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Abstrakt 
Enterprise Architecture (EA) kan sägas vara det som kopplar samman en verksamhets strategi 
med dess design. Genom att arbeta med EA ges verksamheten det stöd som behövs i 
processen att modellera ett önskat framtida läge. I ett samhälle som konstant förändras och 
utvecklas ställs verksamheter inför en rad utmaningar. Ett av de största problemen tycks vara 
den ständigt ökande komplexiteten inom verksamheternas olika områden. Med hjälp av EA-
arbete är det möjligt att upprätta standarder och arkitekturer som kan underlätta dels 
organisering, men också förståelse av, den breda mängd information som är i omlopp i dagens 
verksamheter. Arbetet med EA bidrar också till ökad förståelse kring verksamhetens 
övergripande strategi. För att lyckas med EA-arbetet kan olika hjälpmedel och verktyg 
användas, exempelvis ramverk. Ramverk kan sägas vara en kombination av olika strukturer 
som används vid utveckling av arkitekturer. Det är ett hjälpmedel baserat på redan beprövade 
lösningar som kan bidra med ett enhetligt arbetssätt att tillämpa i verksamheten. 
Användningen av ramverk kan dock vara en utmaning, främst på grund av dess komplexitet 
och en överhängande risk att fastna i en särskild struktur.  
Försvarsmaktens EA-funktion har upplevt många av de problem som ofta förknippas med 
EA-arbete och användningen av ramverk. I dagsläget finns inget enhetligt tillvägagångssätt 
vid upprättande av femårsplaner till Försvarslogistikplanen. De sakkunniga får själva 
bestämma hur femårsplanerna upprättas och hur de ser ut. Detta arbetssätt gör att det idag inte 
finns vare sig en strategisk koppling mellan verksamheten och femårsplanerna eller någon 
som helst möjlighet till uppföljning.  
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka möjligheten att pröva en ny ansats där olika 
delar av ramverken TOGAF, MODAF och DoDAF kombineras, för att sedan skapa en ny 
struktur som Försvarsmaktens EA-funktion kan nyttja som en dokumentmall vid upprättande 
av femårsplaner till Försvarslogistikplanen.  
Undersökningen har bedrivits som en kvalitativ studie genom samtal med chefsarkitekten 
inom EA-funktionen samt dokumentanalys av ett antal direktiv från Försvarsmakten. 
Datainsamlingen har resulterat i ett antal problem som verksamheten upplever i nuläget och 
följaktligen ett önskemål om att upprätta en ny struktur i form av en dokumentmall som kan 
nyttjas vid upprättande av femårsplaner i framtiden. Baserat på väl beprövade ramverk har ett 
antal fundamentala delar valts ut. Dessa delar har sedan kombinerats för att på bästa möjliga 
vis uppfylla den funktionalitet som verksamheten efterfrågat.  
Den nya strukturen ger EA-funktionen möjlighet att tydligt se kopplingen mellan varje 
upprättad femårsplan och Försvarsmaktens strategiska inriktning. De ges också möjligheten 
att följa upp föregående års utfall, vilket inte har varit möjligt tidigare. Undersökningen har 
även visat hur viktigt det är att det finns en utbredd förståelse för den strategiska inriktningen 
i verksamheten så att alla parter strävar efter samma mål. Det har också visat sig vara av vikt 
att alla förändringsåtgärder är både mätbara och spårbara för att kunna härleda varje 
femårsplan till operationell förändring, liksom att kunna mäta graden av måluppfyllelse.  
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ramverk, strategisk inriktning, uppföljning 
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1. Inledning 

 I detta avsnitt presenteras inledningsvis den aktuella problembakgrunden följt utav 
undersökningens syfte med tillhörande frågeställning. Avsnittet presenterar också det 
förväntade resultatet, vilken målgrupp undersökningen vänder sig till liksom vilka 
avgränsningar som vidtagits.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Enterprise Architecture (EA) fungerar som en bro mellan en verksamhets strategi och dess 

design (Proper & Greefhorst 2011). The Federation of Enterprise Architecture Professional 

Organizations [FEAPO] (2013) förklarar att arbetet med EA leder till en rad fördelar i 

verksamheten. Det kan bland annat fungera som en artikulering av de strategiska kraven 

samtidigt som det kan bidra med de krav, principer och riktlinjer som krävs för att 

implementera olika förändringsinitiativ. Enligt FEAPO (2013) kan EA också fungera som 

stöd i processen att modellera ett önskat framtida läge för en verksamhet genom att 

tillhandahålla riktlinjer och vägledning kring de förändringar som krävs för att uppnå det 

önskade läget. 

Intresset för EA tycks ha ökat i och med att verksamheter ställs inför nya utmaningar 

samtidigt som komplexiteten inom verksamheternas olika områden ständigt växer (Cram et al. 

2015). Många organisationer väljer också att fokusera en del arbete åt EA för att få en mer 

holistisk syn på sin verksamhet. Detta är möjligt genom att definiera en arkitekturell bild av 

verksamheten och upprätta standarder som sedan bakas in i de systemrelaterade områdena.  

McGovern et al. (2001) menar att en bra arkitektur berör en organisations olika affärer och 

informationsbehov samtidigt som det verkar stödjande för en förflyttning från nuläget till en 

verksamhets önskade framtida läge. Även Akenine et al. (2014) talar om EA i samband med 

strategi och beskriver EA som en viktig länk mellan strategi och operationell förändring. EA 

handlar om en verksamhets arkitektur i form av att beskriva och strukturera den komplexitet 

som bildas av människor, processer, information och teknologi (Akenine et al. 2014).  

 

Komplexiteten som Akenine et al. (2014) nämner tycks också vara en del av den 

återkommande problematiken vid närmare studier av EA-området. McGovern et al. (2001) 

förklarar att det är svårt att bygga upp EA men försäkrar samtidigt att det inte är omöjligt så 

länge man förhåller sig till så kallade arkitekturprinciper. Arbetet med EA sker, som 

McGovern et al. beskriver det, inte i vakuum, utan samexisterar inom det ramverk som 

utformats av verksamhetens IT-avdelning, miljön det är verksamt inom liksom de processer 
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det är tänkt att följa. Cram et al. (2015) menar också att det innebär en stor kostnad att 

investera i de integrerade systemen som EA-arbetet ofta kräver. EA-arbetet är, som tidigare 

nämnt, ett område som ofta blir avdelningsöverskridande inom de flesta organisationerna. 

Detta kan leda till problem i form av olika utmaningar eftersom alla avdelningar inte arbetar 

på samma sätt. Detta, menar Cram et al. (2015), kan leda till inkonsistens i tillväxten av EA-

processernas mognadsgrad.  

 

Som både Akenine et al. (2014) och McGovern et al. (2001) påstår, är det viktigt att förhålla 

sig till arkitekturprinciper för att lyckas med arbetet kring EA. Ett sätt att effektivt utveckla 

och arbeta med EA är genom att använda ramverk. Ett ramverk kan sägas vara en 

kombination av olika strukturer som kan användas som stöd vid utveckling av arkitekturer 

(The Open Group 2011). Ramverk fungerar också som en metod för att designa en 

verksamhets framtidsläge genom att tillhandahålla olika byggstenar och på ett tydligt sätt visa 

hur allt hänger samman (The Open Group 2011). Akenine et al (2014) beskriver ramverk som 

ett effektivt verktyg för att kunna använda redan beprövade lösningar. Danielsson (2015) 

förklarar vidare att användningen av ramverk kan bidra till ett mer enhetligt arbetssätt för de 

involverade parterna. Bini (2015) poängterar dock att det är något riskabelt att arbeta med 

ramverk då det, liksom det övergripande arbetet med EA, är relativt komplext. Det finns en 

risk att man istället tappar den önskade flexibiliteten då man genom att använda ramverk 

binder sig till en särskild struktur.  

 

En verksamhet som har upplevt problematiken med både EA-arbete och ramverk är 

Försvarsmaktens EA-funktion. År 2005 beslutade Försvarsmakten att ramverket MODAF 

(The Ministry of Defence 2012) och dess vyer skulle användas för kravarbete kopplat främst 

till ledningssystemutveckling i Försvarsmakten. Tanken var att fokus skulle ligga på att 

producera vyer. Det visade sig dock vid den praktiska tillämpningen att detta inte var ett 

optimalt angreppssätt. Experter kunde producera vyerna, men personerna som sedan skulle 

nyttja dessa vyer besatt varken samma intresse eller kompetens att praktiskt kunna tillämpa 

dem. Teoretiskt sett var tanken att dessa ramverk skulle kunna återanvändas löpande i 

verksamheten, men eftersom varje problem i sig är unikt, visade det sig svårt att tillämpa en 

och samma modell. Arbetet med varje respektive vy blev istället otroligt omfattande samtidigt 

som det saknades underliggande stöd för denna process.  
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I dagsläget nyttjas inget specifikt ramverk i verksamhetens arbete, men EA-funktionens 

processer har som tidigare nämnts inspirerats av ramverket MODAF. Avsaknaden av ett 

övergripande ramverk försvårar möjligheten till uppföljning för att kunna säkerställa den 

faktiska styrningen av IT-området. Det tycks även vara svårt att i dagsläget presentera en 

tydlig strategisk koppling mellan de femårsplaner som årligen upprättas till 

Försvarslogistikplanen och Försvarsmaktens strategiska inriktning. EA-funktionen har också 

uttryckt att det strategiska ansvaret för IT inte känns etablerat inom verksamheten. 

 

Med lärdom av tidigare erfarenheter önskar EA-funktionen pröva en ny, mer pragmatisk 

ansats i sitt arbete med att ta fram femårsplaner till Försvarslogistikplanen. I dagsläget finns 

ett behov av att ta fram en konkret lösning som är enklare att ta till sig än vyer – något som 

alla i verksamheten kan använda sig av.  

 

Ett förslag för att lösa några av ovanstående problem är att arbeta fram en struktur som kan 

underlätta kontrollen över framtagandet av femårsplaner inom Försvarsmakten. Tanken med 

strukturen är att få de olika områdena inom Försvarsmakten att i framtiden använda samma 

tillvägagångssätt vid upprättande av femårsplanerna Strukturen skall bestå av en beskrivning 

av det aktuella området samt en femårsplan i form av vilka nyttor som önskas uppnås genom 

det givna förslaget under de kommande fem åren. Genom strukturen ska det också framgå 

vilken koppling det aktuella förslaget har till Försvarsmaktens strategiska inriktning, samt till 

Försvarsmaktens strategiska principer. Det önskas också någon form av uppföljning från 

föregående års förslag, då denna form av uppföljning saknas i dagsläget.  

 

1.2 Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten att pröva en ansats där man 

kombinerar delar från olika ramverk för att ta fram en ny struktur till Försvarsmaktens EA-

funktion. Denna struktur ska kunna tillämpas vid avdelningen ”Försvarsmaktens 

produktionsledning för lednings- och underrättelsesystem” - PROD LEDUND - i 

Försvarsmakten vid upprättande av femårsplaner till Försvarslogistikplanen. Strukturen ska 

underlätta och effektivisera kontroll och uppföljning av de förslag som upprättas till 

Försvarslogistikplanen.   
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1.3 Undersökningsfrågor  
 

o Är det möjligt att, med hjälp av ramverk och med stöd hos Försvarsmaktens EA-

funktion, utveckla ett gemensamt tillvägagångssätt vid upprättande av förslag till 

Försvarslogistikplanen? 

 

o Hur bör olika ramverk kombineras för att resultera i en tydlig struktur som kan agera 

möjliggörare för nyttouppföljning, samtidigt som den binder samman 

Försvarsmaktens strategiska inriktning med IT-verksamheten på ett tydligt sätt?   

 

1.4 Förväntat resultat 
 
Genom en väl specificerad struktur, och med stöd hos EA-funktionen, är förhoppningen att de 

sakkunniga ska kunna upprätta sina femårsplaner enligt ett gemensamt format. En femårsplan 

kan sägas vara ett förslag som upprättas av en sakkunnig där denne redovisar på vilket sätt 

man ämnar spendera de resurser som tilldelas det egna sakområdet. Resurserna ska fördelas 

över den kommande femårsperioden, vilket även ska framgå i det förslag som upprättas.   

Det gemensamma formatet som strukturen är tänkt att bidra med kräver delvis att analysen av 

det specifika området tar avstamp i Försvarsmaktens strategiska inriktning, FMSI. Nyttorna 

och förmågorna som presenteras i femårsplanerna bör vara väldefinierade och måste kunna 

kopplas till Försvarsmaktens prioriterade och övergripande nyttor. Slutligen kommer det nya 

formatet även kräva att eventuell avvikelse från det föregående årets planering presenteras. 

Förhoppningen med den nya strukturen är att PROD LEDUND i framtiden ska kunna leverera 

en bättre och mer sammanhållen IT-leverans till verksamheten. Ytterligare en önskad effekt 

att uppnå genom användandet av strukturen är förbättrad nyttouppföljning med möjlighet till 

återkoppling. 

 

1.5 Målgrupp 
 
Målgrupp för detta arbete kommer att vara de så kallade klusteransvariga (KLA), även kallade 

sakkunniga, vid avdelningen PROD LEDUND hos Försvarsmakten.  
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1.6 Avgränsning 
 

Denna studie kommer främst att fokusera på ramverk som används inom Enterprise 

Architecture-området och kommer därför inte att involvera kodade ramverk eller någon nivå 

av programmering.  

I problembakgrunden har ett antal problem som upplevs inom Försvarsmaktens EA-funktion 

presenterats. Detta arbete ämnar dock enbart att undersöka möjligheten att lösa de strategiska 

problemen inom Försvarsmaktens IT-område, som uppstår till följd av avsaknaden av tydliga 

riktlinjer. I figur 1 nedan presenteras en bild som tydliggör vilka olika ansvarsområden som 

finns inom Försvarsmaktens IT-område. Avgränsningen för detta arbete är markerat för att 

tydliggöra var i verksamheten det aktuella problemområdet går att finna.  

 
Figur 1. Ramverk över EA-funktionens ansvarsområden (Återgiven med tillstånd av: Försvarsmakten 

2013)  

 
De inramade områdena i Figur 1 ovan - IT-strategi, Arkitekturutveckling, Arkitekturstyrning 

och Arkitekturförmågan - är de områden som främst kommer att beröras av detta arbete, vilka 

också utgör EA-funktionens ansvarsområden. IT-strategin, som EA-funktionen stödjer 

ledningssystemet med, fokuserar på hur man omsätter verksamhetens behov. 

Arkitekturutvecklingen krävs för att kunna tolka IT-strategin. Arkitekturstyrning är 

Samordningsfunktionens ansvarsområde och involveras eftersom målet med den nya 

strukturen och detta arbete är att finna nya vägar till att delvis styra, men också följa upp 

verksamhetens EA-arbete. Även ansvarsområdet Arkitekturförmågan involveras då denna 

undersökning innebär närmare studier av, och arbete med, verksamhetens mål och förmåga att 

följa upp arbete.  
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1.7 Begreppsförklaring 
 
Nedan presenteras, i alfabetisk ordning, de begrepp som är frekvent förekommande i denna 

uppsats. Ordlistan är ämnad att underlätta förståelsen kring det valda problemområdet, vilket 

följaktligen gör det lättare för läsaren att förstå särskilda antaganden.  

 

1.7.1 Arkitekturprincip  

En princip uttrycker en generell regel som styr hur något ska vara. Styrande principer kan 

användas till att hantera en mängd olika saker på olika nivåer i en verksamhet. Arkitektur är 

ett av de områden som kan styras med hjälp av just principer – därav namnet 

”arkitekturprinciper”. Dessa principer är ämnade att styra arkitekturen så att den stödjer 

verksamhetens behov på ett bra sätt. De agerar grundpelare i arkitekturarbetet och är tänkta att 

styra alla arkitekturella vägval och beslut kring design (Akenine et al. 2014). 

 

1.7.2 EA-funktionen 

EA-funktionen spänner över både verksamhet och teknik, med fokus på att se till att IT 

stödjer verksamhetens helhet och att verksamheten är uppbyggd på sådant vis att den klarar av 

att hantera framtida förändringar i form av exempelvis nya krav (Akenine et al. 2014; IASA 

Sverige 2012). EA-funktionen ansvarar för att IT-stödet realiseras på ett effektivt och 

långsiktigt hållbart sätt (Akenine et al. 2014). Det är också EA-funktionen som ansvarar för 

att säkerställa verksamhetens IT-strategi. IASA Sverige (2012) förklarar att det är EA-

funktionens uppgift att säkerställa att verksamheten får hög nytta av systemen och detta 

uppfylls genom en övergripande strategi. Det är även EA-funktionen som ska säkerställa att 

det finns styrmodeller för utveckling, planering, förvaltning och uppföljning av 

arkitekturarbetet. Några typiska objekt som kan levereras av EA-funktionen är 

dokumentmallar, strategier och input till olika förändringsinitiativ (IASA Sverige 2012). 

Denna funktion inom Försvarsmakten leds av arkitektursektionen på PROD LEDUND.   

