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Abstract 
 
In the context of today's economic recession, increased globalization and a growing 
competitive market, there is an increased complexity of enterprises. It is also important for 
today's businesses to increase their resources and reduce costs while still increasing their 
profits. To counteract the complexity and maximize profits, there is a need for new and more 
innovative IT solutions. Using a architectuall framework like Zachmans could benefite a 
business, however, it is an investment in itself that can be costly and time consuming, it is 
therefore important for the company's management and employees to try to think long-term 
instead of short-term and see how a use of the framework can be useful for the business. After 
a theory collection and interviews with experts in the field, it can be noted that despite some 
critical comments against the Zachman framework, a use of the framework has yet a full 
capacity to influence the economy in a business. The framework is large and there is much to 
be gained, it aims to bring order and clarity in a business and to create common 
understandings and values. Improved order and structure are factors that generate a greater 
efficiency in terms of reduced risks and reduced costs.  
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Sammanfattning 
 
I samband med dagens lågkonjunktur, ökade globalisering samt en ökande 
konkurrensmarknad tillkommer en ökad komplexitet av verksamheter. Det är även viktigt för 
dagens verksamheter att öka sina resurser och minska sina kostnader samtidigt som de skall 
öka sina vinster. För att motverka komplexiteten och maximera vinsten behövs nya, fler och 
innovativa IT-lösningar. Användning av ett arkitektuellt ramverk som Zachmans kan vara till 
fördel i en verksamhet, dock är det en investering som i sig kan vara kostsam och 
tidskrävande, det är därmed viktigt för verksamhetens ledning och medarbetare att försöka 
tänka långsiktigt istället för kortsiktigt och se till hur en användning av ramverket kan vara till 
nytta för verksamheten. Efter en teoriinsamling och intervjuer med experter på området, går 
det att konstatera att trots vissa kritiska ställningstaganden mot ramverket Zachman, har en 
användning av ramverket ändå full kapacitet att påverka ekonomin i en verksamhet. 
Ramverket är stort och det finns mycket att hämta, det har som syfte att bringa ordning och 
reda i en verksamhet och skapa gemensamma synsätt och värderingar. Förbättrad ordning och 
struktur är faktorer som genererar i ökad effektivisering i form av minskade risker och 
minskade kostnader.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Enterprise Architecture, Zachman, ramverk, företag, IT, vinst  
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1 Inledning  
 
I detta kapitel inleds studien med en bakgrundsbeskrivning samt tidigare forskning, därefter 
presenteras studiens forskningsfrågor, syfte samt problemdiskussion. 

 
1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle förändras verksamheten ständigt, verksamheter möter idag stor global 
konkurrens tack vare den rådande globaliseringen, har allt mer ofta en mindre budget att hålla 
sig till och har svårt att tillsätta de resurser och personal som behövs i dagens tuffa ekonomi. 
Vinst skall dock fortfarande uppnås. Utan vinst kan företag inte fortsätta att bedriva sina 
verksamheter. För att skapa vinst väljer verksamheter idag att ta till IT-lösningar och med det 
ser många till arkitektuella ramverk och vad dessa kan bidra med (Langley 2013).  
 
För att en verksamhet skall kunna bli framgångsrik på lång sikt krävs produktivitet och 
effektivisering. Begreppet effektivisering är dock en bedömningsfråga och det som kan 
uppfattas som positivt av en grupp människor, kan av en annan uppfattas som negativt (SvD 
2014). Att det kan uppfattas som negativt kan bero på den press som en verksamhet idag 
utstår, då vinst idag skall nås med allt mindre resurser, kan vara påfrestande för många och 
ordet effektivisering kan då ha en negativ association.  Effektivisering är ett mycket komplext 
begrepp, det kan dock helt klart definieras som: hur pass nära man når sina mål, exempelvis 
hur pass nära en verksamhet uppnått sina tidigare satta strategiska mål och då exempelvis 
gällande intäkter. (Abrahamsson & Karlöf 2011) Enligt Karlöf (2009) syftar allt vi gör, såväl 
som individer och inom verksamheter, faktiskt till effektivisering, det handlar om att skapa 
nytta. Den effektivisering jag är intresserad av att undersöka är ökad vinst. Företag antas 
maximera sin vinst och ifall någon form av chock kastar det systemet ur balans förväntas 
företaget att ta sig tillbaka sitt ursprungliga tillstånd. (Vranceanu 2014)  
 
Det råder idag utan tvekan en ekonomisk kris, en lågkonjunktur, det är något som kan ses som 
en form av chock som Vranceanu (2014) beskriver. Under denna krisens gång förväntas 
företag ändå gå med vinst. För vinst i verksamheten väljer många som tidigare nämnt att 
använda sig av IT-lösningar och se till ramverk. Många verksamheter väljer att utveckla sina 
ramverk enligt Zachman. (Vail 2002) Med tanke på detta är det väldigt spännande att 
undersöka hur ramverket kan bidra till effektivisering just i form av ökad vinst.  
 
Dagens snabba förändringar i marknad och teknologi driver på vår utveckling av nya 
affärsidéer och innovationer i verksamheter. De är avgörande för överlevnad. Att tänka om 
gällande befintliga affärslösningar och processer för att kunna motsvara nya affärsidéer är en 
mycket viktigt förmåga som krävs av dagens arkitekter i verksamheter. Enterprise 
Architecture strävar efter att proaktivt hantera och dela strukturen i verksamheten. Ett primärt 
syfte med Enterprise Architecture är att förenkla strukturen för att göra verksamheten smidig 
och förberedd på förändringar. Ett andra syfte med Enterprise Architecture är att förenkla IT-
lösningar och systemarkitekturen. Enterprise Architecture har funnits till sedan tiden då John 
Zachman introducerade sitt ramverk på 1980-talet. (Swende 2012) 
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Det finns ett antal olika arkitektuella ramverk att välja mellan. En av de äldsta och än idag 
mest använda är just ramverket Zachman. En verksamhetsarkitektur kan ses som en 
överlevnadsstrategi för en verksamhet i denna ålder, ramverket Zachman är en bra start att 
börja på. (Zachman 2008) Som skrivet i Modernanalyst (2009) kan ramverket Zachman 
användas som ett hjälpmedel för att bland andra analysera och beskriva en verksamhet, 
oberoende av hur man definierar begreppet verksamhet. Ramverket är en ontologi. Det är en 
teori om att det finns en ordnad uppsättning av grundläggande delar av ett invecklat objekt, 
detta objekt kräver en beskrivning. Ramverket är relevant för att skapa, driva, underhålla och 
ändra objektet (Modernanalyst 2009). Ramverket Zachman har visat sig vara en väldigt 
användbar modell för strateger och för IT-avdelningar i verksamheter. (Vail 2002) Det Vail 
menar på är att det undersökts att många söker att utveckla sina ramverk enligt Zachman då 
det är ett väldigt strukturerat ramverk, det är begreppsmässigt omfattande, inkluderar en 
fullständig kunskapskarta och har ett relevant perspektiv och abstraktioner av verksamheter.  
 
 
 
1.2 Tidigare forskning 
 
Ser man på forskningen inom Enterprise Architecture området får man en tydlig uppfattning 
om att olika organisationer är i behov av olika former av ramverk, samt olika metoder för att 
uppnå effektivisering. (Aier 2014) Ändå är det mycket väl John Zachman som kan betraktas 
som något av en pionjär, inte minst gällande Enterprise Architecture och med det även 
Information Systems Architecture. (Jafari et al. 2009)  
 
I en empirisk studie av Zachmans ramverk, gjord vid Iran University of Science and 
Technology i Teheran, av Jafari et al. (2009) beskrivs ramverket Zachman som en 
tvådimensionell matris, människor och operationer. Denna matris är sagd vara presenterad på 
ett sådant sätt att den blir till en kraftfull implementation för analysering av programvarors 
effektivisering. Studien förklarar även att dagens teknologiska utveckling och dess krafter, 
samt den stundande globaliseringen och ekonomin är faktorer som tvingar dagens alla olika 
organisationer till ett behov av att söka efter nya sätt att återuppfinna sig själva. 
Användningen av ramverk och däribland Zachmans ramverk kan ses som ett sådant sätt.  
 
Förespråkandet av ramverket Zachman och dess användning, samt Enterprise Architectures 
fördelar för verksamheter, stöds ytterligare vid ett flertal olika studier och flertalet olika 
nationer, däribland i en studie gjord vid University of Zagreb, av Varga (2003). I denna studie 
beskrivs ramverket Zachman som ett generiskt klassifikationsschema för konstruktions 
artefakter av alla olika slags komplexa produkter, exempelvis en byggnad, ett flygplan eller en 
verksamhet. Många gånger kan det ses som ett ramverk mer passande för ett 
informationssystem, men det har visat sig vara framgångsrikt i arbetet med verksamheter och 
dess systems arkitekturer. Varga hävdar att ramverket är enkelt att förstå sig på. Det är 
omfattande samtidigt som det behandlar produkten i fråga, exempelvis verksamheten, i sin 
helhet. Ramverket är till hjälp för att förstå komplexa koncept i icke-teknologiska ord, det gör 
det möjligt att arbeta med abstraktioner för att isolera enkla element utan att förlora känslan 
av komplexiteten i en produkt som helhet, det gör det dessutom möjligt för verksamhetens 
olika medarbetare att förstå sig på och inte endast den IT-kunniga personalen. Ramverket är 
menat att vara ett tänkande samt praktiskt redskap som kan hjälpa till med att svara på antalet 
olika mer eller mindre komplexa frågor och problem.  
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Razak & Dahalin (2008) å andra sidan framför Zachmans ramverk som ett klassiskt arbete 
med informationssystemarkitekturer. De beskriver ramverket som logiskt strukturerat för 
klassificering och organisering av vilken verksamhet som helst. De menar på att ramverket 
tagits fram för till hänsyn åt alla parter inom en verksamhet, inte endast självaste IT-
avdelningen och dess arbete med ramverket men även bland andra ledningen, utöver detta 
skall hela verksamheten kunna förstås bättre genom ramverket och dess användning, då det 
som tidigare nämnt har en logik som andra ramverk inte nödvändigtvis besitter. Denna 
konkludering stöds likaväl av McNurlin et al. (2009) som menar på att ramverket Zachman 
innehåller modeller som kan användas för att beskriva vilken komplicerad sak som helst, 
exempelvis ett företag. Dessa modeller är viktiga och kraftfulla verktyg inte minst på grund av 
att de ger flertalet olika människor inom en verksamhet möjligheten att göra utförliga och 
noggranna utvärderingar, inte endast av system men även av verksamheten i sig, de hjälper 
även till att förstå samband och logik.  
 
 
 
1.3 Problemdiskussion 
 
”Alla ramverk är fel, men vissa är mer användbara än andra.” I IT-världen har det genom de 
senaste årtiondena uppstått, tillkommit och gått en massa ramverk. Många har inte kunnat 
appliceras på det jobb som utförts i verksamheter och många har varit antingen för 
akademiska eller för abstrakta. För att ett ramverk skall lyckas stå sig starkt genom en längre 
tidsperiod behöver det tillföra ett värde till verksamheten, både till enskilda delar av 
verksamheten och verksamheten i sig, som en helhet (Langley 2013). Frågan är ifall det är 
något som är möjligt, även för ett ramverk som Zachmans som stått sig starkt en mycket 
längre tid än de flesta andra ramverk som nu finns ute på marknaden. Frågan är då hur 
användningen av ett sådant ramverk faktiskt kan bidra till något värde för en verksamhet, dess 
system och för personalen och verksamheten i sig. Något som tydligt kan ses som ett värde 
för en verksamhet idag är intäkter och med det ett behov av vinst.  
 
Det yttersta syftet för verksamheter är att uppnå effektivisering och att gå med vinst, inte 
minst då de är kommersiella och vinstdrivande verksamheter (Miclaus et al. 2008). Det som 
intresserar mig är att se på hur denna effektivisering i form av just vinst, kan uppnås på bästa 
möjliga sätt, hur användningen av ramverket Zachman kan vara en bidragande faktor till 
denna effektivisering och hur detta skulle kunna komma att se ut. Att kunna fastställa på 
vilket sätt användandet av ramverket har en direkt eller indirekt påverkan på en verksamhets 
effektivisering, är för all del inte det lättaste, det är däremot väldigt intressant att undersöka 
och analysera. Det har sagts att många av dagens verksamheter väljer att använda sig av IT-
lösningar och se till ramverk för effektivisering av den egna verksamheten och att ett flertal 
personer i olika verksamheter väljer att utveckla sina ramverk enligt Zachmans beskrivning. 
Det gör det väldigt spännande att undersöka hur ramverket kan bidra till effektivisering just i 
form av ökad vinst. 
 
Inom ramverket Zachman behandlas frågorna, Vad, Hur, Var, Vem, När och Varför. Därefter 
tittar man på Identifikation, Definition, Representation, Specifikation, Konfiguration och 
Instansiering (Zachman 2008). Ramverket är uppbyggt på 36 celler organiserade i 6 kolumner, 
bland dessa återfinns även 6 stycken aspekter, dessa är: Data, Funktion, Nätverk, Människor, 
Tid and Motivation. (Johnson & Ekstedt 2007) Det är genom att titta på var och en av dessa 
frågor, begrepp och aspekter och det de för med sig, samt genom att se på sambanden mellan 
ramverkets alla olika celler, som det blir möjligt att göra en djupare analys av ramverket och 
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se på ifall frågorna och svaren på dessa kan ha ett samband med hur en effektivisering inom 
en verksamhet kan komma att uppnås. I Modernanalyst (2009) är det skrivet att en fullständig 
beskrivning av i princip vad som helst, kräver svar på sex stycken ”primitiva” frågor: Vad, 
Hur, Var, Vem, När och Varför. 
 
