview study, 83% answered that there are problem areas in SL that 
needs attention. The key problem area was considered by most of the respondents to be the 
lack of a link between the business domain and IT domains within SL, as well as who owns 
and manages information within the company. As for how these problem areas should be 
addressed most respondents (76%) answered that they agreed on Enterprise Architecture 
being a good tool for SL. Many also felt the need to clarify how the domains affect each 
other and clarify the benefits of implementing EA within SL. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund till arbetet 
Begreppet Enterprise Architecture (EA) har blivit allt vanligare inom företagen idag och syftar 
till att beskriva ett företags struktur på ett standardiserat sätt. Att implementera EA inom ett 
företag är ett sätt för företaget att kunna beskriva hur olika verksamheter påverkar 
varandra. Genom att definiera enhetliga processer och riktlinjer, framförallt i kopplingen 
mellan IT-verksamheten och affärsverksamheten, kan verksamheten effektiviseras (1).    
 
Många företag beskriver redan sina processer, riktlinjer och strategiska mål samt 
sammanställer information från olika system, men detta görs inte alltid på ett strukturerat 
sätt. Verksamheterna jobbar ofta skilda från varandra med liten förankring i den 
gemensamma strategin vilket leder till ineffektivitet i arbetssätt och resursanvändning (2).   
En välfungerande arkitektur är en enorm tillgång för ett företag när det gäller att hitta 
effektiva sätt att använda IT-arkitekturens fulla potential. När arkitekturen däremot inte 
fungerar bra, kan det leda till en enorm dränering av värdefulla organisatoriska resurser. 
Alltför ofta är det senare fallet som är vanligare.  
 
Ett företag har inte råd att ignorera de potentiella fördelarna med en välstrukturerad 
Enterprise Architecture. Fördelarna med EA inkluderar exempelvis: minskade kostnader, 
ökade intäkter, förbättrade metoder och processer samt utökade affärsmöjligheter (3). Man 
har heller inte råd att ignorera riskerna att fastna i en dålig Enterprise Architecture. En 
ineffektiv arkitektur kan resultera i ökade kostnader, tekniskt dödläge och minskad förmåga 
att fatta verkställande beslut inom ett företag (3). 
 
Bakgrunden till detta examensarbete är att man inom SL definierat roller som ska arbeta 
med arkitekturfrågor inom företaget vilket kräver att processer tas fram som beskriver hur 
man arbetar med arkitekturfrågor för både verksamhetsarkitekter och IT-arkitekter. 
Funderingar kring huruvida ett Enterprise Architecture ramverk kan underlätta uppkomsten 
och struktureringen av dessa processer har därför ställts.  
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1.2 Introduktion till SL och dess verksamheter 
 
Stockholms Lokaltrafik (SL) är ett aktiebolag som helt ägs av Stockholm läns landsting (SLL) 
och har det övergripande ansvaret tillsammans med Waxholmsbolaget för all kollektivtrafik 
inom länet, inklusive båttrafik. Varje dag reser ca: 700 000 personer med kollektivtrafiken 
(tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor), och ca 8000 med den särskilda 
kollektivtrafiken som omfattar de personer som är berättigad färdtjänst (4).  
 
I takt med att samhället expanderar ställs hårdare krav på infrastrukturen och de IT-system 
som SL ansvarar över. SL har under det senaste decenniet genomgått stora förändringar och 
verksamhetens olika delar är idag mer integrerade och system och applikationer är mer 
beroende av varandra än tidigare. Visionen för IT-arkitekturen är att ha en enhetlig, 
gemensam och effektiv IT-arkitektur för att kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik till sina 
resenärer. En samordnad IT-arkitektur medför att funktions- eller kapacitetskrav tidigare kan 
identifieras och hanteras. Förutsättningarna för att rätt teknisk lösning utvecklas eller 
upphandlas blir därmed också bättre (5). SLs organisationskarta visas i Figur 1 nedan.  
 

 
Figur 1. Karta över SLs organisation (4) 

 
 
 
 



8 
 

1.2.1 IT- Utveckling (ITU) 
 
SLs IT-utveckling är en av de sektioner som finns under organisationen Strategisk Utveckling 
(Figur 2) inom SL. IT-utvecklingen ansvarar för att säkerställa att IT bidrar till största möjliga 
affärs-och verksamhetsnytta i ett långsiktigt perspektiv. Sektionen samordnar, prioriterar 
och fördelar resurser mellan trafiknära IT och administrativ IT på lång och kort sikt.  
Dessutom säkerställer de att uppföljning och analys och kostnadsutvärdering i relation till 
nytta av gjorda investeringar utförs (6). 
 
  

 
Figur 2. Karta över Strategisk Utveckling på SL (6) 

 
1.2.1 Trafiknära IT (TFIT) 

 
Förvaltning av befintliga affärer och upprätthållande av SL-trafikens infrastruktur görs inom 
Trafikförsörjningsorgansationen inom SL (Figur 3). Sektionen Trafiknära ITs roll inom detta är 
att ansvara för att leverera och förvalta trafiknära IT-system, dess tillhörande utrustningar, 
infrastruktursystem och tjänster.  
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Figur 3. Karta över trafikförsörjning (6) 

 
1.2.2 Verksamhetsstöd (VS) 

 
Sektionen Verksamhetsstöd ansvarar för att tillhandahålla metodstöd för 
verksamhetsutveckling (Figur 4). Sektionen utvecklar och förvaltar SL-gemensamma 
stödprocesser samt upprätthåller och ansvarar för SL:s avtalsregister 
 
 

 
 

Figur 4. Karta över Verksamhetsstyrning och ekonomi (6) 
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1.3 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera vilket behov SL har av ett EA-ramverk, 
samt beskriva nyttan med ett EA-ramverk och bidra med ett underlag för hur de ska gå 
vidare i implementeringen av ett eventuellt EA-ramverk.  
 
Frågeställningar som tas upp inom detta examensarbete 

 
- Vad erbjuder de redan existerande ramverken inom EA-området för lösningar? 
- Vilket Enterprise Architecture ramverk passar SL bäst? 
- Kan SL använda ett befintligt ramverk direkt eller behöver det justeras efter SLs 

organisationsstruktur? 
- Hur ska man gå tillväga för att lyckas med att implementera EA inom SL? 
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs hur examensarbetet genomförts, vilken ansats som valts samt vilka 
avgränsningar som gjorts. 
 
2.1 Ansats 
 
När en forskningsstudie av något slag ska utföras är det av stor vikt att en, för ändamålet, 
korrekt informationsinsamlingsansats väljs. Det finns ett brett litteraturutbud som beskriver 
vilken metod som bör väljas baserat på underliggande antaganden och förfaranden i 
samband med att analysera kvalitativ data. Några av de vanligaste begreppen som associeras 
med forskningsstudier är induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Nedan följer en kort 
förklaring av vad som menas med de olika ansatserna samt vilken som har valts inom detta 
examensarbete.  
 
Den induktiva ansatsen kännetecknas av att låta forskningsresultatet växa fram genom att 
samla in information om forskningsobjektet under studiens gång och empiriskt formulera en 
teori (7). En deduktiv ansats börjar med att man redan har befintliga teorier, principer och 
lagar som behandlar forskningsobjektet och att man utifrån det synsättet formulerar 
slutsatser om enskilda företeelser.  
 
Abduktion kombinerar induktion och deduktion i en tredje ansats för att behandla och 
analysera data och skapa större förståelse. Relationen mellan deduktion, induktion och 
abduktion och verkligheten visas i Figur 5 nedan. 
 

 
Figur 5. Relationen mellan teori och verklighet illustrerad av några centrala begrepp (7) 
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I detta examensarbete har jag valt att arbeta enligt en abduktiv ansats eftersom jag dels ska 
samla in information om EA under examenarbetets gång och formulera en teori utifrån det, 
dels formulera slutsatser om enskilda företeelser från befintliga teorier.  I detta 
examensarbete representeras den induktiva delen av examensarbetet av en 
jämförelsestudie av olika EA-ramverk och den deduktiva delen av skapandet av ett ramverk 
som är anpassat efter SLs organisationsstruktur. 
 
2.2 Genomförande 

 
Genomförandet av examensarbetet Ramverk för Enterprise Architecture på SL följer 
projektflödet i Figur 5 nedan och kan delas in i fem huvudfaser: Litteraturstudier, 
Nulägesanalys SL, Jämförelseanalys av EA-ramverk, Intervjustudie samt Redovisning.  
 
 

 
 

Figur 6. Projektflödet för examensarbetet 

 
Examensarbetet inleddes med skapandet av en uppdragsbeskrivning där grunden för 
examensarbetet definierades med mål, syfte, avgränsningar samt förväntade resultat. Här 
gjordes även det första utkastet på examensarbetets huvudkomponenter (se Figur 6) samt 
tidsplanen för de olika komponenterna.  
 
När uppdragsbeskrivningen godkänts av handledarna startade det första huvudsteget, 
nämligen litteraturstudien. Syftet med litteraturstudiefasen var att lägga en god teorigrund 
för de efterföljande faserna, Enterprise Architecture på SL och Jämförelseanalys av EA-
ramverk.  Detta gjordes genom att i litteraturstudiefasen studera och sammanställa 
information inom Enterprise Architecture-området.   
 
Inom fasen ”Enterprise Architecture på SL” gjordes en nulägesanalys av SLs arkitektur, 
baserat på interna dokument som behandlade SLs IT-arkitektur. Genom att jämföra SLs 
nulägesanalys med jämförelseanalysmatrisen i den efterföljande fasen (se Tabell 4 och 5) 
gjordes en bedömning av vilket ramverk som skulle passa SL bäst.  
 
Teorigrunden från litteraturstudiefasen kompletterades med information om olika 
Enterprise Architecture-ramverk i jämförelseanalysfasen. De ramverk som studerades i detta 
examensarbete var: Zachman, The Open Group Architecture Framework (TOGAF), Federal 
Enterprise Architecture Framework (FEAF), Gartner och Ministry of Defence Architecture 
Framework (MODAF). Syftet med detta var att ta fram gemensamma artefakter som dessa 
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ramverk behandlar. Dessa artefakter redovisades i en jämförelsematris (se Tabell 4) som 
presenterades för IT-utvecklingsavdelningen på SL.  
  
För att mäta behovet av Enterprise Architecture inom SL gjordes en enkät- och intervjustudie 
med tolv respondenter från de olika domänerna inom SL; affär, verksamhet, information, 
applikation och infrastruktur (se Figur 23). En enkätstudie med information om Enterprise 
Architecture, information om generella problemområden som EA behandlar samt ett förslag 
på hur ett EA-ramverk skulle kunna se ut inom SL skickades ut till respondenterna innan 
intervjun tog vid (se Appendix B). Syftet med intervjustudien var att möjliggöra en diskussion 
kring enkätstudiefrågorna. Inom intervjustudiefasen säkerställdes även att de artefakter som 
valts, det sätt som de definierats på samt att nyttan med införandet av ett EA-ramverk var 
förståeligt för personer inom SL.   
 
För att säkerställa att examensarbetet höll hög validitet och reliabilitet användes ett brett 
litteraturutbud. Dessutom utfördes flertalet intervjuer och redovisningar under 
examensarbetets gång för att säkerställa att undersökningen överensstämmer med det 
uppställda syftet och svarar på frågeställningarna.  När resultatet med examensarbetet 
uppnåtts redovisades slutrapporten inom redovisningsfasen.   
 
2.3 Datainsamling 

 
Inom detta examensarbete har två olika datainsamlingsmetoder använts; primärdata samt 
sekundärdata. Det som skiljer primärdata och sekundärdata åt är närheten till 
informationslämnaren. Ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar kallas 
primärdata och övrig information för sekundärdata (7). Primärdatan inom detta 
examensarbete har samlats in genom en enkätstudie och en intervjustudie. Sekundärdatan 
inhämtades från vetenskapliga artiklar, avhandlingar, böcker om EA-området, 
universitetsbibliotek samt internet.  
 
För att kunna kartlägga behovet av ett EA-ramverk för SL på bästa sätt kommer den 
empiriska studien inom detta examensarbete att utföras i två olika huvuddelar: enkätstudie, 
intervjustudie och fallstudie. Syftet med studien är att kunna svara på de frågeställningar 
som har ställts upp inom detta examensarbete (se kapitel 1).  
 
Huvuddelarna inom den empiriska studien beskrivs mer utförligt nedan. 
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2.4 Enkätstudie 
 
För att kunna utvärdera vad SL har för behov av ett EA-ramverk, samt beskriva nyttan med 
EA utfördes en enkätstudie. Enkäten är utformad som en postenkät (7) där de uttänkta 
respondenterna först kommer att svara på enkätfrågorna utifrån ett SL-perspektiv och sedan 
kommer samma frågor att diskuteras i den efterföljande intervjustudien.  
 

2.4.1 Utformning av enkätstudien 

 
Enkätfrågorna baseras dels på de artefakter som tagits fram under jämförelseanalysfasen (se 
projektflödet i Figur 6 ovan), dels på den gjorda nulägesanalysen av SL:s arkitektur. 
Eftersom respondenterna kommer att ha olika hög grad av förkunskaper inom området är 
det viktigt att frågorna är tydligt ställda samt att en generell introduktion om EA-området 
skickas ut innan enkätstudien.  
 
Enkäten (se Appendix B) inleds med allmänna frågor kring vilken organisatorisk enhet som 
respondenten tillhör (se Urval) samt hur länge som respondenten har jobbat inom SL, för att 
senare gå över i generella frågor om EA och slutligen mer avancerade domänspecifika frågor. 
Varje fråga inleds med de svarsalternativ som frågan skall besvaras med. Gemensamt för alla 
frågor är att de följer samma skala, 1-4 samt alternativet vet ej, där 4 representerar den 
högsta mognadsgraden och alternativet vet ej svarar mot att respondenten tycker att de 
besitter för lite information om ämnet för att kunna ta ställning till frågan.  
 
Utöver huvudfrågan finns det ytterligare en fråga där respondenten kryssar i hur viktig 
han/hon tycker att frågan är utifrån respondentens egna perspektiv. Anledningen till att ha 
med hur viktig respondenten tycker att frågan är, syftar till att få en bättre uppfattning om 
nyttan som beskrivits i undersökningsenkäten.  
 