 

1.7.3 Försvarsmaktens strategiska inriktning, FMSI 

I Försvarsmaktens strategiska inriktning, FMSI, beskrivs verksamhetens övergripande 

inriktning och de långsiktiga mål som satts upp för både verksamheten, produkterna och 

organisationen i sig. Med hjälp av detta dokument kan överstebefälhavaren inrikta 

verksamheten baserat på uppgifter och ekonomiska anslag från riksdag och regering. Detta är 
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ett officiellt dokument som går att finna via Försvarsmaktens hemsida (Försvarsmakten 

2015a; Försvarsmakten 2015b).  

 

1.7.4 IT-strategi 

En verksamhets IT-strategi handlar om att omsätta verksamhetens behov och möjligheter till 

planering (Akenine et al. 2014).  

 

1.7.5 Ledningssystem 

Omfattar organisation, personal, teknik och metoder. Ledning sker med stöd av ett 

ledningssystem (Försvarsmakten 2015a). 

 

1.7.6 Ledningsstödsystem 

Utgör ledningssystemets tekniska delar och består av informationssystem, sambandssystem 

och ledningsplatsers tekniska utrustning (Försvarsmakten 2015a; Försvarsmakten 2015b).  

 

1.7.7 Materielområdesansvarig 

Positionsbenämning för den individ som ansvarar för materiel inom det egna området. Till 

denna position hör att årligen fördela resurser inom det egna området1. 

  

1.7.8 Målarkitektur 

Målarkitekturen beskriver den arkitektur som verksamheten bör sträva mot. Denna typ av 

arkitektur är ofta fokuserad konkret på de olika systemen som finns, utan att gå ner på 

detaljnivå. Då arbetet med en målarkitektur ofta innebär stor förändring för en verksamhet bör 

den sikta några år framåt i tiden, vilket innebär att den till större delen bör beskrivas på en 

konceptuell nivå. (Akenine et al. 2014).  

 

1.7.9 Samordning 

Samordning är anpassning av aktiviteter och delmål så att tillgängliga resurser kommer till 

största möjliga nytta. Samordning handlar alltså om att aktörer inte ska vara i vägen för 

varandra, och hjälpa varandra där det går (Uhr 2015). 

 

                                                 
1 Johan Ivari, chefsarkitekt, PROD LEDUND, Försvarsmakten 



 
 

8 

1.7.10 Skalbarhet 

Computer Sweden (u.å.) beskriver skalbarhet som ”utbyggbarhet utan allvarlig försämring av 

prestanda”. Skalbarhet kan även kategoriseras som ”horisontell” respektive ”vertikal”. Den 

horisontella skalabiliteten syftar till att något är utbyggbart på bredden, man lägger till fler av 

samma i princip. Den vertikala skalabiliteten innebär att man lägger till mer resurser per 

enhet.   

 
1.7.11 Strategiska principer 

Strategiska principer fungerar som en brygga för att kunna omsätta IT-strategin i operativa 

inriktningar för IT-förändringsärenden (Försvarsmakten 2015). 
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2. Metod 

Detta kapitel ämnar presentera det vetenskapliga angreppssätt respektive förhållningssätt 
som har valts för detta arbete. Vidare förklaras även hur insamling respektive bearbetning 
och analys av data har skett. Kapitlet diskuterar också hur arbetet ämnar uppfylla kraven på 
validitet, reliabilitet och etik liksom hur källkritik hanteras. Avslutningsvis presenteras den 
valda verksamheten något mer detaljerat än i inledningen.  
 
2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Patel och Davidson (2011) diskuterar begreppen kvantitativt- och kvalitativt inriktad 

forskning, och menar att dessa två kategorier beskriver hur man väljer att bearbeta och 

analysera sitt material för undersökningen. Den kvantitativt inriktade forskningen handlar 

främst om datainsamling i form av mätningar och statistiska analysmetoder medan den 

kvalitativa forskningen fokuserar främst på verbala analysmetoder, i form av exempelvis 

kvalitativa intervjuer (Patel & Davidson 2011). Huruvida man väljer att bearbeta utefter ett 

kvantitativt eller ett kvalitativt perspektiv bestäms främst av hur det aktuella problemet 

formuleras (Patel & Davidson 2011). Vidare förklarar Patel och Davidson (2011) hur en 

undersökning även kan vara av beskrivande karaktär. Är en undersökning beskrivande, 

innebär det att det redan finns vissa studier och utarbetade modeller. Dessa deskriptiva 

undersökningar kan röra både beskrivningar av dåtid samt beskrivningar av nuläget. 

Gunilla Eklund vid Åbo Akademi (2014) förklarar att kvalitativ forskning främst innebär att 

försöka finna beskrivningar eller modeller som på ett bra sätt beskriver en situation i 

omvärlden. Det är ett försök att beskriva egenskaperna hos något. Kännetecknande för en 

kvalitativ metod är att man utgår ifrån studieobjektets perspektiv istället för att utgå ifrån 

forskarens egna idéer (Eklund 2014). Vidare poängterar Eklund (2014) att den kvalitativa 

ansatsen innebär att man väljer en särskild miljö att studera och man ämnar fånga aktörernas 

perspektiv. 

Till denna undersökning passar ett kvalitativt inriktat angreppssätt eftersom arbetet är inriktat 

på en särskild verksamhet och fokus kommer att ligga på denna verksamhets perspektiv 

genom hela arbetets gång. Den kvalitativa ansatsen tydliggörs också genom att 

undersökningen främst kommer att bestå av att analysera en verksamhets nuläge genom att 

använda framför allt verbala metoder samt dokumentstudier och analys av dessa dokument. 

Patel och Davidson (2011) nämner också något som kallas för ”tillämpad forskning”, en 

ansats som denna undersökning ämnar följa då problemet är av praktisk karaktär och därav 

också kräver en praktisk lösning. Tillämpad forskning innebär att undersökningen främst ska 

inbringa kunskap som snabbt kan bidra till konkreta åtgärder (Patel & Davidson 2011). 
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2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Några av de olika vetenskapliga förhållningssätt som finns är; positivismen, hermeneutiken 

respektive empirinära ansatser (Patel & Davidson 2011). I detta arbete är det främst 

hermeneutiken som kommer att spegla förhållningssättet. Hermeneutik kan ses på lite olika 

sätt. De två främsta definitionerna är att det för det första är en teori om hur man når den bästa 

möjliga vetenskapliga förståelsen av ett fenomen. För det andra kan det ses som en metod för 

att göra tolkningar (Skoglund 2012). Inom hermeneutiken studerar man, tolkar och försöker 

förstå den mänskliga existensen och detta förhållningssätt tillämpas vanligen inom human- 

och samhällsvetenskap. Medan positivismen representerar kvantitativa metoder genom en 

objektiv forskarroll, fokuserar hermeneutiken främst på det kvalitativa genom en mer 

subjektiv forskarroll (Patel & Davidson 2011). Inom hermeneutiken försöker man sig på en 

förståelse av fenomenet snarare än att finna en passande hypotes (Skoglund 2012). Som 

hermeneutiker anser man att det går att förstå människor och deras livssituation genom att 

tolka hur existensen speglas i det skrivna språket och uttryckt i handlingar. Som hermeneutisk 

forskare utgår man från sin egen förförståelse för att kunna tolka det aktuella objektet 

samtidigt som man fokuserar på helheten. Forskaren kan pendla mellan olika synsätt  liksom 

denne kan pendla mellan subjektets och objektets synvinkel för att på så sätt nå en fördjupad 

förståelse kring problemområdet (Patel & Davidson 2011).  

Detta arbete kommer att utgå ifrån redan befintliga teorier, dock ”lokala” sådana, begränsade 

till ett avgränsat område - Enterprise Architecture. Tanken är att som extern part försöka 

förstå problemet som den valda verksamheten upplever och lyssna till de berördas åsikter och 

önskemål för att sedan pendla mellan vad teorin anser vara lämpligt och väga detta mot vad 

som kan tänkas vara lämpligt för den valda verksamheten.  

 
2.3 Insamling av data  
 
2.3.1 Primära och sekundära källor  

Källor kan delas in i primära respektive sekundära källor (Patel & Davidson 2011). Hellspong 

(2001) anser att primära källor har en mer omedelbar relation till det som informationen 

gäller. Det är oftast en form av ögonvittnesskildring, en persons egna upplevelser, och denna 

typ av berättande källa anses ge mer grundläggande uppgifter. Till denna undersökning 

kommer en extern handledare inom Försvarsmakten att agera primär källa och denna 

handledare är även den individ som besitter erfarenhet kring problemområdet och anses 
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därmed behörig att lämna så kallade ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporter (Patel & 

Davidson 2011). 

 

2.3.2 Primära källor - Dokumentanalys och intervju 

Dokument kan vara av olika slag och komma från flertalet olika källor (Patel & Davidson 

2011). Patel och Davidson (2011) presenterar bland annat verbala dokument – något som 

kommer att bli aktuellt i och med samarbetet med Försvarsmakten och den externa 

handledaren. Tillsammans med den externa handledaren kommer dokumentanalyser av 

aktuella dokument att ske, liksom diskussioner kring de krav som ställs på undersökningens 

resultat. Dokument kan enligt Patel och Davidson (2011) vara av olika slag, exempelvis 

officiella handlingar, litteratur och mer kortlivade dokument. Dessa dokument kan vara 

samlade både i privata och statliga arkiv. Till detta arbete används främst officiella handlingar 

som exempelvis protokoll och direktiv, som Försvarsmakten har upprättat och publicerat 

offentligt. Delar från detta material återfinns i empiriavsnittet i denna uppsats.  

Den externa handledaren från Försvarsmakten kommer även att vara föremål för intervjuer – 

inga formella sådana, utan mer i form av möten och mejlkontakt. Detta blir den viktigaste 

primärkällan att utvinna information ifrån då denna person står närmast problemområdet och 

samma person kan ses som beställare av resultatet som denna undersökning ämnar leverera. 

Patel och Davidson (2011) förklarar att intervjuer uppfyller en grad av standardisering och 

strukturering. Eftersom intervjuerna som genomförs under detta arbete inte är av vidare 

formellt slag och frågorna formuleras medan själva intervjun äger rum, är graden av 

standardisering väldigt låg. Graden av strukturering handlar istället om vilken frihet 

intervjupersonen ges i sitt svarsutrymme (Patel och Davidson 2011) – intervjuerna i detta 

arbete är ostrukturerade och den svarande ges maximalt utrymme att själv formulera sina svar. 

Ovan nämnda faktorer gör att dessa intervjuer kan klassificeras som kvalitativa intervjuer, 

även kallat semistrukturerade intervjuer. Patel och Davidson (2011) presenterar den mest 

öppna varianten av kvalitativa intervjuer som en intervju där forskaren inte har formulerat 

några frågor i förväg – något som även skulle kunna klassas som samtal – vilket är den form 

som är mest aktuell i och med denna undersökning.  

 

2.3.3 Sekundära källor – Litteraturstudier och litteraturgenomgång 

Detta examensarbete kommer även att bestå av en del litteraturstudier. Arbetet inleds med en 

omfattande litteratursökning för att öka kunskapen inom det valda problemområdet (Patel & 
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Davidson 2011). Utifrån centrala begrepp kring ämnet Enterprise Architecture studeras 

relevant forskning, både i form av tryckta källor och elektroniska källor, exempelvis 

tidskrifter och akademiska texter, som gemensamt skall bidra till att höja kunskapsnivån inom 

det valda problemområdet. Den tidigare forskningen och de övriga texter som studeras i 

samband med denna undersökning kommer att agera sekundärkällor, eftersom att det inte är 

självupplevt utan enbart upplyst om på annat vis (Hellspong 2001). 

 

2.3.4 Kvalitativ bearbetning 

Efter litteratursökningen och litteraturgenomgången skall materialet bearbetas. Till detta steg 

har kvalitativ bearbetning valts (Patel & Davidson 2011). Syftet med litteraturgenomgången 

och efterföljande bearbetning är att fördjupa förståelsen kring Försvarsmaktens organisation 

och processer. Patel och Davidson (2011) påpekar också att det med kvalitativ bearbetning är 

viktigt att genomföra löpande analyser, vilket är en av skillnaderna gentemot en mer 

kvantitativ bearbetningsform. Fördelen med att göra löpande analyser kan exempelvis vara att 

det direkt efter insamlingen av data vid ett tillfälle kan dyka upp idéer kring hur arbetet ska 

fortlöpa. Denna form av bearbetning kommer att nyttjas vid de besök på Försvarsmakten som 

kommer att äga rum under arbetets gång. Tanken är att direkt efter dessa möten anteckna det 

som diskuterats och bestämts för att underlätta det efterföljande arbetet kring teori- och 

empiriavsnittet i uppsatsen. 

 

2.4 Analysmetod 
 
Data som samlas in kallas kort och koncist för empiri och en del av forskarens utmaning 

ligger i att finna förhållandet mellan denna verklighet och den teori som presenterats. För att 

kunna arbeta med denna utmaning introduceras nedan tre begrepp som är centrala; deduktion, 

induktion och abduktion (Patel & Davidson 2011).  

Väljer man att arbeta ur ett deduktivt perspektiv, väljer man att följa bevisandets väg. Detta 

arbetssätt innebär att man utgår ifrån allmänna principer och sedan drar slutsatser om enskilda 

händelser baserat på detta. Ett kännetecken till detta arbetssätt är att utgångspunkt tas i redan 

befintlig teori – redan innan själva undersökningen sätter fart kan teorin i princip ha bestämt 

vilken typ av data som ska samlas in, hur den ska tolkas och hur resultatet av undersökningen 

kan relateras till den presenterade teorin (Patel & Davidson 2011). Skoglund (2012) förklarar 

att i en hypotetiskt deduktiv metod utgår man ifrån ett valt problem och studerar sedan 

forskning kring det aktuella problemområdet. Sedan försöker man finna lämplig teori till 
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problemområdet för att följaktligen kunna ställa en hypotes. Den negativa faktorn med denna 

ansats är att redan existerande teori förmodligen kommer att påverka forskarens inriktning 

och därav minska möjligheten till att nya utmaningar och ny problematik upptäcks (Patel & 

Davidson 2011).  

Detta arbete kommer att följa ett deduktivt angreppssätt, det Skoglund (2012) kallade för 

hypotetiskt deduktiv metod, och utgå ifrån det upplevda problemet och därtill passande teori. 

Empirin som samlas in kommer att jämföras och analyseras gentemot den studerade teorin. 

Deduktion anses vara det rättmätiga angreppssättet för denna undersökning delvis eftersom 

det redan finns ett önskemål om vilka data som behöver samlas in, liksom vad själva arbetet 

bör resultera i.  

 
2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet handlar om hur väl det vi ämnar undersöka stämmer överens med det vi faktiskt 

undersöker (Patel & Davidson 2011). Patel och Davidson (2011) menar att de undersökningar 

som involverar människor ofta behandlar just dessa individers inställningar och uppfattningar 

– något de valt att kalla för abstrakta fenomen. Dessa abstrakta fenomen är ofta svåra att 

omvandla till något mätbart och måste tydligt definieras. Eklund (2014) menar att validitet 

kan kategoriseras som antingen intern eller extern. Den interna validiteten handlar om 

huruvida undersökningens resultat speglar den verklighet som forskaren ämnar undersöka. 

Denna form av validitet kommer i detta arbete att uppfyllas i form av en nära dialog mellan 

den berörda verksamheten och forskaren, detta så att forskarens tolkning av problemområdet 

kontinuerligt kan stämmas av mot verksamhetens situation. Den externa validiteten handlar 

istället om huruvida resultatet av undersökningen kan användas av andra parter i liknande 

situationer (Eklund 2014). Detta arbete anses relativt begränsat till Försvarsmaktens 

verksamhet inom avdelningen PROD LEDUND då det är specificerat till att lösa ett särskilt 

problem inom deras nuvarande metod. Resultatet kommer således inte vara möjligt att 

tillämpa inom någon annan verksamhet. Däremot kan användningen av resultatet komma att 

utökas i framtiden, om fler avdelningar inom Försvarsmakten väljer att implementera den nya 

strukturen.  

 
Vidare är det viktigt att överväga undersökningens reliabilitet - tillförlitligheten i arbetet. De 

data som hämtas från andra individer, menar Patel och Davidson (2011), är just dessa 

individers observerade värde. Detta observerade värde består delvis av det som är individens 

sanna värde, men det utgörs också av ett så kallat felvärde. Just felvärdet representerar brister 
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i undersökningens reliabilitet och är något som inte direkt kan kontrolleras. Liksom 

validiteten kan kategoriseras som intern och extern kan även reliabiliteten göra det (Eklund 

2014). Den interna reliabiliteten syftar till i vilken utsträckning andra forskare kan relatera 

empirin med de begreppsbeskrivningar som forskaren presenterat (Eklund 2014). Kapitel tre i 

denna undersökning presenterar ett antal begrepp som är frekvent förekommande både i 

studerad teori och i insamlad data. Detta ämnar styrka tillförlitligheten i att teorin 

överensstämmer med data som har samlats in i och med denna undersökning. Vidare innebär 

den externa reliabiliteten huruvida det är möjligt för andra forskare att komma fram till ett 

liknande resultat (Eklund 2014). Då detta arbete inom Försvarsmakten anses vara en liten del 

av det stora hela är det ingen som har lagt någon större vikt vid att försöka lösa problemet 

eller upprätta den struktur som detta arbete ämnar resultera i. Skulle området studeras i 

närmare detalj och sedan jämföras med olika beprövade lösningar finns möjligheten att 

resultatet förmodligen skulle kunna likna det som detta arbete ämnar leverera. Det krävs dock 

att någon studerar exakt samma område då det är ett specifikt problem inom en särskild 

avdelning hos Försvarsmakten som berörs av resultatet.  

