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Veldig raskt tilbakeblikk…



For de fleste av oss som leverer software…

var det 

de gule lappene 

som fort ble 

i fokus…



For de som forsøker å kjøpe software….

Var det ganske 

vanskelig å forstå 

hva de kjøpte 

til hvilken pris…



Utfordring: 

Smidig ble introdusert som en utviklermetode 

uten god forankring mot forretningsverdi



Smidig handler om å øke konkurranseevnen...

Prinsipp nr 1: 

Satisfy Customers Through Early & Continuous 
Delivery

Prinsipp nr 1: 
• Satisfy Customers - through giving them 

what they desire – as soon as possible and 
keep the good stuff coming (#3)



Lean startup – rask respons og endring

Build

MeasureLearn

Implementer –

få produktet ut til kundene

Test –

Fikk vi den responsen vi trodde?

Hva kan vi lære av 

tilbakemeldingen? 

Hva må evt endres?



Design thinking

Forretnings-

verdi

Bruker-

behov
Teknologi



Alle disse tilnærmingene har noen tydelige 

fellesnevnere



Brukernes behov og respons som gullstandard

Rask tilbakemelding og endring

Iterasjoner  - syklisk jobbing

Hva må vi fokusere på?



Satisfy your end users –

through giving them 

what they desire –

as soon as possible 

and keep the good 

stuff coming



Lykke til!

mselle@microsoft.com
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