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Virksomhetsarkitektur er 24 år gammel… 
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Innhold 

1. Hva er virksomhetsarkitektur? 

2. Hva er status, hvor langt har man kommet? 

3. Hvilken verdi kan virksomhetsarkitektur gi, og hva er utfordringene? 
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Virksomheter med høy ytelse utvikler integrerte strategier 

■ Strategi og planlegging 

– Fokuserer på integrasjon av virksomhets og IT 

planlegging  

■ Virksomhetsarkitektur 

– Målsettingen er å sørge for et veikart for virksomheten 

• Spesifikasjon 

• Transformasjon 

■ Program/porteføljestyring 

– Er det primære virkemiddel for implementering av 

endringer og transformasjon. 

3 komplementære disipliner 

Splittet og fragmentert planlegging og 
beslutninger innebærer en risiko! 

Strategi & 
 planlegging 

 

Program 
styring 

Virksomhets 
arkitektur 

IT Portefølje 

styring 
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Virksomhetsarkitektur - definisjon 

■ Enterprise architecture is  

– the process  

– of translating business vision and strategy  

– into effective enterprise change  

– by creating, communicating and improving 

the key  

• Requirements 

• Principles 

• Models  

– That describe the enterprise's future state 

and enable its evolution.  

■ The scope of the enterprise architecture 

includes 

– the people, processes, information and 

technology of the enterprise,  

– and their relationships to one another and to the 

external environment.  

 

■ Enterprise architects compose  

– holistic solutions  

– that address the business challenges of the 

enterprise,  

– and support the governance needed to 

implement them. 
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Hva inngår i virksomhetsarkitektur? 

Virksomhetskontekst gir retning og definerer drivere, behov 
og krav som skal understøttes 

■ Forretnings arkitektur 

– Definerer og beskriver de forretningsprosesser IT skal 
understøtte 

■ Informasjonsarkitektur 

– Definerer og beskriver den informasjon og fleksibilitet i 
utveksling av informasjon som er nødvendig for virksomheten 

– Dvs. konsistente metoder for å dele virksomhetsinformasjon 

■ Teknologiarkitektur 

– Definerer gjenbrukbare standarder og retningslinjer for bruk av 
teknologi og produkter, og hvordan teknologi skal understøtte 
de andre arkitekturene 

■ Løsningsarkitektur – implementerbare endringer 

– Beskriver skjæringspunktet for de tre fundamentale 
virksomhetsarkitekturene (forretning, informasjon og teknologi) 

– Beskriver hvordan arkitekturene sammenstilles til 
implementerbare endringer, løsninger og systemer. 

Informasjons

Arkitekture

Løsnings

arkitektur
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Virksomhetsarkitektur er bindeleddet mellom strategi og implementering 

Forretnings Arkitektur 
Informasjons Arkitektur 
Teknologi Arkitektur 
Løsnings Arkitektur 

Forretnings Strategi 

Forretnings Drivere 
Forretnings Mål 
Forretnings Politikk 
Trend Analyse  

Implementering 

Forretnings Prosesser 
Applikasjoner Systemer 
Tekn. Infrastruktur 
Org. Struktur 

”Broen” mellom strategi og implementering 
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Hvorfor virksomhetsarkitektur, hva er formålet? 

■ Formålet med virksomhetsarkitektur er å planlegge på tvers 

av organisatoriske enheter og linjer. 

– Du har tro på at det er fornuftig å definere og planlegge det som 

skal repeteres på tvers av organisatoriske enheter, prosjekter og 

løsninger. 

– Du mener det vil være av nytte å definere hva som kan deles og 

gjenbrukes fremfor å etablere separate individuelle løsninger 

– Du ser fornuften i å etablere ett felles begrepsapparat 

■ Alt må/behøver ikke deles på tvers av enheter, men noe 

kan med fordel deles.  

■ Virksomhetsarkitektur skal fasilitere den prosessen som 

planlegger, gir svar på dette og sørger for at konsekvenser 

iverksettes. 

Den viktigste leveransen fra virksomhetsarkitektur er endring.   

Det må være vilje endring. Uten vilje og reell påvirkning på endringer, så vil leveranser fra 

virksomhetsarkitektur være av liten verdi. 

Core 

Business Processes 

Information Flows 

BU Distinct 

Common 
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Hva er status og hvor langt har man kommet? 

- Utdrag fra Enterprise Architecture Hype Cycle, 2011 

Technology 
Trigger 

Peak of 
Inflated 

Expectations 

Trough of 
Disillusionment 

Slope of Enlightenment 
Plateau of 

Productivity 

TIME 

EXPECTATIONS 

Years to mainstream adoption: 

less than 2 years 2 to 5 years 5 to 10 years more than 10 years obsolete before plateau 

As of July 2011 

ENTERPRISE BUSINESS ARCHITECTURE 

ENTERPRISE INFORMATION  
 ARCHITECTURE 

ENTERPRISE SOLUTION ARCHITECTURE 

EA GOVERNANCE 

FEDERATED ENTERPRISE ARCHITECTURE 
APPROACH 

ENTERPRISE TECHNOLOGY ARCHITECTURE 

WHOLE-OF-GOVERNMENT ENTERPRISE ARCHITECTURE 

ENTERPRISE ARCHITECTURE 

Business  
Process Analysis 

TRADITIONAL EA APPROACH  
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Hva er status og hvor langt har man kommet? 