 

2.6 Källkritik 
 
Skolverket (http://skolverket.se) beskriver källkritik som en metod för att granska 

informationen som samlas in från olika källor och för att studera trovärdigheten i det man har 

samlat in. För att underlätta arbetet med källkritik finns ett antal fundamentala frågor att ställa 

sig, exempelvis; Är källan äkta? Vem står bakom källan? Är det en förstahandskälla? 

Skolverket poängterar också att källans utseende spelar roll för huruvida den uppfattas seriös 

eller ej. Bengt Haraldsson vid Kungliga Tekniska Högskolan presenterar i ”Om källkritik – 

för informationssökare” (u.å.) några intressanta faktorer som gemensamt kan sägas utgöra en 

checklista för källkritik. Dessa faktorer och deras tillhörande definitioner är sammanställda i 

en Tabell 1 här nedan.  

 
Tabell 1. Faktorer för granskning av källkritik (Källa: Författaren 2016, baserad på Haraldsson u.å.). 

Faktorer att beakta Att ha i åtanke vid granskning 
Ålder Hur gammal är källan? 
Oberoende Viktigt att välja olika författare, texter 

publicerade i olika tidskrifter och där 
författarna inte refererar till varandra.  

Äkthet Tyvärr lätt med förfalskningar. Viktigt att 
söka tecken på att texten är äkta. 

Tendens Källor som kan ha anledning att ljuga bör 



 
 

15 

även misstänkas för att göra det. Till 
exempel regeringstexter eller ett företags 
externa informerande om produkter.  

Specifika faktorer för internetkällor  
Trovärdighet Är källan opartisk? Granska kunnigheten av 

författaren (utbildning och yrke 
exempelvis). 

Förutsättning Finns ens möjligheten för författaren att 
tillhandahålla den givna informationen?  

Egenskap Tyvärr är det lätt att få tag i fel version av en 
text, det kan också vara svårt att finna 
eventuella fel.  

 
 
Faktorerna i Tabell 1 ovan har använts vid granskning av data som har samlats in. Varje källa 

har överskådligt granskats med dessa faktorer som utgångspunkt. Vid datainsamling kring de 

olika ramverken som har studerats utgår teorin ifrån den myndighet som skapat ramverket. 

Dock har andra källor sökts vid närmare studier av ramverken för att få en så objektiv bild av 

det som möjligt, då myndigheternas egna beskrivningar tenderar att upplevas som subjektiva 

(se Tendens i Tabell 1). Till denna uppsats används även ett antal interna dokument från 

Försvarsmaktens verksamhet, inget av dessa dokument är sekretessbelagt, varför de har 

kunnat analyseras för detta arbete.  

 

2.7 Etiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet presenterar i ”Forskningsetiska principer” (2002) två övergripande krav som 

forskare måste ta hänsyn till under tiden forskning bedrivs. Det första, forskningskravet, 

innebär i princip att forskning måste bedrivas, för att det banar väg för utveckling och 

förändring. Vidare innebär det att de resurser som finns kan utvecklas parallellt med att 

metoder förbättras. Det andra, individskyddskravet, betyder att individer inte får påverkas 

negativt, till exempel genom kränkning eller förödmjukelse av forskningen. Vidare kan det 

övergripande individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren måste informera de parter som kan tänkas bli berörda 

av den aktuella forskningen om forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att parter som 

deltar i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Om undersökningen 

dock inte omfattar något vidare privat område är det acceptabelt att inhämta information från 

tredje part, exempelvis en arbetsgivare. Konfidentialitetskravet poängterar att uppgifter om 

alla personer som ingår i undersökningen skall ges konfidentialitet och att dessa uppgifter 
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följaktligen ska förvaras på sådant vis att ingen obehörig kan komma över dem. 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlats in kring enskilda personer enbart får 

användas för det aktuella forskningsändamålet.  

Till detta arbete kommer informationskravet att uppfyllas då samtliga inblandade parter redan 

innan arbetet påbörjats har fått ta del av projektplanen. Beställaren av arbetet har även varit 

delaktig i att formulera syftet för denna undersökning. De parter som sedan kommer att 

beröras av resultatet är de sakkunniga inom PROD LEDUND, eftersom de inte kommer att 

utgöra någon större del av själva undersökningen anses samtyckeskravet här överflödigt. Den 

externa handledaren vid Försvarsmakten beslutar kring implementering i verksamheten, vilket 

gör att de sakkunniga i sig inte behöver yttra något samtycke. Uppgifterna som har samlats in 

kring Försvarsmaktens verksamhet i samband med detta arbete är enbart av intresse för just 

detta arbete och kommer således inte att kunna användas i något annat syfte, vilket innebär att 

arbetet uppfyller även nyttjandekravet. Data som samlats in för detta examensarbetes ändamål 

berör inte någon specifik individ, vilket innebär att även konfidentialitetskravet anses vara 

överflödigt.  

 
2.8 Val av verksamhet  
 
Detta examensarbete kommer att ske i samarbete med Försvarsmaktens Enterprise 

Architecture-funktion. EA-funktionen stödjer ledningssystemet avseende Försvarsmaktens IT-

strategi samt ansvarar för arkitekturutveckling och arkitekturförmågor. EA-funktionen drivs 

utav arksektionen vid  ”Försvarsmaktens produktionsledning för lednings- och 

underrättelsesystem” - PROD LEDUND – vilken är den avdelning som främst kommer att 

beröras av detta arbete.  

 
PROD LEDUND ansvarar för att planera och beställa en bred och omfattande mängd 

IT/telekom-relaterad materiel inom Försvarsmakten. PROD LEDUND ansvarar också för 

bland annat samordningen av all ledningssystemproduktion och produktionen av 

informationsinfrastrukturen. Detta är ett brett område som omfattar många förmågor och det 

har visat sig svårt att ta fram en målarkitektur som får verksamhetens olika delar att sträva i 

samma riktning.  

EA är ett område som är i konstant utveckling och förändring, vilket kräver att verksamheter 

som nyttjar EA måste vara flexibla och även vara mottagliga för förändring. Parallellt med 

ständig utveckling måste en verksamhet som Försvarsmakten även vara i konstant beredskap 

för oförutsedda situationer som kan uppstå i omvärlden.  
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I ett internt dokument som har analyserats i denna undersökning redovisas att 

Försvarsmakten, inom endast IT-området, har hela 53 pågående förändringsinsatser och då är 

det endast ett axplock som har valts att presenteras i det aktuella dokumentet. Dessa 

förändringar handlar om allt ifrån cybersäkerhet och utveckling av IT-infrastruktur till att 

utveckla nya kommunikationslösningar och att förbättra budgetplaneringen.  

 
Att undersöka möjligheten till att i framtiden kunna producera en målarkitektur känns viktigt 

eftersom det skulle innebära effektivisering i ett flertal processer inom EA-funktionens 

ansvarsområden. Inledningsvis krävs endast en slags struktur som är tänkt att underlätta 

förfarandet kring upprättandet av förslag till Försvarslogistikplanen. I Försvarslogistikplanen 

redovisas radvis hur varje sakkunnig årligen ämnar fördela de tilldelade resurserna för varje 

respektive område inom Försvarsmakten. En särskild struktur skulle här fungera som ett 

verktyg för att tvinga flera olika områden att sträva i samma riktning – något som är av stor 

vikt för att kunna arbeta effektivt och samordnat över Försvarsmaktens olika funktioner.  

Framtagandet av denna struktur anses vara en relativt liten del i det stora hela och det har 

ännu inte fokuserats några resurser till detta. Därför anses det vara ett problem av lagom 

omfattning för denna undersökning. 
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3. Teori 

Detta kapitel inleds med en presentation av studerad teori kring Enterprise Architecture-

området. Därefter följer en redogörelse för teori kring ramverk, kontroll och uppföljning i en 

verksamhet samt strategisk inriktning av verksamhet.  

 

3.1 Enterprise Architecture  
 
Proper och Greefhorst (2011) beskriver begreppet ”Enterprise Architecture”, fortsättningsvis 

benämnt EA, som en bro mellan en verksamhets strategi och design. De menar att EA delvis 

är tänkt att fungera som en fördjupning av ett företags strategi. Det ska även fungera som en 

slags fördjupning av de egenskaper som är nödvändiga för att uppfylla de viktigaste kraven. 

De viktigaste kraven omfattar de krav som har störst inverkan på målen hos företagets 

intressenter.  

EA är uppbyggt av ett antal viktiga byggstenar – företag, principer, modeller, perspektiv och 

ramverk (Op’t Land et al. 2008 refererad i Gustiené 2010). Principer, eller närmare bestämt 

arkitekturprinciper, verkar för att minska glappet mellan en verksamhets strategiska syfte och 

deras konkreta designbeslut (Proper & Greefhorst 2011). Proper och Greefhorst (2011) 

redogör för hur arkitekturprinciper hjälper till att dokumentera centrala val i en mer tillgänglig 

form, för att underlätta kommunikationen mellan de involverade parterna. Formulering av 

principerna utgår från drivande objekt som strategier, mål och risker. Genom att formulera 

arkitekturprinciper minskar man också risken för oönskade effekter på en verksamhets mål.  

Ramverk som exempelvis The Open Group Architecture Framework, TOGAF (The Open 

Group 2011) definierar arkitektur och menar att den arkitekturella nivån ska fokusera mest på 

fundamentala faktorer. Ett EA i sin helhet ska tillhandahålla en fördjupning av en 

verksamhets strategi samtidigt som det fokuserar på intressenternas främsta problem (Proper 

& Greefhorst 2011).  

En skillnad mellan arkitektur och design ger således en skillnad även mellan 

arkitekturprinciper och designprinciper. Rivera (2007 refererad i Gustiené 2010) menar att en 

designprincip är en normativ princip av designen för en artefakt – ett deklarativt påstående 

som normalt sett hindrar designfriheten. En arkitekturprincip är en designprincip som 

inkluderas i en arkitektur. Den föreskriver även egenskaperna för utformningen av artefakter, 

vilket är nödvändigt för att kraven ska uppfyllas (Rivera 2007 refererad i Gustiené 2010).  
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För att förstå en verksamhets helhet, liksom för att kunna hantera de förändringar som kan 

uppstå, måste det finnas en arkitektur. Denna arkitektur är tänkt att vägleda designvalen och 

utvecklingen av själva systemet. Arkitekturen beskriver verksamhetens karaktäristiska 

egenskaper, dess interna struktur, dess beteende och relationen mellan de integrerande delarna 

(Gustiené 2010; McGovern 2001). 

Malan och Bredemeyer (2005) är även de inne på samma spår och relaterar arbetet med EA 

till en verksamhets strategi. Malan och Bredemeyer (2005) menar att arkitektur handlar om 

gränsöverskridande optimering för att kunna uppnå systemets mål – som en översättning av 

strategi till implementering. De menar att arkitektens roll i det hela är att agera brygga mellan 

de affärsmässiga och de tekniska områdena.  

För att på ett tydligt sätt spegla förhållandet mellan strategi och arkitektur presenteras en bild 

nedan som beskriver detta. Malan och Bredemeyer (2005) visar enligt figur 2 att arkitektur 

både hindrar och möjliggör strategin. De menar att det önskvärda vore om strategin enbart 

kunde driva arkitekturen, men detta är inte möjligt så länge det finns ett sådant glapp mellan 

den strategiska inställningen och den rådande arkitekturen.  

 

 
Figur 2. Förhållandet mellan strategi och arkitektur (Källa: Författaren 2016 baserat på Malan & 

Bredemayer 2005). 

 
Enligt ”The Federation of Enterprise Architecture Professional Organizations” (FEAPO 2013) 

är EA en praxis för att leda affärsanalyser, design, planering och implementering för att på ett 

framgångsrikt sätt kunna utveckla och realisera ett företags strategi. Genom EA appliceras 

arkitekturprinciper för att vägleda verksamheter genom alla de förändringar som krävs inom 

områden som affärer, information, processer och teknologi för att strategin ska kunna 

realiseras.  

Vidare redogör FEAPO (2013) för att EA ofta tillhandahåller specifikationer och konceptuella 

modeller som beskriver nästkommande stora steg inom utvecklingen av en verksamhet – 

framtidsläget. EA används alltså som ett verktyg för att analysera glappet mellan 

framtidsläget och nuläget i verksamheten och tillhandahåller vägledning för att stödja 



 
 

20 

utvecklingen och reducera detta glapp (FEAPO 2013). Även McGovern et al. (2001) 

poängterar att EA ska stödja förflyttningen från nuläget till verksamhetens önskade 

framtidsläge.  

Likt andra system och approacher, innebär även arbetet med EA en del problematik. 

McGovern et al. (2001:22) beskriver EA som relativt komplicerat att bygga upp och att 

konstruera, men absolut inte omöjligt. Likt Proper och Greefhorst (2011) förespråkar 

McGovern et al. (2001) vikten av att förhålla sig till arkitekturprinciper, och menar på att så 

länge dessa finns i åtanke, så är inte EA omöjligt att bygga upp. På grund av det omfattande 

arbetet som EA innebär, menar McGovern et al. (2001) att uppföljning är en viktig 

framgångsfaktor. McGovern et al. (2001) beskriver också hur arbetet med EA inte sker i ett 

vakuum, utan sammanfaller med allt arbete inom ramverket som upprättats av verksamhetens 

IT-avdelning respektive miljön inom vilket det är verksamt liksom de processer som 

inkluderats (McGovern et al. 2001). Cram et al. (2015) påpekar också att det är relativt oklart 

hur organisationer faktiskt applicerar EA-koncept och principer i sin design, implementering 

och uppföljning.  

För att lyckas med EA-arbetet anser McGovern et al. (2001) att man bör anta en agil approach 

och fokusera på att utforma utkast, så kallade blueprints. Att arbeta agilt innebär att fokus vid 

problemlösning under utvecklingsarbete ligger på individerna och deras kommunikation, 

istället för på formella dokument och verktyg (Blomberg 2015).  

Ett blueprint är tänkt att presentera en slags skiss på vad som ska byggas, det visar varken hur 

eller varför. För att visa hur det ska gå till anser McGovern et el. (2001:22) att projektplaner 

bör nyttjas och för att visa varför bör verksamheten istället rikta sig till kundens perspektiv. 

Dessa blueprints ska beskriva vad som ska byggas eller upprättas och presentera detta på olika 

detaljnivåer. Tanken med dessa blueprints är sedan att de ska tillhandahålla tillräckligt med 

detaljer för att kunna förverkliga planen i professionella händer (McGovern et al. 2001).  

Cram et al. (2015) presenterar en annan vinkel av problematiken och beskriver istället några 

avgörande faktorer. Den främsta faktorn till att arbete med EA är komplicerat är hastigheten i 

vilken teknologin utvecklas. Det kan tyckas vara svårt att hänga med i utvecklingen då 

processerna inom EA-arbetet alltid måste vara uppdaterade och aktuella, och med teknologi 

som är i konstant förändring och utveckling, blir detta givetvis en utmaning. Den andra 

faktorn Cram et al. (2015) diskuterar är kostnaden för att investera i integrerade system. EA-

arbete kräver arbete med integration och att en verksamhets system ska kunna arbeta 

synkroniserat, och dessa system är relativt kostsamma att investera i.   
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The Federation of Enterprise Architecture Professional Organizations [FEAPO] (2013) 

redogör i ”A common perspective of  Enterprise Architecture” för ett antal 

användningsområden för EA. Inledningsvis presenteras en tanke om att EA ska främja dialog 

mellan olika parter, liksom det ska leverera gemensamma mål. Det främsta syftet med att 

beskriva en arkitektur inom en verksamhet är att tillhandahålla den holistiska informationen 

för att på ett effektivt sätt kunna rama in verksamhetens möjligheter och därav också kunna 

fatta beslut på en mer informationsbaserad grund. 

FEAPO (2013) menar också att EA är ett väldigt flexibelt område att arbeta med, eftersom det 

krävs fokus både externt på miljön företaget är verksamt inom, liksom internt i 

organisationen. EA anses därför vara ett väldigt användbart verktyg att arbeta med för att få 

en verksamhet att passa in i dess omgivande miljö på ett effektivt sätt. Figur 3 nedan 

visualiserar de generella steg som ingår i arbetet med EA enligt FEAPO (2013). Dessa kan 

givetvis modifieras och anpassas i varje specifik verksamhet, men dessa fyra byggstenar anses 

utgöra den grundläggande tanken med EA-arbetet.  

 

 
Figur 3. Den generella processen kring EA-arbete (Källa: Författaren 2016, baserat på FEAPO 

2013).  

För det första bör verksamheten reflektera över i vilket tillstånd den befinner sig i för stunden. 

För det andra gäller det att sätta upp mål och visioner om vart verksamheten borde vara. Nästa 

steg innebär att man utarbetar planer om hur man ska ta sig till det önskade läget och slutligen 

gäller det att agera utefter de uppsatta planerna. 