Det ramverket Zachman dock inte talar något om är några konkreta sätt eller metoder för hur 
en verksamhet och med det dess system skall eller bör byggas upp på för att bli så effektivt 
som möjligt, detta på grund av att ramverket som tidigare nämnt är en ontologi och inte en 
metodik. Det talar heller inte om för verksamhetsarkitekten hur han eller hon skall 
implementera ramverket på verksamheten så att denna går med vinst. Frågan som uppstår 
med detta är ifall det då istället är en analys som får göras i efterhand, när man väl använt sig 
av ramverket eller ifall det ändå går att se till nyttan av det redan innan man tar steget till 
implementering.  
 
Få systemutvecklingsmodeller är beskrivna i detalj. Det brukar ofta finnas en form av passus 
som ger öppning för användarens egen tolkning (Collin 2003). När en arkitektur ändå är 
nedskriven, bokstavligen, kan den fungera som en gemensam vision för alla intressenter, både 
interna och externa och dessutom både i dagsläget och framöver (Kappelman & Zachman 
2013).  
 
Ämnet verksamhetsarkitekturer är än idag ett väldigt ungt ämnesområde, det är även de olika 
ramverken inom ämnet och inte minst ramverket Zachman, även om just detta specifika 
ramverk ofta betraktas som det första. Därmed finns det inte oändligt mycket med 
information, det vill säga, artiklar, böcker och tidsskrifter, att tillgå. Det som dock är skrivet, 
är välformulerat och granskat och därför skall det gå att hitta tillräckligt med information om 
ämnet, även om det nödvändigtvis inte blir lätt. McNurlin et al. (2009) beskriver John 
Zachman och med det hans ramverk som något av en grundare och menar på att det just varit 
han som i över 25 år predikat om värdet av Enterprise Architecture, samt att han erbjuder ett 
av de mest omfattande synsätten av detta ämne.  
 
År 2004 var Enterprise Architecture rankat i toppen gällande de viktigaste frågorna för CIO: s 
och CEO: s. Det vill säga IT-avdelningens verkställande direktörer och verksamhetens 
exekutiva verkställande direktör. Det är dock en mycket stor skillnad mellan att veta att det 
finns ett behov för dagens olika verksamheter att använda sig av Enterprise Architecture samt 
ramverk för verksamhetens bästa och det faktiska, praktiska arbetet med det. I ett land som 
Malaysia har det påvisats att kunskapen om Enterprise Architecture och ramverk inte är stor, 
det ser dock betydligt ljusare ut gällande denna fråga samt gällande arbetet med det i länder 
som Storbritannien, USA, Australien samt Singapore. Problemet ligger i som tidigare nämnt 
skillnaden mellan vetskapen om Enterprise Architecture samt ramverk och arbetet med det. 
Att en verksamhets CEO görs medveten om behovet att använda sig av ett ramverk betyder 
inte alltid att han eller hon sedan faktiskt sätter sig in i arbetet med det, utan överlämnar detta 
åt IT-avdelningen (Razak & Dahalin 2008).  
 
Då beslut om bland annat ökad vinst och verksamhetens utveckling faktiskt är sådana frågor 
som antingen tas av den sittande CEO eller går genom denne är det minst sagt viktigt att även 
han eller hon förstår sig på arbetet med Enterprise Architecture och är aktivt och kontinuerligt 
involverad i arbetet med det, för att sedan kunna se en tydlig nytta med det och kunna 
rapportera detta vidare (Shah & Kourdi 2007).   
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1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att bidra med insikt till hur användandet av ramverket Zachman kan vara 
bidragande till ökad vinst för verksamheter.  
 
Syftet är även att se på den kritik som riktats mot ramverket, vilka motargumentationer 
kritiker ställt och sedan ställa dessa mot fördelarna av användningen av ramverket.   
 
1.5 Studiens forskningsfrågor 
 
Huvudfråga: 
 
Hur kan användandet av ramverket Zachman bidra till ökad vinst för verksamheter? 
 
Delfrågor: 
 
Vilka huvudsakliga faktorer driver behovet av vinst i verksamheter? 
Hur påverkas en verksamhet av användandet av ramverket Zachman?  
 
1.5 Målgrupp 
 
Uppsatsen riktar sig till IT-verksamma vinstdrivande organisationer och dess IT-utvecklare 
samt ansvariga. Uppsatsen riktar sig främst till de organisationer som är bekanta med arbeten 
med ramverk men även de i jakt på nya sätt att uppnå effektivisering för organisationen i 
dagens rådande ekonomikris. Uppsatsen riktar sig därefter även till IT-studenter samt även till 
forskare inom området som vill bekanta sig med ramverket Zachman ytterligare.  
 
1.6 Avgränsning 
 
Ämnet Enterprise Architecture är mycket brett och Zachmans ramverk har använts i många 
former av flertalet olika verksamheter runt om i världen. Uppsatsen avgränsas till IT – 
baserade företag, dock inte specificerat till någon specifik region. Uppsatsen källor sträcker 
sig inte längre än till år 1992 då Zachman utvecklade och utvidgade sitt ramverk från 1987.  
 
 
1.7 Disposition 
 
För en överblick av uppsatsen följer nedan en kortare beskrivning av kapitlen: 
 
Kapitel 1 – Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien. Därefter utforskas tidigare forskning samt 
problemdiskussion, efter det beskrivs syftet med studien, forskningsfrågorna, målgruppen och 
avgränsningen.  
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Kapitel 2 – Metod  
 
I metodkapitlet motiveras och presenteras valda för studien forskningsmetoder samt 
tillvägagångssätt.  
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram   
 
I detta kapitel presenteras Enterprise Architecture, en beskrivning av ramverket Zachman, 
användning samt för-och nackdelar med ramverket. Efter detta kommer delkapitel om 
vinstdrivande verksamheter och chefens samt medarbetarnas roll med arbetet med ramverk.  
 
Kapitel 4 – Empirisk Undersökning  
 
Den empiriska undersökningen består av två stycken intervjuer med experter på området 
Enterprise Architecture, ramverk och företag, då respondenterna är betraktade som experter är 
intervjuerna något korta, dock med specifika och utförliga svar.  
 
Kapitel 5 – Analys & Diskussion  
 
I detta kapitel diskuteras och analyseras det teoretiska ramverket kopplat till den empiriska 
undersökningen, kapitlet ar baserat på huvudforskningsfrågan samt delfrågorna.  
 
Kapitel 6 – Slutsats   
 
I detta kapitel presenteras en slutsats, bidrag till Informatik, en metodutvärdering samt förslag 
till fortsatt forskning.  
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2 Metod 
 
I detta kapitel presenteras och motiveras de forskningsmetoder som valts för genomförandet 
av studien, tillvägagångssättet samt metodreflektion.  
 
2.1 Forskningsperspektiv  
 
Uppsatsen är byggd på ett hermeneutiskt förhållningssätt. Med det hermeneutiska 
förhållningssättet menas att den empiriska data tolkas från den teoretiska referensramen. 
(Bryman & Bell 2011) Kontrasten till det hermeneutiska förhållningssättet är positivismen, 
detta är till skillnad från det tolkande hermeneutiska perspektivet ett naturvetenskapligt 
perspektiv. (Patel & Davidson 2011)  
 
Då denna uppsats bygger på en tolkning om hur ett ramverk som Zachmans kan vara 
bidragande till verksamheters ökade vinst, var det hermeneutiska förhållningssättet ett mycket 
självklart val. Det självklara valet baserades på det faktum att det var viktigt för uppsatsens 
syfte att se till en helhetsförståelse av problemområdet. Hermeneutiken används i den 
kvalitativa metoden och bygger på tolkning och en helhetsförståelse av ett problemområde. 
(Patel & Davidson 2011) Detta perspektiv stöds även av Bryman & Bell (2011) 
hermeneutiken refererar till en förståelse, en tolkning och en analys av en text och/eller ett 
fenomen och är associerat med den kvalitativa forskningsmetoden.  
 
2.2 Forskningsstrategi  
 
För en forskningsundersökning finns att tillgå olika teorier och därmed olika tillvägagångssätt 
för insamling av information. En av dessa är den induktiva ansatsen, en andra är den 
deduktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen bygger på att det första som samlas in är teorin 
och det är den som bygger en grund till de kommande observationerna (Bryman & Bell 
2011). Det är just den deduktiva ansatsen som antagits i denna uppsats för undersökningens 
och forskningsfrågans skull. Undersökningen påbörjas med en litteraturöversikt samt analys 
av tillgänglig och värdefull för studien teori, därefter följer den empiriska undersökningen 
bestående av intervjuer som utförts på ett relevanta för studien företag, med en relevanta för 
studien respondenter.  
 
 
2.3 Metodansats 
 
I uppsatsen har den kvalitativa metoden antagits för att i bästa mån uppnå undersökningens 
syfte och besvara på forskningens huvudfråga samt på delfrågorna. Bryman (2008) beskriver 
att den kvalitativa metoden möjliggör att den rätta informationen kommer fram. Detta grundar 
sig i att den kvalitativa metoden kan generera i en ökad förståelse av respondenterna, då den 
ger de en större frihet i att tala öppet och diskutera frågorna.  
 
En kvantitativ metod hade inte varit passande då jag behövde föra en diskussion med 
respondenten om synsättet på verksamheter, behov av effektivisering och på ramverket 
Zachman. Den kvantitativa metoden innebär numeriska mätningar i datainsamlingen och 
statistiska bearbetningsmetoder. (Patel & Davidson 2011) I denna underökning var jag varken 



 14 

intresserad av numeriska mätningar eller av statistik, syftet med uppsatsen är att undersöka ett 
ramverks påverkan på verksamheter och vinst inom verksamheter och därmed var valet av 
metod väldigt enkelt.  
 
Det centrala i en kvalitativ metod är att få en djupare förståelse och en helhetsbild för 
problematiken, detta genom att information samlas in på olika sätt (Holme et al. 1997). För att 
komma fram till en slutsats angående forskningsfrågan studerade jag området Enterprise 
Architecture, ramverket Zachman samt effektivisering och gjorde därefter en empirisk 
undersökning.  
 
2.4 Datainsamling - Teori 
 
Forskningsfrågan består av tre huvudsakliga delar, ramverket Zachman, verksamheters behov 
av ökad vinst samt ramverkets påverkan på vinsten inom en verksamhet. Det är dessa tre delar 
som urvalet av källor baserats på. De källor som använts i denna studie för forskningsfrågan 
är vetenskapliga artiklar, litteratur samt tidigare studier som behandlat området Enterprise 
Architecture, ekonomi, ramverk, ramverket Zachman, informationssystem samt verksamheter 
i dagens samhälle och deras behov av effektivisering och i och med det ökad vinst.  
 
För att finna relevant teori använde jag mig av databasen Libris.kb.se samt de tillgängliga 
databaserna på högskolans egen webbplats HB.se. De sökord jag använde mig av var bland 
andra Zachman, ramverk, och effektivisering. Teorin är baserad på relevant för studien text 
som inte går tillbaka längre än år 1992, detta för att säkerställa att informationen är relevant 
för dagens verksamheter. Då det inom området Enterprise Architecture är mer vanligt med 
engelska beteckningar och då man vanligtvis inom den branschen använder sig av engelskan 
även i Sverige, sökte jag till en hel del flertalet engelska ord, som bland andra, frameworks, 
information systems, profit och management.  
 
För studien var det viktigt att inte endast använda teori tillgänglig elektroniskt, men även 
litteratur i bokform och forskningsartiklar. En noggrann litteraturöversikt baseras på läsning i 
böcker, journaler och rapporter, där kan nyckelord identifieras för elektronisk sökning. 
(Bryman & Bell 2011) Jag använde mig därför även av litteratur jag sökt efter på biblioteket 
på Högskolan i Borås. Jag använde mig av böcker som behandlat området Enterprise 
Architecture, informationssystem samt ekonomi för verksamheter.  
 
I dokumentanalysen, det vill säga litteraturöversikten över relevanta studier och analysen av 
den, analyserade jag ramverket Zachman och tittade därefter på ifall det fanns ett samband 
mellan ramverket och effektivisering i en verksamhet.  
 
 
2.5 Datainsamling - Empiri 
 
IT-arkitekter, IT-specialister samt personer sittande i IT-ledningen är de personer jag var 
intresserad av att intervju, det var även dessa som jag såg det vara nödvändigt att söka upp för 
intervjuer för att undersöka studiens forskningsfrågor samt för att ge insikt till hur 
användningen av ramverket Zachman kunnat vara bidragande till ökad vinst inom 
verksamheter.  
 
Det idealiskt hade varit att hitta flera företag som antingen i dagsläget varit i användning av 
ramverket Zachman eller som tidigare använt sig av ramverket och därefter analyserat ifall 
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ramverket tydligen påverkat verksamhetens effektivisering och vinst. Då många företag idag 
skapar sina egna ramverk, inspirerade av andra eller som använder sig endast av delar av ett 
ramverk, visste jag att det kunde bli svårt att hitta passande företag och personer för 
intervjuer. Just av denna anledning var jag väl medveten om jag kanske inte skulle kunna hitta 
flertalet företag. Från hörsägen och forskning visste jag dock det fanns personer på företag i 
Sverige och inte minst i Västra Götaland som varit bekanta med och som använt sig av 
ramverket Zachman, jag såg därmed inget behov av att röra mig utanför Sveriges gränser för 
att söka upp lämpliga personer. Mycket lämpliga och IT-kunniga respondenter, experter, blev 
funna i Sverige, som haft en hel del erfarenhet inom Enterprise Architecture samt ramverket 
Zachman och som arbetat på olika företag, dessa intervjuer återfinns i kapitel 4.  
 
Jag genomförde mina intervjuer via kontinuerlig kontakt med respondenterna via mejl samt 
intervju på huvud/lokal kontor. Jag genomförde en djupintervju med respondenter på företag 
om bland andra synen på ramverket Zachman, effektivisering, vinst och vilka mål som 
möjligen sätts upp för att uppnå effektiviseringen.  
 
