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Produktorientering,

- Kva vi har gjort, 

- kvifor vi har gjort det vi gjorde, 

- og kva vi lærte (fallgruver vi falt i, så kanskje du 
kan slippe unna  )
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Mine tips og topp tre takeaways

1. Bruk tid på å bygge ein god 
teamkultur, bruk tid på 
kunnskapsdeling, felles 
kompetanseløft, informasjonsflyt og ta 
vare på folkene

2. Bruk nokon av dei anerkjente smidige 
prinsippene, mine favoritter er Retro 
og Postmortem

3. Tenk "Produkt" istedenfor "Prosjekt"
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Vårt Oppdrag
Én person, én identitet i Politiet, 
Norge, Schengen og EU 
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Schengensamarbeidet





Produktorientering,

- Kva vi har gjort, 

- kvifor vi har gjort det vi gjorde, 

- og kva vi lærte (fallgruver vi falt i, så kanskje du 
kan slippe å falle i  )
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Ledelse i en smidig verden
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Ledere setter retning 
og mobiliserer for 
resultater

Ledere tilrettelegger og 
fjerner hindringer for at 
medarbeidere kan ta 
ansvar og levere verdi

Sånn ser 
fremtiden ut

Hva kan jeg 
gjøre for deg?

Vise 
sårbarhet
Ta ansvar 

for feil
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Automasjon og innovasjon

Side 1224.01.2023



Viktigste endringer:

Produktorientering – tverrfaglig team 
med helhetlig ansvar, kontinuerlig 
utvikling og den som utvikler er den som 
produksjonsetter

Brukerinvolvering, samhandling og 
kompetansedelings-arenaer

Teknisk løft med ny plattform, simulator 
og automatisert testing
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Retro – dvs

• Vi har prøvd litt 
forskjellig, men:

• Fast, regelmessig 
møte

• Kva var bra?

• Kva kan vi gjere
betre?

• Avstemning for 
oppfølgningspunkter

Bilde: https://www.desuvit.com/wp-content/uploads/2021/04/RESTROSPECTI-VE.png Side 1424.01.2023



Postmortem

• Dato:

• Forfattere:

• Status:

• Oppsummering:

• Oppfølgning:

• Funksjonelt problem:

• Årsak til problem:

• Dette sjekket vi / Lessons
learned:

Google - Site Reliability Engineering (sre.google) Side 1524.01.2023



Produktorientering,

- Kva vi har gjort, 

- kvifor vi har gjort det vi gjorde, 

- og kva vi lærte (fallgruver vi falt i, så kanskje du 
kan slippe å falle i  )
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Framoverlent BrukerfokusSamarbeid
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Hva ønsker vi å oppnå? 

Fokus: verdi for brukere

Oppnå stort gjennom små steg
Tenke stort, starte smått, lære raskt

Selvstyrte tverrfaglige team 
Organisert basert på behov

Tillitsbasert kultur
Trygghet til å eksperimentere, 
utfordre og feile raskt 

Lærings- og delingskultur
Vi blir aldri ferdig med å forbedre! 

Bygge de riktige tingene
Produkt i stedet for Prosjekt
Verdi  i stedet for milepæler

Bygge tingene riktig 
Minimal viable compliance

Kontinuerlig fokus på teknisk 
forbedringer 
Gå saktere for å gå fortere 



Psykologisk trygghet i team
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Setter pris på diskusjon

Selvstyrte tverrfaglige team 
organisert basert på behov

Ønsker å høre hva andre 
i teamet har å si

Tør å spørre andre om hjelp

Tillate at noen gjør en feil, 
uten at det blir brukt mot dem

Tør å gi mer av seg selv 
i møte med andre

?
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Verdikjedeanalyse



Side 2224.01.2023

DON´T DEMAND PERFECTION. 
BUT INSIST ON CONTINUOUS 

IMPROVEMENT. 

(ANONYMOUS) 



https://medium.com/swlh/agile-software-in-the-real-world-responding-vs-planning-ade5c2ee8692 Side 2324.01.2023



Produktorientering,

- Kva vi har gjort, 

- kvifor vi har gjort det vi gjorde, 

- og kva vi lærte (fallgruver vi falt i, så kanskje du 
kan slippe å falle i  )
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Prioriter!

• For mykje i prosess 
samtidig? 

• Det går ikkje –
utvikling går faktisk  
saktere og folk blir 
utslitt. 

• Våg å være tøff i 
prioriteringene!
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Undervurdere kompleksiteten

• Her har vi gått på mange 
smeller!

• "Alt henger saman med alt"

• Sett av tid til å nøste opp i 
avhengigheter, diskutere og 
dra lærdom av erfaringer

• Bruk av retro og postmortem
er gull verdt for å skjønne 
samanhengar!

https://makeameme.org/meme/one-does-not-58fb8ba923 Side 2624.01.2023



Prosjekt vs Produkt

• Vi har operert med 
ulike 
behandlingsmåter ut 
frå kven som er 
bestiller

• Det løsna først når vi 
klarte å finne ein god 
metodikk som 
benyttes ulike 
oppgåver som løses i 
teamet

https://themodestack.com/wp-content/uploads/2019/01/tree-swing-project-management-large2.jpg Side 2724.01.2023



Mine tips og topp tre takeaways

1. Bruk tid på å bygge ein god 
teamkultur, bruk tid på 
kunnskapsdeling, felles 
kompetanseløft, informasjonsflyt og ta 
vare på folkene

2. Bruk nokon av dei anerkjente smidige 
prinsippene, mine favoritter er Retro 
og postmortem

3. Tenk "Produkt" istedenfor "Prosjekt"
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Spørsmål og 
kommentarer?
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