2.4.2 Urval 

 
Urvalet av respondenter för enkätstudien har gjorts dels med avseende på de domäner 
(affär, verksamhet, information, applikation och infrastruktur) som finns representerade i 
arkitektur-nivåbilden i undersökningsenkäten (se Appendix B), dels med avseende på vilken 
förkunskap om EA som respondenterna besitter. För att kunna ge en korrekt bild av hur EA 
uppfattas av SL-anställda är det viktigt att enkäten och intervjun inte enbart riktar sig till 
exempelvis IT-arkitekter. Eftersom ett av de främsta målen med EA-arbete är att överbrygga 
det gap som finns mellan affären och IT-verksamheten kommer personer från 
affärsverksamheten utan förkunskaper om EA att väljas. Inom de mer tekniska skikten 
(information, applikation och infrastruktur) har respondenterna en tydligare bild av vad EA 
innebär. Totalt kommer tolv personer från de olika domänerna att intervjuas och dessa 
redovisas i tabellen nedan.  
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Område Namn Roll Enhet 
Affär Respondent 1 Sektionschef SU Affärsutveckling 
Verksamhet Respondent 2 Trygghet och säkerhet Trafikförsörjning 
  Respondent 3 Verksamhetsarkitekt Verksamhetsstyrning 
 Respondent 4 Verksamhetsarkitekt Verksamhetsstyrning 
Information Respondent 5 IT-Säkerhetsansvarig Strategisk Utveckling 
  Respondent 6 IT-förvaltningsansvarig Verksamhetsstyrning 
Applikation Respondent 7 Arkitekt/Konsult Trafikförsörjning  
  Respondent 8 Arkitekt/Konsult Trafikförsörjning 
  Respondent 9 IT-Specialist Trafikförsörjning 
Infrastruktur Respondent 10 Arkitekt/Konsult Trafikförsörjning 
  Respondent 11 Affärsområdesansvarig Trafikförsörjning 
 Respondent 12  Affärsområdesansvarig Trafikförsörjning 

 
 

Tabell 1. Personval, enkät- och intervjustudie på SL 

 
2.5 Intervjustudie 

 
Intervjustudien efterföljer enkätstudien och har som syfte att undersöka om de 
problemområden som identifierats i jämförelseanalysfasen överensstämmer med de 
problemområden som enkätstudierespondenterna på SL identifierat. Det frågeformulär som 
intervjustudien baseras på är samma formulär som i enkätstudien (se Appendix C). En fördel 
med att ha intervjustudien i anslutning till enkätundersökningen är att respondenterna 
under intervjun har möjlighet att ställa frågor om eventuella oklarheter i 
enkätundersökningen samt chansen att utveckla sina svar.  
 
Intervjufrågorna inom examensarbetet har haft både en hög grad av standardisering samt 
strukturering då målet har varit att göra en kvantitativ analys av resultaten. Patel och 
Davidson (7) definierar hur en intervjustudie kan se ut i Figur 7 nedan: 
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Figur 7. Exempel på olika typer av intervjuer (7) 

 
2.5.1 Genomförande 

 
Innan varje intervju genomfördes en enkätstudie. I samband med detta skickades en 
enkätfrågeformulär samt en kort beskrivning av bakgrunden, enkätstudiens syfte samt en 
beskrivning av respondenternas deltagande ut. Detta gjordes för att försäkra att 
respondenterna, oavsett förkunskaper inom Enterprise Architecture området, hade insikt i 
vad som skulle komma att behandlas under intervjun.  
 
Stort fokus har lagts på att språket ska vara enkelt att följa och att frågorna ska vara tydligt 
formulerade så att det inte ska gå att missuppfatta vad som menas. För att effektivisera 
genomförandet av intervjun har även antalet frågor setts över så det inte ska kännas 
tröttsamt för respondenterna att medverka under intervjun. 
 
För att registrera intervjusvaren kommer kortfattade anteckningar att göras under intervjun. 
Intervjufrågorna är utformade så att intervjun inte bör ta mer än 45 min att genomföra.  
 

2.5.2 Urval 

 
Respondenterna för intervjustudien är samma personer som svarat på enkäten i 
enkätundersökningen (se Urval, Enkätundersökning ovan). 
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3 Teori 
 
I detta kapitel beskrivs begreppen Enterprise Architecture samt Enterprise Architecture-
ramverk. Dessutom utförs en analys av de vanligaste EA-ramverken (Zachman, TOGAF, FEAF, 
Gartner och MODAF).   
 
3.1 Enterprise Architecture (EA) 

 
För cirka 20 år sedan började man inom näringslivet att prata om ett nytt område kallat för 
Enterprise Architecture (EA). Detta område skapades för att kunna hantera den ökade  
tekniska komplexiteten inom företag idag och för att effektivisera sitt arbetssätt (8). Alltmer 
komplexa IT-system ställer stora krav på arkitekturen inom ett företag (9), utan en bra 
arkitektur är det svårt att uppnå framgång (10). Arkitektur definieras av Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) som: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Med andra ord kan alltså arkitektur definieras som en beskrivning av vilka komponenter som 
ett företag är uppbyggt av och hur de påverkar varandra.  
 
Enterprise Architecture beskriver ett företags struktur ur olika perspektiv genom att 
identifiera nödvändiga huvudkomponenter inom företaget. EA ger en helhetsbeskrivning av 
hur olika domäner (affär, verksamhet, information, applikation och infrastruktur) inom ett 
företag påverkar varandra genom att definiera enhetliga processer och riktlinjer (11). 
Insikten om att ett beslut som fattas i någon av företagets olika domäner påverkar de andra 
domänerna och i slutändan företagets gemensamma struktur är viktigt inom ett 
välfungerande EA-arbete.  
  
Det som har uppmärksammats som centralt i arkitekturarbeten överlag är att man vill 
integrera IT-modeller med verksamhetsmodeller för att på ett bättre sätt stödja och utveckla 
företagets organisation samt affärs-, information och infrastrukturprocesser. Man kan säga 
att Enterprise Architecture är ”kittet” mellan affären och IT (Figur 8) (12). 
 
 
 
 
 

“Architecture is the fundamental organization of a system, 
embodied in its components, their relationships to each other and 
the environment, and the principles governing its design and 
evolution”.  
 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
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Figur 8. EA är "kittet" mellan affär och IT (12) 

 
Företag som genomgår en förändringsprocess med målet att bli effektivare i sin verksamhet 
genom bättre strategisk planering och ökad kontroll ser ofta EA som ett möjligt alternativ för 
att åstadkomma detta. Generella problemområden som EA behandlar och som kan ligga till 
grund för ett EA arbete kan exempelvis vara: 
 
 

- Avståndet mellan affär och stödjande IT är onödigt långt vilket leder till en icke 
optimal stödjande IT-arkitektur 

- Avsaknad av gemensamma arbetssätt och ett gemensamt språk 
- Diffusa regler för vem som äger, samt hur man beskriver, använder och förvaltar 

information inom företaget 
- Otydlighet kring var relevant information och relevanta resurser finns 
- Otydlighet kring vilka funktioner som finns i vilka applikationer och hur de är 

tillgängliga 
- Otydlighet kring IT-satsningars totala livscykelkostnad 

 

Målet med EA är att hjälpa till med att förverkliga företagsmålen genom att designa en miljö 
som signifikant minskar arbetet med att utveckla flexibla affärslösningar. Etablering av ett 
strukturerat arbetssätt är ett viktigt steg mot en bättre styrning av IT-verksamhetens 
resurser och investeringar, på kort och på lång sikt, utifrån affärsmål och verksamhetsbehov. 
Nedan listas några nyttor med ett EA-arbete (13): 
 
 

- Fokusera på att leverera teknisk enkelhet och produktivitet till utvecklingsprojekt så 
att fokus kan ligga på affären  

- Skapa spårbarhet och projekteffektiva applikationer för uppdragsgivarna och IT-
verksamheten 

- Designa processer samt uppmärksamma organisationen om hur designen ska 
implementeras.  

- Förbättra kommunikationen, transparensen och samsynen inom olika domäner 
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- Skapa stöd att nå målen i verksamhetsstrategin (IT får en förståelse för 
verksamhetens mål och visioner) 

- Skapar en tydlig ansvarsfördelning av information 
- Konsistenta processer och informationsflöden 
- Optimering av resursanvändning samt ökad proaktivitet 

 
3.2 Enterprise Architecture ramverk 
 
Enterprise Architecture ramverk är en metod som används inom begreppet Enterprise 
Architecture. Ramverken delar in ett företag i olika domäner, exempelvis: affär, verksamhet, 
information, applikation och infrastruktur och ger ett strukturerat och systematiskt 
förhållningssätt när det gäller att designa system (14).  The Open Group Architecture 
Framework  (TOGAF) definierar ett EA-ramverk på följande sätt: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett stort antal EA-ramverk existerar redan, dock skiljer sig de sig från varandra i hur de 
angriper EA-området (10). När organisationer bedriver EA är det därför viktigt att strukturera 
arbetet ifrån vilket ramverk som passar organisationen bäst och sedan justera dess innehåll 
så att det passar den egna organisationen. Exempel på punkter som ramverken kan innehålla 
är (15): 
 

- Tydliga kopplingar till arkitekturdomäner 
- En gemensam beskrivning av arkitektoniska artefakter 
- En resursbas bestående av principer, regler och riktlinjer samt mallar och best-

practice-lösningar för EA 
- Konsekventa standarder för att dokumentera arkitektursspecifikationer för planering, 

ledning, kommunikation och genomförande av systemutvecklingsaktiviteter. 
- Metoder för att skapa, underhålla och styra processer inom EA-arbetet 

I resten av kapitlet kommer några av de mest kända ramverken att gås igenom.   
 

 
”An Architecture Framework is a tool which can be used for 
developing a broad range of different architectures. It should 
describe a method for designing an information system 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.” 
 

The Open Group 
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3.2.1 Zachmans ramverk 

 
Det första ramverket inom området Enterprise Architecture skapades år 1987 av John 
Zachman, anställd på IBM, då han föreslog en arkitektmodell för hur systemen inom ett 
företag skulle sammanföras. Ramverket kallade han för ”Framework for Information System 
Architecture” (16) eller Zachmans ramverk som det numera refereras till.  
 
Hans idé baseras på att ett företag har inte endast en arkitektur utan flera, som följer olika 
arbetssätt inom olika områden vilket skapar komplexa och ineffektiva system (9). 
 
Zachman menade att ”Kostnaden för arkitekturen och effektiviteten i processerna hos ett 
företag beror alltmer på informationssystemen inom företaget, vilket kräver en disciplinerad 
syrning av dessa”. 
 
Zachmans ramverk är en matris i två dimensioner och utgör en logisk struktur för att 
klassificera och strukturera ett företags IT-arkitektur och företagsstyrning. Den grundas på 
sex grundfrågeställningar: Vad, Hur, Var, Vem, När och Varför, vilka korsar sex typer av 
definierade arkitektursmodeller utifrån olika användares roller: Planerare, Ägare, Designer, 
Konstruktör, Underleverantör och Företag (16). 
 
 

Frågeställning Innebörd 
Vad Varje cell inom denna kolumn tar upp frågor som riktar sig mot vad för 

typ av data och information som finns inom företaget. 
Hur Redogör för företagets funktion i mer definierade beskrivningar av hur 

företagets processer ser ut. 
Var Beskriver var företagets verksamheter och aktiviteter är placerade 

geografiskt. 

Vem Beskriver vilka verksamheter och roller som finns inom företagets 
affärsverksamhet samt hur organisationen är uppbyggd. 

När Beskriver när affärsprocesser inträffar samt under vilka omständigheter 
men behandlar även övergripande konjunkturcykler samt 
affärshändelser. 

Varför Behandlar företagets affärsmål och strategier genom att beskriva vilka 
processer, personer och verksamheter som är viktiga för företagets 
affärer, t.ex. vilka är de viktiga affärsmålen och drivkrafterna? 

 

Tabell 2. Frågeställningar inom Zachmans matris (16) 
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Roll Innebörd 
Planerare Beskriver hur företaget ser ut, vilket syfte det har samt vilket område 

det är aktivt inom. Denna fas är viktig för att definiera en grundstruktur 
som arkitekturarbetet kan byggas vidare på. 

Ägare Detta perspektiv tar upp företagets affärsstruktur (organisation, 
funktion, processer etc.) utifrån en ägares synvinkel. 

Designer Beskriver affärsstrukturen som identifierats i "Ägarefasen" fast i mer 
informativa delar och förklarar vilken typ av information som behöver 
samlas eller beskrivas inom de olika delarna. 

Konstruktör Beskriver hur tekniken kan användas för att hantera 
informationsprocesserna som identifierats i ”Designerfasen”. Här tas 
information upp om relationerna mellan nätverk, databaser, 
programmerings-språk etc. inom företaget. 

Underleverantör Här produceras olika delar inom företaget (databasspecifikationer, 
programlistor, nätverk etc.) samt så väljs ett gemensamt språk. 

Fungerande företag Implementeringsfasen av arkitekturen inom företaget 

 

Tabell 3. Roller inom Zachmans matris (16) 

 
 
Kolumnerna i Zachmans matris (Figur 10) representerar frågeställningarna som beskrivs ovan 
och ska tillsammans kunna ge en bra helhetsbild av ett företags organisationsstruktur. Varje 
frågeställning ger för varje skärningspunkt med en arkitektursroll ett unikt perspektiv på en 
verksamhet och dessa rutor måste analyseras var för sig. Dessutom finns ett samband med 
de närliggande rutorna vilket resulterar i att utöver de enskilda rutorna måste både 
horisontella och vertikala samband analyseras för att kunna ge en så bra beskrivning av 
företagets struktur som möjligt (17). 
 
Man kan sammanfatta Zachmans ramverk enligt följande regler (18): 
  

1. Kolumnerna har ingen inbördes ordning 
2. Varje kolumn har ett enkelt samband 
3. Varje samband är unikt  
4. Varje rad utgör en specifik modell 
5. Varje ruta är unik 
6. Kombinerar man rutorna i en rad får man en helhetsbild av företagets ritning för en 

viss intressent. 
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Figur 9. Zachmans ramverk (18) 

Fördelarna med Zachmans ramverk är det erbjuder en bra helhetsbild av hur ett företags 
organisation bör struktureras. Eftersom de olika rutorna i ramverket visar olika processer 
kan man enkelt fokusera enbart på de relevanta processerna men ändå se 
helhetsperspektivet (19).  Den största fördelen med Zachmans ramverk skulle dock kunna 
vara insikten att det inte finns ett enhetligt ramverk på marknaden idag som passar allas 
behov. Genom att förstå att olika företag har olika behov och konstruera en fungerande 
arkitektur därefter kan man skapa rikare arkitektursmodeller (20).  
 