De intervjuer jag genomförde var av semistrukturerad natur med endast ett fåtal frågor 
fastställda i förväg, därefter diskuterades ramverket Zachman och verksamheters behov av 
ökad vinst, samt Enterprise Architecture i allmänhet, fritt. Jag valde även att inte spela in 
intervjuerna då jag kände att respondenterna skulle känna sig mer fria att tala mer utförligt 
och fritt. Som Bryman & Bell (2011) skriver, ses kvalitativa intervjuer som relativt 
ostrukturerade, vilket leder till ett djup i intervjun, då det blir möjligt att få mer utförliga svar 
och åsikter från respondenterna, att också ha öppna frågor i en intervju, ses som en fördel för 
respondenten, de semistrukturerade intervjuerna bidrar med att intervjuaren får se på världen 
från respondentens synvinkel och det för även med sig en flexibilitet.  
 
Även om jag i förväg visste en del om båda dessa områden ansåg jag en djupare inläsning på 
området effektivisering och på ramverket Zachman vara ytterst nödvändig inför intervjuerna, 
för att intervjuerna skulle bli så givande som möjligt.  
 
 
2.6 Analysmetod 
 
Då jag använt mig av en kvalitativ metod har jag därefter i analysen valt att inspireras av 
analytisk induktion.  
 
Analytisk induktion beskrivs som en kvalitativ dataanalysmetod, som en strategi för en 
kvalitativ datainsamlingsanalys, det är ett tillvägagångssätt till den analytiska data, där 
forskaren söker efter universella förklaringar av ett fenomen genom att kontinuerligt samla in 
data, till dess att inga fall är inkonsekventa med en hypotetisk förklaring av fenomenet i fråga 
hittas (Bryman & Bell 2011).  
 
Jag har genom hela mitt arbete ständigt sökt efter att använt ny teoretisk data, som jag genom 
hela arbetet även fortsatt att sammanställa, granska och korrigera. Jag påbörjade mitt arbete 
genom att grovt sätta en frågeställning, som sedan modifierats och förbättrats efter insamling 
av teoretiskt material samt empiriskt. Först efter det att insamling av det teoretiska materialet 
påbörjats, valdes potentiella fall och respondenter till den empiriska undersökningen. Dessa 
valdes på grund av den breda kunskapen personerna i undersökningen besatt om företag och 
ramverk.  
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En kritik ställd till analytisk induktion är att den till skillnad från flertalet andra metoder inte 
ger några riktlinjer om hur många fall som bör undersökas, innan validiteten av den 
hypotetiska förklaringen kan förklaras (Bryman & Bell 2011). Jag har hanterat detta genom 
att söka efter och intervju endast de personer som anses vara experter på sina områden, det 
vill säga på ramverk, företag och verksamhetsarkitektur.  
 
 
2.7 Utvärdering - Validitet & Reliabilitet 
 
Validitet kan sannolikt ses som det viktigaste kriteriet av en forskning. Validitet skall 
återfinnas genom hela forskningen. Det finns både en intern och en extern validitet, den 
interna syftar till hur trovärdiga fynden i forskningen är och den externa syftar till ifall fynden 
kan appliceras till andra kontext. För att kunna uppnå en hög validitet skall data som samlas in 
vara relevant för problemställningen (Bryman & Bell 2011).  
 
Jag har försökt att nå en hög validitet genom att vara väl inläst på området jag studerat före de 
utförda intervjuerna och genom att försöka ställa relevanta för forskningen frågor under 
intervjuerna.  
 
Reliabilitet har att göra med ifall resultaten av forskningen är repeterbara. För att kunna uppnå 
en hög reliabilitet skall data som samlas in vara tillförlig (Bryman & Bell 2011).  
 
Med tanke på att denna studie genomförts med en kvalitativ metod har det varit något svårare 
att nå hög reliabilitet, då denna hör mer till en kvantitativ metod och då risken i att svar från 
respondenten kan ha misstolkats. För att ändå på bästa möjliga sätt undvika detta och nå 
reliabilitet valde jag att kort sammanställa respondentens svar i ett dokument och skicka detta 
till respondenten för kontroll, så misstolkning kunde reduceras.  
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3 Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel presenteras den teori som tillämpats i studien, som används till syfte av 
förståelse för problemområdet.  

 
3.1 Enterprise Architecture 
 
Enterprise Architecture har fått en bred spridning och blivit brett antaget av organisationer 
som vill eller som är i behov av att optimera sina resurser. Det Enterprise Architecture gör är 
att ge en holistisk syn av ett systems organisation. Det är genom Zachmans ramverk som 
Enterprise Architecture först introducerades som en genomtänkt idé. Sedan dess har begreppet 
fortsatt att vara länkat till ramverket samt till den uppsjö av andra ramverk som nu finns ute 
på marknaden. På senare tider har Enterprise Architecture fått ett ökat värde och en ökad vikt 
för organisationer. Enterprise Architecture kan underlätta en organisations äffärsframgångar 
genom en effektiv användning av organisationens olika IT-resurser och 
informationshanteringsstrategier. Ett Enterprise Architecture ramverk som Zachmans ramverk 
låter organisationer att se på olika perspektiv av informationssystemet från olika synvinklar, 
de olika perspektiven bidrar med riktlinjer för vidare utveckling av informationssystem som 
optimerar en organisations mål (Shah & Kourdi 2007).  
 
Livscykeln i en verksamhet har sin början när verksamheten är etablerad och slutar när 
verksamheten så att säga stänger. Däremot kan livscykeln för vision, en strategi eller en IT-
lösning vara mycket kortare. Detta innebär att den arkitektur som används i en verksamhet 
inte bör göras beroende på de kortare livscyklerna utan på verksamheten i sig i 
stort.  Enterprise Architecture kan betraktas som en egen process tillsammans med andra 
processer som personalen, ekonomin samt IT i en verksamhet som tar hand om 
infrastrukturen i verksamheten (Swende 2013).   
 
Det kan finnas tiotals olika enhetsgrupper i en verksamhet. En enhetsgrupp består av ett antal 
separat enheter som exempelvis produkt eller partner, enheter som står väldigt nära varandra, 
som har många relationer med varandra. En viktig affärsregel är att varje enhet endast kan 
tillhöra en enda enhetsgrupp, på så sätt förstörs inte spårbarheten och samma data fångas inte 
mer än en gång, i annat fall, ifall samma data skulle fångas mer än en gång, skulle detta 
innebära högre kostnader för verksamheten samt mer tidsresurser (Swende 2010).   
 
Sättet Enterprise Architecture kan bli effektivt förankrat i en organisation, beror bland andra 
på de gemensamma värderingarna i respektive organisation (Aier 2014).   
 
Ramverk bidrar med uppsättningar av semantik och modelleringsparadigmär för utveckling 
av organisationer, det är ett kraftfullt verktyg (Fayad & Hamu 2000).   
 
Enterprise Architecture kan ses som en strategi för hantering av verksamhetens 
informationssystem portfölj, samt dess relation och stöd till verksamheten. Det är främst sett 
som ett verktyg för bra beslutsfattande av verksamhetens informationssystem. Enterprise 
architecture ramverk utgör en uppsättning modeller och verktyg som beslutsfattare inom IT-
branschen kan utnyttja, likt det sättet en kock kan utnyttja en kokbok. Modeller är kraftfulla 
verktyg för planering, kommunikation och dokumentation. Det kan dock vara kostsamt med 
modeller. Ett problem kan vara att försäkra att modellerna verkligen representerar den 
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verkliga världen. Det ligger en stor vikt vid att försöka uppskatta dess trovärdighet. (Johnson 
& Ekstedt 2007).  

Dagens verksamheter utvecklas ständigt, detta är något som resulterar i att arkitekturen i 
verksamheter kontinuerligt omvandlas och utvidgas. Utan en noggrann kontroll över sådana 
förändringar kan miljön i verksamheten komma att bli allt för komplex och okoordinerad, en 
sådan miljö blir svår att hantera och verksamheten har då svårt att stå emot oönskade framtida 
förändringar. Enterprise Architecture strävar efter att proaktivt hantera och dela strukturen i 
verksamheten. Ett primärt syfte med Enterprise Architecture är just att förenkla strukturen för 
att göra verksamheten smidig och förberedd på förändringar. Ett andra syfte med Enterprise 
Architecture är att förenkla IT-lösningar och systemarkitekturen. Enterprise Architecture har 
funnits till sedan tiden då John Zachman introducerade sitt ramverk på 1980-talet. På senare 
år har The Open Group introducerat Enterprise Architecture mer globalt i samband med 
ramverket TOGAF. (Swende 2012) 

Zachmans ramverk är en idag ett av de mest refererade ramverken till Enterprise Architecture 
(Johnson & Ekstedt 2007).  
 
Det finns två stycken övergripande Enterprise Architecture principer som även delvis kan 
beskriva syftet med Enterprise Architecture, den första är att hantera information som en 
facilitet och fånga data endast en gång, den andra är att skapa en anspråkslöshet för att 
övervinna komplexitet. För att en verksamhet skall överleva och samtidigt vara 
konkurrenskraftig måste den vara anpassningsbar. Detta kräver en förmåga av flexibilitet samt 
att snabbt kunna dra nytta av olika affärsmöjligheter. En grundläggande resurs i Enterprise 
Architecture är strukturkapitalet med fokus på ”varför, hur och vad” inklusive relaterade IT-
lösningar En god Enterprise Architecture utveckling i verksamheten kan vara nyckeln till 
framgång. (Swende 2013) 
 

Kriterier som skall uppfyllas av en vetenskaplig Enterprise Architecture: 

 Den nödgas ha spårbarhet, det betyder att man skall kunna ta reda på ifall IT-lösningen 
följer EA: s ofullkomligheter.  

 Den skall bidra med agility till verksamheten, den skall alltid vara väl förberedd på 
förändringar.  

 Den måste vara så stabil som möjligt för att förbereda verksamheten för fortgående 
förändringar.  

 Den skall satsa på att återanvända komponenter. 
 Den skall minska på beroenden mellan komponenterna i arkitekturen, vilket medför 

möjligheten att lägga till nya komponenter utan att påverka andra, vilket ökar 
flexibiliteten.  

Enterprise Architecture bör satsa i återanvändbara komponenter som används i många olika 
affärslösningar. Detta i sin tur bidrar till stora minskade kostnader och påskyndar 
utvecklingen av nya affärslösningar i verksamheter. Jämfört med exempelvis en bilindustri 
måste man vara en affärsexpert vid utvecklingen av återanvändbara komponenter för att 
uppnå stabilitet och kvalitet. Många av dagens företag har en brist i denna expertis främst på 
grund av att den inte begärs i den utsträckningen den borde begäras i. Enterprise Architecture 
garanterar att verksamheten alltid är mogen nog att uppnå sitt syfte av att uppnå sin vision, 
mission och strategi. (Swende 2013) 
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Enterprise Architecture bör dock inte endast vara lämplig för ändamål och syften för dagen, 
utan även vara förberett på framtida kända samt okända förändringar i verksamhetens vision, 
mission och strategi.  Det är viktigt om inte avgörande för arkitekten att kunna visa på hur 
arkitekturen skall komma att kunna tillföra ett värde för den nya affärsmodellen. Detta skapar 
en ökad förståelse och en drivkraft för att undvika att lägga till mer komplexitet till den 
befintliga strukturen. För affärsinnovatören är det viktigt att påvisa hur den nya 
affärsmodellen kommer att utvecklas i praktiken, vilka delar av arkitekturen som kommer att 
återanvändas, vilken data som saknas, hur risker kan minimeras samt när den nya 
affärsinnovationen kan komma att nå marknaden. Med inspiration av John Zachman och 
ramverket Zachman kan man se till ett mer vetenskaplig närmande till Enterprise Architecture.  
Man kan börja smått, med att endast se till begreppen och svaren på Varför, Hur och Vad. Det 
är detta som kan betraktas som den centrala strukturen av Enterprise Architecture. Varför 
beskriver verksamhetens idéer och visioner, Hur beskrivs genom verksamhetens processer 
och Vad genom informations resurser. På 1980-talet startade John Zachman sitt ramverk med 
att se till de tre frågetecknen Vad, Hur och Var och lade därefter till Vem, När och Varför. I 
dagens informationsålder och i samband med webbens stora framväxt det senaste decenniet 
kan vi enkelt svara på Var med överallt och på När med när som helst, därmed blir just dessa 
frågetecken inte lika vitala i en arkitektur. (Swende 2012) 

McNurlin et al (2009), definierar arkitektur som en skiss, den visar hur det övergripande 
systemet kommer att se ut och hur olika delar samverkar med varandra. Eftersom arkitekturen 
skall stödja hur företaget fungerar, återspeglar den affärsstrategier, å andra sidan då 
verksamheten ständigt förändras, måste arkitekturen hålla jämna steg. I över 25 år har det 
varit John Zachman som predikat om värdet av Enterprise Architecture. Han erbjuder ett av 
de mest omfattande synsätten av detta ämne. För att helt beskriva en informationssystem 
arkitektur måste man titta på den roll människor spelar och de olika komponenter de 
behandlar.  

Nu då Enterprise Architecture blivit accepterat på en global nivå kan man i verksamheter 
fortsätta att sträva mot mer mognad. Återanvändning och skapandet av enkla lösningar är 
bättre alternativ till att lägga till komplexitet, att lägga till komplexitet är en kortsiktig lösning. 
Att skapa enkelhet är en långsiktig lösning, den kräver dock mycket kunskap, erfarenhet och 
resurser. I Skandinavien har över 150 arkitektuella planer utvecklats sedan 1980-talet, några 
exempel på dessa är SKF och Statoil. (Swende 2012) 
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3.2 Zachmans ramverk – en beskrivning 
 
Ramverket Zachman behandlar frågorna, Vad, Hur, Var, Vem, När och Varför. Därefter tittar 
man på Identifikation, Definition, Representation, Specifikation, Konfiguration och 
Instantation (Zachman 2008). Se Figur 1. I Modernanalyst (2009) beskrivs ramverket som en 
ontologi, det är en teori om att det finns en ordnad uppsättning av grundläggande delar av ett 
invecklat objekt, detta objekt kan vara en verksamhet. Ramverket är uppbyggt på 36 celler 
organiserade i 6 kolumner från vilken en verksamhet kan förstås utifrån. Ramverket blev 
uppfunnet av John Zachman på 1980-talet. Ramverket bidrar för verksamheter ett sätt att se 
på sina informationssystem ur olika perspektiv och visar på hur olika verksamhetens 
komponenter är relaterade till och med varandra. Det är ett proaktivt affärsverktyg som kan 
användas till att modellera en verksamhets befintliga funktioner, element och processer, 
ramverket hjälper även verksamheter att hantera olika affärsförändringar. Det har uppkommit 
flertalet andra och liknande ramverk efter Zachmans, bland andra, TOGAF (The Open Group 
Architecture Framwork), FEA (Federal Enterprise Architecture Framwork) och DoDAF (The 
Department of Defense Architecture Framwork) (Gona & Smith 2011).   
 
