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Primær fokus for enterprisearkitektur

- Udstik de overordnet regler for arkitekturen

- Sikre sammenhæng

- Sikre at alle arkitekturdomæner levere

- Sikre sammenhæng med strategi

Fokus for arkitekturen



Fokus for arkitekturen

Primær formål med forretningsarkitektur

- Dokumentere processer

- Optimere processer

- Mappe processer til applikationer

- Processer er udstillet
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Primær fokus for applikationsarkitekturen

- Lave overblik over applikationsporteføljen

- Lægge strategi for applikationsporteføljen

- Sikre sammenhænge til forretningsarkitekturen, 

informationsarkitekturen og IT-infrastrukturen 

- Sikre at de rette løsninger bliver valgt

Fokus for arkitekturen
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Primær fokus med informationsarkitektur

 Opsætte regler for information

- Definere begreber

- Vedligeholde begreber

- Udstille begreber

- Skabe grundlag for succesfuld forretningsarkitektur 

og applikationsarkitektur gennem standarder

- Sikre at regler overholdes

Fokus for arkitekturen
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IT governance
- Et godt sted at starte på arkitektur arbejdet



Kort om organisationsgovernance
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IT governance
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Meta-model
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Hvor er vi, når vi snakker IT governance?



Målene for it-Governance - “Det lette salg”
Appellere til sund fornuft

De primære mål for styring af informationsteknologi er at (1) sikre, at 

investeringerne i it genererer forretningsværdi og 

(2) mindsker de risici, der er forbundet med it. 

Dette kan gøres ved at gennemføre en organisationsstruktur med 

veldefinerede roller for ansvaret for information, forretningsprocesser, 

applikationer, ikt-infrastruktur mv.

19-11-2018
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Målene for it-Governance – ”Det svære salg” 
Regler og politikker

19-11-2018
14

Gør ting på en mere optimal 

måde ved at gennemføre regler 

og politikker?

Problemet er

Folk bryder sig ikke om/ har 

ikke tid til nye regler og 

ændringer



Hvorfor er IT-Governance vigtigt?

 IT er gennemgribende og dyrt

 IT-Governance er den vigtigste faktor i at generere forretningsværdi af IT

 IT-Governance kan rent faktisk levere på det langsigtede ledelsesparadox; at 

opmuntre og udnytte medarbejders opfindsomhed, samtidig med at 

overholdelsen af den overordnede vision og principper overholdes.

Fremadrettet vil ITs indflydelse på virksomhedernes præstationer fortsætte med 

at vokse

Nye informationsteknologier bombarder virksomheder med nye 

forretningsmuligheder

Senior Management har begrænset båndbredde

Weill and Ross

19-11-2018
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Mekanismer for governance

Strukturer

Processer

Udvalg

Procedurer

Revision

Tværgående komponenter

Stand-alone komponenter
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IT Governance

Effektiv it-styring skal omhandle tre spørgsmål:

Hvilke beslutninger skal der træffes for at sikre en effektiv forvaltning af it?

Hvem skal tage disse beslutninger?

Hvordan skal disse beslutninger træffes og overvåges?

19-11-2018
17



19-11-2018
18

C
e
n
tra

lliz
e
d
   H

y
b
rid

  D
e
c
e
n
tra

liz
e
d

The IT governance arrangements matrix



19-11-2018 19



Hvem har beslutningsret? Weill& Ross 
identificerer fem styringsarketyper:
 Forretningsmonarchy - CxO niveau ledere, som en gruppe eller enkeltpersoner Inkluderer exec. 

 IT-Monarki - Enkeltpersoner eller grupper af it-direktører

 Federal - Delt af C-niveau ledere og mindst en anden gruppe. En kombination af ledende medarbejdere, 
it-direktører, forretningsenhedsledere, forretningsprocessejere og slutbrugere

 IT-Duopoly - IT-ledere og forretningsenhedsledere eller forretningsprocessejere

 Feudal - Forretningsenhedsledere eller deres delegerede

 Anarki - Hver enkelt forretningsprocesejer eller slutbruger

Summeøvelse 15 min Fordele/ulemper ved hver set-up

Skal tilpasses din egen organisation

19-11-2018
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Beskriver nuværende
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Fire stadier af arkitekturmodenhed

1. Business Silos arkitektur: hvor virksomheder 

ønsker at maksimere individuelle 

forretningsenhedsbehov eller funktionelle behov

2. Standardiseret teknologiarkitektur: IT-effektivitet 

gennem teknologi standardisering og i de fleste 

tilfælde øget centralisering af teknologiledelse

3. Optimeret Core-arkitektur: 

Virksomhedsdækkende data- og 

processtandardisering jf. unification.

