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Hvem er vi?

Ole Ingvard Langfeldt
Arkitekt 
IT strategi og styring 
IT-avdelinga

Trives godt med å utforske nye 
muligheter, inspireres av tverrfaglig 
samarbeid, bygger nettverk i sektoren 
nasjonalt og internasjonalt. 
Nysgjerrighetsdrevet og spør til han 
forstår

Gry Jordet Kibsgaard
Tjenesteutvikler 
HR-HMS-avdelinga

Liker å se sammenhenger og koble 
sammen folk på tvers av ulike miljø, 
motiveres av ting hun ikke forstår og 
tegner gjerne for å bygge bro mellom 
ulike perspektiver. Kulturarbeider som 
gjerne fasiliterer samarbeid



Modeling the impact of change
Enterprise Architecture and Capability Models as a 

Method for Strategic Analysis



Hvem er her i dag?
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Det digitale førersetet

å sitte i det digitale førersetet 
- hva betyr dette for deg? 
Menti.com: 15163740



Hvorfor drive med arkitektur

Evner og kapabiliteter 

Verdier og verdiskaping

Visualisering og kommunikasjon



Hvorfor drive med arkitektur?
- Hvordan sette «forretningssiden» i det digitale førersetet?



Navigere i komplekst landskap



Utfordringer og muligheter

• Ledelsen må eie ansvaret for strategien 
(også den digitale strategien) og 
operasjonaliseringa av den

• Virksomhetsarkitektur identifisere og 
visualisere sammenhenger mellom 
prosesser, strategiske drivere, prosjekter 
og ressurser for å gi bedre analyser og 
innsikt i mulige utfall av strategiske valg

• Utvikle et kapabilitetsperspektiv 
(capability mindset)

• Hvordan operasjonalisere strategien og 
styrke innovasjonsevnene våre? 

• Manglende kunnskap om hvordan bruke 
modelltenkning for å visualisere 
sammenhenger mellom strategi og 
operative evner

• Utfordring å identifisere hva som er de 
viktigst driverne for endring og 
innovasjon i egen virksomhet 

Virksomhetsmodeller og kapabilitetsmodeller kan brukes til å oversette strategier til handling 



STRATEGIEN VIRKSOMHETSMODELL OPERASJONALISERING 
AV STRATEGIEN

Strategi setter MÅL for 
hvilke verdier vi skal skape, 
for hvem vi skal skape 
disse verdiene og i en viss 
grad hvordan vi skal skape 
disse verdiene

For å kunne vurdere 
hvordan vi best kan nå 
våre mål og skape verdier
kan vi se på virksomheten i 
en overordnet 
virksomhetsmodell

Ved å koble strategien til 
en virksomhetsmodell og 
koble det til virksomhetens 
kapabiliteter kan en bedre 
identifisere hvilke 
operasjonelle grep en kan 
ta for å skape endring
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Mapping av relasjonene mellom
tjenester, løsninger and applikasjoner, 

avdekker hvordan en tjeneste relaterer seg til
kapabiliteter og påvirker virksomheten



Offentlig 
institusjon

Sektor 
Strategier Føringer 

fra 
DigDir

Digitalise
rings -

rundskriv

Skate

Digital 
agenda

Felles-
komponenter

Lovverk

Én digital 
offentlig 
sektor

Økonomi

++++++++

Det digitale landskapet



Verdier og verdiskaping i en virksomhetsmodell
- Hvordan kan «forretningssiden» sette seg i det digitale førersetet 
ved bruk av virksomhetsmodeller med utgangspunkt i verdier?
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Verdier

https://www.skatteetaten.no/strategi/

Åpen, kompetent og modig

Vi jobber for en enda mer 
bærekraftig kommune, en kommune 
der alle skal ha mulighet til å leve 
gode liv, delta i samfunnsdebatten 
og hvor våre kommunale tjenester 
bidrar til gode liv, forhindrer 
utenforskap og utvikles sammen 
med brukerne.

Nær, skapende, raus og 
modig

Asker skal sammen skape et 
nærere, mer aktivt og bærekraftig 
samfunn med respekt, raushet og 
nysgjerrighet.

Kreativ, konstruktiv, 
kritisk, respektfull

https://www.skatteetaten.no/strategi/
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Skatteetaten 



Offentlig 
institusjon

Hvilke verdier skal 
dere skape for 

hvem?

MÅL OG VERDIER
- HEISPRATEN

@davidhinkle-unsplash.com
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Hvilke evner og kapabiliteter trenger virksomheten deres for å 
skape disse verdiene?



Hva er det vi prøver å løse for NTNU? 





Hvordan skal vi skape 
verdiene? 

Evner, kapabiliteter:
Organisasjon, prosesser, 
teknologi, informasjon

Hvilke verdier vi skal 
skape?

Kompetanse, kapasitet, innovasjon, 
forskningsresultater innsikt

Hvem skal vi skape 
disse verdiene for?
Studenter, ansatte, eksterne 

samarbeidspartnere, samfunnet, 
verden

Målgruppe, mottakere, brukere av 
verdi

NTNUs strategi setter 
MÅL for hvilke verdier
vi skal skape, for hvem
vi skal skape disse 
verdiene og i en viss 
grad hvordan vi skal 
skape disse verdiene

Hvordan skal vi 
realisere verdiene? 

Tjenester

Hvordan skal 
målgruppene ta i bruk 
verdiene vi skaper og 

realiserer? 
I hvilke kanaler leverer vi våre 

tjenester

Vi kan fremstille vår 
virksomhetsmodell i en 
modell for å svare på disse 
spørsmålene: 



Hvordan skal vi 
skape verdiene? 
Evner, kapabiliteter:

Organisasjon, prosesser, 
teknologi, informasjon

Hvilke verdier vi skal 
skape?