FEAPO (2013) presenterar en av de största drivkrafterna till att arbeta med EA som dess 

flexibilitet och att EA-arbetet fungerar som en möjliggörare i ett samhälle som ständigt 

förändras. Oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs, så måste alla på något sätt hantera 
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komplexa förändringar. Många av dagens metoder utvecklades med den teknologiska 

utvecklingen i åtanke, medan EA istället tillhandahåller verktyg som är tänkta att lösa 

problem av icke-teknologisk karaktär. Modellerna som används inom EA är till största delen 

individuella för varje respektive verksamhet men innehåller enligt FEAPO (2013) oftast 

följande områden; verksamhetens mål och syfte, verksamhetens förmågor, värdeflöden och 

information, verksamhetens affärslösningar samt verksamhetens teknik och resurser.  

FEAPO (2013) menar att arbete med EA bidrar till en rad fördelar hos verksamheter. Det kan 

exempelvis bidra med att artikulera de strategiska kraven i verksamheten liksom det kan bidra 

med de krav, principer och riktlinjer som krävs för att implementera olika förändringsinitiativ. 

EA kan också stödja processen att modellera ett önskat framtida läge genom att tillhandahålla 

road maps över de förändringar som krävs för att uppnå det önskade läget. 

Cram et al (2015) redogör för att många organisationer valt att arbeta med EA för att få en 

mer holistisk syn på sin verksamhet. Genom att definiera en arkitekturell bild, sätta standarder 

och sedan baka in dessa standarder i systemrelaterade initiativ, kan en organisation arbeta från 

att ha en samling inkompatibla system och processer, till att bli en verksamhet med 

effektivare och mer stödjande processer (Cram et al 2015:165). 

 

3.2 Ramverk 
 
Som diskuterat ovan, anses ramverk och standarder vara effektiva verktyg i arbetet kring EA. 

Akenine et al. (2014:241) beskriver ramverk som ett verktyg för att standardisera och för att 

återanvända redan beprövade lösningar. Danielsson (2015) beskriver ramverk som ett verktyg 

för att samla fungerande kod och även göra den återanvändbar. Att arbeta med ramverk 

innebär också ett mer enhetligt sätt att presentera kod på (Danielsson 2015).  

The Open Group (2011) skiljer sig något åt i sin definition av ett arkitekturellt ramverk. De 

menar istället att ett ramverk ska ses som en fundamental struktur, eller en kombination av 

strukturer, som kan användas för att utveckla en bred mängd olika arkitekturer. Ramverk kan, 

enligt The Open Group, ses som en metod för att designa ett önskat läge i verksamheten 

genom att tillhandahålla olika byggstenar och visa hur dessa hänger ihop. The Open Group 

anser också att ett ramverk bland annat bör innehålla en samling olika verktyg och gemensam 

semantik för att underlätta förståelsen. Detta examensarbete tillämpar definitionen som ges av 

The Open Group (2011) eftersom arbetet inte är inriktat på kodning och programmering, utan 

mer på själva verksamheten och dess utveckling.  

 



 
 

23 

Ramverk kan tillämpas och användas på olika sätt. Bland annat kan de användas för ”att lösa 

vanliga problem på ett generellt och flexibelt sätt genom att implementera ett eller flera 

samverkande mönster” (Akenine et al 2014:241).  

Danielsson (2015) presenterar även en rad fördelar som kan uppnås genom användning av 

ramverk. Bland annat menar han att utvecklarna slipper skriva kod för relativt grundläggande 

uppgifter själva och istället kan fokusera på mer komplicerade utmaningar. Vidare menar 

Danielsson (2015) också att det med ramverk blir lättare för andra medlemmar i verksamheten 

och i projekt att ta till sig ett mer enhetligt arbetssätt.  

Ramverk kan kategoriseras på ett relativt övergripande sätt i följande tre kategorier; tekniska 

ramverk, applikationsramverk och processramverk. De tekniska ramverken är de mest 

frekvent förekommande då de försöker lösa tekniska problem, exempelvis gränssnitt och 

säkerhet. Applikationsramverk används främst för att bygga applikationer och erbjuder stöd 

för exempelvis menyer och navigation. När det talas om processramverk är ramverket en 

nästan färdigställd process, som med lite justering kan bli helt komplett (Akenine et al. 2014).  

Användningen av ramverk ökar konstant då det är ett effektivt sätt att återanvända beprövade 

lösningar. Att använda ramverk är en möjlighet för verksamheter att nyttja något redan 

beprövat, men ändå kunna anpassa dem efter den egna verksamheten. Ett bra ramverk, menar 

Akenine et al. (2014), minskar repetitivt arbete och kan även bidra till en mer enhetlig design. 

Akenine et al. (2014) förklarar också att eftersom ramverket fokuserar på det mer generella, 

kan personen som utvecklar verksamheten lägga mer fokus på det som är unikt för 

verksamheten och det problem som är aktuellt för tillfället.  

 

Problematiken med ramverk ligger främst i komplexiteten. Ett generellt ramverk måste vara 

flexibelt så att det är möjligt att anpassa efter respektive verksamhet som väljer att applicera 

det, till skillnad från ett mer internt ramverk. Detta fenomen kallar Akenine et al. (2014) för 

”oönskad flexibilitet”, något som kan göra ramverket svårare än nödvändigt att använda. Bini 

(2015) instämmer och menar att man med ett ramverk riskerar att tappa den önskade 

flexibiliteten eftersom man genom att använda ramverk binder sig till en särskild struktur. 

Även Scherer och Wemmer (2012) har analyserat användning av ramverk och poängterar att 

komplexiteten i dem istället kan försvåra arbetet man önskar genomföra.  

Bini (2015) poängterar att det finns olika typer av ramverk, där de stora varianterna riskerar 

att ta över hela applikationen, medan de mindre kan ge funktionalitet inom ett särskilt område 

utan att påverka övriga delar. Vidare förklarar Bini (2015) också att det är svårt att ändra kurs 

när ett särskilt ramverk väl har applicerats i verksamheten. Även Danielsson (2015) 
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poängterar att användandet av ramverk har en tendens att styra programmerarens arbete 

exempelvis vad gäller hur program fungerar.  

 

För att kunna nyttja ramverk och dess fördelar till fullo, anser Akenine et al. (2014) att fokus 

bör ligga på att finna balans mellan flexibilitet, abstraktion och den konkreta nyttan. 

Verksamheten som står inför problemet måste förstå exakt vad problemet innebär för att 

kunna välja ramverk utefter ramverkets tänkta förmåga. Scherer och Wimmer (2012) upplyser 

om att man kan lyckas med ramverk genom en sofistikerad och holistisk approach i form av 

att använda referensramverk.  

Med rätt ramverk, förutsatt att det används på rätt sätt, kan verksamheten fokusera på 

affärsnytta och reducera repetitivt arbete (Akenine et al. 2014).  

Nedan följer en presentation av några av de mest kända och mest frekvent använda ramverken 

som ett stort antal verksamheter runtom i världen har valt att applicera i sina organisationer.  

 
 
3.2.1 The Open Group Architecture Framework – TOGAF 

 
The Open Group Architecture Framework, TOGAF, utvecklades för första gången 1995 och 

anses sedan dess vara en beprövad metodologi som tillämpas i världsledande organisationer 

för att förbättra dess effektivitet. Inledningsvis baserades TOGAF på the US Department of 

Defense Technical Architecture Framework, TAFIM. Den senaste versionen av TOGAF, 

version 9.1, publicerades i december 2011 och kan med fördel användas för att utveckla en 

bred mängd olika affärsarkitekturer (Josey 2011).  

Scherer och Wimmer (2012) beskriver TOGAF som ett ramverk som delvis tillhandahåller en 

procedurell metod (Architecture Development Method, ADM, se nedan), men också en 

samling med stödjande best practices för att utveckla EA.  

Josey (2011) förklarar att TOGAF kan komplettera och användas tillsammans med andra 

ramverk som möjligen är mer fokuserade på särskilt specifika områden. Josey (2011) 

poängterar också att nyckeln till framgång i användandet av TOGAF är själva metoden – the 

TOGAF Architecture Development Method, ADM – som utvecklar arkitekturen för att möta 

verksamhetens behov. För att kunna möta dessa behov poängterar Scherer och Wemmer 

(2012) att ADM behöver justeras alternativt vidareutvecklas för att passa den aktuella 

verksamheten. Vidare förklarar Scherer och Wimmer (2012) att TOGAF genom sin metod 

ADM tillhandahåller ett starkt fokus på uppföljning genom hela processer. 
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Inom TOGAF har begreppet ”arkitektur” två definitioner beroende på vilket sammanhang det 

används i. Den första lyder: ”En formell beskrivning av ett system, eller en detaljerad plan 

över systemet på komponentnivå, för att vägleda implementering.” (Josey 2011:6). Den andra 

definitionen lyder: ”Struktur av komponenter, deras interna beroenden och principerna som 

styr deras design och utveckling över tiden.” (Josey 2011:6).  

Ramverket TOGAF spänner över fyra olika typer av arkitekturer. Dessa fyra arkitekturtyper 

är; affärsarkitektur, dataarkitektur, applikationsarkitektur och teknikarkitektur. Dessa fyra 

typer kan generellt sett ses som en övergripande struktur av EA. Ramverket inkluderar allt 

ifrån verksamhetens affärsstrategi och logiska datatillgångar till förhållandet mellan 

kärnprocesserna i verksamheten och IT-infrastrukturen.  

TOGAF som ramverk är ett dokument indelat i sju olika delar. Uppdelningen är gjord delvis 

för att det ska gå att specificera enstaka delar mer detaljerat om så önskas. Alla sju delar 

samverkar, men det är också möjligt att enbart applicera några utvalda delar i sin verksamhet 

(The Open Group 2011). Nedan följer en kortfattad presentation av varje respektive del inom 

ramverket. Dessa delar och förhållandet mellan de presenteras sedan i figur 4 för att 

tydliggöra ytterligare.  

 

1. Introduction - högnivåintroduktion till nyckelkonceptet av EA och särskilt till TOGAF-

approachen. Denna del innehåller definitioner av begrepp som används i ramverket och en del 

återkoppling på uppdateringar som implementerats sedan tidigare version.  

 

2. The Architecture Development Method, ADM – själva kärnan i TOGAF som beskriver 

ramverket som steg-för-steg-approach till att utveckla EA. 

 

3. ADM Guidelines and Techniques – en samling riktlinjer och tekniker tillgängliga för 

användning vid tillämpning av ADM.  

 

4. Architecture Content Framework – beskriver själva innehållet. En strukturerad metamodell 

för arkitekturella artefakter, återanvändning av byggstenar och en översikt över typiska 

arkitekturella delresultat.  

 

5. Enterprise Continuum and Tools – denna del diskuterar lämpliga taxonomier och verktyg 

för att kunna kategorisera och lagra resultaten inom EA.  
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6. TOGAF Reference Models – det finns två stycken referensmodeller inom TOGAF. Den 

första är TOGAF Technical Reference Model, TRM. Den andra är the Integrated Information 

Infrastructure Reference Model, III-RM.  

 

7. Architecture Capability Framework – denna del behandlar organisationen, processerna, 

kompetensen, rollerna och ansvaret som krävs för att kunna etablera och driva en arkitektur i 

ett företag.  

 

Nedan presenteras i figur 4 hur TOGAF-ramverket är uppbyggt. Tanken med nedanstående 

figur är att spegla strukturen av- och innehållet i arkitekturförmågan i ett företag. De delar 

som presenteras i mitten av figuren representerar de sju olika delarna som beskrivits ovan 

medan fälten till höger och vänster visar input och output från respektive del. Några enstaka 

delar har valts att utelämnas på grund av dess irrelevans för detta arbete.  

 

 
Figur 4. Struktur över TOGAF (Källa: Författaren 2016, baserat på The Open Group 2011) 

Kotusev (2016) ifrågasätter denna modell och TOGAF som ramverk, han menar på att detta 

inte borde ses som den industristandard som det faktiskt gör i dagsläget. Enligt Kotusevs 

(2016) egna observationer av framgångsrika företag som använder TOGAF som utgångspunkt 

i sitt EA-arbete, tycks de flesta av TOGAFs rekommendationer vara relativt svåra att tillämpa. 

De mest kritiska delarna av EA-arbetet etableras istället från start på företagsspecifika sätt. 

Kotusev (2016) menar att de faktiska aktiviteterna som sker inom verksamheter sällan 
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överensstämmer med rekommendationerna som återfinns i TOGAF. Vidare anser Kotusev 

(2016) att många av kärnorna i TOGAF nästintill kan anses värdelösa, medan de delar som 

faktiskt används ur ramverket inte är unika för TOGAF utan mer generella. Lyckade 

ansträngningar inom EA, även de TOGAF-baserade, bygger oftast på sunt förnuft anser 

Kotusev (2016). Att företag ändå väljer att utgå ifrån TOGAF i sitt EA-arbete menar Kotusev 

(2016) beror på att det saknas andra alternativ att välja mellan och att TOGAF då kan anses 

vara ett bättre alternativ än inget alls. 

 
 
3.2.2 The Ministry of Defence Architecture Framework – MODAF 

 
Ministry of Defence Architecture Framework (MODAF) är ett internationellt känt ramverk 

som utgörs av en samling regler och riktlinjer tänkt att stödja försvarsplanering och aktiviteter 

gällande förändringshantering. Detta stöd ges genom att ramverket fångar upp och presenterar 

information på ett sammanhängande och övergripande sätt, något som är tänkt att underlätta 

förståelsen av komplexa problem. De riktlinjer och mallar som MODAF tillhandahåller 

visualiserar det aktuella problemområdet både grafiskt och textuellt genom vyer. Varje vy 

representerar ett perspektiv och vyerna kan följaktligen delas in i sju olika kategorier som 

presenteras nedan.  

 

1. Den strategiska vyn – definierar det önskade utfallet och vilka förmågor som krävs för att 

nå dit.  

2. Den operationella vyn – beskriver abstrakt de processer, information och entiteter som 

krävs för att uppnå kraven.  

3. Den serviceinriktade vyn – beskriver de tjänster som krävs för att stödja de processer som 

beskrivits i ovanstående vy. 

4. Systemvyn – beskriver den fysiska implementeringen av både den operationella och den 

serviceinriktade nivån. På grund av den fysiska implementeringen definierar denna nivå även 

lösningen.  

5. Anskaffningsvyn – presenterar de beroenden som finns liksom tidsplaner för projekten som 

ämnar leverera lösningen.  

6. Den tekniska vyn – definierar standarder som appliceras på lösningen.  

7. Alla vyer tillsammans – tillhandahåller en beskrivning och en ordlista över innehållet i 

arkitekturen.  
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För att säkerställa samstämmigheten mellan de olika perspektiven, finns det till MODAF en 

så kallad ”metamodell” som beskriver förhållandena mellan all data i samtliga nivåer. Denna 

metamodell heter M3 och tillhandahåller en teknisk standard som är tänkt att möjliggöra 

utbytet av data mellan arkitekturer som har utvecklats i olika applikationer.  

MODAF har en välgrundad bakgrund och utvecklades ursprungligen ur DoDAF (the US 

Department of Defense Architecture Framework, se kapitel 3.3.3). Det har senare modifierats 

och byggts ut en del för att kunna möta nya krav. MODAF ligger även till grund för NATO 

Architecture Framework version 3.0 (NAF).  

Metamodellen M3 är en informationsmodell inom MODAF som beskriver strukturen på den 

arkitekturella informationen som presenteras i respektive vy. Målet med alla MODAF-verktyg 

är att de ska vara modelldrivna, vilket i princip betyder att vyerna som presenteras för 

användarna är som små bilder av underliggande arkitekturella data som finns lagrade i 

verktyget.  

Försvarsmakten ligger bakom det senaste stora resultatet av utveckling av MODAF i form av 

”The MODAF Ontological Data Exchange Mechanism”, MODEM. Denna version innehåller 

samma faktorer som MODAF men är istället uppbyggt kring grundläggande principer för EA. 

MODEM tillhandahåller alla involverade intressenter med en logisk konstruktion att jobba 

mot. MODEM anses också vara en nyckelkomponent i det globala samarbetet med att ta fram 

”the Unified Architecture Framework” (UAF) – en föreslagen samling av individuella 

ramverk som används främst av Kanada, England, USA och NATO. Istället för att modifiera 

redan befintliga ramverk så ligger det nu ett globalt fokus på att utveckla UAF (Ministry of 

Defence 2012). Figur 5 nedan presenterar en visualisering av de olika vyerna inom MODAF, 

till varje vy finns även några exempel på aktiviteter som utförs i varje respektive vy.  

 
Figur 5.  Vyerna i MODAF (Källa: Författaren 2016, baserat på Ministry of Defence 2012).  
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3.2.3 The US Department of Defense Architecture Framework – DoDAF 

 
DoDAF är framtagen av det amerikanska försvaret. Det är, likt MODAF, ett ramverk baserat 

på olika vyer. Presentationen som följer baseras på DoDAF version 2.02, publicerad av the 

US Department of Defense år 2011.  

Detta ramverk används inom försvarsdepartementet för att utveckla användandet av 

arkitekturella beskrivningar. En del i ramverket benämns DoDAF Conformance och denna del 

säkerställer bland annat återanvändning av information, liksom att arkitekturartefakter, 

modeller och vyer kan delas genom samförstånd. Det finns sex stycken kärnprocesser som 

DoDAF lämpligen stödjer, några av dessa presenteras nedan.  