Problemet med Zachman är att det inte erbjuder någon metamodell för att beskriva 
sambandet mellan de olika cellerna. Med andra ord så finns det inget schema över hur de 
olika cellerna inom Zachmans matris påverkar varandra.  Dessutom är matrisens storlek ett 
problem, det är mycket tidskrävande att analysera varenda cell och relation till andra celler i 
matrisen (21). 
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3.2.2 The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 
Ett annat välkänt EA-ramverk som finns på marknaden och som används av många företag 
av idag är The Open Group Architectural Framework (TOGAF).  TOGAF skapades av 
arkitektforumet The Open Group år 1995 och har sedan dess släppts i nio olika versioner. 
 
TOGAF’s verksamhetsarkitektursmodell sträcker sig över områdena: 
 

- Business architecture 
- Application architecture 
- Data 
- Technology 

Det är en detaljerad metod för att utveckla ett företags verksamhetsarkitektur och erbjuder 
verktyg som Architecture Development Method (ADM) (22), Enterprise Architecture 
Continuum och TOGAF Foundation Architecture (9).  
 
ADM beskriver hur man ska skapa en organisationsspecifik verksamhetsarkitektur som 
behandlar affärsstrukturen i företaget. Detta görs genom att tillhandahålla (23): 
 

- En uppsättning arkitekturvyer (business, data, applications, technology) 
- Riktlinjer för utveckling av akitekturmodeller.  
- Resultatrekommendationer 
- Case Studies 
- Metoder för tillmötesgå uppställda krav 

ADM består av 8 olika faser och är en iterativ metod där, för varje iteration, målställning, 
specifikationer och krav måste gås igenom (9).  Precis som för Zachmans ramverk är 
metoden generell och kan behövas justeras för att tillgodose ett företags specifika krav.  
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Figur 10. The Togaf Architecture Development Method (ADM) (22) 

 
Preliminära fasen 
 
I den preliminära fasen identifieras företagets förmåga att implementera en EA-arkitektur. 
Här undersöks även företagets syfte, organisationsstyrning, ramverk, standards etc. för att  
kunna göra en preliminär bedömning av vad EA-arbetet kommer resultera i för företaget.  
 
Fas A – Architecture Vision 
 
Identifierar de viktigaste affärsområden i arkitekturen som ska åtgärdas samt vilka specifika 
delar (ramverksjustering, processhantering etc) som ska tas med i analysen.  
 
Fas B – Business Architecture: 
 
Beskriver den tidigare verksamhetsarkitekturens uppbyggnad samt omfattningen av det 
business-scope som identifierades i den preliminära fasen.   
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Fas C – Information Systems Architectures: 
 
Beskriver hur den nya verksamhetsarkitekturens uppbyggnad ska tillfredsställa omfattningen 
av det business-scope som identifierades i den preliminära fasen.   
 
 
Fas D – Technology Architecture: 
 
Beskriver hur man ska överbrygga den tidigare arkitekturen som identifierades i Fas A med 
den nya arkitekturen som identifierades i Fas B och de resulterande change-request:en som 
är nödvändiga att utföra för att uppnå detta.  
 
Fas E – Opportunities and Solutions: 
 
Beskriver det arbete som behövs utföras av lösningsarkitekter för att utvärdera de alternativ 
och kompromisser mellan krav och begränsningar för att kunna skapa en högkvalitativ 
arkitektur.  
 
Fas F – Migration Planning: 
 
Beskriver det arbete som behövs utföras inom styrning, portföljförvaltning och 
förändringsledning för att kunna skapa ritningar, förändringsprogram och implementationer.  
 
Fas G – Implementation Governance: 
 
Beskriver det arbete som utförs av projektledare för att hjälpa till med kompromisser mellan 
arkitektur och implementering.  
 
Fas H – Architecture Change Management: 
 
Bedömer problem och erfarenheter som uppkommit under gång i arkitekturscykeln. Den 
beskriver också eventuella justeringar som behöver göras inom ramverket, processerna eller 
standarden för att åtgärda dessa problem.    
 
 
Enterprise Architecture Continuum  

 
Eftersom Enterprise Architecture som område är mycket brett krävs det inom en EA-
arkitektur stödfunktioner som underlättar kommunikationen och förståelsen för de olika 
delarna inom arkitekturen. Exempelvis skulle dessa delar kunna vara: processer, modeller, 
beskrivningar och lösningar.   
 
Dessutom finns det oftast inte en arkitektur inom ett företag utan flera och även där krävs 
det att kommunikations- och informationsutvecklingen sker utan komplikationer.  Enterprise 
Architecture Continuum är ett verktyg som inom konceptet med TOGAF avser att ha kontroll 
över dessa stödfunktioner och samla det i ett slags virtuellt bibliotek. Här kan både intern 
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och extern data inom området Enterprise Architecture samlas för att exempelvis senare 
kunna användas inom andra verktyg i TOGAF-modellen som ADM [21]. 
 
  

 
 

Figur 11. Enterprise Architecture Continuum (22) 

 
Dessa fyra delar utgör Enterprise Architecture Continuum-modellen inom TOGAF och 
beskriver hur arkitekturen utvecklas genom ett kontinuum av olika arkitekturer innan det i 
slutfasen kan bli applicerbart för den egna organisationen.  
 

TOGAF Foundation Architecture 

 
TOGAF Foundation Architecture är ett samlingsnamn för att beskriva den arkitektursgrund 
som innehåller den information utifrån vilken de olika arkitektursblocken kan byggas. Inom 
TOGAF Foundation Architecture hittar man TOGAF Technical Reference Model (TRM), 
TOGAF Standards Information Base (SIB) och Integrated Information Infrastructure 
Reference Model. TRM beskriver en vetenskaplig klassificeringsmodell för generiska 
platformsbaserade tjänster. SIB refererar till företagsspecifika arkitektursstandarder som kan 
användas för att definiera olika tjänster, och Integrated Information Infrastructure Reference 
Model avser att underlätta arkitektursdesignen som gör att informationen kan flyta 
problemfritt mellan olika arkitekturer (22).   
 
TOGAF Resource Base 

 
För att stödja arkitekterna i hanteringen av ADM har TOGAF skapat en kunskapsbas som 
erbjuder olika typer av verktyg och resurser vid namn TOGAF Resource Base. Denna 
innehåller riktlinjer, mallar och bakgrundsinformation som ska underlätta EA-arbetet.  
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3.2.3 Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 
 
För att implementera en gemensam arkitektur inom de olika federala byråerna i USA 
utvecklades i april 1998 ett nytt EA-ramverk av Federal CIO Council kallat Federal Enterprise 
Architecture (FEA) (24).  Syftet med ramverket är att reducera oförenligheterna i 
arkitekturerna inom alla olika statliga verksamheter genom att införa nya arbetssätt och 
verktyg. För att kunna hantera och lagra den nya arkitekturen skapades ett ramverk kallat 
Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) som innehåller arkitektursinformation 
samt referensmodeller för prestanda, business, service, data och teknik. 
 
Eftersom FEAF fungerar som ett verktyg för alla olika organisationer inom den federala 
regeringen i USA resulterar detta i en komplex modell som behöver täcka in en rad olika 
processer och modeller. Krav på överskådlighet samt behov av att på detaljnivå kunna 
identifiera processer har gjort att FEAF indelats i 4 olika detaljnivåer.  De första två nivåerna 
är väldigt övergripande, så de nivåer som tas upp i detta arbete är nivå 3 (komponenterna 
inom FEAF) samt nivå 4 (Zachmans arkitektursmatris).  I figuren nedan beskrivs 
komponentnivåns delar mer utförligt (25).  
 
 

 
 

Figur 12. Kompenenterna inom FEAF (25) 

 
Architecture Drivers  
 
I den första fasen tas ett förslag på förändring eller förbättring av en process inom FEA upp 
med hänsyn till vilket område det berör. Business Drivers behandlar lagändringar, 
förändringar inom affärsprocesserna (förbättring av existerande eller nya affärsområden) 
och marknadsändringar. Design Drivers refererar till ändringar i hårdvaran eller mjukvaran.  
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Current Architecture 
 
Beskriver den nuvarande arkitekturen inom de olika verksamheterna som använder FEAF. 
Även denna fas är indelad i business och design. Allt eftersom tekniken utvecklas expanderar 
dessa områden för att kunna hantera de senaste applikationerna och teknikerna.   
 
Strategic Direction 
 
Strategic Direction behandlar arkitektursändringen genom att beskriva hur förändringen 
skall genomföras. Här skapas ett underlag som visar visionen, vilka riktlinjer som skall 
tillämpas samt hur målet ska uppnås.  
 
Target Architecture 
 
Finns det inte tillräckligt bra arkitektursprocesser inom förändringsområdet behöver detta 
utvecklas och det görs i Target Architecture-processen. Här beskrivs även hur variationer i 
den nya business eller designarkitekturen kommer att kunna hantera framtida förändringar. 
 
Transitional Processes 
 
Detta är en stödprocess som ämnar se till att förändringen från den gamla till den nya 
processen sker på ett smidigt sätt.  
 
Architectural Segments 
 
Behandlar den övergripande arkitekturen mellan verksamheter inom FEAF, exempelvis 
administrativa system.  
 
Architectural Models 
 
Omfattar de designmodeller som finns definierade inom FEAF. 
 
Standards 
 
Beskriver alla riktlinjer och standards inom FEAF (26).  
 
Federal Reference Model 
 
För att kunna hantera den övergripande arkitektursstrukturen inom FEA finns även 5 
referensmodeller (se Figur 14) som ska underlätta kommunikationen och samarbetet inom 
de olika verksamheterna. Referensmodellerna definieras som (8):  Performance Reference 
Model (PRM), Business Reference Model (BRM), Component Reference Model (CRM), Data 
Information Reference Model (DRM) och Technical Reference Model (TRM).  
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Performance Reference Model (PRM) 
 
Beskriver hur man genom att mäta prestandan av olika processer kan beskriva nyttan med 
verksamhetsarkitektur.  Genom att till exempel, på ett bättre sätt, allokera de tekniska 
resurser som finns inom verksamheterna kan man förbättra den övergripande 
organisationsstrukturen.  
 
Business Reference Model (BRM) 
 
Som namnet beskriver så används denna referensmodell för att beskriva affärsvärdet i de 
olika processerna inom de federala byråerna.  
 
Component Reference Model (CMR) 
 
Beskriver vilka applikationer och komponenter inom IT-verksamheten som kan användas för 
att stödja businessprocesser.  
 
Technical Reference Model (TRM) 
 
Används för att kategorisera de standards och teknologier som används av de olika 
verksamheterna inom FEAF.  
 
Data Reference Model (DRM) 
 
Denna referensmodell används för att samla, kategorisera och beskriva data på ett uniformt 
sätt. 
 
  

 
 

Figur 13. Federal Reference Model (26) 
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Arkitekturnivå 4 inom FEAF 
 
Nivå 4 inom FEAF är den mest detaljerade nivån och grundar sig på de tre första kolumnerna 
i Zachmans arkitektursmatris (se Figur 10) samt de fem perspektivsvyerna. På samma sätt 
som i Zachmans matris har cellerna i matrisen (se Figur 15) ingen inbördes ordning så att den 
övre raden eller den första kolumnen har nödvändigtvis inte ett högre värde än den undre 
raden eller den sista kolumnen. Varje cell har ett unikt perspektiv men påverkas av 
närliggande celler så att en rad eller en kolumn förmedlar en viss lösning eller struktur inom 
olika arkitekturer.  
 

 
 

Figur 14. FEAF Arkitektirsmatris (26) 

 
Planner Perspective (Scope) 
 
Här beskrivs i den högsta abstraktionsgraden den generella strukturen av företaget eller 
verksamheten så att en investerare kan få en översiktsbild av vilken storlek, arkitektur, 
relationer företaget har samt inom vilket område det är verksamt. 
 
Owner’s Perspective (Enterprise or Business Model) 
 
Beskriver företaget eller verksamhetens businessarkitektur sett utifrån ett ägarperspektiv. 
Här beskrivs hur designen av businessmodellerna ska se ut samt vilka processer och enheter 
som de ska innehålla.   
 
Designer’s Perspective (Information Systems Model)  
 
Här översätts arkitektens planer till en specifik kravlista utifrån designerns perspektiv. En 
systemmodell skapas som innehåller dataelementen, de logiska processerna och de 
funktioner som representerar businessenheter och businessprocesser.  
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Bulider’s Perspective (Techology Model) 
 
Begränsningar i de verktyg, teknologier och material som ska användas i den tekniska 
modellen måste skrivas om så att det är i linje med en konstruktörs perspektiv.  
Informationsmodellerna måste även justeras så att det passar språket i de tekniska 
modellerna. 
 
Subcontractor Perspective (Detailed specifications) 
 
Som namnet utlyser görs denna fas på den allra lägsta abstraktionsgraden. Här görs 
specifikationer inom enskilda delar i arkitekturen (t.ex. Programmering av enskilda moduler) 
utan hänsyn till den generella strukturen av systemet.  
 
Dessa fem perspektivsvyer som visar vilken abstraktionsnivå de olika cellerna inom varje rad 
innehåller korsar de olika frågeställningarna Vad (Enheter), Hur (Aktiviteter) och Var (Platser) 
för att forma den matris som visas i Figur 14 ovan. Svaren på dessa frågor beror helt på 
vilken typ av företag eller verksamhet samt vilket perspektiv som det rör.  
 
 
3.2.4 Gartner 
 
Gartner brukar betecknas som en praxis inom Enterprise Architecture området. Det är alltså 
inte en taxonomi som Zachman eller en process som TOGAF. Gartner är en IT forsknings och 
konsult byrå som startade i USA på 1980-talet och som främst riktar sig mot Chief 
Information Officers (CIO’s) och IT-arkitekter i de flesta IT-relaterade bolag inom näringslivet. 
Gartner är välkända inom EA-fältet och har genom förvärvande av konkurrenter erhållit stor 
kunskap inom området (27).  
 
