Verksamhetsarkitekturakademin
Ger dig verktygen för att kunna hantera
komplexa verksamhetsutmaningar

Verksamhetsarkitektur handlar om att på
ett strukturerat sätt genomföra effektiva
förändringar.
Detta sker genom att belysa verksamheten ur
många olika perspektiv med hjälp av modeller,
för att få insikter baserade på fakta, samt för
att kunna fatta rätt beslut och genomföra rätt
förändringar, på rätt sätt.

Utbildningsbeskrivning
Verksamhetsarkitekturakademin är en
certifierande utbildning, där du lär dig hela
bredden av en verksamhetsarkitekts arbete.
Den riktar sig till dig som har som ambition att
arbeta som verksamhetsarkitekt, vill förbättra
samarbetet med dessa eller behöver förstå
verksamhetsarkitektur för att kunna förbättra ditt
arbetssätt i en annan disciplin.

Målgrupp
Utbildningen passar dig som är verksamhetsarkitekt och vill bredda din kunskap och arbeta
mer agilt med arkitektur – The Architecture way.
Den passar även dig som är exempelvis
lösningsarkitekt, kravanalytiker, verksamhetsutvecklare, produktägare eller tjänstedesigner.
För att kunna tillgodogöra dig det omfattande
innehållet, är det lämpligt att du har några års
arbetslivserfarenhet.

“Jag har erfarit när
mängder av tid och
pengar slösats på
verksamhetskartläggning
som aldrig kommit till
användning. Tricket är
att använda rätt metod,
i rätt mängd, vid rätt
tillfälle – något jag lärt
mig på VA-akademin.”
Johan Wetterholm,
Chef Digitala Tjänster,
Bostadsförmedlingen

Vill du anpassa
utbildningen för din
organisation?
Utbildningen kan även
genomföras på plats hos er,
digitalt eller i hybrid form.

Verksamhetsarkitekturakademin

Upplägg
Utbildningen, som sker digitalt, har sex obligatoriska
utbildningstillfällen á cirka 7 timmar (13-20), varav
två timmar i slutet av varje tillfälle är avsatt för
gruppövningar. Ett tillfälle per månad, där självstudier
och inläsning tillkommer utöver schemalagd tid.
För att bli certifierad krävs att du har tagit del av alla
sex obligatoriska utbildningstillfällena, deltagit i samtliga
gruppövningar och genomfört en godkänd presentation
vid examen.

Innehåll

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med
400 anställda. Med kontor på sex orter i Sverige guidar vi företag
och organisationer i det digitala landskapet.
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