Flera tekniklösningar som implementeras på verksamheter, genomför 
programvaruarkitekturen på byggstenar, teknologiska plattformar som var och en har sin egen 
konkurrensfördel inom sitt respektive område. Med införandet av sådana plattformar ökar 
dock komplexiteten i verksamheterna och försvårar graden av erbjudanden av kompletta 
affärslösningar för kunderna.  Målen med IT- och affärslösningar i verksamheter är att minska 
risker, kostnader och fel i samband med genomförandet, något som möjliggör företagssystem 
samverkan. Det har utvecklats många ramverk för att koncentrera bästa hävd i utvecklingen 
av system. Ett av dessa är Zachmans ramverk för Enterprise Architecture. Ramverket ger en 
statisk översikt över alla element som ingår i ett informationssystem (Panetto et al. 2007).   
 
 
 
3.3 Zachmans ramverk – användning 
 
På 1980-talet föreslog John Zachman ett ramverk för Enterprise Architecture och förlängde 
samt utvecklade det på tidigt 1990-tal. Istället för att företräda processen som en serie steg, 
organiserade han det runt de synpunkter som tas av olika aktörer. Dessa aktörer inkluderar: 1, 
någon som har åtagit sig att göra affärer i en viss bransch. 2, affärsmänniskor som driver 
verksamheten. 3, systemvetaren som vill representera verksamheten på ett värdigt sätt. 4, 
designern, som tillämpar specifika tekniker för att lösa problem i verksamheten. 5, byggaren 
av system och 6, själva systemet i sig. Se figur 1. I ramverket representeras var och en av 
dessa som en rad i matrisen. Zachman erkänner att var och en av dessa aktörer ser på samma 
kategorier av information. Roller representeras av rader i matrisen och de saker som 
undersöks representeras av kolumner. Mer specifikt representerar kolumnerna Vad - de data 
som manipuleras av en organisation. Hur – dess funktioner och processer. Var – platser där 
verksamheten bedrivs.  När - händelser som utlöser verksamhet. Vem – inblandade människor 
och organisationer. Varför – motiv som begränsar och bestämmer hur verksamheten beter sig. 
Se figur 1. Den översättning som krävs för att gå från rad till rad, avslöjar intressanta saker 
om både hur man bedriver och hur man bör bedriva verksamheten. I ramverket påpekas saker 
som fångas upp och stås för i system. Det är för de personer som arbetar med ramverket att 
lista ut på vilket sätt. (Panetto et al. 2007)  
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Ramverket bidrar med en systematisk taxonomi för att relatera de begrepp som beskriver den 
verkliga världen till de begrepp som beskriver ett informationssystem och dess genomförande. 
Ramverket visar på hur de olika cellerna i de olika kolumnerna är relaterade till varandra, den 
visar på logiken mellan dem. När ramverket appliceras till ett datasystem, är den riktiga 
världens arkitektur en metafor som jämför konstruktionen av ett datasystem till 
konstruktionen av ett hus. Exempelvis kan en underleverantör i den riktiga världen vara en 
metafor för programmeraren av ett datasystem, som endast jobbar med underbygget av 
systemet och inte är bekymrad över den totala övergripande delen av systemet. Det kan vara 
en stor utmaning för många att bygga en del av ett system eller att uppgradera detta för en 
långsiktig förbättring av verksamheten i stort utan att påverka en annan del av systemet, här är 
ramverket Zachman ett mycket användbart verktyg då det påvisar relationerna emellan de 
olika delarna och man tillåts att se till hur en del kan komma att påverka en annan innan själva 
bygget eller uppgraderingen startar. Det går då att bedöma huruvida bygget skall göras eller 
inte och se till konsekvenserna av det. Alla kolumner är lika viktiga och de har ingen 
kronologisk nummerordning. Varje rad i ramverket representerar ett unikt perspektiv, 
däribland ägarens, designerns och byggarens. Logiken i ramverket är rekursiv, den kan 
användas för att beskriva i princip vad som helst, eller åtminstone vad som helst som har en 
ägare, en designer och en byggare, som använder sig av material, funktioner och geometri 
(Sowa & Zachman 1992).  
 
Det finns inga satta regler för hur ramverket bör användas, dock har ramverket i sig några få 
enkla regler. En är att kolumnerna i ramverket inte är numeriskt ordnade, alla kolumner och 
celler är lika viktiga för en verksamhet, dess chefer och dess medarbetare, även om inte alla i 
verksamheten är lika involverade i allt, har ändå alla kolumner i sig lika mycket värde. En 
annan regel är att varje kolumn har en enkel, grundläggande modell. Varje kolumn 
representerar en teoretisk sammansättning från den riktiga världen. Frågorna Vad, Hur, När, 
Vem, Var och Varför kan besvaras med Data, Funktion, Nätverk, Människor, Tid and 
Motivation. Se figur 1. Sambanden mellan var och en är viktig och varje modell i varje 
kolumn är unik. Ytterligare en regel är att varje enskild cell är en komplex ingenjörsk produkt 
i sig, den har en ägare, en byggare och en designer, den har även material, funktioner och 
geometri (Sowa & Zachman 1992).  
 
Rekursivitet av ramverket är en möjlighet. Det är möjligheten att tillämpa logiken i ramverket 
till ramverket i sig. Varje cell i ramverket är en komplex ingenjörsk produkt i sin egen rätt. 
Den har en ägare, en designer, en byggare eller programmerare, material, funktion och 
geometri. Därmed kan ramverkets logik tillämpas på var och en av cellerna, eller raderna i 
ramverket för att analysera frågor som påverkar den cell eller rad med ett nytt perspektiv 
relaterat till aktörens synsätt. Ramverket Zachman kan således ses som ett sätt att definiera 
olika modeller på olika abstrakta nivåer, för olika ändamål, genom olika vyer för att ange vad 
som bör göras i förhållande till var aktör i IT-organisationen. (Panetto et al. 2007)  
 
Ifall ett objekt inte kan beskrivas, kan det inte byggas. För beskrivning av ett objekt kan man 
använda sig av modeller. Ifall ett kriterium av ett mål för en verksamhet är billigare, snabbare 
eller bättre är en arkitektur vital. Zachmans ramverk kan utgöra en sådan vital funktion i en 
verksamhet. På den vertikala axeln finner vi i toppen idéer och i botten realitet, på den 
horisontella axeln finns det till vänster placerade resurser och till höger beteenden. Se figur 1. 
Ramverkets alla delar beskriver allt vad man behöver veta om verksamheten så att man kan 
förstå, kommunicera, kontrollera och/eller ändra den. Det finns flertalet olika kombinationer 
som kan skapas med elementen i ramverket. De olika elementen i ramverket är även till för 
olika personer i en verksamhet, exempelvis berör Instansiering, med andra ord 



 22 

implementering av något, endast programmeraren. En annan del berör endast chefen och så 
vidare. Det ramverket därefter gör är att det skapar en gemensam förståelse för vad som 
behöver göras, utifrån att chefen får en förståelse för vad exempelvis programmeraren eller 
arkitekten behöver göra och hur detta kommer att påverka chefens eget arbete och genom att 
programmeraren eller arkitekten får sig en förståelse för vad chefen är i behov av att veta och 
göra och vilka konsekvenser det får för programmerarens eller arkitektens arbete. Utifrån 
ramverket kan man få en förståelse för hur verksamhetens olika delar hör ihop och hur en sak 
påverkar en annan. Tittar man på raden med Identifikation, Definition, Representation, 
Specifikation, Konfiguration och Instansiering kan man därefter se på hur arbetet med dessa 
hör ihop med samt vilka konsekvenser det får på Data, Funktion, Nätverk, Människor, Tid 
and Motivation och vice versa. Ramverket Zachman för med sig en process av mycket 
tänkande, tänkande på de sex viktiga frågorna Vad, Hur, När, Vem, Var och Varför och på 
samband (Kappelman & Zachman 2013). Se figur 1.  
 
Ett svar på frågan Vad, leder till frågan Hur, ett svar på frågan Hur leder till frågan När, ett 
svar på frågan När, leder till frågan Vem och så vidare. På detta sätt kan verksamhetens chefer 
och medarbetare förstå samband och förutse vad som leder till vad, orsak och verkan. Det går 
även att förstå vad som behövs för att något skall ske och vem som är i behov av vad, 
däribland även kunden. När IT-arkitekten i en verksamhet arbetar med en modell kan denne 
kontinuerligt visa arbetet för chefen och utifrån sambanden kan chefen konkludera vad som 
behöver modifieras för att nå bästa möjliga resultat (Zachman 1999). 
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Figur 1. Zachmans ramverk. (Zachman 2008) Ramverket är uppbyggt på 36 celler organiserade i 6 kolumner 
från vilken en verksamhet kan förstås utifrån. På den vertikala axeln finns i toppen idéer och i botten realitet, på 
den horisontella axeln finns det till vänster placerade resurser och till höger beteenden. Ramverket ser till 
samband på frågorna Vad, Hur, När, Vem, Var och Varför och till hur cellerna, placerade i mitten samverkar.  
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3.4 Zachmans ramverk – för- och nackdelar  
 
Ramverk och däribland, inte minst Zachmans ramverk, låter organisationer att planera sin 
arkitektur och ta affärsbeslut inom ramen av en helhet snarare än att se på enskilda fristående 
delar, vilket är positivt. (Shah & Kourdi 2007)  
 
Zachman (1999) beskriver det som nödvändigt att utveckla ett ramverk för rationalisering av 
olika typer av arkitektuella koncept och specifikationer, för att ge upphov till klarhet av 
kommunikation, för att därmed skapa trovärdighet i investering av olika systems resurser. 
Frågor som Vad, Varför och Hur, definierar alla ett krav på en design. Zachman exemplifierar 
detta som byggandet av ett hus. På frågan Hur stort ett hus man tänkt sig att bygga, kan man 
få svaret att ens mark är på 30 gånger 90 meter, vilket kan definiera kravet på att huset som 
skall byggas skall bli på 15 gånger 30 meter.  
 
Ju mer av ett organiserat schema en organisation använder sig utav, ju mer flexibelt blir 
arbetet med de många och olika relationer organisationen hanterar. Detta i sin tur, påverkar 
till en hel del organisationens tillväxt. Normgivande samordning är något som är starkt 
förknippat med en organisations effektivisering och tillväxt. (Diochon & Anderson 2009) 
 
Det kan vara kostnadseffektivt att använda sig av ett moget ramverk (Fayad & Hamu 2000).  
 
En kritik som kan ställas mot ramverk och därigenom Zachmans ramverk är att trots att 
Enterprise Architecture ramverk idag erkänns som givande för organisationer, kvarstår det 
ändå många utmaningar. Dessa utmaningar har sitt ursprung i att Enterprise Architecture ännu 
inte nått mognad. Det är fortfarande ett relativt ungt begrepp och lika relativt ungt är 
fortfarande ramverket Zachman. Zachmans ramverk samt dagens andra befintliga ramverk, 
uppmärksammar heller inte strategiska behov av större kommersiella företag som Google 
eller Amazon tillräckligt. Dessa stora kommersiella organisationer har istället egna initiativ 
gällande utbyggnad av organisationens verksamhet för bemötandet av befintliga och framtida 
äffärsbehov (Shah & Kourdi 2007).   
 
Som referensram är ramverket inte tillräckligt på grund av att det måste kompletteras med 
processer och andra organisations aspekter, i tillägg till de specificerade exemplen. 
Ramverkets stora bidrag är dess uttryckliga erkännande om att det finns mer arbete att göra i 
verksamheten, utom arbetet med funktioner och data (Panetto et al. 2007).   
 
Cellerna i ramverket Zachman innehåller modeller som kan användas för att beskriva vilken 
komplicerad sak som helst, exempelvis ett företag. Frågan är om ett företag spenderar nog 
med tid för att göra dem explicita, ifall de gör det blir utsikterna för att företaget går framåt 
och att det går bra för företaget, mycket goda. Modeller är viktiga eftersom de ger människor 
möjlighet att ordentligt kunna göra utvärderingar. De hjälper också byggare, till exempel 
programmerare, att vara i linje med ägarna och vad ägarna vill. De kan också hjälpa ett 
företag att inse vilka förändringar som behöver göras i framtiden. I informationssystem, stavar 
arkitekturen ut hur programvarans komponenter samverkar med varandra. Ändringar av en 
komponent kan kräva ändringar av andra, som interagerar med den (McNurlin et al. 2009).   
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3.5 Vinstdrivande verksamheter  
 
I dagens samhälle ser man tydligt en ökad globalisering, en ny teknologi, ny ekonomi, ny 
informationshantering samt nya värderingar, allt detta skapar nya krav på verksamheter. Ett 
av de främsta nya behoven för verksamheter är behovet av en ny strukturering, både en intern 
samt en extern. Med globalisering följer även en ökad komplexitet av verksamheter och med 
det följer ökade kostnader. För att motverka detta krävs en stark koordination och kontroll av 
verksamheten. Kraven på koordination och kontroll drivs på av inte minst verksamheters egna 
kunder och deras krav på effektivisering, som många gånger har att göra med kostnader. IT 
bidrar till att driva förändring och verksamheter framåt. Det gäller för dagens verksamheter att 
se på IT med ett kreativt och öppet sinne för att undersöka hur den kan skapa innovation för 
verksamheten samt förutsättningar för stärkt konkurrenskraft. Med globalisering ser man även 
att det skapas en ny ekonomi, en som för med sig både nya möjligheter och risker. Det går 
även att tydligt se ett ökat krav på verksamheter gällande tillväxt samt lönsamhet, 
resursfördelningar behöver effektiviseras och affärsmodeller behöver bli mer innovativa, 
samtidigt skall verksamheten gå med vinst. För den globaliserade värld med nya ekonomiska 
förutsättningar som dagens verksamheter befinner sig i, passar det mycket väl in ett känt citat 
från Herbert Spencer: ”Survival of the fittest”, som på svenska kan bli översatt 
till ”Överlevnad av de starkaste” (Abrahamsson & Karlöf 2011). 
 