För att EA-arkitekter ska kunna förstå behovet av EA inom olika företag och på så sätt 
erbjuda bättre verktyg och lösningar har Gartner definierat 8 stycken punkter som ger 
användarna en bra inblick i vad EA-arbetet bör inkludera. Dessa punkter tar upp: 
Arkivering/Metamodel, Modellering, Beslutsanalys, Presentation, Administration, 
Konfigurerbarhet, Ramverk och standards och Användarbarhet. Punkterna beskrivs mer 
utförligt i sektionen nedan (28).  
 
Arkivering/Metamodel 
 
En fungerande arkitektur kräver en välstrukturerad databas och tillhörande metamodel för 
att hålla koll på arkitektursstandards samt intern/extern information som rör verksamheten i 
fråga. Gartner föreslår att en databas avsedd för detta ändamål bör innehålla följande delar. 
  

1. Information om företaget/verksamheten 
2. Information om affärsstrukturen (organisation, processer, anställda samt andra 

komponenter) 
3. Information om den tekniska arkitekturen (servrar, databaser, nätverk, etc.) 
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4. Information om den informationsarkitekturen (flödet av all information inom 
företaget/verksamheten) 

5. Information om solution architecture (applikationer, övergripande information om 
business-, informations- samt teknikperspektiv) 

Precis som med mycket annat när det gäller EA-arbete måste denna modell justeras så att 
processer, arkitektursmodeller och strukturen passar in på det företag eller verksamhet som 
den ämnar beskriva.      
 
Modellering 
 
En allt viktigare fas i arkitekturarbetet är modellerings eller justeringsfasen. Precis som 
beskrivet ovan så behövs de flesta modeller justeras så att det passar in på 
företaget/verksamheten ifråga. Gartners modelleringsfas tar upp t.ex. 
 

- Hur ändringar i affärsområdet påverkar den applicerade arkitekturen inom företaget 
- Hur framtida scenarier kan komma att påverka arkitekturen inom företaget och hur 

beslut bör tas för att kunna handskas med detta  

Beslutsanalys 
 
Beskriver hur den nya arkitekturen kan hjälpa till att underlätta beslutsfattningen och öka 
lönsamheten när det gäller företagsinvesteringar.  Genom att förse företaget med 
information om konsekvenserna, möjligheterna och följderna av dessa kan man få ett bättre 
beslutsunderlag. Detta sker genom att använda beslutsalgoritmer som täcker in alla möjliga 
aspekter som behöver beaktas. Några punkter på vad som, enligt Gartners modell, bör tas 
med sammanfattas nedan. 
 

- Gapanalys för den nuvarande samt den framtida arkitekturen 
- Analys för hur förändringar påverkar affärs-, organisations- och relgelverksstruktur.  
- Kapitalförvaltningsanalys samt portföljhantering för strategisk planering 

 
Presentation 
 
Hur information presenteras inom ett företag är en viktig del i ett välfungerande 
arkitekturarbete. Information som presenteras på ett korrekt sätt underlättar i såväl 
beslutsfasen som i riskanalyser och behövs i företagen för att säkerställa att den information 
som presenteras passar den tänkta målgruppen, intressenterna och koncernen.  Den 
databas samt metamodel som presenterades i stycket ovan har som uppgift att samla denna 
information, men eftersom som den ofta är komplex krävs det även i presentationsfasen att 
informationen justeras till att bli mer rättfram och förståelig så att den passar den målgrupp 
den är avsedd för.  Nedan sammanfattas några punkter inom Gartners presentationsfas: 
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- Interaktiva bilder som tydligt understryker vilken effekt som 
informationspresentationen kan ge upphov till samt hur den stöder olika business 
och IT intressenter.  

- Kompabilitet med andra applikationers gränssnitt. 

Administration  
 
För att kunna hantera den komplexitet som råder inom EA-arbetet när det gäller 
arkitektursinformation, processer, artefakter och verktyg behövs även en fungerande 
administration. Administrationen har som uppgift att se till att den information som finns i 
databasen är tillförlitlig och korrekt och hanterar punkter som: 
 

- Stödja användarna av informationen i databasen och metamodellen samtidigt som 
integriteten behålls. 

- Informationssäkerhet och berättigande av information samt förändringsförslag i 
arkitekturen (t.ex. i metamodellen).   

- Användarvänlighet i administrativa gränssnitt. 

Konfigurerbarhet 
 
Denna fas beskriver hur arkitektursverktygen kan justeras så att det stämmer överens med 
organisationen. Eftersom alla organisationer är olika och därför har olika behov, krav och 
perspektiv behövs en rad olika aspekter tas hänsyn till för att lyckas bygga en skräddarsydd 
modell för varje enskild organisation.  
 

- Förståelse för vilka verktyg som kan justeras och hur mycket de kan justeras  
- Att modellen justeras till att bli enkel och rättfram så att justeringarna blir lätta att 

genomföra. 
- Att modellerna är anpassningsbara så framtida justeringar kan göras.  

Ramverk och standards 
 
En av de absolut viktigaste faserna i EA-arbetet är att införa ett ramverk. Ramverket är 
nödvändigt för att kunna ge en struktur över hur den nya arkitekturen förhåller sig till den 
gamla. Några av de mest kända ramverken är, som tidigare beskrivet, Zachman, TOGAF, och 
Gartner och har som funktion att se till att alla verktyg som används inom EA-arbetet i en 
organisation stöds av ramverket. Några mer konkreta punkter på vad ett ramverk innehåller 
sammanfattas nedan: 
 

- Stöd för multipla ramverk inom organisationen 
- Möjliggöra anpassning eller konfiguration av ramverket 
- Stöd för arkitektursstandards inom ramverket 
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Användbarhet 
 
Behandlar punkter som rör hur användarvänliga de olika EA-verktygen är samt hur väl de 
uppfyller sitt syfte.   
 

- Gränssnittet måste vara intuitivt och flexibelt 
- Modelleringsmöjligheterna måste vara enkla att genomföra 
- Administrationen ska vara enkel att upprätthålla 
- Konfigurationen är omfattande och flexibel 

3.2.4.1 Gartner EA Processmodell 

 
Gartners EA Processmodel (se Figur 16) är en iterativ modell som ämnar hjälpa företag att 
implementera EA. I iterationscykeln behandlas de viktigaste stegen som bör hanteras i ett 
EA-arbete vilka utgörs bland andra av nulägesanalys, börlägesanalys och affärsstrategi samt 
tillhörande GAP-analyser.  
 
 

 

Figur 15. Gartner EA Precossmodell (28) 
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3.2.5 Ministry Of Defence Architecture Framework (MODAF) 
 
MODAF är det verksamhetsarkitektursramverk som det brittiska försvarsministeriet 
använder.  Det har utvecklats ur US Department of Defence Architectural Framework 
(DODAF) och har som syfte att utveckla och analysera system och processer inom brittiska 
försvarsministeriet för att kunna förbättra militära resurser och bli mer kostnadseffektiva.  
För att kunna beskriva ett företags organisationsstruktur använder sig MODAF av sju 
perspektivsvyer där varje perspektivsvy kan brytas ner i ytterligare vyer (se Figur 17) (29).    
 
 

 
 

Figur 16. MODASs arkitektursmodell (29) 

 
Denna arkitektursmodell använder sig av samma perspektivsvyer som DODAF med undantag 
för Strategic Views och Aquisition Views som behandlar portföljförvaltning av militära medel 
samt förvaltningsprogram som levererar dem.  Varje perspektivsvy behandlar specifika 
punkter inom ett område och tillsammans bildar de en bred inblick i företagets struktur. 
Däremot är det inte ett krav att alla perspektivsvyer måste hanteras utan beroende på 
företagets behov kan det räcka med att endast ett fåtal behandlas.  
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Strategic Viewpoint 
 
Den strategiska perspektvisvyn stödjer analys – och optimeringsprocesser för leverering av 
militära medel samt ser till att det är i linje med försvarsministeriets långsiktiga avsikter. 
Detta görs genom att sammanfatta långsiktiga mål i en taxonomi där man på ett tydligare 
sätt kan överblicka vilka strategiska justeringar som behövs göras i en gap/overlap-analys. 
 
Operational Viewpoint 
 
Den operativa perspektivsvyn behandlar vilka uppgifter, informationsutbyten och aktiviteter 
som behöver utföras för att kunna genomföra uppgifter inom försvarsministeriet.  
 
System Viewpoint 
 
Systemperspektivsvyn beskriver hur de olika systemen inom företaget påverkar varandra 
samt hur de kommunicerar. Den används främst för att se till att de uppfyller lämpliga 
systemkrav vid utvecklingen av nya system inom MOD men kan även användas för att 
allokera resurser till de operativa perspektivsvyerna.  
 
Technical Viewpoint 
 
Den tekniska perspektivsvyn kan appliceras på både operativa och systemperspektiv och 
beskriver vilken policy och vilka krav som gäller för de olika arkitektursaspekterna.  
 
Acquisition Viewpoint 
 
Här implementeras ett förvärvningsperspektiv i olika DLOD (Defence Lines of Developement) 
samt beskrivs interaktioner mellan program och projekt inom DLOD.  
 
All-Views Viewpoint 
 
Beskriver den övergripande arkitekturen och omfattar mål, scope, tidsram, och all annan 
meta data som finns i arkitektursmodellerna. Den innehåller en beskrivning av den 
terminologi som använts för att underlätta vid skapande eller justering av modeller och 
processer.   
 
Relationer mellan olika stödelement inom MODAF 
 
De olika perspektivsvyerna behövs när ett företags arkitektur ska beskrivas med hjälp av 
MODAF, men för att ge en mer heltäckande bild behövs stödelement som beskriver hur 
perspektivsvyerna påverkas av relationerna mellan vyerna och relationerna till andra 
element inom MODAF. Dessa stödelement representeras av MOD Architectural Repository 
(MODAR), MODAF Meta Model (M3) och MODAF taxonomy (se Figur 18).  
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I MODAFs metamodell beskrivs den underliggande arkitekturinformationen som presenteras 
i de olika perspektivvyerna och relationen mellan dem. 
 

 

Figur 17. MODAF Meta Model (M3) (29) 
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MODAF taxonomy 

 
Här beskrivs de termer och begrepp som används inom de olika modellerna i MODAF för att 
försäkra entydighet och följdriktighet i terminologin. 
 
 
MODAF Architectural Repository (MODAR) 

 
Här samlas alla arkitekturmodeller som används inom MODAF i ett arkiv så att de kan 
återanvändas vid konstruktion av nya arkitekturmodeller.   
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4 Nulägesanalys SL 
 
I detta kapitel kommer SLs nuvarande arkitekturarbete att behandlas. Eftersom man nyligen 
har inlett ett arbete kring EA på SL kommer detta kapitel att omfatta två nulägesanalyser, 
dels den tidigare IT-strategin, och dels den påbörjade nulägesanalysen inom det nya 
arkitekturarbetet Affärsdriven IT-utveckling. Dessa nulägesanalyser kommer senare att 
jämföras med de befintliga EA-ramverken för att analysera likheter och skillnader med 
avseende på den jämförelsematris (se Tabell 4) som visats i kapitlet jämförelse av olika EA-
ramverk. Analysen kommer slutligen att ligga till grund för de intervjuer som utförs inom 
detta examensarbete.   
 
4.1 SL IT-Strategi 
 
Man började under 2008 att arbeta med en ny IT-strategi på SL då man insett att det är av 
stor vikt att stöd hos verksamheten finns för IT. Man ämnade med denna strategi 
effektivisera sin strategiska plattform för att se till att IT-processer och 
verksamhetsprocesser på ett mer effektivt och säkert sätt stödjer varandra samt erbjuder 
rätt kvalitet.    
 
Man önskar även kunna bli mer kostnadseffektiv genom att använda sin budget på ett mer 
samordnat sätt (30).  IT-strategin syftar därför till att koppla samman de olika 
verksamheterna inom SL samt optimera resursanvändningen för att se till att processer och 
modeller inom SL ska bli mer effektiva, säkra och erbjuda rätt kvalitet.  
 
För att kunna säkerställa och realisera denna IT-strategi krävs det noggrant uppställda krav 
och riktlinjer. Tillsammans utgör dessa en handlingsplan som visar hur den tänkta 
realiseringen ska gå till.  
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Utgångspunkten man hade när detta arbete sattes igång under 2008 visas i Figur 19 nedan. 
 
 

 
 

Figur 18. Utgångspunkten för SLs IT-strategi (30) 

  
Det är viktigt att påpeka att i ett arkitekturarbete bör både IT och verksamheten ingå 
eftersom problemet brukar ofta ligga i integrationen dem emellan. Verksamhetskraven kan i 
detta fall t.ex vara: 
 

- Etablera en ny styrmodell och tillsätta nya roller och gränssnitt för att bygga upp den 
strategiska styrningen av IT-verksamheten 

- Utveckla IT-processer och rutiner för att säkerställa kvalitet och enhetlighet i IT-
verksamheten samt se till att det finns stöd för verksamhetsarkitektur.  
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De huvudstrategier som fastställdes då den tidigare IT-strategin utvecklades visas i Figur 20 
nedan: 
 
 
 

 
 

Figur 19. Översikt för hur SL ska arbeta för att nå mål formulerade i IT-strategin (30) 

 
4.1.1 SLs IT-Vision 

 
Strategisk styrning av IT och tydliga kopplingar mellan verksamheterna inom SL är två 
faktorer som bidrar till att kunna uppnå SLs vision om att kunna erbjuda rätt information i 
rätt tid och till rätt målgrupp.  
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4.1.2 Nulägesanalys 

 
Det utgångsläge man identifierade då den dåvarande IT-strategin lades fram var att man 
inom SL hade behov för att utveckla processer, planering och kvalitet men främst att IT-
systemen behöver integreras med verksamheten. Detta skulle bland annat ske genom ökat 
samarbete med Stockholms Läns Landsting (SLL) och andra parter men också genom ökat 
samarbete inom regionen, Sverige samt EU.  
 
4.1.3 SL IT-mål 

 
De långsiktiga målen med IT-strategin kan sammanfattas i två punkter: 
 

- Önskat läge för effektiv SL-verksamhet 
- Önskat läge för effektiv IT-verksamhet 

Dessutom hade man ett antal mätbara mål som var kopplade till den strategiska plattformen 
med styrmått och styrtal.  
 
