


succes med dine digitale produkter.



• Baggrund i embedded software udvikling 

• Har arbejdet med agil projektstyring de 
seneste fire år 

• Arbejder som agil projektleder hos Jayway 
by Devoteam

Lidt om mig.



Malmö. Stockholm. Copenhagen. Halmstad. Silicon Valley

Hos Jayway laver vi skræddersyede digitale løsninger for vores kunder. 

Vi kombinerer vi kreativitet og teknologi og udvikler løsninger i agile forløb 
for at maksimere værdiskabelsen for vores kunder.

Jayway by Devoteam.



• Nye muligheder for værdiskabelse 

• Nye touchpoints og kanaler for data  

• Kan skabe en sammenhængende, personlig og relevant brugerrejse 

• Kan hjælpe dig til at differentiere dig i markedet 

Dem der formår at gribe mulighederne kan styrke deres forretning.

Hvorfor er digitale produkter så vigtige?



At lykkes med digitale produkter er hamrende svært.  

I dette webinar giver jeg mit bud på nogle af de vigtigste 
grundsten for at få succes med sine digitale produkter.Formål.



Udviklingen af nye digitale produkter er et komplekst foretagende fyldt med uvished. 

ved du eller antager du?

Hvad vi forestiller os Virkeligheden



vejen til digital succes.



the right focus.

source: https://www.successwithcrm.com/customer-centric



Fordi det er dyrt at løse det forkerte problem - eller at løse det rigtige problem forkert. 

define.

Research Workshops Prototyping Vision Test



Fordi produktudvikling er baseret på hypoteser og antagelser.

prove.

Hurtige iterationer Prototypes og MVP’s Data, data, data Lær



Fordi verden forandrer sig.

evolve.

Planlæg Byg Deploy Lær Iterer



• I mange organisationer drives produktudviklingen gennem projekter.  

• Projektformen er ikke problemet - det er mindsettet

fra projekt til produkt.

Product lifecycle

Project Project Project Project



projektleder trekanten.

Scope

Tid Budget

BudgetTid

Scope

Fastlagt

Estimeret

Traditionel projektstyring Agil projektstyring



Leverance af værdi

Risiko

Traditionel projektstyring Agil projektstyring

agil projektstyring.



• Udbredelsen af et produkt mindset er en svær øvelse, der kræver meget af 
organisationen 

• Produktejerskabet kan placeres hos en PO, men det står stærkest når der er et tydeligt 
produktejerskab i teamet

produkt ejerskab



For at udvikle succesfulde digitale produkter kræver det en organisation der 
er optimeret efter at eksekvere. 

kan du eksekvere?



hvad optimerer du efter?
Dev team

Produkt A Produkt B Produkt C

Strategy Dev team Marketing

Produkt Flow enhed



Gennemløbstid og udnyttelsegrad.
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Udnyttelsegrad af ressourcer0% 100%

This is Lean af Niklas Modig



1. Lang gennemløbstid 

2. Mange flow enheder in progress 

3. Mange restarts for hver flow enhed 

Paradoks: En organisation der 
optimeres efter en høj 
udnyttelsesgrad, bruger meget tid på 
arbejde, der er afledt af at have en 
høj udnyttelsesgrad 

paradokset omkring høj udnyttelsesgrad.

This is Lean af Niklas Modig



Et godt og simpelt værktøj er cumulative flow 
diagrammer

mål din fremdrift.

Cycle time

Lead time

WIP



• Arbejd med et fokus på de problemer du løser for kunden 

• Fokuser på hurtigt at validere de vigtigste antagelser, som dit produkt bygger på 

• Adopter en produktorienteret tankegang med tydeligt forankret produkt ejerskab 

• Etabler en organisation, der er optimeret mod at nedbringe gennemløbstiden for dine 
produkter 

• Mål og visualiser din eksekveringsevne - og dine forbedringer

opsummering.



Questions.



thanks.