Abrahamsson & Karlöf (2011) påpekar även att det är viktigt för en verksamhet att ha en god 
uppbyggd struktur för att kunna se på hur alla verksamhetens olika delar är länkade med 
varandra och hur de påverkas av varandra. Struktur kan betraktas som den viktigaste faktorn 
bakom verksamhetens kostnader.  
 
Kapaciteten hos vissa organisationer att effektivt använda sig av Enterprise Architecture och 
ramverk har visat sig i vissa fall vara begränsat av ett systemberoende. Under sådana 
omständigheter kan organisationen bli föremål för yttre påverkan, exempelvis externa 
finansiärer som bestämmer hur organisationens pengar skall spenderas. Sådana begränsningar 
kan många gånger skapa en gräns för hur organisationen skall uppnå sina mål. Även 
organisationens varaktighet och självförsörjning begränsas.  Man kan hävda att alla 
organisationer är i behov av en viss grad av finansiering för upprätthållandet av 
verksamheten. Man kan även hävda att det är en stor uppgift att vara en organisation som är 
effektiv och som skapar ytterligare effektivisering, i dagens miljö. För många organisationer 
handlar det idag om att förbättra den egna verksamheten, att utvecklas och att se till tillväxten 
och vinstpotentialen. Den betydande yttre påverkan på många organisationer skapar ett behov 
av strategiska beslut angående organisationens mål (Diochon & Anderson 2009).   
 
Ekonomisk osäkerheten är subjektiv och det är något som kan hanteras, osäkerheten har att 
göra med förväntningar om framtiden och kan hanteras genom att prognostisera framtida 
händelser, vilket bygger på prognoser av tillgänglig information om det förflutna (Hamberg 
2001). 
 
Det är klart sagt nödvändigt och oerhört viktigt att både organisationens ledning och 
medarbetare som bland andra utvecklare och arkitekter, att vara lärda på området Enterprise 
Architecture och ramverk (Shah & Kourdi 2007).   
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Många verksamheter väljer att göra investeringar för att skapa förbättringar. Istället för att 
alltid investera stora summor pengar för att förbättra ett visst område, görs det istället 
kvalitetsinvesteringar i olika delar av verksamheten som återfinns i kolumnerna i Zachmans 
ramverk. Se figur 1. (Gona & Smith 2011)  
 
Konkurrenskraftiga verksamheter anser ofta vinstmaximering vara slutmålet. Typiskt sett 
väljer man oftast att strukturera sin verksamhet för att uppnå ett sådant mål. En allmän idé är 
att ett informationssystem introduceras för att underlätta vägen till slutmålet (Johnson & 
Ekstedt 2007).  
 
Några utmärkande och bidragande egenskaper för ökad effektivisering och därigenom vinst 
för verksamheter är hög kunskap, som skapar trovärdighet, ständig utveckling av 
verksamheten, som kan resultera i hög lönsamhet och förnyelseförmåga, som ökar 
konkurrenskraften (Abrahamsson & Karlöf 2011).   
 
Den moderna finansmarknaden ger många möjligheter till att skapa välstånd inom en 
verksamhet genom smarta finansieringsstrategier. Verksamheten skall upprätta sin strategi 
baserad på hur den kan använda sina konkurrenskraftiga fördelar på det mest gynnsamma 
sättet och med det få högre avkastning än normalt. Ett företags långsiktiga konkurrenskraft 
och därmed dess ekonomiska värde baseras på dess konkurrenskraftiga fördelar. 
Verksamhetens tillgångar, tillgång till resurser och kompetens, måste vara unika eller svåra att 
replikera. Vinster är relaterade till det kapital som används för att generera vinst, eller de 
totala intäkterna företaget genererat. Avkastningsmått är särskilt viktigt för de finansiella 
besluten, för investerare är i allmänhet det enda viktiga att företaget gör allt som står i dess 
makt att tjäna mer pengar. Dessutom är tillväxt en mycket viktig aspekt av ett företags 
finansiella resultat (Hamberg 2001).  
 
Den allmänna tanken är att lönsamheten orsakas av ett företags vinstmarginal multiplicerat 
med dess kapitalomsättning. För att förbättra lönsamheten, kan ledningen antingen öka sin 
vinstmarginal eller öka sin kapitalomsättning (Hamberg 2001). Se figur 2.  
 
 
 
 
 
 

 
Lönsamhet = Vinstmarginal * Kapitalomsättning = Vinst/Försäljning * Försäljning/Kapital  

Figur 2. Uträkning av lönsamhet. (Hamberg 2001).  
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3.6 Chefens roll i arbetet med ramverk 
 
Det är inte endast IT-arkitekter och utvecklare som bör vara väl lärda inom Enterprise 
Architecture området och ramverk, det är minst lika viktigt för en organisations CIO (Chief 
Information Officer) att vara det. Detta främst på grund av att beslut om ekonomisk 
effektivisering, är beslut som går genom en CIO, därmed är det av yttersta vikt att han eller 
hon besitter en god förståelse av hur Enterprise Architecture fungerar, vad det innebär för 
organisationen, vad dess fördelar är samt vad dess potentiella kritik är (Shah & Kourdi 2007).  
 
Rollen som CIO tas oftast av en mindre grupp människor eller en enskild individ. Det är i 
allmänhet en roll med ett övergripande ansvar för hela verksamhetens IT-avdelning. Det 
ligger ett fokus på strategisk informationsplanering och inkluderar dokumentation för och av 
olika IT-strategier och drifter. Det är rimligt att se på CIO: n som den viktigaste intressenten 
för Enterprise Architecture (Johnson & Ekstedt 2007).  
 
I modern tid delar CIO: n den översta ledarrollen med den verkställande direktören och andra 
ledande befattningshavare. Om chefer i en verksamhet vill driva på ekonomisk expansion och 
innovation, måste de fokusera på ny IT-utveckling som gör konkurrenskraftiga skillnader. 
Internet och den teknologiska revolutionen från början av 2000-talet fortsätter att förändra det 
sätt företag fungerar. IT och informationssystem är på många sätt avgörande för företagets 
framgångar och den kunnigheten som krävs. Ledningen måste idag ha vara ett lagarbete. Det 
krävs ett förnuftigt ledarskap för att vinna i den nya ekonomin (McNurlin et al. 2009).  
 
Generellt sett, påverkas de mål, strategier och aktiviteter organisationen strävar efter, något 
avsevärt när organisationens styrelseledamöter är aktivt engagerade. Det är speciellt viktigt 
och nyttigt för organisationen att den eller de personer som tagit på sig eller blivit tillgivna 
rollen som ledare identifierar och anskaffar de resurser som är nödvändiga för organisationen. 
Det är även av yttersta vikt att den som tagit sig an ledarrollen är väl inläst på det område som 
skall bidra till organisationens effektivisering (Diochon & Anderson 2009).   
 
Ledningens kanske viktigaste uppgift bör vara att utvärdera, därefter välja de mest lönsamma 
investeringsalternativen och sedan hantera dem på ett effektivt sätt, detta kan de göra genom 
att utnyttja sina konkurrensfördelar. Chefer talar vanligtvis inte om företagets överlevnad, 
detta skulle bära med sig för mycket negativitet på medarbetarna, istället finner man motiven 
till överlevnad i allt cheferna gör, exempelvis de investeringar de väljer att ta (Hamberg 
2001).  
 
För att en verksamhet skall kunna se sig själv som effektiv och ha en hög grad av 
effektivisering, krävs det en hög kostnadseffektivisering. För att uppnå en hög grav av 
kostnadseffektivisering krävs det att ledningen besitter en förmåga att kunna förändra 
verksamhetens strukturering samt att kunna möta de ökande kundkraven. Att ha en god 
utformad affärsmodell är även denna vägledande för effektivisering. En kombination av lägre 
totala kostnader, flexibilitet och en hög förändringskompetens i även det minst sagt 
bidragande till en ökad grad av effektivisering av verksamheten. Det går att se att de 
verksamheter som ständigt lyckas med att ligga steget före gällande lönsamhet och tillväxt är 
de med en lutheransk inställning, det vill säga att de aldrig är nöjda, de söker ständigt nya 
möjligheter till förbättring. För företagsledarna är det av stor vikt att de arbetar med både en 
helhet och med enskilda delar av verksamheten och dess olika processer. Det är med andra 
ord viktigt att ha en helhetssyn på verksamheten och alla dess olika enskilda komponenter 
(Abrahamsson & Karlöf 2011).  
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Många företagsledare fokuserar idag allt för mycket på Vad som skall göras och vilka 
problem som finns, istället på Hur de bör hanteras. För att lyckas måste företagsledarna agera 
snabbt och förnuftigt. Det är viktigt med ett stort fokus på Hur något bör tillämpas eller 
implementeras för en konkret lösning (Abrahamsson & Karlöf 2011).  
 
Digitaliseringen av den globala ekonomin har revolution databehandling och har också i 
grunden förändrat hur de flesta företag fungerar. Det är därför viktigt att CIO: n tar hänsyn till 
den framväxande digitala ekonomin för att utforma och genomföra sitt IT-företags 
infrastruktur. Med den pågående IT globaliseringen, i syfte att upprätthålla och behålla en 
pool av utbildad arbetskraft, bör organisationerna sträva efter att utveckla HR-strategier för 
fortbildning av sin IT-personal. Många ledande, äldre befattningshavare förstår inte alltid det 
som till en så stor del behövs gällande IT, som ett resultat förstå de möjligen inte frågor som 
driver på en effektiv användning av IT, till exempel behovet av att investera i förväg. För att 
flytta företaget framåt, är en viktig åtgärd en CIO kan göra, är att se till att företagsledarna i 
företaget hålls à jour med förändringarna, med hjälp av IT (McNurlin et al. 2009).   
 
Fayad & Hamu (2000) beskriver att beslutet med att ta fram ett ramverk för organisationen 
bör göras först efter en mycket noggrann analys av organisationens affärsmål samt 
organisationens anledningar av behovet att använda ett ramverk. En god förståelse för varför 
ramverket behövs är ett första steg i en sådan analys. Under förstudien bör de funktionella 
kraven definieras, därefter bör det även göras en ekonomisk analys. Kort sagt kan man säga 
att om ledningen inte planerar, planerar ledningen att misslyckas. Det är rekommenderat att 
ett ramveksteam bildas, som skall utföra arbetet med analysen. I detta team bör följande 
personer vara inkluderade: 
 

 Exekutive ägaren 
 Projektledaren 
 Ramverksutvärderaren  
 Komponentutvärderaren 
 Objektexperten  

 
 
En grundläggande idé i finansvärlden är att ledningen bör fokusera på att göra investeringar 
istället för att fokusera på hur man kan komma att finansiera investeringar. Det finns inte 
många framgångsrika affärshistorier där förvaltarna på allvar övervägt kapitalstrukturen innan 
de vetat vilka investeringar som behövs för att finansiering. Många gånger har chefer mer 
magkänsla angående att de gör rätt beslut i investeringar, än att de är matematiskt säkra. 
Frågor som konkurrens och kvalitet spelar stora roller, men att veta att verksamheten utan en 
investering inte ligger på teknikens framkant som den borde göra, är väldigt viktigt (Hamberg 
2001).  
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3.7 Medarbetarens roll i arbetet med ramverk 
 
En enskild individ har sällan den fulla kapacitet som behövs för att utgöra en funktion. Ju 
bredare en grupp medarbetare det finns till hands i en organisation ju mer kunskap och nytta 
har organisationen till sitt förfogande för att identifiera organisationens möjligheter. En enda 
individs trovärdighet kan dock ha en betydande inverkan på den effektivitet som eftersträvas i 
organisationen. Det kan därmed vara nyttigt att identifiera varje medarbetares 
nyckelkomponenter, gällande kunskap, uppfattningar, färdigheter och bakgrundsfaktorer, som 
möjligen kan påverka organisationen och dess eftersträvande effektivisering (Diochon & 
Anderson 2009). 
 
Gällande organisationer som använder sig av Enterprise Architecture är det en smart 
investering att låta medarbetarna tränas på området ramverk och det de kan föra med sig 
(Fayad & Hamu 2000).   
 
Med uppmuntran från CIO: n och med hans eller hennes goda förståelse för teknologi, bör 
medarbetarna till en mycket stor del vara med i att hitta innovativa sätt att använda IT på, för 
att effektivt och snabbt driftsätta nya affärsidéer. En korrekt utbyggnad av IT kan avgöra en 
verksamhets tillväxt, inriktning, struktur och hållbarhet. Fördelar med IT som att bland andra 
minska kostnaderna och utnyttja investeringar, är direkt länkat till affärseffektivisering och 
verksamhetseffektivisering (McNurlin et al. 2009).   
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4 Empirisk undersökning  
 
I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen. Detta material bygger på 
genomförda intervjuer.  

 
4.1 IASA – Jonas Toftefors 
 
IASA är en internationell, oberoende organisation för IT arkitekter och IT arkitektur. IASA 
grundades år 2002 och har idag över 20 000 professionella medlemmar i flera länder. Inom 
IASA bedrivs verksamhet kring certifieringar, kompetens, nätverk med mera. IASA 
rekommenderar yrket IT-arkitekt, dock inga specifika ramverk (IASA 2014).  
 