Det önskade läget för SLs verksamhet omfattar kunder, leverantörer (trafikentreprenörer 
samt underhåll), medarbetare, samhälle, gemensamma arbetssätt inom SLs verksamhet och 
ägare. Det centrala som man här ville utveckla och förbättra var spårbarhet och tillgänglighet 
av information i de olika skikten.  
 
Det för IT-verksamheten önskade läget omfattade informations- och IT-säkerhet, drift och 
kommunikation, förvaltning, utveckling, personligt IT-stöd, beställning, support och 
felanmälan, samverkan verksamhet och IT samt harmonisering mot lagar och regelverk. Här 
låg fokus på integration, säkerhet, effektivitet och tydlighet av information mellan de olika 
skikten.   
 
Strategier för att nå verksamhetens mål 
 
Man kan sammanfatta SLs strategier i fyra dimensioner: 
 

- Process & Styrning 
- Teknologi & Arkitektur  
- Organisation & IT-Avtalsstyrning 
- Ekonomistyrning 

Process & Styrning 
 
Inom process och styrning så behandlar man hur IT-verksamheten ska styras, vilka riktlinjer 
som finns inom verksamheten samt vilka processer som stöds. Den styrmodell som 
arbetssätten inom SL ska följa visas i figuren nedan: 
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Figur 20. Styrmodell för IT-verksamheten (30) 

 
4.1.4 Teknologi & Arkitektur 

 
Teknologi & Arkitektur fungerar som en sammanförande länk mellan den tekniska 
plattformen och den strategiska plattformen. Här ser man till att det finns stöd inom 
verksamheten för IT-processer samt att arkitekturen är flexibel så att den lättare kan 
justeras eller förändras. Man tar även upp vilka standards som ska användas inom respektive 
område. 
 

 
Figur 21. Arkitekturlager (30) 
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4.1.5 Organisation & IT-avtalsstyrning 

 
Hanterar frågor kring hur SL ska organiseras så att de uppställda målen kan realiseras. För att 
organisationen ska fungera effektivt krävs det att verksamheten är delaktiga i de beslut som 
fattas kring hur resurser ska fördelas samt hur det arbete som utförs kring upphandlingar 
sköts.   
 
4.1.6 Ekonomistyrning 

 
Den sista punkten omfattar samordning och utveckling av SLs styrning av totala IT-kostnader 
samt hur man ska öka spårbarheten inom de projekt som utförs så att man på ett mer 
effektivt sätt kan följa upp kostnader och intäkter.  
 

 
 

Figur 22. IT-ekonomistyrning (30) 

 
 
4.2         SL Affärsdriven IT-strategi 
SL håller i dagsläget på med ett affärsdrivet IT-utvecklingsarbete för att kunna säkerställa att 
IT stöttar verksamhetens behov på en strategisk plattform. Bakgrunden till detta är att man 
har identifierat ett behov att se över de processer och metoder som hittills använts på SL för 
att bättre styra IT-verksamhetens resurser och investeringar på kort och på lång sikt utifrån 
affärsmål och verksamhetsbehov. Arbetet kommer att bedrivas under 2012 och 2013 för att 
skapa en ”stomme” med vettiga arbetssätt. I princip blir dock ett EA-arbete aldrig klart utan 
måste prägla all IT-utveckling framöver.  
 
Inom det affärsdrivna IT-utvecklingsarbetet inom SL har ett exempel på möjliga 
arkitekturdomäner inom SL tagits fram (se Figur 23).  
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Figur 23. Möjliga arkitekturdomäner inom SL 

Den viktigaste insikten i denna bild är att domänerna inte verkar avskilt från varandra utan 
påverkar varandra i enlighet med pilarnas riktning. Hur domänerna styr och stödjer varandra 
är en viktig del i et välfungerande EA-arbete.  Beslut som fattas i någon i domänerna 
påverkar alltså de andra domänerna och i slutändan företagets gemensamma struktur. En 
gemensam struktur är viktigt efter som det leder till uppställningen av tydligare mål vilket 
möjliggör att rätt IT-satsningar kan prioriteras.  
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5 Resultat 
 

5.1 Jämförelseanalys av EA-ramverken 
I detta kapitel presenteras en jämförelseanalys av de ramverken som presenterats i kapitel 
3. De artefakter som presenteras i tabellen nedan har valts ut genom att dels sammanställa 
den information som beskrivits i de olika ramverken (se Appendix A), dels analysera vilka 
punkter som är centrala i ett EA-arbete genom att använda Zachmans ramverk. 
Färgklassificeringen visar hur väl de olika ramverken uppfyller de olika artefakterna och hur 
väl de svarar på frågeställningen utifrån artefaktens definition.  
 

Grön – Artefakten tas upp inom ramverket samt beskrivs mer utförligt. 
Gul – Artefakten tas upp men beskrivs inte ytterligare. 
Röd – Artefakten beskrivs inte alls. 
 

Artefakt TOGAF FEAF Gartner MODAF 
Affärsarkitektur JA JA DELVIS DELVIS 
Process för affärsarkitektur JA JA DELVIS DELVIS 
Metamodell för affärsarkitektur JA JA DELVIS DELVIS 
Riktlinjer  JA DELVIS NEJ DELVIS 
Verksamhetsarkitektur JA JA JA JA 
Process för verksamhetsarkitektur JA DELVIS JA JA 
Metamodell för verksamhetsarkitektur JA JA JA JA 
Riktlinjer  JA DELVIS JA JA 
Informationsarkitektur JA DELVIS DELVIS JA 
Process för informationsarkitektur DELVIS DELVIS JA JA 
Metamodell för informationsarkitektur JA DELVIS DELVIS JA 
Riktlinjer  JA DELVIS NEJ NEJ 
Applikationsarkitektur JA JA DELVIS JA 
Process för applikationsarkitektur JA JA JA JA 
Metamodell för applikationsarkitektur JA JA DELVIS JA 
Riktlinjer  JA DELVIS NEJ NEJ 
Infrastrukturarkitektur JA JA DELVIS JA 
Process för infrastrukturarkitektur DELVIS JA DELVIS JA 
Metamodell för infrastrukturarkitektur JA JA DELVIS JA 
Riktlinjer  JA DELVIS NEJ JA 
Rollbeskrivning JA JA DELVIS DELVIS 
EA-Implementation JA JA JA DELVIS 
Nulägesanalys JA JA JA JA 
Börlägesanalys JA JA JA DELVIS 
GAP-analys DELVIS DELVIS DELVIS DELVIS 
Transformationsplan JA JA JA DELVIS 
Lösningsarkitektur JA JA JA JA 
Förvaltningsbarhet DELVIS DELVIS DELVIS NEJ 
Mätbarhet av prestanda DELVIS JA NEJ NEJ 
Användbarhet av ramverken NEJ NEJ JA NEJ 

Tabell 4. Jämförelsematris av EA-ramverk 
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Analys av jämförelsematrisen 
 
Eftersom EA är ett svårdefinierat område inom vilket olika processer, metoder och 
arkitekturer kan definieras olika beroende på person och sammanhang ska denna analys ses 
som författarens tolkning av hur bra ramverken tar upp de frågeställningar som presenterats 
i matrisen. Som nämnts ovan så är anledningen till att Zachmans ramverk inte jämförs med 
de övriga ramverken att Zachmans ramverk är en taxonomi och de andra fyra är 
metodramverk. Med andra ord så behandlar Zachmans ramverk vad ett EA-ramverk bör 
innehålla men inte hur artefakterna ska realiseras, vilket de andra gör.  
 
TOGAF är det mest kända av de ramverk som tas upp i detta examensarbete. Det har även 
störst bredd och är det som främst används av företag världen över inom EA-relaterat 
arbete. Det kan även ses i tabellen att det finns tydliga beskrivningar inom TOGAF på vilken 
information som ska finnas i olika arkitekturområden samt på detaljnivå i olika processer. 
TOGAF har bred kunskap och stor vidd när det gäller EA-arbeten och passar av den 
anledningen bra in i företags organisationer oberoende vilket område de är verksamma 
inom eller vilken storlek som det har.  
 
Det som däremot inte tas upp inom TOGAF, och som är det som de flesta EA-ramverk inte 
behandlar, är mätbarhet av prestanda eller användbarhet av ramverken. Anledningen till att 
detta inte hanteras i samma grad inom TOGAF kan bero på att förvaltningsmodellerna, som 
mätbarhet av prestanda, behöver vara specifika för varje enskilt företag och det är därför 
svårare att skapa generella modeller som behandlar de artefakterna.  
 
Ser man till hur artefakterna behandlas inom FEAF kan man se att även de har relativt bra 
definitioner på vad som ska finnas under de olika arkitekturområdena både översiktligt och i 
detalj. Eftersom de federala byråerna som använder FEAF är verksamma inom många olika 
områden, allt från HHS (Health and Human Service) till EPA (Environmental Protection 
Agency), behöver man ha denna bredd för att kunna passa många olika organisationer.  
 
Man kan även se från tabellen att informationsarkitekturen behandlas endast delvis inom 
FEAF, och detta beror på att man inom FEAF har definierat informationsarkitekturen, samt 
infrastrukturarkitekturen, i två andra begrepp nämligen; Data Architecture och Technical 
Architecture. Dessa två arkitektursområden och framförallt Data Architecture hanterar 
information som integrerade delar inom data-arkitekturen och därför finns inte specifika 
informationsprocesser eller modeller. Slutligen kan det nämnas att det finns stöd för 
mätning av prestanda inom FEAF. Ser man till storleken på de företag som använder FEAF 
inser man att det är av stor vikt att använda effektiva arbetssätt för att kunna bli så 
kostnadseffektiva som möjligt. Segdragna processer och undermåliga arbetsmetoder vilket 
resulterar i ineffektivitet kostar mycket pengar för stora företag.  Det är alltså viktigt att man 
kan utföra mätningar av prestandan med hjälp av FEAF.   
 
Gartner skiljer sig från de andra ramverken i sitt EA-arbete eftersom de egentligen är ett av 
de mest kända konsultföretagen inom IT-tjänster och Enterprise Architecture och har därför 
inget eget ramverk i nuläget. Däremot har de stor kunskap och erfarenhet inom området och 
kan därför ses som en praxis om hur ett EA-arbete ska genomföras och vilka punkter som är 
viktiga att behandla. Eftersom man belyser likartade artefakter i Gartners praxis som i de 
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mer definierade ramverken har jag valt att ha med Gartner som ett alternativ i 
jämförelsestudien.   
 
De flesta artefakter behandlas inom Gartner, däremot finns inte lika mycket och lika 
ingående information om hur olika processer och modeller ska se ut i ett EA-arbete. Detta 
beror troligtvis på att Gartner justerar sina metoder efter det företag som använder sig av 
deras tjänster. Man kan även se att större fokus ligger på verksamhets-, informations-, 
applikations- och infrastrukturarkitekturen än på affärsarkitekturen och det kan ha sin grund 
i att Gartner främst inriktar sig på att hjälpa kommersiella företag som har en mer 
väldefinierad affärsarkitektur än teknisk arkitektur.  
 
En intressant punkt att kommentera när det gäller Gartner är det är det enda ramverket i 
denna studie som har definierat processer för hur användarvänliga EA-ramverken är. 
Anledningen till detta är troligtvis på grund av att Gartner, i egenskap av konsultbyrå, har 
intresse av att kunna mäta hur användarvänliga deras EA-verktyg är eftersom krav finns på 
att de lösningar som Gartner erbjuder sina klienter ska vara justerbara och användarvänliga 
för många olika sorters företag.   
 
Det brittiska försvarsministeriets arkitekturramverk MODAF är ett brett ramverk som 
behandlar alla artefakter som redovisats i tabellen ovan. Att MODAF har en väldefinierad 
teknisk arkitektur är förståeligt eftersom en stor del av MOD jobbar med att få olika tekniska 
försvarssystem och andra tekniska system att fungera smidigt ihop. Att det däremot inte i 
samma stora utsträckning behandlar affärsarkitekturen beror troligtvis på att den 
informationen är sekretessbelagd och därför inte finns tillgänglig för alla att ta del av.  
 
5.2 Val av ramverk för SL 
 
Processen med att välja ett lämpligt ramverk för SL började med att studera de olika 
ramverken på marknaden samt SLs nulägesarkitektur. Jämförelsen av de olika ramverken 
resulterade i en jämförelsematris (se Tabell 4) som visar vilka områden som de olika 
ramverken behandlar och i vilken utsträckning. För att kunna välja ut ett lämpligt ramverk 
behöver en liknande tabell göras för SLs nulägesanalys för att senare kunna jämföra de båda 
tabellerna och hitta den bästa kopplingen.  
 
Som nämnt tidigare startade man under 2008 inom SL ett EA-arbete med huvudfokus att 
koppla ihop verksamheten med IT och därmed effektivisera sin strategiska plattform (se 
kapitel 4). Arbetet utfördes nedifrån och uppåt, d.v.s. med IT-fokus, och tydliga riktlinjer för 
hur arbetet skulle genomföras samt vilka områden som behövde förbättras ställdes upp. 
Man identifierade ett behov av att utveckla processer, planering och kvalitet men framförallt 
att IT-systemen behövde integreras med verksamheten. Det som däremot pratades mindre 
om var affär och informationsdomänernas roll i arbetet och hur de påverkades av 
förändringarna. I det önskade läget omfattade man informations och IT-säkerhet, drift och 
kommunikation, tydlighet, spårbarhet och tillgänglighet av information men inte hur det 
skulle utföras. Baserat på den information som visades i föregående kapitel samt 
information inhämtade från SLs intranät har en matris för SLs nulägesanalys konstruerats, 
vilken visas nedan. Denna matris följer samma färgklassificering som jämförelsematrisen: 
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Grön – Artefakten tas upp inom ramverket samt beskrivs mer utförligt. 
Gul – Artefakten tas upp men beskrivs inte ytterligare. 
Röd – Artefakten beskrivs inte alls. 
 