4. Business Modularity Architecture: hvor 

virksomheder administrerer og genbruger løst 

koblede IT/forretningskomponenter for at bevare 

globale standarder.

19-11-2018
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Modenhedsmodel



5. Stadie - Dynamic venturing
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Modenhedsmodel

Nuværende

Ønsker til fremtiden

Modenhedsmodel



Graden af fleksibilitet
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Modenhedsmodel
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Looks can be deceiving
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Hjælpeprocesser
IT governance er "En integreret del af corporate governance og adresserer, definitionen og implementeringen af processer, strukturer og 

relateret mekanismer i organisationen, der gør det muligt for både erhvervslivet og it-medarbejderne at udføre deres ansvar til støtte for business 
/ it alignment og skabelse af forretningsværdi fra IT aktiverede investeringer ". 

Van Grembergen og De Haes (2009)

• IT-investeringsgodkendelsesprocessen

• Arkitektur undtagelsesproces

• SLA - Aftale på serviceniveau

• Chargeback

• Projektsporing

• Formel sporing af forretningsværdi

19-11-2018
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IT-investeringsgodkendelsesprocessen

Hvorfor:

IT er dyrt / gennemgribende

Investeringer definerer virksomhedens intentioner

Hvordan:

Standard processer

Udfordringer: ?

Summe øvelse

19-11-2018
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IT investment approval process
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Chris Potts

investringsm

odel
Den ”gamle” 

måde
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Arkitektur undtagelsesproces

Hvorfor:

En af måderne en organisation lærer på

Håndtere SkyggeIT

Hvordan:

Følg eller forklar

Udfordringer: ?

Summe øvelse

19-11-2018
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http://www.itselector.nl/2013/10/how-to-select-business-software-according-to-gartner/

Hjælpeprocesser
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Source: https://www.linkedin.com/pulse/shadow-what-you-dont-know-can-hurt-catherine-a-casey-ceds-

Hjælpeprocesser



SLA - Aftale på serviceniveau

Hvorfor:

Afklare kravene i forretningsenhederne. 

Fører til lavere omkostninger og bedre udnyttelse af it-ressourcer

Hvordan:

Ved forhandlinger mellem it-service enhed og forretningsenhed

Udfordringer: ?

Summe øvelse

19-11-2018
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Chargeback - Tilbageførsel

Hvorfor:

Forretningsenhed IT-omkostninger afspejler brugen af fælles tjenester

Hvordan:

Ved at forstå omkostningerne ved it-tjenester (Chargeback kan arbejde 

med SLA)

Udfordringer:?

Summe øvelse

19-11-2018
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Projektsporing

Hvorfor:

Hvad sker der med vores investering

Hvordan:

CMM, dashboards eller kvantitative tilgange

Udfordringer: ?

Summe øvelse

19-11-2018
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Kommunikationsmetoder

Formelle udvalg

Arbejde med mennesker

Kommunikation værktøjer

19-11-2018
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Spørgsmål til at spørge dig selv - Har vi brug for det?

 Forbedrer dine IT-kapaciteter din konkurrenceevne?

 Har ledere i hele din organisation anerkendt deres 
ansvar for effektiv forvaltning og brug af it? - Eller 
antager de, at it-afdelingen vil styre IT?

 Er dine it-investeringsmål målrettet strategiske 
prioriteter? - Eller spilder din virksomhed ressourcer på 
forskellige taktiske initiativer?

19-11-2018
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Øvelse –
Definere jeres styreform – Hvem er hvem?
hvordan ser din matrix se ud nu?
hvordan skal den se ud?