Jonas Toftefors sitter i IASA: s styrelse, han har en bred och mångårig erfarenhet av arbete 
med ramverket Zachman samt andra ramverk på mer än ett företag och jobbar idag förutom 
på IASA även på företaget Pulsen i Borås. Jonas Toftefors arbetar inte endast med 
användandet av ramverk utan även med certifiering av IT-arkitekter, han arrangerar även och 
deltar i flera möten och seminarier om ramverk och Enterprise Architecture. Som 
styrelsemedlem betraktas han många gånger som expert på sitt område.  
 
 
4.2 Intervju – Jonas Toftefors 
 
På frågan vad som kan anses vara de primära anledningarna till att en verksamhet väljer att 
använda sig av ramverket Zachman, svarar Jonas Toftefors att det har att göra med att man 
vill bringa ordning och reda i verksamheten, i dokumentationen. Ramverket Zachman bidrar 
med en struktur. Till en början besitter en verksamhet inte mycket, ramverket bidrar med en 
taxonomi. Det går även bra att anpassa ramverket till sin egna unika verksamhet, exempelvis 
genom att minska på rader och kolumner. Det går även bra att lägga till andra rader, så som 
exempelvis en där säkerhet står i fokus. Gällande Enterprise Architecture och ramverk i 
allmänhet och dess fördelar säger Jonas åter att det är strukturen som det bidrar med som kan 
ses som en av de största fördelarna. Vidare säger han att Enterprise Architecture skapar en 
medvetenhet, det tvingar en in i ett holistiskt tänk samt att det tvingar en till att tänka djupare 
på system och på vilka kopplingar som fungerar. Det får en att tänka mer långsiktigt och ger 
en möjligheter att göra analyser och se tillbaka på hur man tänkte i ett tidigare skede, 
exempelvis varför man valt att avveckla ett system, detta blir möjligt genom att man 
exempelvis skapar en beslutslogg som man kontinuerligt jobbar med.  
 
Gällande de negativa aspekterna av ramverket Zachman säger Jonas att ramverket är väldigt 
stort, det kan leda till förvirring, ramverket är heller inte lättbegripligt för en verksamhets alla 
verksamma, bortsett från IT-avdelningen, exempelvis kan marknadsavdelningen få det svårt 
att förstå hur allting hänger ihop. Ramverket har heller ingen metod del vilket är en stor 
nackdel. Jonas påpekar även att utbildningar i ramverket kan kosta en del. Ramverket skulle 
dock kunna bli förbättrat ifall en metod del hade lagts till.  
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På frågan ifall användningen av ramverket Zachman kan påverka ekonomin i en verksamhet 
och i så fall varför, svarar Jonas ja. Genom en investering på ett x antal procent i början kan 
verksamheten gå med vinst längre fram i tiden. Det kan dock vara viktigt för IT-avdelningen 
att behöva övertyga ledningen om de framtida fördelarna, då de möjligen inte blir synliga 
förrän efter exempelvis 3-6 år.  
 
 
Det är viktigt att försöka se till kvaliteten och inte endast kostnadsaspekterna. Även IT-
utvecklarna kan dock istället komma att behöva övertygas av cheferna i vissa sammanhang, 
då arbete med ramverket kräver många resurser, i form av bland andra mycket tid och då fler 
verktyg idag mer stödjer ramverket TOGAF.  
Man kan se till projekttriangeln, för att hålla nere kostnaderna kan man behöva dra ut på 
tiden.  
 
I figur 3, menar Jonas på att en verksamhet utan en användning av remverket Zachman, till en 
början kan göra stabila investeringar på ca 15 procent, där kurvan först går uppåt, därefter går 
det rätt stabilt för verksamheten genom åren, med några få upp och nedgångar, dock sker 
ingen större vinst.  
 
 
 
 

 
Figur 3. Exempel på en verksamhets ekonomiska status (exklusive ramverket Zachman).  

 
 

 
I figur 4, menar Jonas på att en verksamhet som väljer att göra en investering i Zachmans 
ramverk på en högre procentenhet, exempelvis 30 som beskrivet med den första spetsiga 
kurvan, kan till en början falla något i stabilitet då mycket pengar gått åt, men som sedangår 
mycket stabilt och efter 3-6 år börjar gå med höga vinster, beskrivet med den sista kurvan 
uppåt.  
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Figur 4. Exempel på en verksamhets ekonomiska status (inklusive ramverket Zachman).  

  
 
 
 
Som sagt så säger Jonas att en verksamhet där man valt att använda sig av ramverket 
Zachman kan börja gå med en högre vinst längre fram i tiden genom en högre investering i 
början. Se figur 4. Till skillnad från en verksamhet där man inte använt sig av ramverket där 
ekonomin till synes kan verka mer stabil men där någon mycket högre vinst möjligen inte nås. 
Se figur 3. Det gäller dock att behöva se långsiktigt och vara medveten om att det kan dröja 
ett tag innan vinsten uppnås. På frågan ifall verksamheter i dagens ekonomiska status, 
lågkonjunkturen, känner av en större press på sig att gå med vinst, svaras Jonas klart och 
koncist, ja. Han lägger därefter till att det är just nu som många är benägna till att tänka sig att 
göra nya större investeringar. Det är idag viktigt att öka strömmen av intäkter. 
 
Angående ledningen samt medarbetarna i en verksamhet och deras olika behov och grad av 
engagemang i arbetet med ramverket Zachman och inläsning på ramverket, säger Jonas att 
ledningen bör vara bekant med ramverket och vara medveten om dess fördelar för 
verksamheten, det är dock inte nödvändigt för ledningen i en verksamhet att läsa sig in på 
ramverket något djupare. Ledningen bör veta tillräckligt, säger Jonas och även känna till 
konsekvenserna, mer än så behövs dock inte. IT-avdelningen å andra sidan, bör ha en mycket 
större kunskap om ramverket, avdelningar som marknadsavdelningen behöver dock ej 
utbildas i ramverket, men det kan vara en god idé att informera alla medarbetare om 
ramverket, exempelvis vid en kick-off, med andra ord vid uppstarten av ett projekt.  
 
Vid frågan ifall Jonas själv skulle rekommendera användandet av ramverket Zachman, blir 
svaret än en gång, ja. Skall man börja med ett nytt Enterprise Architecture arbete skulle Jonas 
dock rekommendera TOGAF som grundläggande ramverk då det finns mer kompetens och 
verktyg på marknaden som stödjer just TOGAF. Zachman är ett konkurrenskraftigt 
alternativ, särskilt i en förenklad form, med färre rader och kolumner och möjligen i 
kombination med TOGAF. Det fungerar bra att jobba så, alltså då man väljer att kombinera 
ramverken. Ramverket Zachman är bra ifall man väljer att bygga upp ett eget system från 
början.  
 
På frågan vilken typ av verksamheter som skulle ha störst nytta av ramverket Zachman, svarar 
Jonas att det skulle vara företag som är informationsbaserade, som exempelvis banker och 
självfallet IT-baserade verksamheter. Ramverket fungerar bra för både mindre och större 
verksamheter. I en mindre verksamhet hade det varit passande ifall man använt ramverket i en 
förenklad form med några färre rader och kolumner och i en större verksamhet kan man lägga 
till fler vid behov.  



 33 

 
4.3 Cordial – Jörgen Dahlberg  
 
Jörgen Dahlberg arbetar på företaget Cordial som managementrådgivare, med erfarenhet av 
bland andra verksamhetsarkitektur, affärsarkitektur och organisation. Jörgen är betraktad som 
expert på sitt område och har en mångårig erfarenhet av arbete med ramverk och arkitektur i 
företag samt med rådgivning.  
 
På Cordial arbetar man med rådgivning och utbildning inom affärsarkitektur och 
affärsmodeller. Cordial hjälper både Svenska och internationella företag att analysera, designa 
och realisera affärsmodeller för ett flexibelt samt maximalt kundvärde och aktieägarvärde 
(Cordial 2014).   

 

4.4 Intervju – Jörgen Dahlberg 
 
På frågan om vad några av Enterprise Architectures större fördelar är, svarar Jörgen Dahlberg 
att det handlar om ett skift av fokus. Fokus flyttas från det operativa till det strategiska, 
tydliga målbilder skapas och det läggs planer för det som är effektivt att genomföra. Det 
samma gäller arbetet med ramverk i allmänhet och den primära anledningen som Jörgen ser 
till att en verksamhet väljer att använda sig av just Zachmans ramverk är att verksamheten 
behöver ett klassificeringssystem för Enterprise Architecture.   
 
Jörgen ställer sig något mer kritiskt till ramverket Zachman och förklarar att det är mycket 
svårt för alla i en verksamhet att förstå sig på och att det samtidigt är mycket svårt att använda 
sig av. Han anser ramverket vara väldigt komplext.  
 
Gällande frågan om ifall användandet av ramverket Zachman har möjligheten att påverka en 
verksamhets ekonomi, svarar Jörgen klart, ja. Han menar att det genom en användning av 
ramverket går åt betydligt mindre tid att leta reda på och förankra grundläggande information 
om verksamheten, på så sätt kan verksamheten ekonomiska status komma att förbättras eller 
stabiliseras över tid beroende på verksamhetens nuvarande ekonomi.  
 
Gällande dagens rådande ekonomi, lågkonjunkturen, anser Jörgen absolut att dagens 
verksamheter känner av en större press på sig gällande behovet av att gå med högre vinster, 
med det anser han att det kan begränsa viljan att göra större investeringar.  
 
Angående ledningen samt medarbetarna i en verksamhet och deras olika behov och grad av 
engagemang i arbetet med ramverket Zachman och inläsning på ramverket svarar Jörgen att 
alla som skall använda det verktyget behöver förstå hur det fungerar, oavsett ifall det handlar 
om de medarbetare som jobbar på verksamhetens IT-avdelning eller andra medarbetare som 
exempelvis de som arbetar på marknadsavdelningen. Jörgen svara dock att det för ledningen i 
verksamheten inte är ytterst nödvändigt att läsa sig in på och kontinuerligt vara engagerad i 
arbetet med ramverket, ledningen bör dock inte helt och hållet överlåta arbetet med det åt IT-
avdelningen, utan menar som sagt på att det är de personer som skall arbeta med 
användningen av det som skall ha full förståelse av hur det fungerar oavsett vilka personer i 
verksamheten de är. Det samma gäller arbetet med Enterprise Architecture i sig samt behovet 
av att kunna alla tillhörande begrepp som är associerade till ramverket Zachman och till 
Enterprise Architecture.  
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5 Analys & Diskussion 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras den teoretiska referensramen kopplat till den 
empiriska undersökningen.  

 
 
5.1 Kapitlets upplägg 
 
Detta kapitel baseras på studiens huvud- och delforskningsfrågor från kapitel 1.5. Baserat på 
frågorna har relevanta rubriker satts. Kapitlet börjar med en analys samt tillhörande 
diskussion av delfrågorna och avslutas med huvudfrågan. Det är sett till den teoretiska 
referensramen kopplat till den empiriska undersökningen som frågorna analyseras och 
diskuteras utifrån. Vidare är analysen grundad i analysmetoden beskriven i kapitel 2.6, det vill 
säga med inspiration av analytisk induktion.  
 
 
5.2 Zachman ramverkets påverkan på verksamheter 
 
För att kunna se till hur en verksamhet kan komma att påverkas av användandet av ramverket 
Zachamn behöver man i första hand se till hur man inom en verksamhet gör valet gällande 
vilket ramverk man skall använda sig utav, detta grundar sig på många faktorer. Faktorer en 
ledning inte bör se lätt till utan bör ta hänsyn till med stor omsorg. Den viktigaste av dessa 
faktorer är den vision verksamheten besitter. Det vill säga inte endast de kortsiktiga målen 
men hur verksamheten är menad att uppfattas av andra samt av den interna arbetskraften, vad 
det av verksamheten skall komma att bli framöver och vilka medel och uppoffringar den tar 
sig dit med. Faktorer om huruvida verksamheten är stor, liten, nystartad eller väletablerad är 
självfallet sådana som även bör tas till hänsyn, dessa är dock sekundära. Att de är sekundära 
faktorer betyder ändå inte att de är mindre viktiga, en nystartad verksamhet besitter inte 
samma resurser och samma kunskapspool som en väletablerad verksamhet och är i behov av 
andra förutsättningar för att lyckas i den tuffa, konkurrenskraftiga värld den befinner sig i. 
Resurser har inte endast att göra med materiella saker eller pengar utan även människor. Ju 
mer resurser det finns att tillgå i en verksamhet, ju större pool av kunskap finns att tillgå.  
 

En större och mer väletablerad verksamhet sitter oftast inne på en mycket större skara 
medarbetare, med det har denna en mycket bredare kunskapspool att styra verksamheten hur, 
samt har en mycket större kapitalomsättning. Detta är absolut generaliserbart men i allmänhet 
går det att utgå ifrån att det är så det främst ser ut, ifall man tittar på de beskrivningarna av 
sådana verksamheter i teorin. Denna typ av verksamhet är i dagens samhälle mer beroende av 
effektivisering, detta är ett brett område, på det stora hela handlar det ändå om att bli bättre 
och billigare och därmed nå en högre omsättning. För denna typ av en verksamhets ledning 
handlar det inte om att etablera sig på marknaden eller att finna en taxonomi eller struktur, 



 35 

utan hur man med tillgängliga medel skall uppnå denna effektivisering, det rör sig då inte om 
att avskeda några medarbetare, vilket till synes skulle kunna ses som ett enkelt alternativ för 
att få besparingar och högre intäkter, utan att istället se till potentiella investeringar som lönar 
sig längre fram, detta är även hävdat i den empiriska undersökningen, dock behöver ledningen 
i verksamheten många gånger bli övertygad om att dessa investeringar kommer att löna sig 
längre fram. För just en sådan verksamhet skulle ramverket Zachman kunna få en mycket god 
påverkan. Ramverket är mycket brett och det finns mycket att hämta. Sett till både den 
empiriska undersökningen i kapitel 4.2 samt till mycket av den beskrivna teorin går det att 
läsa av att det är fullt möjligt, om inte ibland nödvändigt för en verksamhet, att lägga till egna 
celler eller rader till Zachmans befintliga ramverk. Med det anpassar man ramverket till den 
egna verksamheten mycket mer och kan med det få ut mer av ramverket. Med tillägg kan 
verksamheten påverkas mycket positivt genom att man genom anpassningen skapat samband 
till andra delar av verksamheten och inte endast de namngivna i ramverkets originella struktur 
och på så sätt skapat sig en mycket högre ordning och struktur. Efter en anpassning av 
ramverket genom exempelvis just en tillökning av någon eller några celler eller rader, kan 
man därefter börja se till sambanden mellan de olika cellerna. Ramverket bidrar med just den 
möjligheten av att kunna se till hur arbetet med en del av verksamheten kommer att påverka 
en annan. Genom denna blir det möjligt för verksamheten att nå den önskade effekten.  
 