DoDAF fungerar bland annat som stöd för gemensam förmågeintegration och 

utvecklingssystem. Denna process benämns JCIDS (Joint Capability Integration and 

Development Systems) och innebär kortfattat att de individer som utövar krig ska ha tillgång 

till de förmågor som krävs för att kunna utföra de uppgifter de är tänkta att genomföra. 

DoDAF stödjer också försvarsanskaffningssystem – en process som inbegriper en nations 

investeringar i den teknik och det produktstöd som krävs för att uppfylla den nationella 

säkerhetsstrategin och för att stödja arbete och underhåll inom det amerikanska försvaret.  

Vidare stödjer DoDAF även området systemteknik, främst i form av processer som utvecklar 

en låg detaljnivå till en högre detaljnivå. Arkitektur kan stödja systemtekniken i form av 

strukturerad dokumentdesign och beslut kring utveckling baserat på ställda krav. Ramverket 

har också en stödjande roll i processer kring planering, programmering, budgetering och 

genomförande genom exempelvis resursplanering och strategiutveckling.  

Den femte kärnprocessen som DoDAF jobbar kring är portföljhantering. Det amerikanska 

försvarsdepartementets policy kräver att IT-investeringar hanteras som portföljer. Delvis för 

att kunna säkerställa att investeringarna stödjer visionen, missionen och målen, men också för 

att säkerställa en effektiv leverans av förmågor till krigsutövarna.  

Liksom MODAF har även DoDAF utvecklat en metamodell. Metamodellen DM2 har 

utvecklats för att kunna integrera, analysera och utveckla arkitekturerna med matematisk 

precision. Syftet med metamodellen är bland annat att specificera semantik och format för 

datautbyte mellan de olika processerna.  

I figur 6 här nedanför presenteras en bild över ramverket DoDAF och dess olika vyer där det 

tydligt går att se likheter med MODAF-ramverket som presenterades i figur 5.  
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Figur 6. Vyerna i DoDAF (Källa: Författaren 2016, baserat på Steiner 2014). 

 

 
Likt ramverket MODAF bygger även DoDAF på vyer som på ett övergripande plan spänner 

över hela verksamheten. De båda ramverken inbegriper vyer kring bland annat förmågor, 

tekniska standarder, operationella vyer och systemvyer. Ytterligare utveckling av DoDAF är 

relativt stillastående för tillfället då det i dagsläget finns ett globalt fokus på att arbeta fram ett 

ramverk som är tänkt att bidra till utvecklingen av ett gemensamt, standardiserat arbetssätt – 

The Unified Architecture Framework, UAF (The US Department of Defense 2011).  

 

3.3 Kontroll, uppföljning och strategi i verksamheten 
 
3.3.1 Kontroll och uppföljning 
 
Ramverk som verktyg kan bidra till förbättrad kontroll av olika processer i en verksamhet 

liksom det kan effektivisera uppföljningen av olika moment i verksamheten. Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD 2010, se Kessler & Tanburn 2014) 

beskriver uppföljning som en process att systematiskt samla in data kring särskilt bestämda 

punkter för att tillhandahålla ledning och övriga intressenter med en indikation på graden av 

framsteg och måluppfyllelse. Kessler och Tanburn (2014) menar att system för uppföljning 

krävs för att stödja de anställda i organisationen i förståelsen kring vad som faktiskt fungerar 

och hur det fungerar. Uppföljning av utfall krävs även för att kunna studera om de tillämpade 

aktiviteterna i organisationen fungerar och i så fall även hur de bidrar till de aktuella utfallen.  
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3.3.2 Strategisk inriktning och förmågor 
 
Ytterligare en faktor som frekvent diskuteras i samband med EA och ramverk är strategi och 

en verksamhets strategiska inriktning. Det har bland annat talats om att EA fungerar som en 

brygga mellan en verksamhets strategi och dess design (Gustiené 2010; McGovern 2004). Det 

har även förklarats att EA är det som artikulerar de strategiska kraven i en verksamhet 

(FEAPO 2013).  

Ross et al. (2006) menar att många företag idag fortfarande använder sig av ett gammaldags 

tillvägagångssätt vid implementering av IT. Detta arbetssätt innebär att man först upprättar sin 

affärsstrategi och därefter försöker att passa in IT i denna. Detta innebär att IT oftast ses som 

en flaskhals istället för en tillgång vid implementering. Vidare poängterar Ross et al. (2006) 

att genom att fokusera IT-investeringar på att möjliggöra den integrering och standardisering 

som krävs av företagets verksamhetsmodell, så kan företaget förbereda sig på framtida 

strategiska initiativ, utan att egentligen behöva veta vilka initiativ det handlar om.  

Reese (2010) anser att väldigt få individer i en organisation har en övergripande bild av hela 

företaget. Däremot har IT det, IT ser nästan allting. Särskilt bra kontroll har EA-funktionen, 

vilket gör att de också har störst möjlighet att säkra inriktningen. Vidare anser Reese (2010) 

att problemet ligger i att många EA-funktioner oftast är orienterade till IT-standarder istället 

för till affärsinitiativen. Efter sin forskning menar Reese (2010) att IT kräver en mer 

pragmatisk approach från företagets sida. Det behövs en metodologi som stödjer spårningen 

och uppföljningen från varje enskilt investeringsbeslut till de nya, övergripande strategierna. 

Till detta föreslår Reese (2010) en metod som kallas ”capability mapping”, vilket i princip 

innebär att man kartlägger sina förmågor. Det gäller att identifiera de förmågor som redan 

finns och sedan identifiera de nya förmågorna som kommer att krävas för att nå de uppsatta 

målen. Genom att kartlägga varje ny strategi i en förmågekarta kan man identifiera vad som 

behöver förändras för att fortfarande stödja strategin. Denna förmågekarta visualiserar hur 

varje strategi påverkar varje respektive förmåga och genom att ta fram en modell av det 

beskrivna förfarandet visualiseras det glapp som finns mellan strategierna och förmågorna 

(Reese 2010). I fallet som Reese (2010) har forskat kring inrättades en förmågekarta och 

genom detta förfarande upptäcktes bland annat följande effekter:  

 

o Redundanta funktioner identifierades och kunde förändras. 

o Genom att se organisationen genom förmågorna var det möjligt att gruppera vissa 

resurser, vilket inte var tydligt innan.  
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o Pågående projekt som inte längre stödjer strategin kunde identifieras.  

o Förbättrad kommunikation mellan ledningen och IT-avdelningen.  

 

Den strategiska inriktningen innebär att det finns en företagsvision, en uppsättning mål liksom 

olika strategier som stödjer målen. Reese (2010) menar att dessa faktorer kan grupperas och 

sägas utgöra en slags portfölj av projekt. Utan den formella inriktningsprocessen är det svårt 

att avgöra vilka projekt ur denna portfölj som stödjer vilka mål. Reese (2010) poängterar 

också att det i verkligheten är relativt svårt att inrikta projekten och resurserna mot 

verksamhetens mål. Utmaningen kan bland annat återfinnas i den politiska aspekten från 

ledningen, men också i det faktum att visionerna och målen är dåligt formulerade. För att på 

bästa sätt hantera informationen ur projektportföljen och sedan följaktligen kunna inrikta, 

anser Reese (2010) att hantering bör ske ur ett centraliserat perspektiv.  

Reese (2010) har identifierat några faktorer som en verksamhet bör uppfylla för att kunna 

kalla sig ”inriktad”. Några betydande faktorer presenteras nedan.  

 

o Ledningen kommunicerar en tydlig företagsvision och högnivåmål, liksom de har 

specificerat strategier som kan hjälpa andra ledare i organisationen att uppnå dessa 

mål.  

o Det finns en tydlig målhierarki med tilldelat ägande och ansvar. Ledare kan dela mål 

och bidra till andras mål för att maximera värdet.  

o De driftansvarigas mål speglar de större, övergripande målen från ledningen.  

o Mål uttrycks i mätbara ”key performance indicators” (KPIs).  

o Man lyckas fånga upp information om färdigställda projekt (exempelvis genom planer 

och använda resurser). Information om historiska projekt används för att estimera 

föreslagna projekt.  

o Andelen IT-resurser som tilldelats projekt, teknisk support och övriga aktiviteter är 

tydligt definierad.  

 

Många tror att det inte är möjligt att mäta en verksamhets nivåer av inriktning, men Reese 

(2010) menar att mätningen i själva verket är nyckeln till förändring. Att nå den nivå som 

beskrivits kan enligt Reese (2010) ta allt ifrån några månader till flera år.  

Reese (2010) förklarar också att förmågorna är ett viktigt koncept inom den strategiska 

inriktningen. Förmågorna visar vad företaget kan göra liksom de representerar vad som gör 

företaget konkurrenskraftigt och unikt.  



 
 

33 

3.3.3 IT-standarder 
 
Reese (2010) menar att det korrekta sättet att underhålla den beskrivna kopplingen mellan 

verksamheten och dess IT-strategi är genom en systematisk process. För att kunna genomföra 

en sådan process finns ett behov av att upprätta diverse olika IT-standarder. Denna process 

liknas ofta vid en så kallad ”Governance Process”. En Governance Process kan sägas vara en 

lösning för att kunna hantera IT-strategi och arkitekturella blueprints i verksamheten (Reese 

2010). En vanlig missuppfattning menar Reese (2010), är att IT-arkitektur per automatik är 

samma sak som IT-standarder, vilket inte är en korrekt uppfattning. IT-standarder fokuserar 

på taktik och möjliggör för de som implementerar att göra sitt jobb både snabbare och med 

mer självförtroende. Vidare förklarar Reese (2010) att utan dessa standarder skulle varje 

utvecklingsteam inom verksamheten kunna besluta på egen hand och skapa sina egna 

utvecklingsregler, vilket resulterar i en långsammare process med att bygga upp nya system. 

IT-standarder i sig är dock inte tillräckliga för att leverera ökad produktivitet och flexibilitet. 

Det krävs också en process för att motivera personer till att tillämpa standarderna liksom en 

vilja att kontinuerligt utmana de (Reese 2010).  

Arbetet med att hantera den tekniska arkitekturen inom verksamheten kan enligt Reese (2010) 

delas in i tre större huvudområden. Det första området innefattar utveckling och underhåll av 

strukturen med hjälp av arkitekturprinciper. Det andra området handlar om att etablera ”The 

Legislative Branch”, vilket i princip innebär att IT-ledningsteamet agerar primär entitet inom 

arkitekturstyrningen och ansvarar för att upprätta policys, etablera den tekniska inriktningen 

och bekräfta standarder. Det tredje och sista huvudområdet fokuserar på att skapa en så kallad 

”Governing Body” vilket är en sammansättning av individer med teknisk kompetens från 

olika discipliner inom verksamheten. The Governing Body är den grupp som även hanterar 

samstämmigheten och rekommenderar ändringar i policys och standarder (Reese 2010).  

 
Vidare anser Reese (2010) att det inom IT-industrin idag inte finns någon särskild standard 

för att dokumentera en verksamhets arkitektur. Reese (2010) menar dock att det behövs 

standarder för att kunna skapa en visualisering över ITs inverkan på verksamheten, att de kan 

fungera som ett verktyg för att hjälpa ledningen att förstå hur olika system stödjer olika 

affärsprocesser. Genom standarder och modeller är det också möjligt att mäta värden i form 

av exempelvis ökade intäkter, minskade kostnader och andra generella förbättringar i 

verksamheten.  

Reese (2010) menar vidare att problematiken återfinns i att det går åt relativt mycket tid till att 

förstå sin verksamhets nuläge.  
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Att använda en uppsättning standardiserade namn på sina affärsfunktioner och applikationer 

med beskrivningar underlättar för både IT och den övriga verksamheten genom att de då talar 

samma språk – inte bara kring nulägesarkitekturen utan även kring vad framtiden borde 

inbringa. Genom en så kallad ”Trusted Source” föreslår Reese (2010) att man kan minska 

tiden det tar att förstå verksamhetens nuläge. Genom att i god tid tillhandahålla exakt 

information om projekt, påverkan på existerande system och tekniska beroenden ges 

ledningen möjlighet att fatta bättre investeringsbeslut och EA behövs för att underlätta arbetet 

med att inrätta den strategiska inriktningen (Reese 2010).  

 

3.4 Analysmodell 
 
En analysmodell kan sägas vara en presentation av en undersöknings fokusområden (Miles & 

Huberman 1994). Analysmodeller kan beskriva en undersöknings nyckelfaktorer och dess 

förhållanden antingen grafiskt eller textuellt, Miles och Huberman (1994) menar att den 

grafiska varianten är att föredra. Nedan presenteras en grafisk analysmodell över denna 

undersöknings huvudområden.  

 

 
Figur 7. Analysmodell (Källa: Författaren 2016). 

 
Analysmodellen i figur 7 ovan representerar det tillvägagångssätt som använts för denna 

undersökning. Inledningsvis i den empiriska undersökningen krävs en tolkning och förståelse 

av den aktuella verksamhetens nuläge. Denna tolkning ämnar underbygga en förståelse kring 

de problem som finns i verksamheten. Vidare är det även viktigt att ta del av verksamhetens 
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mål och visioner, liksom dess strategiska inriktning då detta skall ligga till grund för den nya 

strukturen som skall tas fram. Verksamhetens nuläge, mål och strategiska inriktning kommer 

att analyseras och jämföras med vad tidigare forskning och teori anses lämpligt. De kommer 

även att jämföras mot olika delar i redan existerande ramverk. Denna jämförelse ska sedan 

ligga till grund för en ny struktur och en tillhörande instruktion som innehåller de delar 

verksamheten tycks sakna idag.  
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4. Empiri 

Detta kapitel ämnar studera nuläget kring den aktuella processen inom Försvarsmakten. 

Utgångspunkt för empirin är dokumentanalys av de olika direktiv och riktlinjer som används 

inom Försvarsmakten i dagsläget, samt de erfarenheter av processerna som extern 

handledare bidragit med genom intervjuer och samtal.  

 
4.1 Försvarsmakten som verksamhet  
 
Försvarsmakten består av ett antal funktioner som aktivt ansvarar för olika områden inom 

verksamheten. Funktionen som är aktuell i och med detta arbete är Försvarsmaktens 

Produktionsledning för Lednings- och underrättelsesystem, PROD LEDUND, som i sin tur 

driver Försvarsmaktens Enterprise Architecture-funktion. PROD LEDUND ansvarar bland 

annat för samordningen av all ledningssystemproduktion och produktion av 

informationsinfrastruktur. Inom PROD LEDUND återfinns Arkitektursektionen, vilken utgör 

en stödjande funktion till Försvarsmaktens Chief Information Officer, CIO. CIO ansvarar 

bland annat för att förvalta och utveckla IT-strategi, att strategiskt leda utformningen av IT-

tjänster liksom att inrikta och följa upp materielproduktionen avseende IT och 

informationsinfrastruktur. Det är också CIOs ansvar att kontrollera och följa upp 

efterlevnaden av regler inom IT-området. Vidare ansvarar Arkitektursektionen inom PROD 

LEDUND för att bland annat inrikta, samordna och följa upp Försvarsmaktens IT-

verksamhet. Arkitektursektionen ansvarar även för utvecklingen och underhåll av 

Försvarsmaktens IT-strategi liksom IT-arkitekturen.  

 

4.2 Intervjuobjektets roll  
 
Den externa handledare2 vid Försvarsmakten som agerat intervjuobjekt under relativt 

informella former till detta arbete innehar en aktiv roll som chefsarkitekt i 

Arkitektursektionen. Samma person har även ansvaret för att leda Försvarsmaktens EA-

funktion. Chefsarkitekten ansvarar också för att se till att alla arkitekter arbetar samordnat och 

strukturerat. Personen är alltså väl insatt i vad som sker i verksamheten idag, liksom denne är 

medveten om den problematik som existerar. Positionen som chefsarkitekt inom 

Försvarsmakten innebär att ansvara för att se till att ledningssystemet som helhet hänger 

samman, svara på verksamhetens behov och följa Försvarsmaktens strategiska inriktning. 

                                                 
2 Johan Ivari, chefsarkitekt, PROD LEDUND, Försvarsmakten.  
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Chefsarkitekten anser detta vara en tuff uppgift men i samarbete med sina arkitektkollegor 

skall detta successivt försöka axlas. Chefsarkitekten är även den part som yttrat önskemålen 

och kraven på den struktur som detta arbete ämnar leverera. Tillsammans med sin avdelning 

strävar chefsarkitekten efter att bidra till att ledningsstödsystemutvecklingen stödjer 

Försvarsmaktens strategiska inriktning och även harmoniserar med arvet.  

 

4.3 Verksamhetens nuläge 
 
Arkitektursektionen inom PROD LEDUND driver EA-funktionen, vilken består av omkring 

sex till tio personer. Under ett samtal förklarar chefsarkitekten att det i dagsläget inte används 

något särskilt ramverk för EA-arbetet men att arbetet tidigare har inspirerats av ramverket 

MODAF. Vidare förklarar chefsarkitekten att Sverige i dagsläget deltar aktivt i utvecklingen 

av ett nytt ramverk, NATO Architecture Framework - NAF v4 (http://nafdocs.org/) , vilket är 

ett samarbete med övriga NATO-länder där man arbetar fram ett gemensamt ramverk som ska 

kunna nyttjas utav alla involverade parter på ett enhetligt sätt. Chefsarkitekten förklarar att 

ramverket NAF v4 till stor del kommer att bygga på det tidigare nämnda ramverket TOGAF. 