■ For de fleste, har virksomhetsarkitektur vært en gradvis 

utvikling mot en tettere samordning og integrering med 

virksomhetsstrategi 

■ Primo 2011, foretok Gartner en undersøkelse hvor 

respondenter ble bedt om å angi nivået av engasjement 

fra virksomhetsledere ifm. VA.  

– ”Collaborative – 9%”.  Forretning, IT og VA ressurser er 

sammen aktivt engasjert i utvikling av VA 

– ”Beginning to engage – 40%”.  Forretningsledere har 

startet å arbeide med VA og samarbeider i prosjekter og 

programmer 

– ”Limited engagement – 19%”.  Virksomheten støtter VA, 

men har begrenset involvering/samarbeid om VA 

– ”No engagement (but trying) – 16%”.  Til tross for 

anstrengelser for å fokusere på og involvere  forretningen 

– ”No engagement – 16%”.  Fokus kun på IT. 

Collaborative; 9 %

No engagement, 

but trying; 16 %

No engagement, 

not trying; 16 %

Limited 

engagement; 19 %

Beginning to 

engage; 40 %

The Tipping Point has been reached!  The 
point where most practitioners have shifted 
their focus to the business strategic vision, 

not the IT organization alone.  
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STRATEGIC 
ARCHITECTURE 

MATURE ENTERPRISE 
ARCHITECTURE 

TACTICAL  ENTERPRISE 
ARCHITECTURE 

TACTICAL ARCHITECTURE 

 

Hvilken tilnærming har virksomheter til virksomhetsarkitektur?  

■ Grovt kan det defineres 4 tilnærminger til 
virksomhetsarkitektur: 

– Tactical Architecture –  Lokalt omfang og taktisk fokus 

– Strategic Architecture – Lokalt omfang og strategisk 
fokus 

– Tactical Enterprise Architecture – Helhetlig omfang 
og taktisk fokus  

– Mature Enterprise Architecture – Helhetlig omfang og 
strategisk fokus  

■ Figuren viser resultatene av en undersøkelse fra 
2010. 

– Nåværende posisjon i rødt 

– Aspirasjoner (3 – 5 år ) i blått. 

 Friske aspirasjoner er bra.  Men, Gartner mener 
det vil være urealistisk og utfordrende for mange 
pga. manglende modenhet, fokus og krav til 
investeringer for å gjennomføre nødvendige 
endringer i atferd, kultur og politikk.  

ENTERPRISE SCOPE 

LOCAL SCOPE 
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41% 18% 9% 73% 

22% 1% 28% 8% 

Current state 

Aspirations (3 – 5 Years) Gartner survey 2010 
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Hvilken verdi kan virksomhetsarkitektur gi, og hva er utfordringene? 

La oss først slå fast: 

■ Virksomhetsarkitektur er en helhetlig beskrivelse av en virksomhets hovedvirksomhet, 

informasjon, applikasjoner og teknologi strategi og dens påvirkning på virksomhetens funksjoner 

og prosesser. 

■ Virksomhetsarkitektur er en konseptuel modell og en prosess for å håndtere endringer på tvers av 

virksomheten. 

■ Det er bruk og anvendelse av virksomhetsarkitektur retningslinjer og leveranser som vil sørge for 

gevinster, og ikke virksomhetsarkitektur (utformingen av leveranser) i seg selv. 
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Hvilken verdi kan virksomhetsarkitektur gi, og hva er utfordringene? 

ERFART NYTTE 

Økt samordning med virksomhetens strategier 

Økt grad av gjenbruk 

Redusert redundans (duplisering) 

Reduserte kostnader (drift, støtte, anskaffelser…) 

Forbedret interoperabilitet 

Understøtter innovasjon 

Rasjonalisering av løsningsporteføljen og 

reduksjon i antall teknologier… 

Mer effektiv programstyring 

Skalaøkonomi gjennom standardisering 

Forbedret skaleringsevne 

Økt fleksibilitet og endringsevne 

Forbedret sikkerhet 

Redusert risiko ved beslutninger, anskaffelser og 

redusert teknisk risiko  

POTENSIELLE UTFORDRINGER 

Utøvelse, utforming og anvendelse krever tid og 

koster 

Spenninger når lokale behov skal vurderes mot 

felles nytte 

Rettferdiggjørelse (subjektiv nytte, vanskelig å 

måle) 

”Longterm commitment ” til en kontinuerlig 

arkitekturprosess 



© 2011 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.  

Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. or its affiliates. 
15 

Gjenbruk 
Teknisk gjenbruk er vanlig, gjenbruk av data og prosesser er atskillig hardere å få til 

DATA 

PROCESS 

TECHNICAL 

Percentage of respondents using the level of reuse 100% 
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• Key business processes, application modules and 
services (e.g. credit scoring) 

• Full business applications 

• Application suites 

• Key data (e.g., customer or product data) 

• Middleware 

• Messaging Infrastructure 

• Technical Infrastructure 

• Communications Network 
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SPØRSMÅL? 
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2. Hva er status, hvor langt har man kommet? 

3. Hvilken verdi kan virksomhetsarkitektur gi, og hva er utfordringene? 