19-11-2018 43

Beslutningsområder

It-

principper

It-arkitektur It-

infrastruktur 

strategi

Forretnings 

applikations 

behov

It 

investeringer

Inp

ut 

Beslut Input Beslut Input Beslut Input Beslut Input Beslut



IT governance skal

1 Etablere beslutningsret og ansvarlighed

2 tilskynde ønskelig adfærd i brugen af it

Med det formål at levere forretningsværdi

In conclusion 19-11-2018
· 44



Cobit 5 19-11-2018
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The Cobit 5 goals cascade 19-11-2018
46

Interessenternes behov er påvirket 

af en række drivere, fx strategiske 

ændringer, et skiftende 

forretnings- og lovgivningsmiljø og 

nye teknologier
Cobit 5



CoBit og andre rammeværker
19-11-2018
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Cobit 5



Gentofte Kommune
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Hvorfor vil vi lave noget om? – ændrede ramme og vilkår

Genrelle trends Nye krav til it-organisationen i GK =

Økonomisk "minus"-vækst i 

Gentofte Kommune og offentlig 

sektor

It-organisationen skal levere "mere for 

mindre"

Effektivisering

Rekrutteringsproblem (alderstung 

organisation og små 

ungdomsårgange)

Undgå kompetence øer 

veldokumenterede processer og systemer 

Dokumentation

Flere "digitalt indfødte" med nye 

forventninger til individuel 

tilpasning

Nye arbejdsformer (sociale medier, 

personlige netværk, nye adgang til 

løsninger, brug af udstyr mv.)

Overblik

En offentlig sektor med løbende 

organisatoriske ændringer

Understøtte løbende forandring 

organisering, opgaveportefølje og rammer. 

Agilitet

Fra Betjening til selvbetjening It bliver forretningens mest værdifulde 

service – it-organisationen skal ikke bare 

understøtte men kunne være drivende ift. 

denne udvikling.

Struktur 
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19-11-2018 50EA & ANDRE KEY MANAGEMENT DISIPLINER I 
GENTOFTE I

Prince2

ITIL

MSP – Programledelse

PPM – porteføljestyring

EA

It 
overblik

Proces 
overblik

Styrings 
struktur

Princip 
katalog

EA Team

GEAP Team:

-Governance

-EA

-Porteføljestyring

Gentofte Kommune
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Projektplan for EA arbejdet i Gentofte

Governance ITIntro EA F + IT

Governance F

Kortlæg processer MigreringsplanGap

Pilot i Genvej og GIS for EA

Kortlæg systemlandskab

Udfør to-be

Vision og strategi PrincipperGovernance 

EA Gentofte

Governance struktur for Gentofte version 1.0

Principper for Gentofte version 1.0

Systemkortlægning for Gentofte er i gang  (CMDB)

Evaluering af 

Pilot

Pilot i skole?

Januar 2012 Februar 2012 Marts 2012

Start Fellows

Intro KG

Intro LG + IT Governance Fellows Princip Fellows

Governance KG

April 2012

PPP Fellows

Porteføljestyringsmodel for Gentofte version 1.0

Maj 2012

PPP F

PPP IT

Princip F

Princip IT

Princip KG PPP KG

Portefølje

Slutmøde Fellows

GOVERNANCE PRINCIPPER PORTEFØLJEOPSTART

Gentofte Kommune
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DOKUMENTERING                       EA TEAM

GAP

PRINCIPPER, STYRING & FORANDRINGSLEDELSE

FORANDRING

Trends/tendenser Kommunens strategi

Fremtidig arkitektur

•Strategi

•Forretning

•Teknik

Rammerne for EA arbejdet (budget, ressourcer, kompetencer etc.)

Nuværende 

arkitektur

•Strategi

•Forretning

•Teknik

Gentofte Kommune



GOVERNANCE
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19-11-2018 54Nuværende Governance struktur i GK (2012)

Direktionen

EA program 

Etablering af EA, 

Governance struktur, 

Principkatalog og 

Porteføljestyring samt 

koordinering med andre 

strategiske initiativer i GK.

Bestyrelsen

Ad hoc styregruppe

etableres efter behov

ved enkelte projekter.

Programmer

Afdelinger Opgaveområder

Projekt

-Business Intelligence

-Strategisk IT

-Borgervendte

-Service i udvikling

-Skole

Institutioner 

Gentofte Kommune



19-11-2018 55Mulig fremtidig Governance struktur i GK

Direktion

Bestyrelse

Programmer

GEAP Team

GEAP Board

Afdelinger InstitutionerOpgaveområder

Rådgivende/koordinerende/ 

beslutningseksekverende funktion

Besluttende funktion

Portefølje

CMDB

Principper

Digit. 

konsulent

Projektgruppe

Udførende funktion

It ledelse

Forretnings 

repræsentant

Projekt ejer

Seniorleverandør 

Seniorbruger 

GEAP Team i 

DU

Projektstyregruppe
Leverance godkendende funktion

Projektleder

Projekt Team

Gentofte Kommune
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Governance model for Gentofte – af Steen Deth