Ramverket Zachman är inte skapat för en enda specifik typ av verksamhet, det har dock visat 
sig vara främst användbart för just kommersiella verksamheter. Det vill säga större, 
kommersiella, vinstdrivande verksamheter med många anställda.  
 

En mindre verksamhet med ett mindre antal anställda är möjligen inte den bäst anpassade för 
en användning av ett så pass stort ramverk som Zachman. Sett till tidigare forskning samt den 
empiriska undersökningen går det tydligt att läsa sig fram till att kanske den största kritiken 
som ställts mot ramverket är det är allt för komplext. Alltså skulle en mindre verksamhet 
kunna påverkas negativt av ramverket då arbetet med ett så stort ramverk är något som tar 
mycket tid och som kräver många resurser. Användning av ramverket skulle i en sådan 
verksamhet istället för ordning och struktur kunna påverka verksamheten negativt genom 
ökad komplexitet.  
 
Den empiriska undersökningen konstaterar ändå att det är fullt möjligt att även avsevärt 
minska på ramverkets många celler eller rader och anpassa det mer till den egna 
verksamheten. Möjligen gäller detta fortfarande inte en så liten verksamhet som med väldigt 
få anställda personer och en väldigt liten IT-avdelning, men för en mindre än en mycket 
väletablerad skulle ramverket ändå genom en förminskning av rader eller celler kunna ha en 
positiv påverkan. Mindre verksamheter besitter inte mycket till en början, det vill säga de har 
ingen fast struktur eller taxonomi. Ramverket Zachman bidrar med en fullständig taxonomi 
och har som mål att skapa just ordning och struktur i en verksamhet.  
 

Enskilda företag bör dock inte lägga alltför mycket fokus på ramverket i sig utan mer använda 
det som ett underlag för att få fram bra metoder för att ta fram verksamhetsarkitekturer eller 
IT-arkitekturer. En av de största nyttorna med ramverk är att de marknadsför värdet av 
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Enterprise Architecture och att ta fram just en arkitektur i verksamheten, för ökad framgång 
och lycka. Det handlar om att skapa ordning och reda i verksamhetens struktur, baserat på 
väldefinierade begrepp. Dessa begrepp är i sin tur något som Zachmans ramverk bidrar med 
stort. Som beskrivet i kapitel 3.3 och som tidigare nämnt så bidrar ramverket med en 
systematisk taxonomi för att relatera de begrepp som beskriver den verkliga världen till de 
begrepp som beskriver ett informationssystem och dess genomförande. Det är informationen i 
sig som är en stabil byggsten för en stark struktur som står emot kända och okända 
förändringar i verksamheten, något som är mycket positivt och uppskattat.   
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5.3 Huvudsakliga faktorer som driver behovet av vinst i verksamheter 
 

Kommersiella verksamheter är i dagsläget under en till stor utsträckning större press gällande 
behovet av ökade intäkter och vinster, något som ständigt påvisas av dagens media och som 
undersökts empiriskt. Dessa verksamheter är visserligen alltid i behov av ökande intäkter och 
vinster, i samband med lågkonjunkturen som brett ut sig runt världen, har de dock inte blivit 
särbehandlade på något sätt. Det förväntas fortfarande att det går lika bra för dem som det 
gjorde under högkonjunkturen, nu däremot med allt mindre resurser. Som beskrivet i empirin 
i kapitel 4.2 och 4.4 känner dagens verksamheter av en ökad press av att gå med vinst. Vinst 
är betraktat som en framgångsfaktor för verksamheter, det är ekonomiska kriser som 
lågkonjunkturer, minskad personalstyrka, ökad globalisering, ny teknologi och ökad 
konkurrens som driver på behovet av vinst ytterligare. Till följd av ökad globalisering samt 
fler nya konkurrenter på markanden är det många gånger självaste kunden som han betraktas 
som drivkraften bakom ökad effektivisering i verksamheten och med det ökade vinster. Med 
ökade intäkter kan verksamheten fortsätta att växa och fortsätta att ge sina kunder det de 
önskar. För att motverka motvinden behovs det i verksamheten en mycket god ordning, 
struktur, koordination samt kontroll. Det blir allt mer viktigt för dagens verksamheter att se 
till IT och alla dess fördelar samt att ha ett öppet sinne och kreativt se till hur man med hjälp 
av IT kan skapa innovation och stärka sig på den konkurrenskraftiga marknaden.   
 

Teorin säger att den fundamentala idén om ledningen i en verksamhet, är att den skall 
fokusera på att investeringar istället för att fokusera på hur man kan finansiera investeringarna. 
De succéhistorier vi hör om är de där investeringar gjort, där man gjorts medveten om vilka 
investeringar som varit nödvändiga för verksamhetens framtid innan man tagit till hänsyn 
kapitalstrukturen. Många gånger har dessa investeringar inget att göra med matematiska 
uträkningar om kapitalet utan har att göra med ledningens magkänsla. Frågor om risker, 
minskade kostnader med flera, är alla stora och viktiga faktorer i en verksamhet samt dess 
överlevnad, inget är ändå lika viktigt som att vetskapen att om inte en investering görs, kan 
verksamheten inte fortsätta att befinna sig i framkanten av teknologiska framgångar.  
 

Faktorer som ökad globalisering och konkurrens är sådana som är bidragande orsaker till en 
ökning av komplexitet. Som beskrivet i teorin i kapitel 3.5 krävs det en förbättrad och ökad 
koordination och kontroll av verksamheten för att motverka denna komplexitet. En sådan 
koordination och kontroll ökar i potential genom ett ramverk som Zachmans, då detta har som 
fokus att skapa ordning och struktur. Struktur är betraktat som den drivande och starkaste 
faktorn bakom en verksamhets kostnadsaspekter. Det är viktigt för dagens verksamheter att se 
till innovation och nya möjligheter genom vilka möjligheter till ökade vinster kan skapas, 
speciellt då dagens marknad ser ut på ett sätt där det handlar om att vara den starkaste 
verksamheten för att kunna hålla sig kvar på marknaden.  
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För en vinstdrivande kommersiell och konkurrenskraftig verksamhet är som tidigare nämnt 
slutmålet en vinstmaximering. Det många verksamheter väljer att göra och som många andra 
bör göra är att göra investeringar för att skapa förbättringar, öka verksamhetens 
effektivisering och med det nå ökad vinst. Som beskrivet i teorin bör verksamhetens tillgångar 
i form av resurser och kompetens vara unika och svåra att replikera för att den skall kunna 
behålla sin konkurrenskraft. Vinster i verksamheten är relaterade till de totala intäkterna 
företaget genererat, det är alltså viktigt att hålla nere kostnader så gott det bara går och öka på 
kapitalet. 
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5.4 Användandet av ramverket Zachman för ökade vinster i verksamheter 
 
En stor nytta med ramverket Zachman, är att det sprider vidare intresset för Enterprise 
Architecture. Relaterat till beskrivningen av Enterprise Architecture i kapitel 3.1, är det sättet 
det kan bli effektivt förankrat på i en verksamhet beroende av gemensamma värderingar. Det 
är ett underlag för bra beslutsfattande. Relaterat till den empiriska undersökningen i kapitel 
4.2 samt 4.4 går det tydligt att se att det inte finns mycket negativt sagt om Enterprise 
Architecture. Då beskrivningen av det kan skilja sig åt mellan författare, är det nyttan med det 
som står i fokus och det råder en allmän uppfattning om att det är något mycket positivt. 
Enterprise Architecture skapar en medvetenhet, det hjälper en att se till vilka kopplingar som 
fungerar, tydliga målbilder skapas och det ger en möjligheter att göra djupa analyser. Ett mål 
med Enterprise Architecture är att omstrukturera verksamheten till att bli mer effektiv, robust 
och integrerad. Vidare är syftet med Enterprise Architecture att förenkla strukturen i en 
verksamhet samt att göra verksamheten beredd på potentiella förändringar och att förenkla IT-
lösningar. Det enda negativa med Enterprise Architecture, är att det än idag fortfarande är 
mycket omoget, likaväl är även Zachmans ramverk det, trots att det är ett av de äldsta 
ramverken på marknaden. Zachmans ramverk utgör en uppsättning modeller som kan 
användas som ett verktyg för IT-arkitekten eller ledningen i en verksamhet, detta kan liknas 
vid hur en kock använder en kokbok för ett skapa en balanserad och god måltid. Modeller är 
väldigt kraftfulla, som beskrivet i kapitel 3.1 är de viktiga verktyg för planering, 
kommunikation och dokumentation.  
 
 
Det som skiljer Zachman ramverk åt från andra är att flertalet andra ramverk som finns 
tillgängliga på marknaden, är att de är mer procedurbaserade samt att de inte sprider vidare 
intresset för Enterprise Architecture som är en så vital del i en verksamhet för framgång, på 
samma sätt som just Zachmans ramverk gör. En nyckel till framgång i verksamheten är en 
god Enterprise Architecture utveckling. Enterprise Architecture är till en mycket stor del 
förknippat med ramverket. Det är just genom Zachmans ramverk som Enterprise Architecture 
först introducerades som en genomtänkt idé och det är John Zachman som i över 25 år 
predikat värdet med Enterprise Architecture. Det har på senare år fått ett ökat värde för 
verksamheter. Som beskrivet i teorin erbjuder Zachman med sitt ramverk ett av de mest 
omfattande synsätten av det ämnet. Med Enterprise Architecture som grund i verksamheten 
kan medvetandet om samt investeringar i återanvändbara komponenter öka i affärslösningar. 
Det är något som bidrar med stora minskade kostnader och som påskyndar utvecklingen av 
nya och förbättrade affärslösningar. Målen med IT-lösningar är att de för verksamheten skall 
minska risker, kostnader och de fel som kan uppstå i samband med genomförandet. Det är 
hävdat teoretiskt att fördelarna av en god IT-struktur, så som minskade kostnader samt ökade 
investeringar är direkt länkat till verksamhetseffektivisering och affärseffektivisering. De 
ökade intäkterna som kommer till följd av minskade kostnader som i sin tur är direkt länkat 
till ökade vinster i verksamheter går alltså att spåra till IT-strukturen i verksamheten. Med en 
god struktur där det råder ordning och reda, blir det lättare att se till hur verksamheten olika 
delar är länkade till varandra och hur de påverkas av varandra. Detta är långsiktiga lösningar 
som kan bidra till stora ökade vinster för verksamheten i samband med återanvändning och 
skapandet av enklare IT-lösningar som påskyndar utvecklingen av verksamheten samt 
minskar på kostnader. 
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Zachmans ramverk är uppbyggt på 36 celler organiserade i 6 kolumner från vilken en 
verksamhet kan förstås utifrån. På den vertikala axeln finns i toppen idéer och i botten 
realiteter, på den horisontella axeln finns till vänster placerade resurser och till höger 
beteenden. Sett till både den empiriska undersökningen samt den teoretiska referensramen går 
det att tydligt urskilja att den största kritiken mot ramverket är att det kan anses vara alltför 
stort och komplext. Visserligen är det så, men sett till det positiva i det negativa finns det 
väldigt mycket att hämta i ramverket och det kan skapas flertalet olika kombinationer med 
cellerna ur vilka man kan förstå verksamheten ur och därigenom skapa nödvändiga ändringar 
i system som kan sätta en god grund till förbättringar och med det ökade vinster. Med 
ramverkets hjälp kan man se till hur olika komponenter i verksamheten är relaterade till 
varandra, vilket gör det till ett väldigt användbart och proaktivt verktyg.  Genom en 
bedömning av hur en komponent relaterar till en annan, hur en del kommer att påverka en 
annan, går det att göra bedömningar om vilka system som blir mer kostandseffektiva att 
implementera, mindre riskfyllda samt mindre tidskrävande. Med en ökad kostnads- och 
tidseffektivisering av verksamheten skapas förutsättningar för ökade vinster. Ramverkets alla 
delar beskriver allt som kan behöva vetas om verksamheten, så man på ett effektivt sett kan 
förstå, kommunicera, kontrollera och vid behov ändra den.  
 
Svaren som kan tas fram från Zachmans frågor Vad, Hur och Varför är nog de viktigaste 
gällande verksamhetens potentiella framgångar. Det är dock viktigt för ledningen samt 
medarbetarna att gemensamt se på ramverket och med det frågorna som ställs och se på hur 
man gemensamt kan nå svaren på dem. Som beskrivet i kapitel 3.3 har frågan Vad att göra 
med de data som manipuleras av en organisation. Hur har att göra med dess funktioner och 
processer och Varför har att göra med de motiv som begränsar eller bestämmer hur 
verksamheten beter sig.  
 
Då det inte finns några satta regler för hur ramverket bör användas, detta skapar en möjlighet 
för ledningen samt medarbetarna av verksamheten att tolka användandet av ramverket till sin 
egna och verksamhetens fördel. Det ramverket Zachman är menat att åstadkomma är 
skapandet av en gemensam förståelse för vad som behöver göras för maximering av nytta. 
Genom att se till de sex viktiga frågorna Vad, Hur, När, Vem, Var och Varför kan 
verksamhetens ledning samt medarbetare förstå samband och förutse vad som leder till vad, 
med andra ord orsak och verkan. På detta sätt samt genom den ordnig och reda som skapas 
genom ramverket i verksamheten skapas fler samt godare förutsättningar för framgångar och 
med det ökade vinster. Samordning är någonting som starkt förknippas med effektivisering 
och tillväxt. Som beskrivet i teorin i kapitel 3.4 definierar alla de sex frågorna krav på design 
av system. Ramverket Zachman ger upphov till rationalisering av kraven samt av arkitektuella 
koncept och specifikationer som i sin tur ger upphov till klarhet av kommunikation.  
 