 

Artefakt SL: Nulägesanalys 
Affärsarkitektur NEJ 
Process för affärsarkitektur NEJ 
Metamodell för affärsarkitektur NEJ 
Riktlinjer  NEJ 
Verksamhetsarkitektur DELVIS 
Process för verksamhetsarkitektur DELVIS 
Metamodell för verksamhetsarkitektur DELVIS 
Riktlinjer  DELVIS 
Informationsarkitektur DELVIS 
Process för informationsarkitektur DELVIS 
Metamodell för informationsarkitektur DELVIS 
Riktlinjer  DELVIS 
Applikationsarkitektur JA 
Process för applikationsarkitektur DELVS 
Metamodell för applikationsarkitektur JA 
Riktlinjer  JA 
Infrastrukturarkitektur JA 
Process för infrastrukturarkitektur DELVIS 
Metamodell för infrastrukturarkitektur JA 
Riktlinjer  JA 
Rollbeskrivning NEJ 
EA-Implementation NEJ 
Nulägesanalys NEJ 
Börlägesanalys NEJ 
GAP-analys NEJ 
Transformationsplan NEJ 
Lösningsarkitektur NEJ 
Förvaltningsbarhet NEJ 
Mätbarhet av prestanda NEJ 
Användbarhet av ramverken NEJ 

 

Tabell 5. Nulägesanalys SLs arkitektur 

Man kan se utifrån tabellen att de domäner som är tydligast beskrivna inom SL är 
applikations och infrastrukturdomänerna. Detta är logiskt eftersom SL är ett tekniktungt 
företag. Dessutom finns det delvis en beskrivning av verksamhetsdomänen och dess uppgift i 
företaget. Eftersom SL upphandlar trafik och infrastruktur med externa leverantörer är det 
även här logiskt att det finns beskrivningar på hur det görs. Det som däremot är mer 
intressant är att informationsdomänen inte är tydligt beskriven inom SL. Att en tydlig 
spårbarhet och tillgänglighet av informationen ska finnas anses vara självklart fast i själva 
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verket är det ofta mycket lite som görs inom denna domän för att se till att så även är fallet. 
Rollbeskrivningen, EA-implementationen och förvaltningsbarheten är delar som i min 
exjobbsrapport syftar till att beskriva hur ramverket kan hjälpa ett företag att gå från nuläge 
till målläge, och alla steg däremellan. Eftersom SL i dagsläget inte har ett EA-ramverk 
kommer dessa delar inte att tas med i jämförelsen.  
  
Jämför man SLs nulägesanalysmatris med jämförelseanalysmatrisen (se Tabell 4 och 5) ser 
man att det finns många ramverk som skulle kunna passa SLs nuläge och de är sinsemellan 
mycket olika. Inte bara till hur de adresserar EA utan även till vad inom området som de 
adresserar. Det ramverk som jag tror lämpar sig bäst för SL att använda sig av för att etablera 
ett EA-tänk inom företaget är TOGAF eftersom det ger är ett etablerat metodramverk men 
som också har en relativt väldefinierad ontologi, d.v.s. en beskrivning av vilka komponenter 
som en verksamhet bör ha och dess relationer.  
 
TOGAF erbjuder en byggsats för att man själv ska kunna ta fram sin arkitekturmetod genom 
sin Architecture Developement Method, ADM (se Kapitel 3) vilket även kan ses som kärnan 
inom TOGAF.   
 
Det som är en fördel med TOGAF är att eftersom det är ett generiskt ramverk som är avsett 
för att användas i en mängd olika miljöer ger det en möjlighet att integrera med andra 
ramverk. Dessutom ger det ett flexibelt och utbyggbart innehåll för att på bästa sätt kunna 
leverera en skräddarsydd metod som kan integreras i de processer och strukturer som finns 
inom företaget (22). 
 
5.3 Behovsanalys 
 
I behovsanalysen kommer några av de frågor och svar som ställdes till respondenterna, och 
som bäst svarar på frågeställningarna från kapitel 1, att gås igenom. Övriga frågor och svar 
hittas i Appendix D. De frågor som inte har några flervalsalternativ kommer inte att tas med i 
resultaten då syftet med dem var endast att ge respondenten möjlighet till att utveckla sina 
tankar kring EA.    
 
Resultaten från enkätstudien och intervjustudien visar att det finns ett stort behov samt en 
stor vilja att utföra ett förändringsarbete inom SL. Den generella problembeskrivningsbilden 
som leder till att ett EA-arbete initieras kan exempelvis vara: 
 

- Avståndet mellan affär och stödjande IT är onödigt långt vilket leder till en icke 
optimal stödjande IT-arkitektur 

- Avsaknad av gemensamma arbetssätt och ett gemensamt språk 
- Diffusa regler för vem som äger, samt hur man beskriver, använder och förvaltar 

information inom företaget 
- Otydlighet kring var relevant information och relevanta resurser finns 
- Otydlighet kring vilka funktioner som finns i vilka applikationer och hur de är 

tillgängliga 
- Otydlighet kring IT-satsningars totala livscykelkostnad 
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Av de tolv tillfrågade respondenterna svarade 83 % att ovanstående problembeskrivning 
stämmer bra eller stämmer helt in på SLs situation (se Figur 24). Dessutom tyckte alla 
respondenter, oberoende av vilken domän (se Figur 25) som de tillhör, att det är viktigt att 
identifiera problemområden inom SL för att kunna åtgärda dessa. Det mest centrala 
problemområdet ansåg de flesta var avsaknaden av en tydlig koppling mellan affärsdomänen 
och IT-domänerna inom SL samt vem som äger och förvaltar information inom företaget.  
 

 
 

Figur 24. Hur väl stämmer problembeskrivningen in på SL? (se Appendix D) 

 
 

 
 

Figur 25. Vikten av att identifiera problemområden inom SL (se Appendix D) 

 
När det gäller hur dessa problemområden ska åtgärdas svarade de flesta respondenter (76 
%) att de höll med om att Enterprise Architecture är ett bra hjälpmedel för SL (se Figur 26), 
dock ansåg många att man behöver tydliggöra hur domänerna i Figur 23 påverkar varandra 
samt förtydliga nyttan med att implementera EA inom SL.  
 

Vet ej 0%

Stämmer inte alls 0%

Stämmer delvis 17%

Stämmer bra 33%

Stämmer helt 50%

Hur väl stämmer problembeskrivningen in på SL? 

Vet ej 0%

Inte viktigt 0%

Ganska viktigt 0%

Viktigt 42%

Mycket viktigt 58%

Hur viktigt är det att indentifiera att det finns  
problemområden inom SL? 
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Figur 26. Är EA ett bra hjälpmedel för SL? (se Appendix D) 

Man upplever i dagsläget inom SL delvis en avsaknad av gemensamma beskrivningar och 
definitioner för centrala begrepp inom sina domäner samt avsaknaden av tydliga processer. 
Ett problem som några av respondenterna tog upp var det att i vissa fall är processerna som 
finns övertydliga vilket leder till att de är för komplexa för att kunna använda på ett enkelt 
sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vet ej 8%

Håller inte alls med 0%

Håller delvis med 17%

Håller med 33%

Håller helt med 43%

Utifrån beskrivningen av Enterprise Architecture, ser du 
EA som ett bra hjälpmedel för SL? 
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6 Slutsats och diskussion 
 
Resultaten från enkät och intervjustudien visar att analysen av nuläget inom SL (se Tabell 5 
samt kap 4) stämmer relativt bra överrens med vad de tillfrågade respondenterna har svarat. 
På frågan, <vilken domän/domäner i figuren (figur 23) känner du att din roll passar in i> 
svarade majoriteten Infrastruktur, Applikation, Information och Verksamhet.  
 
 

 
 
 

Figur 27. Arkitekturdomäner inom SL (se Appendix D) 

 
De anställda känner i allmänhet att förslaget av arkitekturdomäner (se Figur 28) inte 
representerar SLs organisation i dagsläget men är en bra och tydlig bild för att visa hur de 
olika domänerna bör påverka varandra.  Den största skillnaden är att det i dagsläget inte 
finns uttalad affärsdomän inom SL utan den utgörs av SLL, samt politiska direktiv och vad 
ledningsgruppen beslutar om. Det vill säga att det är ett mer strategiskt tänk i 
”affärsdomänen” inom SL än ett rent försäljartänk som man vanligtvis syftar till när man 
inom ett EA-arbete pratar om en affärsdomän. Informationsdomänen är inte heller tydligt 
definierad utan är mer av en integrerad del av verksamhetsdomänen. Dessutom ägs en del 
av informationen av IT-domänerna vilket leder till otydlighet i hur informationen ska 
förvaltas.  I ett EA-arbete ska och bör informationsdomänen ses som kittet mellan IT och 
verksamhet. Denna medlande länk som ska hjälpa IT och verksamheten att förstå varandra 
måste bli mer väldefinierad för att ett EA-arbete ska få rätt fäste inom SL. Börjar man 
nedifrån och uppåt (dvs ur ett IT-perspektiv) som man har gjort inom SL, tycker jag att det är 
viktigt att man inte glömmer bort att se till att den grund man står på är stabil genom att se 
till att IT-domänerna och hur de samverkar är tydligt definierade. Den bild som 
respondenterna känner stämmer överrens med dagläget inom SL visas nedan. 
 

Affär 6%

Verksamhet 19%

Information 22%

Applikation 25%

Infrastruktur 28%

Arkitekturdomäner inom SL 
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Figur 28. Nuläget av arkitekturdomänerna inom SL 

 
Den organisationsstruktur som SL har i dagsläget är inte heller optimal för att kunna fungera 
effektivt. Det är ett problem anser några av respondenterna att alla IT-sektioner inom SL är 
på samma ”nivå” i organisationsstrukturen oberoende av deras arbetsuppgifter eller 
tidsramar som de jobbar inom. Strategisk Utveckling (SU) jobbar med strategiska IT-frågor (3 
år och uppåt) inom SL och bör enligt min mening därför placeras en instans ovanför 
Trafiknära IT (TFIT) och Verksamhetsstöd som enbart bör arbeta med drift och förvaltning 
och därmed i snävare tidsperspektiv (0-3 år) (6).  
 
Dessutom är det märkligt att man inom ett så IT-tungt företag som SL är inte har en CIO eller 
motsvarande roll som är placerad i ledningsgruppen och där kan framföra vilka behov och 
förutsättningar som IT-sektionerna har. Det är alltså inte tekniska chefer som saknas i SLs 
struktur utan en person som kan framföra IT-åsikter utifrån ett verksamhetsperspektiv.  
 
 
 
 



55 
 

 
 

Figur 29. Förslag på organisationsstruktur 

 
För att lyckas med att driva igenom ett förändringsarbete av denna sort är det vitalt att 
idéerna får fäste i ledningsgruppen vilket enbart kan realiseras genom att bättre beskriva 
nyttan med ett EA-arbete, eller ett EA-ramverk. För att kunna göra det är det viktigt, enligt 
min mening, att man tydligt visar de positiva effekterna av ett EA-tänk genom att bla. utföra 
pilotstudier. Dessutom måste de modeller och processer som beskrivs vara användarvänliga 
så att man inte drunknar i komplexa svårförstådda modeller som är alldeles för tidskrävande 
att implementera.  
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8 Bilagor/Appendix 
 

APPENDIX A: Förklaring av artefakterna i jämförelsematrisen 
 

  TOGAF FEAF  Gartner MODAF 
Affärsarkitektur JA JA JA JA 
Beskriver företagets verksamhetsområde, vision, mål, drivkrafter, geografiska läge och affärsmodeller 

Process för 
affärsarkitektur 

JA JA DELVIS DELVIS 
Processer för att 
beskriva 
affärsarkitekturen 
finns beskrivet i 
Fas B i ADM 

Architecture 
Models, under 
Business Models 
hanterar inom 
FEAF processer för 
affärsarkitekturen 

Beskrivs inom 
Gartner i Gartner 
EA Process 
Model 

Affärsarkitekturprocesser 
finns beskrivna inom 
MODAF, dock finns det 
inte konkreta exempel på 
hur de ser ut  

Beskriver hur 
affärsarkitekturen 
tas fram och 
förvaltas 

Metamodell för 
affärsarkitektur 

JA JA DELVIS DELVIS 
En metamodell 
finns beskriven 
under Services 
Extensions i 
TOGAFs 
metamodell 

Beskrivs i Federal 
Transition 
Framework, 
Reference meta 
model under 
Business Layer 

Affärsarkitekture
n finns beskriven 
i Business 
Strategy i 
Gartners EA 
Process Model 
men inte vad den 
innehåller 

MODAFs metamodell 
hanterar 
affärsarkitekturen men 
en enskild 
affärsmetamodell finns 
inte beskriven inom 
MODAF 

Beskriver 
grunderna i 
affärsarkitekturen 
och hur de relaterar 
till varandra 

Riktlinjer för 
affärsarkitektur 

JA DELVIS NEJ DELVIS 
En metamodell 
finns beskriven 
under Services 
Extensions i 
TOGAFs 
metamodell 

En metamodell 
finns beskriven 
under Services 
Extensions i 
TOGAFs 
metamodell 

En metamodell 
finns beskriven 
under Services 
Extensions i 
TOGAFs 
metamodell 

En metamodell finns 
beskriven under Services 
Extensions i TOGAFs 
metamodell 

Beskriver hur 
affärsprocesserna 
ser ut och 
säkerställer att de 
är i linje med 
företagets 
långsiktiga mål och 
visioner 
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  TOGAF FEAF  Gartner MODAF 
Verksamhetsarkitektur JA JA JA JA 
Beskriver företagets funktionsområden, processer, modeller etc. samt hur de samverkar internt och externt 

Process för 
verksamhetsarkitektur 

JA DELVIS JA JA 

Process för 
att beskriva 
verksamhetsa
rkitekturen 
finns 
beskriven i 
den 
preliminära 
fasen i ADM 

Enterprise 
Architecture 
Planning (EAP) 
inom FEAF tar 
upp processer 
för 
verksamhetsarki
tekturen 

Inom Gartner finns 
processer för 
verksamhetsarkite
ktur i Gartner EA 
Process model 

Det finns beskrivet i All 
Views viewpoint i 
ramverket för MOD 

Beskriver hur 
verksamhetsarkitekturen 
tas fram och förvaltas 

Metamodell för 
verksamhetsarkitektur 

JA JA JA JA 
En 
metamodell 
för att 
beskriva 
verksamhetsa
rkitekturen 
finns 
beskrivet i 
TOGAFs 
metamodell 

FEAF har en 
metamodell 
som beskriver 
hur olika 
arkitekturmodell
er hänger ihop  

Det finns beskrivet 
i Gartner EA 
Process Model 

I MODAFs metamodell 
(M3) samt under All 
Views Viewpoint finns en 
metamodell som 
beskriver 
verksamhetsarkitekturen 

Beskriver grunderna i 
verksamhetsarkitekturen 
och hur de relaterar till 
varandra 