Beslutningsområder

It-principper It-arkitektur It-infrastruktur 

strategi

Forretnings 

applikations 

behov

It investeringer

Input Beslut Input Beslut Input Beslut Input Beslut Input Beslut

Direktion (x) (x) (x) x x

EA styregruppe x x x x x (x) x x

Programledere x x x x x

It-afdeling x x x x x x

Forretningen x x x (x)

Gentofte Kommune
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IDE MODNING
Mål & 

opfølgning
GENNEMFØRELSE

Opstart Analyse Aftale Udvikling Test 

& drift

Projektafslutning & 

Evaluering

Drifts- og systemejerorganisation overtager

Produkt

Projekt

Prince2
Evt. modne foranalyse

PID

- BC

- Budgetanalyse

- Interessentanalyse

- Etc.

Light

foranalyse

Porteføljeledelse og 

programleder eller

Afdelingsleder evaluerer 

det nye system

- Værdi?

- Besparelse?

Pipe-line

Drifts- og systemejerorganisation involveres

Porteføljeledelse overtager

Gentofte Kommune

GEAP



Kendetegn
Hurtig tilbagebetaling/eller ingen
Hurtig exit
Levetid typisk ½- 3 år
Planlægningshorisont: Måneder
Hele tiden løbende tilpasninger og nye versioner
Agil udvikling
Åben innovation

Krav
Ingen support fra It
Skyen (Cloud)
Ingen ændringer af it-arkitekturen
Eventuel godkendelse af lokal ledelse

Kendetegn
Relativt hurtig tilbagebetaling
Exit-strategi vigtig
Ofte tilpasninger og nye versioner
Levetid typisk 3-6 år
Planlægningshorisont ~ 1 år
Agil udvikling eller mix af agil og traditionel udvikling
Individuel tilpasning for netop at differentiere

Krav
Begrænset support fra It
Brug af eksisterende server 
Mindre ændringer af it-arkitektur
Godkendelse af lokale ledelse

Kendetegn
Langtids investering
Lang planlægningshorisont, ofte flere år
Levetid typisk +7 år
Fundament for de øvrige lag = stabilt
Samme leverandør/version i længere tid
Traditionel, langsommelig udvikling 
Høj grad af kvalitetssikring og høj grad af sikkerhed
Burg af standardsystemer og tilrettet processer
Fællesoffentlige eller -kommunale projekter

Krav
Support fra It
Brug af fælles servere
Godkendelse af It 
Godkendelse fra EA styregruppe
Større ændringer af it-arkitektur

IN
N

O
V

A
TI

O
N

D
IF

F
E
R

A
N

TI
E
R

IN
G

S
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N
D

A
R
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Krav
Ingen support fra It
Skyen (Cloud)
Ingen ændringer af it-arkitekturen
Eventuel godkendelse af lokal ledelse

Kendetegn
Her testes  nye mulige løsninger
Finansieringspulje / 2 måneders test tid
Evaluering – videreføres i underliggende lag eller droppes.

TE
S
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19-11-2018 59Beslutningsstruktur for Innovation/Test 

IDE MODNING
Mål & 

opfølgning
GENNEMFØRELSE

Opstart Analyse Aftale Udvikling Drift Nedlukning

Lokal ledelse

GEAPGEAP GEAP

Pga. videndeling

Pga. dobbelte løsninger
IT

For selvom forretningen siger at de

kører det udenom it, så

kommer de alligevel når det brænder

på… hvad gør vi her?

Gentofte Kommune

IT + = It og forretning repr. (GEAP styregruppe)

GEAP = Projektkontor i DU (GEAP projektkontor)

Firkant = Godkendelse

Cirkel = Rådgivning



19-11-2018 60Beslutningsstruktur for Differentiering
Gentofte Kommune

IT + = It og forretning repr. (GEAP styregruppe)

GEAP = Projektkontor i DU (GEAP projektkontor)

Firkant = Godkendelse

Cirkel = Rådgivning



19-11-2018 61Beslutningsstruktur for Standard 

IDE MODNING
Mål & 

opfølgning
GENNEMFØRELSE

Opstart Analyse Aftale Udvikling Drift Nedlukning

Jura + IT

Jura + IT

IT +

IT +

IT +

GEAPGEAP

GEAP

GEAP

GEAP

For. + IT

IT +

IT + = It og forretning repr. (GEAP styregruppe)

GEAP = Projektkontor i DU (GEAP projektkontor)

Firkant = Godkendelse

Cirkel = Rådgivning

IK

IK

Gentofte Kommune



Farlige – Svære spørgsmål

• Kan vi kræve at alle projekter skal meldes ind til IT, selvom de ikke kræver 

support og drift fra it? (erfaringen er at de alligevel ender med at komme 

ned til IT når det brænder på!)