Teorin säger att det kan vara kostnadseffektivt att använda sig av ett moget ramverk. Sett till 
alla tillgängliga ramverk på marknaden är Zachmans ramverk klart och tydligt ett av de mest 
mogna. John Zachman betraktas av många som en pionjär till arkitektuella ramverk samt 
användandet av Enterprise Architecture, ramverket utvecklades redan på 1980-talet och 
flertalet andra ramverk som bland andra DoDAF och TOGAF har inspirationer från 
Zachmans ramverk. Det har genom tiden fortsatt att vara ett av de mest använda ramverken 
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trots dess brist på en metod. I den empiriska undersökningen blir det tydligt att Zachmans 
ramverk fortfarande har en stor inverkan på verksamheter samt att det klart kan påverka en 
verksamhets ekonomi, även om ramverket visserligen har sina kritiker, som menar på att 
ramverket är allt för komplext samt att det skulle kunna uppdateras med ett metodavsnitt som 
mer precist skulle kunna förklara användandet av det. Det är även hävdat i teorin att 
ramverket inte är tillräckligt som referensram då det måste kompletteras med processer och 
andra organisations aspekter, i tillägg till de specificerade exemplen. Trots bristen på en 
metod i ramverket kan det som tidigare nämnt ändå få stor inverkan på ekonomin i en 
verksamhet. Som beskrivet i empirin i kapitel 4.2 kan detta ske genom ett av ledningen i 
verksamheten investering i Zachmans ramverk. Genom att ett företag väljer att investera 30 
procent extra i början av ett projekt, som exempel, kan företaget genom ramverket efter 3 – 6 
år gå med högre vinster, vinster som kan börja på 5 – 10 procent och som sedan stadigt 
fortsätter att öka. Detta till skillnad från en verksamhet exklusive Zachmans ramverk där 
ekonomin kan till synes verka mer stabil genom åren men där ingen riktig ökad vinst sker. 
Vinster sker som tidigare nämnt genom att man i verksamheten genom ramverket kan få en 
ökad ordning och struktur, en gemensam förståelse för vad som behöver göras för att försäkra 
verksamhetens framgångar, gemensamma värderingar och syn på verksamheten och 
möjligheten att se till samband och påverkan av de olika cellerna, orsak och verkan, som 
skapar insikter i vad som bör göras samt vilken riktning man bör ta, både kortsiktigt och 
långsiktigt. Detta är något som bidrar till minskade risker och minskade kostnader och tid, 
något som i sin tur leder till ökad framgång i verksamheten i form av ökad effektivisering och 
med det ökade vinster. Ledningen kan dock komma att behöva övertygas om att en sådan 
investering är lönsam. Även IT-arkitekten kan komma behöva övertygas om lönsamheten i 
arbetet med ramverk. Ett sådant arbete tar en längre tid, det är inte en kortsiktig lösning utan 
en långsiktig. Som beskrivet i empirin är det viktigt att tänka just långsiktigt för verksamheten 
bästa. Som beskrivet i teorin är det en grundläggande idé i finansvärlden att ledningen bör 
fokusera på att göra investeringar som bidrar till nytta för verksamheten och inte på hur man 
skall finansiera investeringarna, återigen är det alltså viktigt att tänka långsiktigt. Utan 
investeringar kan verksamheten inte ligga på den framkant både teknologiskt och ekonomiskt 
sätt som den borde göra.  
 
Empirin säger att det inte är ytterst nödvändigt för ledningen att vara väldigt påläst eller för 
den delen kontinuerligt involverad i arbetet med ramverk. Det är de personer som skall arbeta 
med ramverket som bör vara inlästa till en högre grad, övriga medarbetare i verksamheten 
exempelvis marknadsavdelningen kan få sig en tillräcklig medvetenhet om det pågående 
arbetet med det under exempelvis en kick-off vid starten av projektet. Det är medarbetarnas 
uppgift att söka efter och hitta nya innovativa sätt att använda IT på, det är något som kan 
vara avgörande för verksamhetens tillväxt, struktur och hållbarhet. En av de många fördelarna 
med innovation i IT och investeringar i IT är dess koppling till verksamhetseffektiviseringen. 
Ledningen bör driva på sina medarbetare till sökandet och implementering av just sådana 
innovationer.  
 
Som beskrivet i teorin i kapitel 3.6 bör ändå den ledande CIO: n ha en god förståelse av hur 
ramverk och Enterprise Architecture fungerar, samt innebörden av det, sätt till de ekonomiska 
fördelarna med arbetet av det då det är genom denne som beslut om ekonomisk 
effektivisering sker eller går genom. Skall en verksamhet kunna kalla sig själv för effektiv, 
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krävs en hög kostnadseffektivisering och för att uppnå denna bör ledningen besitta förmågan 
att kunna förändra samt strukturera upp verksamheten, för at möta ökande kundkrav. Genom 
en användning av ramverket Zachman ges ledningen just en sådan möjlighet. Det är sagt i 
empirin kapitel 4.4 att Zachmans ramverk har möjligheten att påverka ekonomin genom att 
det genom användning av det går åt betydligt mindre tid till att söka och förankra 
grundläggande information, det är ytterligare en punkt som leder till ökad strukturering och 
med det effektivisering. Som beskrivet i teorin uppnås effektivisering och expansion genom 
en kombination av lägre kostnader, flexibilitet och en hög förändringskompetens. För att driva 
på den ekonomiska expansionen och bevara konkurrenskraften på marknaden är det viktigt 
för ledningen att fokusera på ny IT-utveckling. Det är även mycket viktigt för ledningen att ha 
en helhetssyn på verksamheten. Många gånger fokuserar ledningen endast på vad som 
behöver göras men inte på hur. Genom att se till ramverket Zachman får ledningen en ökad 
insyn i verksamhetens olika delar och en ökad förståelse av att det inte endast är viktigt att 
fokusera på vad, men även på hur, varför, vem, när och var. Dessa är sex frågor som är 
essentiella att förstås och hanteras för verksamheten nytta.  
 
 
 



 43 

6 Slutsats  
 
I detta kapitel presenteras en slutsats, därefter presenteras även bidrag inom informatik samt 
förslag till fortsatt forskning.  
 
6.1 Slutsats 
 
Genom en användning av Zachmans ramverk skapas i verksamheten en ökad gemensam 
förståelse för inte endast Vad som bör göras för effektivisering av verksamheten men även 
Hur man bör gå tillväga, När, Varför, Vem som bör ta ansvar för vad och Var. Det skapas 
även gemensamma värderingar, detta är en positiv påverkan på verksamheter. Ramverket 
bidrar även till en mycket ökad struktur och ordning i verksamheten samt till möjligheten att 
se på verksamheten mer långsiktigt och till vilka system och komponenter som bäst 
samverkar med varandra och hur arbetet med en del av verksamheten kan komma att påverka 
en annan, detta är något som direkt är relaterat till effektivisering och tillväxt. Genom en 
förbättrad effektivisering skapas goda förutsättningar för ökad framgång i form av minskade 
risker och lägre kostnader, som är några av de huvudsakliga faktorerna som styr behovet av 
vinster i en verksamhet. Detta är något som i sin tur genererar till ökade intäkter och vinster.  
 
 
6.2 Forskningsbidrag inom Informatik 
 
Uppsatsens syfte är att bidra med insikt om hur användandet av ramverket Zachman kan bidra 
till ökade vinster för verksamheter samt att se till den kritik som ställts mot ramverket och 
ställa dessa motargumentationer mot fördelarna av det.  
 
Mycket finns skrivet om området Enterprise Architecture och ramverk. Det är ett brett område 
och ramverk har studerats på flera olika kontinenter som beskrivet i kapitel 1.2. Det finns 
mycket skrivet om uppbyggnad av olika ramverk samt av nyttan med Enterprise Architecture, 
dock är områden om ramverkens användning fortfarande mycket outforskat. Bidraget i denna 
uppsats ligger just i beskrivningen av hur ett ramverk kan användas för ökad nytta i 
verksamheter. I dagens rådande ekonomi söker sig många till IT-lösningar, användning av ett 
arkitektuellt ramverk som Zachmans har många goda möjligheter att påverka ekonomin i en 
verksamhet, trots viss kritik mot ramverkets komplexitet, som det undersökts i denna uppsats 
genom teoriinsamling samt intervjuer med experter på området.  
 
 
6.3 Metodutvärdering 
 
Metoden jag valt har tagits fram för att bäst passa syftet med undersökningen, jag anser att 
den kvalitativa undersökningen är den bäst lämpade för att jag skall kunna få 
forskningsfrågorna besvarade. Jag tror inte att en kvantitativ metod skulle kunna föra med sig 
den information och det djup som behövs, då jag heller inte var intresserad av att undersöka 
någon statiskt eller siffror utan en förståelse för hur en sak kan påverka en annan, var den 
kvalitativa metoden den bäst lämpade.   
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Det finns självfallet både positiva och negativa aspekter med alla metoder. En risk med denna 
metod är att den möjligen kan bli för subjektiv, främst på grund av att svaren från intervjuerna 
kommer att analyseras ur min personliga uppfattning av vad som sagts av respondenterna. 
Ytterligare en nackdel med den kvalitativa metoden är att det kan vara svårt att replikera en 
undersökning som genomförts kvalitativt. Det är för att metoden är ostrukturerad och ofta 
beroende av forskarens egen idé, inspiration och att det är forskaren som är själva verktyget 
vid datainsamlingen som observeras och registreras (Bryman 2008).  
 
En stor fördel med den kvalitativa metoden och semistrukturerade intervjuer är att man får 
chansen att föra en djupare diskussion med respondenten och på så sätt tillsammans kan föra 
resonemang om ämnet ifråga. Till skillnad från den kvantitativa metoden behöver intervjuaren 
inte endast förlita sig på de svar som skrivits ned på papper av respondenterna.  
 
I den kvalitativa metoden kan intervjuaren även se på respondentens kroppsspråk under 
intervjuns gång och samtidigt lyssna till vilken ton han/hon pratar i och på så sätt kunna göra 
en djupare reflektion av det som blivit sagt på intervjun.  
 
Jag kan hitta positiva aspekter i nackdelen med att metoden är beroende av forskarens egen 
idé och inspiration då jag anser att det är bra med en hel del utrymme för egen tolkning. Jag 
vill som sagt göra en djupanalys av effektivisering och ramverket Zachman och behöver en 
del utrymme för tolkning och inspiration, just för att göra en noggrann analys av det som sagts 
på intervjuerna för att kunna jämföra det mot det som skrivits i litteraturen och vice versa.  
Genom djupintervjuerna kan jag även studera respondenternas reaktioner, vilket inte hade 
varit möjligt vid en kvantitativ undersökning, jag antecknade även mina egna tankar samtidigt 
som jag skrev ned respondenternas svar och genom en kontinuerlig mejlkonversation kunde 
jag fastställa svaren med respondenterna efter genomförd intervju.  
 
Vid intervjuer tillåts intervjuaren även ha flera följdfrågor, frågor som kan tyckas vara triviala 
till en början men som sedan kan få en stor betydelse.  
 
En dokumentanalys ger möjligheten att göra en längre och noggrann djupdykning i 
litteraturen. Genom en djupdykning inom ett ämne skapas en möjlighet att kunna utföra en 
mer utförlig analys av en text, det som lyfts fram i den samt den kritik som ställts.   
 
 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning  
 
Uppsatsen är skriven ut efter dagens rådande ekonomiska status, lågkonjunkturen, samt sett 
till dagens befintliga IT-lösningar och beskrivningar av ramverk. Det hade varit intressant att 
se till utvecklingen av ramverket Zachman framöver. Det skulle även vara intressant att se till 
andra aspekter av ramverket, då denna uppsats lutar åt det positiva hållet med en 
undersökning i hur ramverket kan skapa nytta, skulle det kunna vara intressant att även mer 
utförligt studera kritiken riktad mot ramverket samt till hur ramverket skulle kunna uppdateras 
ytterligare för bästa möjliga konkurrensmöjligheter. Nedan följer en lista med punkter över 
vad som skulle kunna utforskas vidare.  
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 Skulle ramverket Zachman i kombination med ramverket TOGAF kunna skapa nytta i 
en verksamhet? 

 Hur skulle ramverket Zachman kunna se ut och användas ifall en metod lades till, till 
ramverket? 

 Hur ser arbetet ut med ramverket Zachman i ett specifikt företag under en längre 
period? 
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Bilaga – Intervjufrågor 
 

1. Vad anser du vara de primära anledningarna till att en verksamhet väljer att använda 
sig av Zachmans ramverk?  

2. Kan du allmänt nämna några större fördelar med Enterprise Architecture och arbetet 
med ramverk? 

3. Ifall du skulle ställa dig kritiskt till ramverket Zachman, vad skulle du säga då? 
4. Anser du att användandet av ramverket Zachman har möjligheten att påverka en 

verksamhets ekonomi? Varför? 
5. Är det viktigt för ledningen i en verksamhet att bekanta sig med, läsa sig in på och 

kontinuerligt vara engagerad i arbetet med ramverk eller överlåter man detta endast till 
IT-avdelningen? 

6. Är det viktigt att även övriga medarbetare bekantar sig med och är kontinuerligt 
engagerade i arbetet med ramverk eller överlåter man detta återigen endast till IT-
avdelningen?  

7. Angående dagens rådande ekonomi (lågkonjunkturen), anser du att verksamheter idag 
känner av en större press på sig, gällande vinst inom verksamheten?  

8. Skulle du rekommendera användandet av ramverket Zachman? Varför?  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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