Riktlinjer för 
verksamhetsarkitektur 

JA DELVIS JA JA 
Finns 
beskrivet i 
preliminära 
fasen i ADM 

Generella 
riktlinjer finns 
under Standards 
i FEAs ramverk 
men det pratas 
inte om riktlinjer 
i 
verksamhetsarki
tekturen 

Generella riktlinjer 
för 
verksamhetsarkite
kturen beskrivs 
inom Gartners EA-
verktyg 

Finns beskrivet i All Views 
Viewpoint i ramverket för 
MOD 

Beskriver hur 
verksamhetsprocesserna 
ser ut och säkerställer att 
de är i linje med 
företagets långsiktiga mål 
och visioner 
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  TOGAF FEAF  Gartner MODAF 
Informationsarkit
ektur 

JA DELVIS DELVIS JA 

Informationsarkitekturen förklarar hur information skapas och används på ett uniformt sätt inom 
företaget 

Process för 
informationsarkit
ektur 

DELVIS DELVIS JA JA 
Informationen 
beskrivs i Fas C i 
ADM men man 
behandlar inte 
specifika 
informationsproce
sser 

Informationen 
behandlas i FEAFs 
olika 
arkitektursmodelle
r men inte 
specifika 
informationsproce
sser 

Gartner EA Process 
Model beskriver 
processer för 
informationsarkite
kturen 

Finns beskrivet 
inom MODAFs 
metamodell och i 
Systems Viewpoint 

Beskriver hur 
informationsarkite
kturen tas fram 
och förvaltas  

Metamodell för 
informationsarkit
ektur 

JA DELVIS DELVIS JA 
Finns beskrivet i 
TOGAFs Content 
Meta Model  

Informationen 
finns beskriven 
inom 
metamodellerna, 
dock finns ingen 
enskild 
informationsmeta
modell 

Informationsarkite
kturen finns 
beskrivet i Gartner 
EA Process Model 
men vad den 
innehåller finns 
inte förklarat 

MODAFs 
metamodell 
behandlar 
informationsarkite
kturen 

Beskriver 
grunderna i 
informationsarkite
kturen och hur de 
relaterar till 
varandra  
Riktlinjer för 
informationsarkit
ektur 

JA DELVIS NEJ NEJ 
Riktlinjer för att 
beskriva 
informationsarkite
kturen beskrivs i 
Fas C i ADM 

Generella riktlinjer 
finns under 
Standards i FEAs 
ramverk men det 
pratas inte om 
riktlinjer i 
informationsarkite
kturen 

Generella riktlinjer 
för arkitekturen 
finns beskrivet 
inom Gartner men 
inte specifikt för 
informationsarkite
kturen 

Riktlinjer för hur 
informationen ser 
ut eller behandlas 
finns inte beskrivet  

Beskriver hur 
information inom 
företaget ska se ut 
och säkerställer 
att det är i linje 
med företagets 
långsiktiga mål 
och visioner 
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TOGAF FEAF  Gartner MODAF 

Applikationarkite
ktur 

JA JA DELVIS JA 

Beskriver applikationerna inom företaget och dess funktion 

Process för 
applikationsarkite
ktur 

JA JA JA JA 
Finns beskrivet i 
Fas C i ADM  

Processer för att 
beskriva 
applikationsarkite
kturen finns 
beskrivet under 
Design Models i 
Architectural 
Models  

Gartner EA Process 
Model beskriver 
applikationsarkitek
turen 

Det beskrivs i 
System Viewpoint 
i MODAFs 
arkitekturmodell 

Beskriver hur 
applikationsarkite
kturen tas fram 
och förvaltas 

Metamodell för 
applikationsarkite
ktur 

JA JA DELVIS JA 
TOGAFS 
metamodell 
innehåller en 
metamodell för 
att beskriva 
applikationsarkite
kturen 

Det finns beskrivet 
i Data Layer i 
FEAFs metamodell 

Applikationsarkitek
turen finns 
beskrivet i Gartner 
EA Process Model 
men vad den 
innehåller finns 
inte förklarat 

Det beskrivs i 
System Viewpoint 
i MODAFs 
arkitekturmodell 

Beskriver 
grunderna i 
applikationsarkite
kturen och hur de 
relaterar till 
varandra 
Riktlinjer för 
applikationsarkite
ktur 

JA DELVIS NEJ NEJ 
Finns beskrivet i 
Fas C i ADM  

Generella riktlinjer 
finns under 
Standards i FEAs 
ramverk men det 
pratas inte om 
riktlinjer i 
applikationsarkite
kturen 

Generella riktlinjer 
för arkitekturen 
finns beskrivet 
inom Gartner men 
inte specifikt för 
applikationssarkite
kturen 

Riktlinjer för 
applikationsarkite
kturen finns ej 
beskrivet 

Beskriver hur 
applikationsproces
serna ser ut och 
säkerställer att de 
är i linje med 
företagets 
långsiktiga mål 
och visioner 
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  TOGAF FEAF  Gartner MODAF 
Infrastrukturarkitek
tur 

JA JA DELVIS JA 

Beskriver hur tekniken kan användas för att hantera informationsprocesserna samt hur de stöder 
applikationerna 

Process för 
infrastrukturarkitek
tur 

DELVIS JA DELVIS JA 
Man pratar i Fas 
D i ADM om 
processer men 
det finns inte 
några konkreta 
exempel på vad 
en 
infrastrukturspro
cess är 

Finns beskrivet i 
Architectural Models 
i FEAFs 
arkitektursmodell 
samt i Technology 
Layer i FEAFs 
metamodell 

Finns beskrivet i 
Repository/Metamo
del dock finns inga 
konkreta exempel på 
infrastruktursprocess
er 

Det finns 
beskrivet i 
Technical 
Viewpoint i 
MODAFs 
arkitekturmo
dell 

Beskriver hur 
infrastrukturen tas 
fram och förvaltas  

Metamodell för 
infrastrukturarkitek
tur 

JA JA DELVIS JA 
Finns beskrivet i 
TOGAFs 
metamodell 
under 
Infrastructure 
Consolidation 
Extensions 

Technology Layer i 
FEAFs metamodell 
tar upp 
infrastrukturarkitekt
uren 

Infrastrukturarkitekt
uren finns beskrivet i 
Gartners EA Process 
Model men vad den 
innehåller finns inte 
förklarat  

Det beskrivs i 
Technical 
Viewpoint i 
MODAFs 
arkitekturmo
dell 

Beskriver grunderna 
i infrastrukturen och 
hur de relaterar till 
varandra  

Riktlinjer för 
infrastruktursarkite
ktur 

JA DELVIS NEJ JA 
Finns beskrivet i 
Fas D i ADM 

Generella riktlinjer 
finns under 
Standards i FEAs 
ramverk men det 
pratas inte om 
riktlinjer i 
infrastrukturarkitekt
uren 

Generella riktlinjer 
för arkitekturen finns 
beskrivet inom 
Gartner men inte för 
infrastrukturarkitekt
uren 

Det beskrivs i 
Technical 
Viewpoint i 
MODAFs 
arkitekturmo
dell  

Beskriver hur 
infrastrukturen ser 
ut och säkerställer 
att det finns 
kapacitet för att 
stödja företagets 
långsiktiga mål och 
visioner 
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  TOGAF FEAF  Gartner MODAF 
Rollbeskrivning JA JA DELVIS DELVIS 
Beskriver vilka roller som 
finns inom företaget och 
vilken funktion de har i 
organisationen 

En rollbeskrivning 
finns beskriven i 
Architecture Skills 
Framework 

Finns beskrivet i 
Roles i FEAFs 
arkitektursmatris 

Det finns beskrivet 
i Gartners olika 
EA-verktyg att 
roller tas upp men 
inte vilka de är 

Roller finns beskrivna i 
MODAFs olika 
perspektivvyer men 
inte vad de innebär 

EA-implementation JA JA JA DELVIS 
Beskriver företagets förmåga att, vid en viss tidpunkt, kunna implementera en Enterprise Architecture (EA) 
  
Nulägesanalys JA JA JA JA 
Beskriver den nuvarande 
arkitekturen 

Finns beskrivet i 
den preliminära 
fasen i ADM 

Current 
Architecture tar 
upp 
nulägesanalysen 

Finns beskrivet i 
Repository/Metamo
del-fasen samt i 
Modeling-fasen 

Det beskrivs till viss 
mån i All Views-
fasen 

Börlägesanalys JA JA JA DELVIS 
Beskriver målbilden av 
den önskade arkitekturen 

Finns beskrivet i 
den preliminära 
fasen i ADM 

Target 
Architecture tar 
upp 
börlägesanalysen 

Finns beskrivet i 
Modeling-fasen 

Det beskrivs till viss 
mån i All Views-
fasen 

GAP-analys DELVIS DELVIS DELVIS DELVIS 
Beskriver skillnaderna 
mellan nuläge och 
börläge 

En GAP-analys 
finns b.la. 
beskrivet i Fas C i 
ADM men inte 
specifikt vad den 
innehåller 

Skillnaderna 
mellan nuläge 
och börläge 
beskrivs i 
Strategic 
Direction men 
man pratar inte 
specifikt om GAP 

Det finns beskrivet i 
Decision Analys 

En GAP-analys 
utförs i Strategic 
Viewpoint-fasen 

Transformationsplan JA JA JA DELVIS 
Beskriver hur man ska 
överbrygga den 
nuvarande arkitekturen 
med den önskade 
arkitekturen samt 
nödvändiga förändringar 
för att uppnå detta 

Finns beskrivet i 
Fas E och Fas F i 
ADM 

Transitional 
Processes tar 
upp 
transformationsp
lanen 

Finns beskrivet i 
presentationsfasen 

Det beskrivs till viss 
mån i All Views-
fasen 

Lösningsarkitektur JA JA JA JA 
Beskriver hur de olika 
aktiviteterna inom 
transformationsplanen 
ska realiseras 

Finns beskrivet i 
Fas G i ADM  

Lösningsarkitekt
uren beskrivs i 
Strategic 
Direction 

Finns beskrivet i 
Repository/Metamo
del under Solution 
Architecture 

Det beskrivs i 
MODAF meta model 

Förvaltningsbarhet DELVIS DELVIS DELVIS NEJ 
Beskriver hur den framtagna arkitekturen ska förvaltas och vidareutvecklas. 
  
Mätbarhet av prestanda DELVIS JA NEJ NEJ 
Beskriver hur man, genom 
att mäta prestandan av 

Nämns i Fas G i 
ADM men inte på 

Performance 
Reference Model 

Det finns inte 
beskrivet inom 

Det finns inte 
beskrivet inom 
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olika 
verksamhetsprocesser, 
kan beskriva nyttan med 
EA 

vilket sätt som det 
ska utföras 

tar upp metoder 
för att mäta 
prestandan  

Gartner MODAF 

Användbarhet av 
ramverken 

NEJ NEJ JA NEJ 
Finns inte explicit 
beskrivet i inom 
TOGAF 

Finns inte 
beskrivet inom 
FEAF 

Det beskrivs i 
Administrationsfa
sen i Garnters 
Arkitekturmodell 

Det finns inte 
beskrivet inom 
MODAF 

Behandlar punkter som 
rör hur användarvänliga 
de olika EA-ramverken är 
samt hur väl de uppfyller 
sitt syfte  
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APPENDIX B: Enkätstudiepresentation 
 

Enkätstudie 

Examensarbete: Ramverk för Enterprise 
Architecture på SL
SU

 
 

Problembeskrivning 

Avståndet mellan affär och stödjande IT är onödigt långt 
vilket leder till en icke optimal stödjande IT-arkitektur

Avsaknad av gemensamma arbetssätt och ett gemensamt 
språk 

Diffusa regler för vem som äger, samt hur man beskriver, 
använder och förvaltar information inom företaget

Otydlighet kring var relevant information och relevanta 
resurser finns 

Otydlighet kring vilka funktioner som finns i vilka 
applikationer och hur de är tillgängliga

Otydlighet kring IT-satsningars totala livscykelkostnad 

2012-05-23 2

Generella problemområden som Enterprise Architecture behandlar
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Presentation Enterprise Architecture (EA)
- Vad är Enterprise Architecture?

Enterprise Architecture syftar till att beskriva ett företags 
struktur ur olika perspektiv

EA-ramverken delar in ett företag i olika domäner, 
exempelvis: Affär, Verksamhet, Information, Applikation och 
Infrastruktur 

EA ger en helhetsbeskrivning av hur olika verksamheter 
inom ett företag påverkar varandra genom att definiera 
enhetliga processer och riktlinjer 

Centralt inom EA är kopplingen mellan IT-verksamheten och 
affärsverksamheten 

EA är ett verktyg för effektivt förändringsarbete ur ett 
helhetsperspektiv 

2012-05-23 3

 

Möjliga arkitekturdomäner inom SL

2012-05-23 4
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Pågående arbete inom SL inom detta område

Sektion IT-utveckling har påbörjat ett arbete för att införa EA 
på SL. Man har försökt hitta en bättre rubrik än EA och 
stannat för ”Affärsdriven IT-utveckling”.

Det arbetet kommer att bedrivas under 2012 och 2013 för 
att skapa en ”stomme” med vettiga arbetssätt. I princip blir 
dock ett EA-arbete aldrig klart utan det måste prägla all IT-
utveckling framöver.

De resultat jag får i mitt examensarbete kommer 
förhoppningsvis att komma till användning i SL:s fortsatta 
EA-arbete.

2012-05-23 5
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APPENDIX C: Enkätstudie 
 
 

X  
ENTERPRISE ARCHITECTURE PÅ SL 
 
Bakgrund 
 
För att kunna utvärdera vad SL har för behov av ett EA-ramverk samt beskriva nyttan med EA 
kommer en enkätstudie att utföras inom mitt examensarbete. 
Syftet med enkätstudien är att kartlägga hur stort behovet för Enterprise Architecture (EA) 
är inom SL samt huruvida nyttorna med en framgångsrik implementation av EA inom SL 
framgår. Detta är en viktig del i mitt examensarbete eftersom det ämnar belysa 
problemområden med införandet av EA på SL vilket bidrar till ökad förståelse för hur ett 
ramverk ska väljas för SL. 
 