• Vurderingskriterier for godkendelse i vores governance model? (værdi, 

principper, appliance, økonomi etc.?)

• Kommunikation – kan vi på hver af de 3 workshops løbende bruge 30 min 

på Kommunikation

19-11-2018 62Gentofte Kommune



Hvorfor er IT governance et godt 
sted at starte?

Det kan skabe struktur for IT

Det kan skabe værdi af IT

Det kan skabe bedre integration til forretning

Det måske nemmere, for andre, at forstå end arkitektur 
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ARKITEKTURSCREENING
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Arkitekturscreeningen gennemføres som led i at vurdere om et givet system skal anskaffes.  

Forudsætningen for screeningen er 

 Der er lavet en forvurdering 
Dels for at afgøre om der overhovedet er behov for en screening; dels for at få en foreløbig 
vurdering af hvad der kan være kritisk – set med it-arkitekturbriller – ved systemet 

 Man er ved at anskaffe et konkret system ; dvs. før man går i gang med at udarbejde en kontrakt 
Screeningen giver et grundlag for at valget af et konkret system   

 Man står overfor at foretage en større opgradering af systemet 

Formålet med screeningen er at vurdere hvordan og i hvilken udstrækning systemet lever op til vores 
arkitetekturprincipper. Screeningen er forudsætningen for at kunne beregne teknisk gæld og udarbejde 
en følg og forklaring på systemet. 

Systemer og anskaffelsessituationerne er meget forskellige. Derfor skal denne guide naturligvis tilpasse det konkrete 
system og den konkrete anskaffelsessituation. 

 

GUIDE TIL ARKITEKTURSCREENING Aalborg kommune

http://info.rammearkitektur.dk/index.php/Arkitekturstyring-_og_screening_i_Aalborg_Kommune
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Er der behov for en screening?

Det er ikke altid meningsfyldt eller nødvendigt at gennemføre en arkitektur screening.

De følgende retningslinjer er parallelle med de retningslinjer, der gælder for vurderingen af et system i henhold 
til Persondataforordningen.

 Hvis det er helt nyt system på en ny kontrakt:
Så er der behov for en arkitekturscreening og en persondatavurdering

 Hvis systemet er et eksisterende system, hvor der bare foretages en ren kontraktforlængelse uden tekniske 
ændringer:
Så er der ikke behov for en arkitekturscreening eller en persondatavurdering

 Hvis det er et eksisterende system, hvor kontraktforlængelse indeholder væsentlige tekniske ændringer:
Så er der behov for en arkitekturscreening og en persondatavurdering

 Hvis der er tale om en større opgradering af systemet på en eksisterende kontrakt: 
f.eks. ny platform, indførelsen af en mobil eller web-adgang, systemet flyttes fra egen drift ud i skyen. 

Så er der behov for en arkitekturscreening og en persondatavurdering

Er du i tvivl, så spørg din Persondatakontaktperson eller forvaltningens IT-arkitekt.

GUIDE TIL ARKITEKTURSCREENING Aalborg kommune
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Sammensæt det rigtige hold
Normalt vil det være forvaltningens it-funktion, der står i spidsen for at gennemføre 
arkitekturscreeningen.

Men herudover bør følgende inddrages 
 Repræsentanter for systemejeren/forretningen med faglig viden 
 Tekniske specialister fra IT-centret og IT & Digitalisering

 Repræsentanter fra andre forvaltninger og/eller afdelinger. 
Særligt hvis systemet indgår i et samlet serviceforløb, hvor andre også spiller en væsentlig rolle for 
borgerens samlede servicerejse. 