NAF v4 baseras främst på olika nivåer av noggrannhet gällande följande punkter; 

Strategiska/Förmågor, Service, Funktionsduglighet/Logisk, System/Fysisk. Målet är att uppnå 

tätare integration med vy-dokumentationen genom att säkerställa konsistensen och underlätta 

implementation. Vidare hänvisar chefsarkitekten till en presentation kring ramverket NAF v4 

gjord av Bailey et al. (2013). I denna presentation framgår att tanken med NAF v4 är att det 

bland annat ska finnas webbaserade versioner för både användning och utveckling, samtidigt 

måste de konventionella standarderna uppfylla NATOs formaliteter.  

NAF v4 är tänkt att stödja allierad interoperabilitet genom att tillhandahålla ett konsekvent 

sätt att beskriva de nationella förmågorna. I presentationen av NAF v4 framgår också att, till 

skillnad från MODAF som är ett beskrivande ramverk utan en specifik metodologi, kommer 

NAF v4 att bidra med en kärnmetodologi som främst baseras på best practices. NAF v4 är 

också ett första steg mot ett United Architecture Framework, UAF, vilket även kommer att 

involvera det amerikanska DoDAF och den kanadensiska motsvarigheten DNDAF. NAF v4 

kommer också att möjliggöra återanvändning av NATO-system och applikationer, liksom det 

kommer att kunna fungera som en pool av begränsade tekniska resurser för utveckling av 

ramverk (Bailey et al 2013). Den tidigare versionen av NAF, NAF 3, är ett EU-spår som tagits 

fram i samarbete med de individer som tidigare har gjort DoDAF, NAF och MODAF.  
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Chefsarkitekten har förklarat att man kopplat till utvecklingen av NAF v4 har tagit fram något 

som kallas för ”The Grid” som fungerar som en uppdelning av verksamheten i olika nivåer, se 

figur 8 nedan. Den konceptuella nivån, i figur 8 kallad ”Concepts”, är den nivå som är mest 

aktuell kring det studerade problemområdet. Till denna konceptuella nivå hör bland annat 

förmågeberoenden, visioner, standardprocesser, effekter, förmågekarta, planering och 

parametrar för att mäta prestation. Flertalet av dessa områden är faktorer som kommer att 

behöva finnas med i den nya strukturen som skall upprättas. De övriga nivåerna, Service, 

Logical, Physical Resources och Deployed Resources, är ej aktuella för detta arbete.  

 

 

Figur 8. Vyerna i NAF v4 (Återgiven med tillstånd av Försvarsmakten och teammedlem som 
medverkar i utvecklingen av NAF inom NATO 2016).  

Försvarsmakten som verksamhet är i dagsläget väldigt reaktiv vilket gör att även samarbete 

över organisationsgränser upplevs relativt komplicerat.  

I samtalet med chefsarkitekten framkom det att EA-funktionen är beroende av att hitta en 

lösning som kan få snabb spridning, då de i nuläget inte mäktar med att skapa målarkitekturer 

för miljardinvesteringar på egen hand. Önskvärt vore att alla de sakkunniga inom PROD 

LEDUND istället kunde ses som arkitekter. Försvarslogistikplanen upprättas årligen och är ett 

omfattande dokument där varje radansvarig redovisar var, och på vad, inom sitt sakområde 

man önskar spendera sina tilldelade resurser. Med utgångspunkt i figur 9 nedan kan sägas, 

något förenklat, att detta arbete och den aktuella problematiken återfinns i de gröna rutorna; 

Inriktning och Planering. FMVP står för ”Försvarsmaktensverksamhetsplan” och KFS betyder 
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”Krigsförbandsspecifikationer”. Dessa två punkter beskriver vad Försvarsmakten klarar av att 

leverera på förmågenivå. Vidare är FMSI ”Försvarsmaktens strategiska inriktning”, ett 

område som kommer att förklaras närmare i nästkommande avsnitt, KFM står för 

”Krigsförbandsmålsättning”. I figuren återfinns även Överbefälhavares (ÖB) 

avvägningsbeslut, vilket förenklat kan sägas sätta den ram inom vilken verksamheten kan 

spendera sina resurser. Försvarslogistikplanen är indelad i ett antal kapitel där det andra 

kapitlet kan sägas representera ovannämnda punkter medan det tredje kapitlet istället 

fokuserar på vad som ska tas fram för att uppfylla önskade förmågor.  

 

 

Figur 9. Planeringshjulet (Återgiven med tillstånd av chefsarkitekten inom PROD LEDUND, 
Försvarsmakten 2016).  

I dagsläget sker framtagandet av förslag till Försvarslogistikplanen inte enligt ett 

verksamhetsgemensamt format utan varje sakkunnig har ett individuellt ansvar för vilka delar 

som behandlas och hur dokumentet upprättas. Detta tillvägagångssätt, menar chefsarkitekten, 

gör att förslagen oftast saknar både en strategisk koppling och möjlighet till uppföljning.  

Vidare förklarar chefsarkitekten att, strategier och visioner till trots, anses ledningssystemet 

fortfarande vara relativt fragmenterat. Kravglidningen från verksamhetens behov är vanligt 

förekommande liksom kopplingen till Försvarsmaktens strategiska inriktning är vag. 

Chefsarkitekten poängterar också att utan ett gemensamt format för upprättandet av dessa 

förslag blir det ett enormt betungande arbete för den begränsade bemanningen på EA-

funktionen när detta sedan ska sammanställas inför ÖBs avvägningsbeslut. Utan koppling till 

det föregående årets planering finns heller ingen möjlighet till uppföljning av utfallet från 

föregående år.  
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4.4 Försvarsmaktens Strategiska Inriktning – FMSI 
 

Inom Försvarsmaktens verksamhet finns tre övergripande riktlinjer, den första handlar om 

långsiktiga studier. Detta innebär att man fokuserar på analys av omvärldsbevakning och krav 

som ställs på framtida förmågor, något som sedan ligger till grund för nödvändiga beslut. Den 

andra riktlinjen syftar till Försvarsmaktsplaneringen, FMP. Denna planering sträcker sig över 

en period på 10 år och väl fastställd övergår denna planering till att utgöra Försvarsmaktens 

Verksamhetsplan, FMVP. Planeringen handlar om att, inom de ekonomiska ramarna som 

finns tillgängliga, realisera gällande inriktning och på så vis tillgodose kravet på ökad 

tillgänglighet. Den tredje riktlinjen är det arbete som tidsmässigt ligger mellan de två 

föregående riktlinjerna, det som ämnar utforma den grundläggande inriktningen för FMP. Det 

är denna riktlinje som kallas Försvarsmaktens strategiska inriktning, FMSI, vilket även utgör 

underlag för nödvändiga beslut.  

I dokumentet FMSI går det att finna Försvarsmaktens strategiska vision liksom de områden 

som verksamheten ämnar utveckla framöver, i detta fall fram till år 2020. FMSI spänner över 

samtliga områden inom Försvarsmakten, detta arbete är dock begränsat till Försvarsmaktens 

EA-funktion och arbetet kring IT-arkitektur och IT-strategin i verksamheten, varför 

presenterad data fortsättningsvis kommer att fokusera främst på dessa områden.  

I FMSI 2015 framgår det att Försvarsmaktens förmåga är under fortsatt utveckling, dock finns 

det begränsningar främst på grund av ett försämrat omvärldsläge. På grund av den konstanta 

förändringen och utveckling i omvärlden, ökar också behovet av tillgänglighet på främst 

materiel och personal, liksom av analys och planering (Försvarsmakten 2015a). Utmaningarna 

kring detta kontras av att upprätthålla förmågan och fokusera på utveckling i form av 

övningar, operationer, kompetensutveckling, forskning, teknikutveckling och studier. För att 

utveckla den kritiska parametern ”interoperabilitet” förklarar chefsarkitekten att 

Försvarsmakten prioriterar ett fortsatt samarbete med North Atlantic Treaty Organization, 

NATO. Samarbetet bringar förutsättningar att kunna utföra verksamhet och skapa förmågor 

tillsammans med andra. Centralt i arbetet med interoperabilitet är tillgången till utbildnings-, 

tränings- och övningsverksamhet liksom standardiserings-, evaluerings- och 

certifieringsverksamhet som möjliggörs i samarbetet med NATO. Standardiseringen inom 

Försvarsmakten är tänkt att bidra till bland annat nationell och internationell interoperabilitet 

liksom till förmågeutveckling. Det ska också leda till minskade kostnader i 

materielförsörjning samtidigt som effektiv användning av resurser optimeras. Att 
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implementera standardisering kan ses som en förutsättning för att sedan kunna utveckla 

spårbara och mätbara kravställningar på förmågorna.  

 

Försvarsmaktens verksamhetsledning ämnar använda de resurser som finns tillgängliga på ett 

så rättssäkert, demokratiskt och effektivt sätt som möjligt. Verksamheten ska sträva efter 

effektivitet liksom en hög kvalitet på dess resultat. Vidare förklaras det i FMSI 2015 

(Försvarsmakten 2015a) att information ska tillgängliggöras för organisationens behov och 

stödja användare såväl som beslutsfattare. Faktorer som riskanalys, kontroll, uppföljning och 

dokumentation ska ligga till grund vid framtagande av lösningar för informationshantering 

och dess tillhörande stödsystem. Detta innebär bland annat att metoderna för att utbyta 

information mellan olika ledningsnivåer behöver utvecklas.  

Information ses som en strategisk resurs inom Försvarsmakten, oavsett vilket media eller 

format den utgörs av och bör därför förvaltas som en tillgång. Den rådande strategin för 

informationshantering kan anta olika inriktningar, vilka presenteras nedan:  

o Informationsansvar – all information skall gå att spåras 

o Ledarskap och organisation – ansvarar för förvaltning 

o Informationsdelningsansvar – var och en ansvarar för att dela med sig av information 

inom ramarna för säkerhetsprincipen 

o Informationsstandardisering – organisera information enligt standarder för att 

möjliggöra interoperabilitet 

o Tillförlitlig information – ska kunna säkerställas utan förvanskning 

o Informationsbehoven – del i underlag till FMs processer, exempelvis tillitskrav, 

mobilitetskrav och omfattning 

Det står uttryckt i FMSI 2015 (Försvarsmakten 2015a) att det uppstått ett behov av en, inom 

Försvarsmakten, gemensam strategi för den ovan beskrivna informationshanteringen. 

Förbättrad informationshantering är nödvändigt även för att kunna utveckla försvarets IT-

system, vilket det också finns en önskan att göra. Försvarsmaktens IT-system nyttjas i 

operativa sammanhang och ska bidra till att effektivisera verksamheten. Effektiviseringen är 

tänkt att ske genom bland annat förbättrad beslutskvalitet liksom effektiviserade arbetssätt och 

processer. Förmågan till verksamhetsutvecklingen förstärks genom en slags 

förvaltningsstyrning där verksamhetens behov styr själva kravställningen på IT-systemen 

(Försvarsmakten 2015a). För att kunna implementera stödsystem för 

verksamhetsutvecklingen använder Försvarsmakten förändringsledning som metod. 
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Försvarsmaktens ledningssystem är relativt komplext med många systemberoenden, därför 

finns ett behov av att, vid utveckling av nya system, sträva efter både enkelhet och låg 

komplexitet. Man eftersträvar också flexibla och skalbara system så att funktionaliteten kan 

anpassas efter varje respektive uppgift. Detta skulle leda till robustare system liksom förenklat 

handhavande och mindre driftåtgärder. Kostnaden för denna typ av infrastruktur, och all 

annan infrastruktur inom verksamheten, är betydande och alla beslut kring den måste kunna 

härledas till en förbättring av Försvarsmaktens operativa effekt (Försvarsmakten 2015a).   

 

4.5 Verksamhetens mål 
 
Försvarsmaktens verksamhetsidé är att Sverige ska vara en aktiv och ansvarstagande part i det 

globala samfundet. Verksamhetens uppgift är att försvara Sverige och dess demokrati genom 

ett agerande som alltid utgår från en värdegrund. Nyckelord som öppenhet, resultat och ansvar 

ska genomsyra verksamhetens arbete. Med öppenhet menas att de verksamma ses som 

kompetenta lagspelare som kan utvecklas tillsammans genom samarbete och samverkan. Med 

resultat syftar man till att genom handlingskraft agera när det krävs med de resurser som finns 

medan ansvar syftar till att verksamheten bör ses som pålitlig. I Försvarsmaktens strategiska 

inriktning för år 2015 står:  

 

För att verka avhållande emot angrepp på Sverige och Sveriges integritet ska 

Försvarsmakten upprätta och vidmakthålla en militär tröskel. Genom förmåga att möta ett 

väpnat angrepp skapar försvaret tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska 

medel en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige, eller utöva påtryckningar med 

militära och andra maktmedel. Syftet är att förvägra en angripare att nå sina mål och att 

kostnaden för detta ska bli så hög att risken för angrepp radikalt minskar. 

Tröskeleffekt ska eftersträvas över hela konfliktspektrat, det vill säga över hela 

konfliktskalan, och inför alla typer av angrepp. Tröskeleffekten består ytterst av 

krigsförband som har rätt förmågor, krigsduglighet och tillgänglighet (Försvarsmakten 

2015a:16). 

 
 
För ett mer sammanhängande ledningssystem som bättre svarar mot verksamhetens behov och 

kan uppfylla ovannämnda vision krävs att inriktningarna för respektive materielområde 

tydligare kan knytas till FMSI och bättre följas upp. I framtiden önskar PROD LEDUND 

kunna leverera en mer sammanhållen IT-leverans till verksamheten. Tanken är att detta ska 

möjliggöras genom interaktion med EA-funktionen och med en gemensam utgångspunkt i 
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analysen genom FMSI. EA-funktionen önskar pröva en ny ansats där de sakkunniga inom 

PROD LEDUND involveras för att ta fram femårsplaner för varje respektive område och 

därav också kunna se de sakkunniga som arkitekter. 

För att lyckas lösa ovanstående problem krävs därför en ny struktur som möjliggör att alla kan 

sträva i samma riktning och använda sig utav samma tillvägagångssätt. För detta krävs en ny 

struktur och ett särskilt stöd till de sakkunniga inom PROD LEDUND.  

Figur 10 nedan visar hur verksamheten med hjälp av en ny struktur kan bygga kunskap och 

successivt se vilka IT-baserade förmågor som bör byggas. Strukturen skulle fungera som ett 

viktigt verktyg i arbetet med att få grepp om hur destinationen ser ut. Strukturen är i figur 10 

presenterad som ett dokument (det som grafiskt ser ut som ett ark) som bygger på roller, 

funktioner och principer. Dessa i sin tur skall utgå ifrån FMSI, de strategiska principerna och 

designprinciperna och används sedan av de sakkunniga för att bygga en gemensam kunskap.  

 

 

Figur 10. Arkitekturresan till IT-portföljhantering (Återgiven med tillstånd av chefsarkitekten inom 
PROD LEDUND, Försvarsmakten 2016). 

KLA i figur 10 är detsamma som sakkunnig, alltså den individ som ansvarar för att 

tillhandahålla informationen vid upprättande av förslag till Försvarslogistikplanen. KLA är 

enbart verksamma på avdelningen PROD LEDUND då de ansvarar för en stor mängd av de 

rader som utgör Försvarslogistikplanen. På övriga avdelningar finns endast de så kallade 

materielområdesansvariga.  
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5. Analys 

I detta avsnitt presenteras en analys av nuläget inom den valda verksamheten. Detta ställs 

sedan mot den tidigare presenterade teorin. Därefter kommer det även att redogöras för vilka 

delar som saknas inom Försvarsmakten liksom vad som krävs för att de ska kunna nå det 

framtidsläge som önskas.  

 

5.1 Verksamhetens Nuläge 
 
Försvarsmaktens chefarkitekt har förklarat att verksamheten i dagsläget inte nyttjar något 

specifikt ramverk i sitt EA-arbete. Dock har de tidigare baserat sitt arbete med utgångspunkt i 

ramverket MODAF. Ramverket från The Ministry of Defence (2012) är, som nämnt i 

teoriavsnittet, en samling regler och riktlinjer som ska kunna stödja en nations 

försvarsplanering. Detta genom att dela upp och presentera information med hjälp utav sju 

olika vyer. Metoden att använda vyer tycks också vara av intresse hos PROD LEDUND i 

form av arbetet med framtagandet av ramverket NAF v4. Alla de ovan diskuterade 

ramverken, TOGAF, MODAF och DoDAF, är snarlika och bygger i viss mån på varandra. 

NAF v4 som Försvarsmakten nu arbetar med är en fortsättning på arbetet med dessa ramverk 

då det främst utgår ifrån MODAF och TOGAFs metodologi ADM (The Open Group 2011). 

Det som tycks vara i fokus i samtliga ramverk är den strategiska vyn och verksamhetens 

övergripande strategi. Som Proper och Greefhorst (2011) poängterade fungerar EA-arbetet 

som en bro mellan verksamhetens strategi och design – detta är således även fokus för arbetet 

på Försvarsmaktens EA-funktion.  