Enkäten 
 
Enkätstudien baseras på informationen i den utskickade enkätstudiepresentationen och har 
två olika typer av frågor. Den första typen av frågor handlar om EA sett ur ett SL perspektiv, 
och den andra typen av frågor tar upp hur viktig denna fråga är för SL, utifrån respondentens 
egna perspektiv.  
Respondenterna för denna studie har valts dels med avseende på de domäner (affär, 
verksamhet, information, applikation och infrastruktur) som finns representerade i 
arkitekturnivåbilden, dels med avseende på vilken förkunskap om EA som respondenterna 
besitter. 
 
Ditt deltagande 
 
Efter enkätstudien kommer en intervjustudie att genomföras med samma individer som 
svarat på enkäten. Syftet med denna intervjustudie är att ge en möjlighet för de individer 
som svarat på enkäten att utveckla sina svar samt ställa frågor om eventuella oklarheter i 
enkätfrågorna. 
 
Tack på förhand! 
 
/Mathias Possne 
 
 
 
 
 
 
Mathias Possne 
KTH- Elektroteknik 
6TUmpossne@kth.se U6T 
 

mailto:mpossne@kth.se
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ENKÄT FÖR ENTERPRISE ARCHITECTURE PÅ SL 
Allmän information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vilken sektion tillhör du inom SL? 
☐ Strategisk utveckling 
☐ Planering 
☐ Fastighetsutveckling 
☐ Affärsutveckling 
☐ Trafik och infrastrukturutveckling 
☐ IT-utveckling 
☐ Analys 
☐ Hållbar utveckling 
☐ Verksamhetsstyrning och ekonomi 
☐ Finansiering och investering 
☐ Verksamhetsstyrning och uppföljning 
☐ Redovisning 
☐ Verksamhetsstöd 
☐ Projektkontor 
☐ Trafikförsörjning 
☐ Upphandling 
☐ Trafiknära IT 
☐ Tunnelbana 
☐ Lokalbana 
☐ Pendeltåg 
☐ Buss och färdtjänst 
☐ Produktionsservice   

Hur många anställda har din sektion? 
 
☐ 0-49  
☐ 49-99    
☐ 100-249   
☐ 250-499   
☐ >500 
 
 
 
 
 

Hur länge har du jobbat på SL? 
☐ <1 år 
☐ 1-2 år 
☐ 2-5 år 
☐ >5 år 
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Generella frågor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
 1 Stämmer inte alls,     2 Stämmer delvis,     3 Stämmer bra,      4 Stämmer helt  
                             
                             Hur väl tycker du att problembeskrivningen stämmer in på SL? 
                             1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                             Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                             1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                             1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
                            
                           Utifrån beskrivningen av Enterprise Architecture, ser du EA som ett bra hjälpmedel  
                           för SL? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktit 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 
Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Inte viktigt,     2 Ganska viktigt,     3 Viktigt,      4 Mycket viktigt 
                             
                            Anser du att det är viktigt att tydliggöra hur domänerna påverkar varandra (enligt  
                            bild)? 
                             1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                             Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                             1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                             1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

 
Tycker du att din/dina verksamhet/er har en naturlig plats inom någon av de domäner 
beskrivna i bilden? I så fall vilken/vilka? 
 

                             Affär ☐    Verksamhet ☐   Information ☐   Applikation ☐   Infrastruktur ☐   Vet ej ☐ 

                             Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                             1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                             1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 
 

1. 

2. 
 

3. 
 

4. 
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Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
                            
                           Håller ni med om er domäns placering i bilden? (När det gäller vad som styr och  
                           stödjer vad)? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
                            
                           Ser du ett behov av gemensamma beskrivningar och definitioner för centrala   
                           begrepp inom din domän? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
                           
                            Anser du att det finns tydliga processer inom din domän? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är? 
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig  
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  

                    
                   Upplever du att det finns gemensamma beskrivningar och definitioner för centrala         
                   begrepp inom din domän? 

                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
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Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
                            
                           Är det tydligt hur din domän påverkar och påverkas av angränsande domäner i  
                           bilden? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

9. 
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Domänspecifika frågor - Affär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
                            
                            Känner du att det finns drivkrafter för att uppnå målen i den strategiska kartan? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  

                    
                   Känner du att det finns tydliga processer för hur verksamheten (TF) ska uppnå målen 
i                  den strategiska kartan? 

                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
 

                   Känner du att stöd från infrastruktur, information och applikationsdomänerna finns  
                   för att uppnå målen i den strategiska kartan? 

                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig  
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 
                         Är det tydligt för SLs verksamhet (TF) hur affärsmodellen ska tillämpas? 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
      

13. 
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                  Vad anser du vara riskerna/svårigheterna med att införa Enterprise Architecture, som          
                  det beskrivs i texten, inom SL? 

         
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 
                         Är det tydligt för projekt med stort IT-innehåll hur affärsmodellen ska tolkas? 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

14. 
 

15. 
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Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  

                    
                   Känner du att relationer mellan mål, processer och verksamhetsfunktioner är  
                   entydigt dokumenterade?                      
                    1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 

                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

Domänspecifika frågor - Verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  

                    
                   Känner du att relationer mellan information och verksamhetsfunktioner är entydigt 
                   dokumenterade? 

                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är? 
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
 

                   Anser du att kravställningar på IT-utveckling inom projekt utförs så att nödvändiga 
                   verksamhetsbehov tillgodoses? 

                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
 
                         Är verksamhetens behov och krav på IT-utveckling formulerade så att det går att  
                         mäta/verifiera att de uppfylls? 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
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                  Vad anser du vara riskerna/svårigheterna med att införa Enterprise Architecture, som          
                  det beskrivs i texten, inom SL? 

         
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 
                         Är det tydligt för SLs verksamhet (TF) hur affärsmodellen ska tillämpas? 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

14. 
 

15. 
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Domänspecifika frågor - Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 
                           Anser du att tydliga och heltäckande regler för ägarskap, åtkomst och förvaltning av  
                           information existerar? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är? 
                             1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 

                   Är det generellt sett tydligt vilken applikation som är master för viss information? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 

                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 

                   Finns det tydliga och dokumenterade överenskommelser för integration mellan olika  
                   informationssystem? 

                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 
                          Är det tydligt vilken infrastruktur och nät som stödjer en viss verksamhetsfunktion? 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
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                  Vad anser du vara riskerna/svårigheterna med att införa Enterprise Architecture, som          
                  det beskrivs i texten, inom SL? 

         
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
                          
                         Är det tydligt för projekt och upphandlingar hur SLs infrastruktur och nätverk ska  
                         användas (internt och externt)? 

                         1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

14. 

15. 
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Domänspecifika frågor – Applikation & Infrastruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 
                           Anser du att tydliga och heltäckande regler för ägarskap, åtkomst och förvaltning av  
                           information existerar? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är? 
                             1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 

                   Är det generellt sett tydligt vilken applikation som är master för viss information? 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 

                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 

                   Finns det tydliga och dokumenterade överenskommelser för integration mellan olika  
                   informationssystem? 

                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                            Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                            1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                            1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
 
                          Är det tydligt vilken infrastruktur och nät som stödjer en viss verksamhetsfunktion? 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
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Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Otydligt     2 Ganska tydligt,     3 Tydligt,      4 Mycket tydligt  
                          
                         Är det tydligt för projekt och upphandlingar hur SLs infrastruktur och nätverk ska  
                         användas (internt och externt)? 

                         1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

14. 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
 
                         Anser du att det är viktigt att det finns riktlinjer för gemensamma arbetssätt för  
                         arkitekturarbete inom SL? 

                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 

15. 
 

                          
                         Vad förväntar du att EA ska leverera till övrig IT-arkitektur inom SL? 
 
 
16. 

Skala för nedanstående fråga:  
 
1 Håller inte alls med,     2 Håller delvis med,     3 Håller med,      4 Håller helt med  
 
                         Anser du att din roll är en naturlig del i ett EA-arbete? 

                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
                          Hur viktig tycker du att denna fråga är?  
                          1 Inte viktig,     2 Ganska viktig,     3 Viktig,      4 Mycket viktig 
                          1 ☐          2 ☐          3 ☐          4 ☐          Vet ej ☐ 
 
 

17. 
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                  Vad anser du vara riskerna/svårigheterna med att införa Enterprise Architecture, som          
                  det beskrivs i texten, inom SL? 

         
 
 

19. 
 

                          
                         Skulle du vilja vara delaktig och påverka EA-arbetet på SL? 

                           
 
 

18. 
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APPENDIX D: Intervjustudie – Resultat 
 
Generella frågor 
 

Fråga 1 

    Hur väl tycker du att problembeskrivningen stämmer in på SL? 
Vet ej  Stämmer inte alls  Stämmer delvis  Stämmer bra  Stämmer helt  

0 0 2 4 6 

Vet ej  Inte viktigt 0% Ganska viktigt 0% Viktigt 42% 
Mycket viktigt 
58% 

0 0 0 5 7 
 
Fråga 2 

    Utifrån beskrivningen av Enterprise Architecture, ser du EA som ett bra hjälpmedel för SL? 

Vet ej 8% Håller inte alls med 0% 
Håller delvis med 
17% 

Håller med 
33% 

Håller helt med 
43% 

1 0 2 4 5 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

1 0 2 4 5 
 
Fråga 3 

    Anser du att det är viktigt att tydliggöra hur domänerna påverkar varandra enligt bilden? 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 1 3 8 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 2 4 6 
 
Fråga 4 

    Tycker du att din/dina verksamhet/verksamheter har en naturlig plats inom någon av de domäner 
beskrivna i bilden? I så fall vilken/vilka? 

Affär 6% Verksamhet 19% Information 22% 
Applikation 
25% Infrastruktur 28% 

2 6 7 8 9 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 2 2 8 
 
Fråga 5 

    Håller du med om er domäns placering i bilden?  
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

0 0 1 4 7 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 2 3 7 
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Fråga 6 

Ser du ett behov av gemensamma beskrivningar och definitioner för centrala begrepp inom 
din/dina domän/domäner 
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

0 0 1 2 9 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 1 1 10 
 
Fråga 7 

    Upplever du att det finns gemensamma beskrivningar och definitioner för centrala begrepp inom 
din domän? 
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

2 2 4 3 1 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 4 8 
 
Fråga 8 

    Anser du att det finns tydliga processer inom din domän? 
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

0 0 0 4 8 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 5 7 
 
Fråga 9 

    Är det tydligt hur din domän påverkar och påverkas av angränsande domäner i bilden? 
Vet ej Otydligt Ganska tydligt Tydligt Mycket tydligt 

1 1 5 3 2 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 1 1 10 
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Domänspecifika frågor: Affär 
 
Fråga 10 
Känner du att det finns drivkrafter för att uppnå målen i den strategiska kartan?  
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

0 0 1 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 0 1 
 
 
Fråga 11 

Känner du att det finns tydliga processer för hur verksamheten (Trafikförsöjning TF) ska uppnå målen 
i den strategiska kartan? 
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

0 0 1 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 1 0 
 
Fråga 12 

Känner du att stöd från infrastruktur, information och applikationsdomänerna finns för att uppnå 
målen i den strategiska kartan? 
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

0 0 1 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 1 0 
 
Fråga 13 
Är det tydligt för SLs verksamhet (TF) hur affärsmodellen ska tillämpas? 
Vet ej Otydligt Ganska tydligt Tydligt Mycket tydligt 

0 0 1 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 0 1 
 
Fråga 14 
Är det tydligt för projekt med stort IT-innehåll hur affärsmodellen ska tolkas?  
Vet ej Otydligt Ganska tydligt Tydligt Mycket tydligt 

0 0 1 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 1 0 
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Domänspecifika frågor: Verksamhet 
 
Fråga 10 

Känner du att relationer mellan mål, processer och verksamhetsfunktioner är entydigt 
dokumenterade? 
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

2 1 1 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 1 3 
 
Fråga 11 

Känner du att relationer mellan information och verksamhetsfunktioner är entydigt 
dokumenterade?  
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

0 0 2 4 6 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 5 7 
 
Fråga 12 

Upplever du att det finns gemensamma beskrivningar och definitioner för centrala begrepp inom 
din domän? 
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

0 0 2 4 6 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 5 7 
 
Fråga 13 

Upplever du att det finns gemensamma beskrivningar och definitioner för centrala begrepp inom 
din domän? 
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

0 0 2 4 6 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 5 7 
 
Fråga 14 
Anser du att det finns tydliga processer inom din domän? 
Vet ej Håller inte alls med Håller delvis med Håller med Håller helt med 

1 0 2 4 6 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 5 7 
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Domänspecifika frågor: Information, Applikation och Infrastruktur 
 
Fråga 10 

Anser du att tydliga och heltäckande regler för ägarskap, åtkomst och förvaltning av information 
existerar? 
Vet ej  Håller inte alls med  Håller delvis med  Håller med  Håller helt med  

0 5 2 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 1 6 
 
Fråga 11 
Är det generellt sätt tydligt vilken applikation som är master för viss information? 
Vet ej  Otydligt  Ganska tydligt  Tydligt  Mycket tydligt 

0 6 1 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 0 7 
 
Fråga 12 

Finns det tydliga och väldokumenterade överenskommelser för integration mellan olika 
informationssystem? 
Vet ej  Otydligt  Ganska tydligt  Tydligt  Mycket tydligt  

0 5 2 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

0 0 0 1 6 
 
Fråga 13 
Är det tydligt vilken infrastruktur och nät som stödjer en viss verksamhetsfunktion? 
Vet ej  Otydligt  Ganska tydligt  Tydligt  Mycket tydligt 

1 2 3 0 1 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

1 0 1 1 4 
 
Fråga 14 

Är det tydligt för projekt och upphandlingar hur SLs infrastruktur och nätverk ska användas? 
(internt och externt)? 
Vet ej  Otydligt  Ganska tydligt  Tydligt  Mycket tydligt  

1 5 1 0 0 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

1 0 1 0 5 
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Domänspecifika frågor: Applikation och Infrastruktur 
 
Fråga 15 

Anser du att det är viktigt att det finns riktlinjer för gemensamma arbetssätt för arkitekturarbete 
inom SL? 
Vet ej  Håller inte alls med  Håller delvis med  Håller med  Håller helt med  

1 0 0 2 2 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

1 0 0 2 2 
 
Fråga 17 
Anser du att din roll är en naturlig del i ett EA-arbete? 
Vet ej  Håller inte alls med  Håller delvis med  Håller med  Håller helt med  

1 0 1   3 
Vet ej Inte viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 

1 0 0 1 3 
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