GUIDE TIL ARKITEKTURSCREENING Aalborg kommune
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Inddrag leverandøren
Leverandøren bør informeres om at vi laver en arkitekturscreening

 For det første er det god og fair leverandør styring og samarbejde. 
 For det andet indgår screeningerne jo i vores valg eller fravalg af systemet. Derfor det væsentligt 

for ligebehandlingsprincippet og gennemsigtigheden i vort valg, at leverandørerne er inddraget.
 For det tredje kan screeningen medføre behov for at der indarbejdes krav til it-arkitekturen i 

kontrakten. Det er alt andet lige lettere, når leverandøren har været med i dialogen fra starten
 For det fjerde vil dialogen med leverandøren betyde, at de fremadrettet får indsigt i hvilke 

grundlæggende krav vi stiller til vores systemer. Dermed vil leverandøren kunne begynde at 

tilrettelægge deres udvikling derefter. Vores krav er i øvrigt meget identiske med de krav som 
andre kommuner stiller. Så det er ikke specialudvikling til Aalborg Kommune, vi kræver af 
leverandøren

Leverandøren bør også have adgang til at se og kommenterer den endelige screening og følg og 
forklar dokumentet.
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Skaf materialer og beskrivelser af systemet

Normalt vil det standard materiale vi får fra leverandørerne ikke være tilstrækkelige og dybtgående 
nok til at kunne foretage en kvalificeret screening.

Noget af materialer, der kan være relevante er og som bør være tilstede før opstarts workshop er:
- Beskrivelse af eller viden om borgerens servicerejse og de forretningsgange systemet skal 

understøtte og indgå i – såvel hos systemejerne som hos samarbejdspartnerne i og udenfor 
kommunen

- Dokumentation for systemet
- Dokumenter, der beskriver systemets tekniske opbygning og tekniske forudsætninger
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Forslag til et standard forløb

Alle systemer og anskaffelsessituationer er som nævnt forskellige. Derfor skal dette standardforløb 

naturligvis tilpasse den konkrete situation. 

Aktivitet Deltagere Formål Resultat

Opstarts workshop

1- 2 timer

Alle relevante 

interne interessenter

- Skabe fælles forståelse for 

formålet med screeningen

- Skabe en fælles forståelse for 

systemets formål og dets 

kontekst og sammenhænge 

med andre forretningsområder 

og systemer

- Gennemgang af systemet og 

materialer 

- Foreløbig 

screenings rapport 

- Liste over 

spørgsmål til 

leverandøren

Workshop med leverandørerne 

2- 4 timer 
Relevante interne 

interessenter 

Repræsentanter fra 

leverandørerne

- Besvarelse af spørgsmålene  til 

leverandørerne

- Drøftelser med leverandøren 

om systemets arkitektur

- Revideret 

screeningsrapport 

- Eventuelt flere 

spørgsmål til 

leverandøren

Afslutningsworkshop 

1- 3 timer 

(behov for denne workshop afhænger af situationen)

Alle relevante 

interne interessenter

- Gennemgang og godkendelse 

af forslag til endelig 

screeningsrapport

- Udarbejdelse af følg og forklar 

rapport og teknisk gæld

- Endelige 

screeningsrapport 

- Endelig 

screeningsrapport 

sendes til 

leverandøren til 

kommentering

Evt. Indarbejdelse af leverandørens kommentarer i screeningsrapporten og  følg og forklar Projektlederen - Sikre leverandøren en fair 

behandling og en 

gennemsigtig proces

- Revideret 

screeningsrapport 

og teknisk gæld 
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Journalisering i eDoc

Alle dokumenter, der bliver udarbejdet forbindelse med en 
arkitekturvurdering skal journaliseres i eDoc og opmærkes med eDoc
#hashtags.

Der er lavet en særlig vejledning til dette. (Dokumentnr: 2017-026723-12)
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Teknisk gæld opgøres som en sammenfattende vurdering af om systemet lever op til Aalborg 
Kommunes IT-arkitekturprincipper. Vurderingen foretages med udgangspunkt i den gennemførte 
screening og/eller vurdering. Man kan m.a.o. ikke opgøre den tekniske gæld uden en forudgående 
screening/vurdering. 
Der benyttes en vurderingsskala fra nul til fire:
0 Systemet har ingen eller kun ubetydelige afvigelser i forhold til arkitekturprincippet
1 Systemet har mindre afvigelser, som vi kan leve med
2 Systemet har afvigelser, men disse kan udbedres inden for en overskuelig tidsramme og økonomi
3 Systemet har alvorlige afvigelser, der dog kan udbedres, men med betydelige investeringer
4 Systemet lever på ingen måder op til arkitekturprincippet og det vil være meget
omkostningskrævende og tidskrævende at bringe systemet i overensstemmelse med princippet
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