Enligt Reese (2010) krävs en systematisk process för att underhålla kopplingen mellan 

verksamheten och dess IT-strategi. Med hjälp av arkitekturprinciper arbetar man för att 

minska glappet mellan verksamhetens strategiska syfte och de konkreta besluten (Proper & 

Greefhorst 2011). Proper och Greefhorst (2011) menar också att arkitekturprinciperna, 

förutom att minska glappet, även kan ses som ett hjälpmedel för att dokumentera centrala val, 

detta genom att publicera valen i en mer tillgänglig form som underlättar kommunikationen 

mellan verksamhetens olika parter. Det är delvis inom detta område som EA-funktionen har 

upplevt problematiken. I dagsläget ges de sakkunniga frihet i utformandet av femårsplaner till 

Försvarslogistikplanen. Chefsarkitekten poängterar att genom att använda detta 

tillvägagångssätt så bygger varje upprättad femårsplan enbart på varje sakkunnigs tolkning av 
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Försvarsmaktens strategiska inriktning (FMSI). Att istället använda ett slags ramverk skulle 

underlätta för andra parter i verksamheten att förstå problemet och således även att ta till sig 

ett mer enhetligt arbetssätt (Danielsson 2015). Även Akenine et al. (2014) förespråkar 

ramverksanvändning i strävan efter en mer enhetlig design.  

 

McGovern et al. (2001) anser även att EA-arbetet kan upplevas komplicerat, något även 

Försvarsmakten har insett. På grund av EA-arbetets omfattning anser McGovern et al. (2001) 

att uppföljning är en viktig framgångsfaktor – en faktor som Försvarsmaktens EA-funktion i 

dagsläget saknar då de inte har möjlighet att följa upp det föregående årets planering. Detta 

trots att det i FMSI (2015) poängteras att riskanalys, kontroll, uppföljning och dokumentation 

skall ligga till grund vid framtagande av informationshanteringslösningar och de tillhörande 

stödsystemen.  

I samtal med chefarkitekten uppkom vid ett flertal tillfällen även en önskan om att 

effektivisera sitt arbete och sina processer för att följaktligen kunna leverera en mer 

sammanhållen IT-leverans till verksamheten. Ramverk ses ofta som ett verktyg för att just 

effektivisera och standardisera processer (Akenine et al 2014; The Open Group 2011). 

Scherer och Wemmer (2012) poängterade dock att komplexiteten i användandet av ramverk 

ibland kan ge motsatt effekt och istället försvåra arbetet, något även Försvarsmakten har 

uttryckt som ett problem. Genom att använda ett föreskrivet ramverk binder sig verksamheten 

till att nyttja en specifik struktur vilket riskerar att göra arbetet än mer komplext och den 

flexibilitet man önskat uppnå genom ramverksanvändningen kan istället gå förlorad (Bini 

2015). Försvarsmaktens EA-funktion har, som tidigare nämnts, nyttjat ett antal olika ramverk 

i sin verksamhet. De upplevde det dock som alldeles för komplicerat och upplevde att 

ramverkets olika delar inte heller efterlevdes som de borde ha gjort för att kunna nyttja de 

fördelar ett ramverk är tänkt att bidra med. Denna problematik poängterade även Kotusev 

(2016) i sin diskussion angående huruvida TOGAF bör ses som den industristandard som det 

faktiskt gör idag. Kotusev (2016) menade att det är relativt lätt att se vilka delar TOGAF 

består av, men att det är desto svårare att se hur delarna faktiskt appliceras i verksamheten och 

ännu svårare att se hur de efterlevs. 

  

I Försvarsmaktens fall återfinns flexibiliteten som Bini (2015) talar om istället i själva 

materielområdet, inte i det förslag som upprättas till Försvarslogistikplanen. Att sträva efter 

flexibilitet på denna punkt skulle dels försvåra investeringsbesluten och dels vore det 

motsägelsefullt då man önskar utveckla ett standardiserat format just för att minska antalet 
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olika riktningar dessa förslag skall kunna anta i framtiden. I kontrast till denna faktor 

poängterade Danielsson (2015), likt Akenine et al (2014), att ramverk istället kan bidra till ett 

mer enhetligt arbetssätt och följaktligen underlätta förståelsen för det aktuella området för 

andra parter i verksamheten. Detta är något Försvarsmaktens EA-funktion strävar efter – att 

på ett enhetligt sätt kunna ta fram förslag till Försvarslogistikplanen, som lätt kan förstås av 

övriga parter i verksamheten. Även The Open Group (2011) tydliggör att ramverk bör 

innehålla en samling verktyg och riktlinjer liksom en gemensam semantik, vilket är 

förhoppningen att den nya strukturen till PROD LEDUND skall kunna bidra med då det skall 

bli ett enhetligt arbetssätt att tillämpa.  

Utmaningen för att lyckas i sitt arbete med ramverk tycks vara att finna en balans mellan 

graden av påverkan på verksamheten och ramverkets flexibilitet. Försvarsmakten har via 

chefsarkitekten uttryckt att de önskar en relativt simpel lösning som utan större svårighet kan 

tillämpas och nyttjas av individer i olika delar av verksamheten. Även i FMSI 2015 

(Försvarsmakten 2015a) poängteras det att på grund av hög komplexitet i en ständigt 

föränderlig verksamhet, krävs en lösning som är enkel och med en låg grad av komplexitet.  

 

5.2 Verksamhetens Mål  
 
Vidare har chefsarkitekten uttryckt att EA-funktionens mål är ett mer sammanhängande 

ledningssystem som bättre svarar mot verksamhetens behov och som samtidigt kan uppfylla 

verksamhetens övergripande vision. Detta kan jämföras med tanken bakom ramverket 

DoDAF och dess process JCIDS (Joint Capability Integration and Development Systems), där 

målet är att de individer som utövar krig skall ha tillgång till de förmågor som behövs för att 

kunna utföra de uppgifterna som krävs (The US Department of Defense 2012). För att bättre 

uppfylla verksamhetens behov måste EA-funktionen kunna tillhandahålla effektivare 

processer kring sin informationshantering och resursplanering, något som i framtiden kommer 

att leda till att rätt förmågor nyttjas på rätt sätt.  

Syftet med allt EA-arbete är som tidigare diskuterat att koppla samman en verksamhets 

strategi med dess design, att fördjupa strategin och utveckla den inom varje respektive område 

(FEAPO 2013; Malan & Bredemayer 2005; Proper & Greefhorst 2011). Detta är ett område 

som Försvarsmaktens EA-funktion vill utveckla för att bättre kunna uppnå verksamhetens 

övergripande vision och mål. Enligt FEAPO (2013) bidrar EA-arbetet till att leverera 

verksamhetsgemensamma mål genom att tillhandahålla specifikationer och konceptuella 

modeller, liksom beskriva det läge man önskar uppnå i framtiden. EA kan användas som ett 
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stöd i processen att modellera ett önskat framtida läge genom att tillhandahålla roadmaps över 

de förändringar som krävs (FEAPO 2013), något som skulle kunna likställas med det 

McGovern et al. (2001) benämner ”blueprints”. Den nya strukturen skulle kunna ses som en 

variant av dessa road maps och blueprints när den implementeras i verksamheten. McGovern 

et al. (2001) poängterar också att arbetet kring EA är tänkt att stödja verksamheten i 

förflyttningen från nuläget till det önskade framtidsläget. I figur 3 (se sid. 21) presenterades 

en modell över de olika steg en verksamhet behöver gå igenom i arbetet med 

förändringshantering. Av figuren att tyda är det första steget att reflektera över vilket tillstånd 

verksamheten befinner sig i för tillfället. Detta tillstånd har chefsarkitekten under samtal 

reflekterat över och beskrivit som diskuterat i avsnitt 5.1 (se sid. 43). Steg nummer två enligt 

modellen är att sätta upp mål och visioner för verksamhetens arbete. Dessa har 

chefsarkitekten förmedlat i form av ett antal krav som den tilltänkta lösningen bör uppfylla. 

Bland annat önskar man få en tydligare koppling mellan den övergripande strategiska 

inriktningen och de femårsplaner som upprättas till Försvarslogistikplanen, alltså en starkare 

koppling mellan strategi och design av verksamhet, vilken Försvarslogistikplanen stödjer. Det 

finns också ett uttryckt mål om att arbeta fram ett mer enhetligt tillvägagångssätt för att 

minska repetitivt arbete och samtidigt öka förståelsen kring problemområdena i 

verksamheten. Detta steg flyter ihop med det tredje steget i figur 3 – att planera hur man tar 

sig till det önskade läget och därmed uppnår målet. Den nya strukturen är tänkt att behandla 

dessa problem inom EA-funktionen och PROD LEDUND på Försvarsmakten då det är ett 

verktyg för att bättre kunna strukturera sin planering för de kommande årens resursåtgång och 

förmågehantering. Det fjärde och sista steget i figur 3 utelämnas vid detta arbete då det främst 

handlar om att agera utefter de tänkta planerna, i detta fall att tillämpa strukturen som lösning 

(FEAPO 2013).  

Vidare går det även av figur 2 (se sid. 19) att tyda att det är strategin som underbygger vad 

verksamheten vill, vilket samtidigt kan sägas definiera de mål som driver arkitekturen. Av 

denna anledning anses det viktigt att stärka den strategiska kopplingen i de förslag som ska 

tillföras Försvarslogistikplanen. Till följd av denna förändring blir det också tydligare vilka 

mål och visioner som finns i verksamheten, vilket anses viktigt för att få alla parter att sträva i 

samma riktning.  

På grund av den komplexitet allt utvecklingsarbete inom Försvarsmakten innebär och det 

stora antal systemberoenden som existerar strävar man vid nyutveckling efter både enkelhet 

och så låg komplexitet som möjligt. Önskemål finns att ta fram system som är både flexibla 

och skalbara, så att funktionalitet kan anpassas efter varje respektive uppgift (Försvarsmakten 
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2015a). Detta skulle kunna likställas med det som Bini (2015) presenterade som ”mindre 

ramverk” – ett ramverk av mindre skala som ämnar bidra med funktionalitet inom ett specifikt 

område utan att påverka övriga delar av verksamheten. Den nya strukturen kommer inte att 

vara ett fulländat ramverk, utan kommer att vara en lösning byggd på en kombination av olika 

ramverksdelar, redo att appliceras på mindre, särskilda områden och därmed bidra med 

funktionalitet där det behövs.  

 

5.3 Strategisk Inriktning 
 
Försvarsmaktens strategiska inriktning, FMSI, utgör bland annat underlag för nödvändiga 

beslut inom verksamheten. FMSI presenterar Försvarsmaktens strategiska vision, men även 

de områden som är i fokus för utveckling. I FMSI berörs alla Försvarsmaktens områden men 

denna undersökning har begränsats till att involvera endast områdena IT-arkitektur och IT-

strategi. För att minska glappet mellan verksamhetens strategiska syfte och de mer konkreta 

designbesluten anser Proper och Greefhorst (2011) att man bör nyttja arkitekturprinicper.  

Förutom drivande objekt som mål och risker anses också strategier vara en faktor som formar 

dessa principer (Proper & Greefhorst 2011). Proper och Greefhorst (2011) menar vidare att 

man genom att tydligt definiera arkitekturprinciperna minskar risken för att nå oönskade 

effekter på verksamhetens mål.  

 

Liksom chefsarkitekten konstaterade, är det även tydligt i FMSI 2015 att Försvarsmakten 

anses vara en verksamhet som befinner sig i konstant förändring. Utvecklingen i omvärlden 

ökar behovet av tillgänglighet, främst på materiel och personal, liksom på analys och 

planering. Därav är det viktigt att, om möjligt, effektivisera de processer som berör detta 

problemområde och underlätta arbetet för de individer som är involverade. Den nya strukturen 

skulle främja arbetet med den strategiska inriktningen då den skulle koppla samman strategin 

med verksamheten på ett tydligare sätt. Ett krav finns uttryckt i FMSI 2015, på grund av de 

betydande kostnaderna som medföljer utvecklingen av infrastrukturen, att alla 

investeringsbeslut måste kunna härledas till en förbättring av Försvarsmaktens operativa 

effekt – något som kommer att möjliggöras i och med den nya strukturen då den bidrar med 

en ny slags spårbarhet. Reese (2010) poängterar att IT-standarder kan koppla ihop 

verksamheten med dess IT-strategi genom en Governance process. Den nya strukturen skulle 

kunna likställas med den typ av IT-standard som Reese (2010) diskuterar. Reese (2010) 

menar att utan standarder skulle utvecklingsteamen i verksamheten ha fria tyglar och då 
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kunna skapa sina egna utvecklingsregler vilket i slutändan leder till att utveckling blir en 

väldigt långsam process. Det är just detta problem som Försvarsmakten upplever i dagsläget 

vid upprättande av förslag till Försvarslogistikplanen. Enligt chefsarkitekten är det de 

materielområdesansvariga som ansvarar för att upprätta förslagen och de bestämmer i princip 

själva hur förslagen utformas och vilka kriterier som behandlas. De materielområdesansvariga 

ges alltså helt fria tyglar att dels tolka den strategiska inriktningen men också att välja hur 

dokumentet ska se ut, något som leder till att betydande delar lätt missas och att den slutliga 

sammanställningen av förslagen till Försvarslogistikplanen blir ett otroligt stort och 

betungande arbete.  

Vidare är det med dessa standarder och modeller möjligt att mäta olika värden, till exempel 

ökade intäkter och minskade kostnader (Reese 2010). Vikten av standardisering presenteras 

även i FMSI 2015 där det poängteras att implementering av standardisering kan ses som en 

förutsättning för att kunna utveckla spårbara och mätbara kravställningar på förmågorna. 

Vidare framgår det även av FMSI 2015 att strategin för informationshantering bland annat 

innebär att all information skall gå att spåra och att informationen skall organiseras enligt 

standarder för att möjliggöra interoperabilitet.  

Reese (2010) menar dock att IT-standarderna i sig inte är tillräckliga för att kunna öka vare 

sig produktivitet eller flexibilitet. För att lyckas måste man även öka motivationen hos de 

individer som är tänkta att nyttja standarderna. 

Den nya strukturen kommer att bidra med ett avsnitt där nyttor skall presenteras, dessa nyttor 

ska vara mätbara och i och med att det hela tiden ska finnas en koppling till den strategiska 

inriktningen kommer det även vara möjligt att spåra informationen i det aktuella förslaget. I 

och med den nya strukturen kommer man även att kunna motivera de berörda individerna 

med hjälp av en tillhörande beskrivning, vilken är tänkt att underlätta förståelsen för hur 

strukturen skall nyttjas. I kombination med stöd från EA-funktionen kommer de berörda att få 

det stöd som kan tänkas behövas vid tillämpningen av den nya strukturen. Denna form av EA-

arbete är nödvändig menar Reese (2010), eftersom det underlättar arbetet med att inrätta den 

strategiska inriktningen i verksamheten.  

Liksom chefsarkitekten tidigare förklarade, återfinns det även i FMSI 2015 att man i 

framtiden önskar se en effektivisering i Försvarsmaktens processer kring 

informationshantering. Det anses vara nödvändigt att utveckla en gemensam strategi för 

informationshantering för att följaktligen kunna utveckla försvarets IT-system. Effektivisering 

ämnar man uppnå bland annat genom förbättrad beslutskvalitet och effektiviserade arbetssätt. 
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Detta är, som tidigare nämnt, möjligt med hjälp av ramverksanvändning då det bidrar med ett 

mer enhetligt sätt att genomföra arbetsuppgifterna på (Danielsson 2015, Akenine et al. 2014).  
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6. Resultat  

Efter samtal med chefsarkitekten och dokumentanalys av ett antal direktiv från 

Försvarsmakten, framkommer det att EA-funktionen och PROD LEDUND upplever problem 

i arbetet med att koppla ihop verksamhetens övergripande strategi med de förslag på 

investeringsbeslut som årligen tas fram. Det saknas en systematisk process och ett gemensamt 

tillvägagångssätt för hur femårsplaner upprättas i dagsläget. Att inrätta ett systematiskt och 

effektivt arbetssätt vid upprättande av femårsplaner skulle underlättas i form av att skapa en 

ny struktur som kan användas i form av en dokumentmall. Genom att välja ut ett antal delar 

från beprövade ramverk och sedan kombinera ihop dessa till en ny struktur, är det möjligt att 

skräddarsy en lösning och på så vis uppnå den funktionalitet som har efterfrågats av EA-

funktionen.  

Under samtalen med chefsarkitekten har det tydliggjorts att uppföljning hamnat utanför EA-

funktionens fokusområde och att detta hittills har förbisetts i arbetet med 

Försvarslogistikplanen - detta trots att kontroll, uppföljning och dokumentation skall ligga till 

grund vid framtagande av lösningar för informationshantering enligt FMSI 2015. Med 

anledning av ovannämnda problem önskar EA-funktionen upprätta en ny struktur som ämnar 

lösa dessa problem på ett effektivt men ändå relativt simpelt sätt. För att minimera mängden 

arbete för de sakkunniga och därav effektivisera arbetsprocesserna önskar man en enkel 

lösning som alla parter kan tillgodogöra sig. Efter analys av verksamhetens nuläge med en 

efterföljande jämförelse med vad teori kring problemområdet anser, har en ny struktur 

producerats (se Bilaga 1) med de beprövade ramverken som bakomliggande inspiration.  