Kompetanse, kapasitet, 
innovasjon, 

forskningsresultater innsikt

Hvem skal vi skape 
disse verdiene for?
Studenter, ansatte, eksterne 

samarbeidspartnere, 
samfunnet, verden

Målgruppe, mottakere, brukere
av verdi

Hvordan skal vi 
realisere verdiene? 

Tjenester

Hvordan skal 
målgruppene ta i 
bruk verdiene vi 

skaper og realiserer? 
I hvilke kanaler leverer vi 

våre tjenester
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Hvilke evner og 
kapabiliteter har deres 
virksomheter?

Samtale på bordene



Evner og kapabiliteter
- Hvordan kan forretningssiden sette seg i det digitale førersetet 
ved bruk av modeller og abstraksjon?
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Hvordan sette forretningssiden i det digitale førersetet ved bruk av 
virksomhetsarkitektur?

Informasjons-
objekter

Teknologi

Prosesser

Organisasjon og 
ressurser

Analyse-
muligheter 

analogt 
og 

digitalt







Kapabilitetsmodeller offentlig sektor

EU-nivå

HEI-sektor internasjonalt –globalt
Higher Education Institution (HEI)

UH-sektor nasjonalt
Universitets- og høyskole (UH)

Public Sector internasjonalt

OsloMet – jobbet frem visualisering av 
metamodell TOGAF
NTNU – tilpasset HERM kapabilitetsmodell til 
norsk. Driver et samarbeidsprosjekt med Alto 
Universitet, Finland og University Institute of 
Lisboa, Portugal utvikling av metodikk for å 
bygge arkitekturpraksis på Europeiske HEI

Offentlig sektor nasjonalt
Digitaliseringsdirektoratet – jobbet frem 
arkitekturprinsipper for offentlig sektor

Kommunenes kapabilitetsmodel (GITHUB) 

DIGDIR. Internasjonalt samarbeid
UCISA- HERM
EUNIS- EA SIG  og BI SIG



Noen eksempler på 
kapabilitetskart

Flere har jobbet offentlige 
institusjoner i Norge og andre har 
arbeidet med 
kapabilitetsmodeller/kapabilitetskart 
Her er noen eksempler..

BIZBOK Goverment Reference Model nivå
1 oversatt til norsk (2020) Kontaktperson
Erik Hagen Digdir

HERM (Higher Education Reference 
Model)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)

Kommunenorge
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Business Architecture Government Reference Model is Provided with Permission of the Business 
Architecture Guild®



DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

https://nasjonal-arkitektur.github.io/drafts/proposed-reference-architectures/forklaringer-til-
sp%C3%B8rsm%C3%A5lene.html#_nasjonal_tjenestekatalog_for_sluttbrukertjenester

https://www.dsb.no/
https://nasjonal-arkitektur.github.io/drafts/proposed-reference-architectures/forklaringer-til-sp%C3%B8rsm%C3%A5lene.html


Kommunen Norge har 
kommet langt



Gruppearbeid: 

Kom i gang med 
kapabilitetsmodell

• Hvilke kapabiliteter må vi 
kombinere for å nå våre mål?

• Hva vet vi om våre kapabiliteter i 
dag? 

• Hvilke prosesser har vi? 
• Hvilken teknologi har vi? 
• Hvilken informasjon har vi?
• Hvilke ressurser har vi? 

• Hvordan har vi koblet denne 
innsikten? 



Visualisering og kommunikasjon
- Hvordan sette forretningssiden i det digitale førersetet med gode 
veikart og visualisering av mulige utfall av endring?



Kobling av strategien til kapabiliteter
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Critical

Important

High 
Importance

https://www.ucisa.ac.uk/Events/2021/November/Global-HE-Capability-Model

https://www.ucisa.ac.uk/Events/2021/November/Global-HE-Capability-Model






Hva har du lært?
Menti.com: 5202137
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Takk for oss!

Ole Ingvard Langfeldt
Arkitekt 
IT strategi og styring 
IT-avdelinga

Ole.langfeldt@ntnu.no
+91129335

Gry Jordet Kibsgaard
Tjenesteutvikler 
HR-HMS-avdelinga

Gry.j.kibsgaard@ntnu.no
+93412372

mailto:Ole.i.langfeldt@ntnu.no
mailto:Gry.j.kibsgaard@ntnu.no
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REFERANSER
• Metamodell (Oslo Met)
• Kapabilitets modell Kommune Norge 

– Kommunal sektor – kapabilitetskart nivå 1 og 2
– Ref. https://github.com/ks-no/arkitekturmodeller_for_kommunal_sector

• Kapabilitetsmodell DSB
– https://nasjonal-arkitektur.github.io/drafts/proposed-reference-architectures/forklaringer-til-

sp%C3%B8rsm%C3%A5lene.html#_nasjonal_tjenestekatalog_for_sluttbrukertjenester

• Kapabilitetsmodell BIZBOK
– BIZBOK Goverment Reference Model nivå 1 oversatt til norsk (2020) Kontaktperson Erik Hagen Digdir
– Business Architecture Government Reference Model is Provided with Permission of the Business Architecture Guild®
– https://www.businessarchitectureguild.org/general/custom.asp?page=002

• HERM https://caudit.edu.au/communities/caudit-higher-education-reference-models/
• Gartner

– Use Business Capability Modeling to Drive DigitalBusiness Design in Higher Education

https://github.com/ks-no/arkitekturmodeller_for_kommunal_sector
https://nasjonal-arkitektur.github.io/drafts/proposed-reference-architectures/forklaringer-til-sp%C3%B8rsm%C3%A5lene.html
https://www.businessarchitectureguild.org/general/custom.asp?page=002
https://caudit.edu.au/communities/caudit-higher-education-reference-models/