 

I modellen som beskriver ramverket TOGAF (se figur 4, s.26) finns på respektive sida 

faktorer som representerar verksamhetens mål och visioner samt dess förmågor. Tanken med 

dessa visioner är att de avgör storleken och strukturen på förmågorna. Denna del av TOGAF 

skall ingå i den nya strukturen då det i femårsplanerna till Försvarlogistikplanen behöver 

redogöras för vilka förmågor som berörs och vilka visioner man ämnar uppfylla i och med 

användandet av dessa.  

I ramverket MODAF (se figur 5, s.28), finns en byggsten - den strategiska vyn – som också 

kan användas i uppbyggnaden av den nya strukturen. Inom denna vy är syftet att definiera 

högnivåkraven för verksamhetsförändring över en tidsperiod, detta genom att definiera 

förmågorna, målen och aktiviteterna. Vyn definierar också det önskade utfallet samt vilka 

förmågor som krävs för att nå dit. Med den nya strukturen är tanken att förmågorna och dess 
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användningsområden skall tydliggöras, liksom vad man önskar åstadkomma genom 

användningen av aktuella förmågor. Den verksamhetsförändring som skildras i varje förslag 

skall presenteras över en femårsperiod likt högnivåkraven i MODAF som även de presenteras 

över en särskild tidsperiod. Dessa aspekter från TOGAF respektive MODAF har kombinerats 

och utgör punkt fem, den femåriga förmågeutvecklingsplanen, i den nya strukturen (se Bilaga 

1). Punkt fem beskriver delvis vilka förmågor som krävs, samt vilka aktiviteter som dessa 

kommer att nyttjas för, och allt detta över en tidsperiod på fem år.  

Vid upprättande av förslag enligt den nya strukturen bör även en kortfattad ordlista medfölja, 

där bland annat akronymer och andra invecklade ord förklaras för att underlätta förståelse och 

tolkning av förslaget. Detta återfinns i punkt tre i den nya strukturen, där tanken är att de 

sakkunniga lämpligen förklarar eventuella akronymer och förkortningar som kommer att 

användas i presentationen av förslaget, vilket underlättar förståelsen för övriga parter som är 

tänkta att ta del av förslaget framöver.  

Ur ramverket DoDAF (se figur 6, s.30) hämtas inspiration till en mer strukturerad 

dokumentdesign (The US Department of Defense 2011; Danielsson 2015). Enligt DoDAF kan 

arkitektur stödja systemtekniken i form av dokumentdesign och beslut kring utveckling 

baserat på ställda krav. Syftet med ramverket DoDAF är delvis att bidra till resursplanering 

och strategiutveckling, vilket också är syftet som den nya strukturen för upprättandet av 

förslag till Försvarslogistikplanen ämnar uppfylla. 

Ur det ramverk som Försvarsmaktens EA-funktion i samarbete med NATO utvecklar i 

dagsläget, NAF v4, kommer den konceptuella nivån att vara aktuell även för den nya 

strukturen. Syftet med NAF v4 är att uppnå tätare integration med hjälp av bland annat vy-

dokumentation, något som den nya strukturen skulle kunna ses som en del av. Det är som 

presenterat i ”The Grid” i figur 8 (s.38), en konceptuell nivå som ämnar beskriva bland annat 

förmågor, standardprocesser, effekter, verksamhetens visioner, planering och mätbara 

parametrar. Denna nivå går att likställa med punkt sju i den nya strukturen då detta är några 

av de betydande byggstenarna som denna kommer att bestå av. Vad som fortfarande saknas i 

The Grid i NAF v4 är den strategiska kopplingen, varför även delar från TOGAF, MODAF 

respektive DoDAF kommer att användas.  

Övriga punkter som återfinns i den nya strukturen är en kombination av redan existerande 

punkter ur direktiv från Försvarsmakten som inhämtats vid dokumentanalysen. Alla dessa 

punkter används på något vis i verksamheten idag och anses fortfarande vara nödvändiga även 

efter implementering av den nya strukturen, varför dessa har valts att inkluderas efter lite 

modifiering.  
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Med hjälp av ovan presenterade delar skapas denna struktur vilken ämnar binda ihop 

verksamhetens strategi med de investeringsförslag som läggs fram till Försvarslogistikplanen. 

Strukturen kommer också att möjliggöra uppföljning av föregående års planering för att se 

vad som gick bra respektive mindre bra liksom vad som bör vara fokus under nästkommande 

period.  

Strukturen bygger på tre större byggstenar där den första skall utgöras av en utvecklingsplan 

där förmågorna textuellt beskrivs över en femårsperiod och där utfall från föregående år 

presenteras. Informationen som matas in under denna rubrik i mallen ligger till grund för 

uppföljningen. Den andra byggstenen är den strategiska kopplingen, femårsplanens koppling 

till Försvarsmaktens strategiska inriktning (FMSI). För att binda ihop FMSI med 

femårsplanen krävs att den analyserande delen tar avstamp i den övergripande, strategiska 

inriktningen. Den tredje byggstenen skall presentera de mätbara tjänster och förmågor som 

förslaget berör, även detta skall spänna över en femårsperiod. Till denna struktur medföljer 

även ett uttalat stöd från EA-funktionen i form av att de kommer att medverka både vid 

uppstart av och i slutskedet av arbetet med de utvecklade inriktningarna.  

 

Strukturen som detta arbete har resulterat i återfinns i Bilaga 1 och dess tillhörande 

beskrivning i Bilaga 2.  
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7. Slutsatser 

Syftet med detta arbete var att pröva en ny ansats inom Försvarsmaktens EA-funktion, detta 
genom att kombinera delar från olika ramverk som tillsammans kan utgöra en ny struktur att 
tillämpa vid upprättande av femårsplaner till Försvarslogistikplanen. För att uppnå detta syfte 
undersöktes särskilt två aspekter:  
 

o Är det möjligt att, med hjälp av ramverk och med stöd hos Försvarsmaktens EA-

funktion, utveckla ett gemensamt tillvägagångssätt vid upprättande av förslag till 

Försvarslogistikplanen? 

 

Denna studie har visat att det genom att kombinera ett antal ramverk, fyra stycken närmare 

bestämt, är möjligt att bygga en ny struktur att tillämpa vid upprättande av förslag till 

Försvarslogistikplanen.  

Den nya strukturen bygger på de mest fundamentala delarna funna i redan beprövade ramverk 

och väntas bidra med en rad fördelar till Försvarsmakten. Strukturen är uppbyggd på ett 

simpelt sätt med låg komplexitet för att enkelt kunna appliceras i verksamheten, vilket var en 

efterfrågad faktor.  

Studien har även resulterat i ett uttryckt stöd från EA-funktionen, vilka kommer att bistå de 

sakkunniga vid upprättande av femårsplanerna både inledningsvis och i slutskedet. Stöd finns 

också att tillgå i den tillhörande beskrivningen som upprättats parallellt med den nya 

strukturen. Det gemensamma tillvägagångssättet kommer att kunna nyttjas av de sakkunniga 

inom sektionen PROD LEDUND, vilka även utgjorde målgruppen för denna undersökning. 

 

o Hur bör olika ramverk kombineras för att resultera i en tydlig struktur som kan agera 

möjliggörare för nyttouppföljning, samtidigt som den binder samman 

Försvarsmaktens strategiska inriktning med IT-verksamheten på ett tydligt sätt?   

 
Denna studie har ökat förståelsen för hur olika ramverk kan och bör kombineras för att på 

bästa vis uppnå de krav som ställts på projektet. Undersökningen har berört några av de 

största och mest frekvent använda ramverken och nyttjat fundamentala delar av dessa för att 

upprätta en ny struktur passande Försvarsmaktens EA-funktion. För att detta skulle resultera i 

en lyckad kombination studerades verksamhetens nuläge liksom teorier kring hur EA-arbete 

bör förfaras för att lyckas. Resultatet från studien, strukturen som presenteras i Bilaga 1, 

bygger på delar från ramverken TOGAF, MODAF, DoDAF och NAF, vilka tillsammans 

bidrar med de delar som tidigare har visat sig saknas vid upprättande av femårsplaner till 
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Försvarslogistikplanen. Genom att tvinga de sakkunniga att i sina femårsplaner presentera 

vilken koppling planen har till Försvarsmaktens strategiska inriktning, ges möjlighet att 

tydligt se vilka nyttor och värden förslaget kan tillföra verksamheten. Genom denna 

strategiska koppling ges också möjligheten att kontrollera och följa upp femårsplanerna 

kontinuerligt. Vidare är det även möjligt att mäta måluppfyllelsen med hjälp av den sista 

delen i den nya strukturen, där mål och förmågor presenteras per år under en femårsperiod. En 

utbredd förståelse kring verksamhetens strategiska inriktning och dess vision antyds vara 

viktig för att få alla parter att sträva i samma riktning och mot samma mål. Tidigare har mål 

endast presenterats kortfattat under en rubrik i femårsplanerna, genom den nya strukturen blir 

det istället möjligt att se vilka förmågor som bidrar till vilka mål och när i tiden detta sker.  

 

Undersökningen och den struktur undersökningen har resulterat i medför möjlighet till både 

strategisk koppling, kontroll och uppföljning – delar som tidigare har saknats inom EA-

funktionen vid upprättande av femårsplaner till Försvarslogistikplanen. Förhoppningen är att 

studien i viss mån även har ökat förståelsen kring varför de sakkunniga skall anta detta 

arbetssätt för att på ett effektivare och mer värdefullt sätt kunna upprätta femårsplanerna.  

 

En begränsning till denna undersökning får anses vara bredden på datainsamlingen. Trots att 

det är ett uttalat problem i verksamheten baseras denna undersökning således enbart på 

chefsarkitektens erfarenheter och dennes uppfattning av nuläget. Ytterligare en begränsning 

har varit det test som inledningsvis var planerat och sedan uteblev på grund av tidsbrist. 

Strukturen är alltså inte praktiskt tillämpad i verksamheten ännu, utan detta blir 

nästkommande steg i projektet, dock utanför denna undersöknings ansvarsområde. Teoretiskt 

sett uppfyller den nya strukturen de krav som ställdes inledningsvis liksom den bidrar med de 

delar som tidigare har saknats. 

Rekommendationen är att låta en sakkunnig testa den nya strukturen vid upprättande av en 

femårsplan till Försvarslogistikplanen och sedan utvärdera detta för att se om strukturen 

behöver justeras eller om den fungerar som det var tänkt inledningsvis.  

Det finns även en möjlighet att utveckla den nya strukturen i framtiden när verksamheten 

förändras och nya behov uppstår. Rekommendationen är dock att hålla den simpel genom att 

bevara en låg grad av komplexitet så att den är enkel att tillämpa och att den tas emot väl utav 

de som ämnar nyttja den i sitt arbete.  
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Omnämnande 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till Försvarsmakten som givit mig denna utmaning och till 
mina externa handledare inom Försvarsmakten, Johan Ivari och Ross Tsagalidis – utan er 

hade detta arbete inte blivit av!  
 

Jag skulle också vilja tacka min handledare Prima Gustiené för värdefulla kommentarer och 
vägledning under arbetets gång. Även de som deltagit i min handledningsgrupp önskar jag 

tacka för värdefull feedback och givande samtal.  
 

Slutligen vill jag även rikta ett stort tack till min sambo Daniel som har stått ut med mig 
under denna krävande tid, liksom min familj och mina vänner som hela tiden har stöttat mig.  

 
Tack allesammans, ni har verkligen varit guld värda under denna tid!  

 
Jaquline Elgh  
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Bilaga 1 – Den nya strukturen  

Mall för upprättande av femårsplaner inom Försvarsmakten 
 
1. Namn på förslag  
Sakligt och kortfattat 
 
2. Områdesbeskrivning 
Beskriv kortfattat det aktuella materielområdet. Tydliggör även eventuell koppling till 
krigsförband.  
 
3. Förkortningar och definitioner 
Förklara akronymer och andra komplicerade begrepp med hjälp av en ordlista.  
 
4. Syfte  
Vad är syftet med detta uppdrag? 
Beskriv relativt kortfattat men konkret. Det ska vara enkelt att avgöra efter avslutat uppdrag 
om syftet har uppfyllts.  
 
 
5. 5-årig förmågeutvecklingsplan 
Ge en sammanfattande återblick över föregående år och kommentera utfallet.  
 
Vilka förmågor krävs för att uppfylla förslagets vision? Definiera 
 
Beskriv även hur de aktuella förmågorna är tänkta att utvecklas under den kommande 
femårsperioden. 
 
 
6. Strategisk koppling  
Med utgångspunkt i FMSI, hur kan detta uppdrag bidra till att stödja Försvarsmaktens 
verksamhet? 
Vilka strategiska principer är aktuella för detta uppdrag?  
 
 
 
7. Mål och visioner 
Definiera de mål och visioner som detta uppdrag ämnar uppnå. Målen ska även presenteras i 
form av mätbara, nedbrutna tjänster och förmågor över en femårsperiod.  
 

2017 2018 2019 2020 2021 

Ex. Öka 
andelen 
medarbetare 
som använder 
sig utav 
dokumentmall 
vid 

Ex. Alla 
medarbetare ska 
nyttja samma 
tillvägagångssätt 
vid upprättande 
av femårsplan 

- - - 
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8. Slutsatser 
Kort sammanfattning av förslagets innebörd, dess syfte och mål samt förmågor och aktiviteter 
som är av intresse.  
 
Varför bör Försvarsmakten satsa på just detta?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

upprättande 
av femårsplan 
med X %  
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Bilaga 2 – En beskrivning tillhörande den nya strukturen 

 
Beskrivning av hur man upprättar femårsplaner enligt den nya strukturen 
 
Denna beskrivning syftar till att stödja de sakkunniga vid tillämpning av den nya strukturen. 
Med hjälp av beskrivningen är tanken att upprättandet av femårsplaner till 
Försvarslogistikplanen underlättas och effektiviseras genom att förtydliga vilken information 
som efterfrågas vid varje punkt i den nya strukturen samt vilka kopplingar som finns mellan 
verksamhetens övergripande strategi och varje respektive förslag.  
 
1. Namn på förslag 
Namnge ditt förslag. Håll namnet sakligt och kortfattat.  
 
2. Områdesbeskrivning 
Beskriv ditt eget sakområde. Håll beskrivningen saklig och relativt kortfattad. Finns en 
koppling till ett särskilt krigsförband ska den förtydligas här.  
 
3. Förkortningar och Definitioner 
Förklara alla akronymer eller andra komplicerade begrepp som används i dokumentet för att 
öka förståelsen hos samtliga berörda parter. Detta sker enklast via en tabell i form av en 
kolumn för ordet/förkortningen samt en kolumn för dess definition.  
 
4. Syfte 
Vad är syftet med detta förslag? Vad önskar du uppnå genom att upprätta detta förslag? 
Beskriv syftet relativt kortfattat men konkret. Efter avslutat uppdrag ska det vara enkelt att 
titta tillbaka och kunna avgöra huruvida detta syfte uppfyllts eller ej.  
 
5. 5-årig Förmågeutvecklingsplan 
Inled detta avsnitt genom att titta tillbaka på föregående år. Kommentera utfallet. Vad gick 
bra respektive mindre bra? Är det något som inte uppfylldes som det borde fokuseras på under 
nästkommande år istället? Vilka lärdomar kan tas med från föregående år in i det nya?  
Upprätta en utvecklingsplan över de aktuella förmågorna. Detta sker textuellt genom att 
definiera de förmågor som berörs av förslaget samt hur dessa ämnar användas för att uppnå 
verksamhetens övergripande vision.  
Beskriv också hur dessa förmågor kan komma att utvecklas under den kommande 
femårsperioden. Vilka aktiviteter kommer att krävas för att kunna utveckla förmågorna?  
 
6. Strategisk koppling 
Utgå ifrån Försvarsmaktens strategiska inriktning (för det aktuella året) och förklara hur detta 
förslag kan bidra till att stödja Försvarsmaktens verksamhet. Detta kan göras genom att 
exempelvis hitta en eller flera punkter i FMSI som berörs utav detta förslag.  
Beskriv även vilka strategiska principer som är aktuella/involverade i detta förslag.  
 
7. Mål och visioner 
Definiera vilka mål som önskas uppnås i och med detta förslag. Dessa mål ska även 
presenteras i tabellform (se den nya strukturen) över en femårsperiod. Tanken är att varje årtal 
får en egen kolumn och i denna ska det redogöras för vilka mål och visioner som man önskar 
uppnå för det aktuella året, med de förmågor som presenterats tidigare.  
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Målen och tjänsterna som presenteras i denna tabell måste vara av mätbart slag så att det 
sedan är möjligt att mäta graden av måluppfyllelse.  
 
8. Sammanfattning 
Skriv en kort sammanfattning av förslagets innebörd, syfte och mål samt förmågor och 
aktiviteter som kommer att bli aktuella i och med att detta förslag accepteras.  
Varför bör Försvarsmakten satsa på just detta? Ett tips är att finna argument i FMSI för att 
tydliggöra den strategiska kopplingen och därmed öka förslagets strategiska värd för 
verksamheten.  
 
 
 


