Smidig i bibliotek
– Et nettkringlastet kåseri jeg holdt hos Biblioteksentralen 13.
oktober 2021
Av Jørgen Schyberg
Morn morn. Jeg heter Jørgen, og jeg jobber til daglig med masse forskjellige digitale
greier i Nasjonalbiblioteket. Jeg skal straks snakke om det jeg har blitt spurt om å
snakke om, men jeg begynner med et par digresjoner. For dette skal faktisk være et
slags morgenkåseri.
For selv om dette her ikke skjer live med publikum i salen, men på hjemmekontoret
der jeg har tilbragt så altfor mange dager det siste året, så er dette kåseriet likevel
gjort helt live.
Jeg kunne ha spilt inn en video på forhånd. Dere hadde ikke merka forskjellen, jeg
kunne ha sovet en halvtime lenger i dag, og så kommet og møtt dere sånn litt over
halv ti for eventuelle spørsmål.
Men for å parafrasere en søttitallsreklame: «This is live. This is not Memorex.»
Så morn morn, som Anne-Cath. Vestly ville ha sagt det.

Morgenkåseriet som kulturarvformat
Kåseri er jo en litt koselig litterær sjanger som kanskje noen av dere som jobber i
bibliotek har et mer hjertelig forhold til enn mange av dagens mediekonsumenter.
Om jeg som fjortis-pappa skulle forklart min egen sønn hva et kåseri er, så ville jeg
kanskje forklart at det ligner litt på om du var en youtuber som skulle lage en ny
video om ett eller annet, bare at du velger et tema som du snakker om uten at du
verken spiller Minecraft live mens du snakker eller regisserer et stunt der du smaker
på sterke krydder mens du tar backflip. Du bare prater.

Faksimile fra Aftenpostens nettside, 11. desember 2011:

For jeg er såpass gammal at jeg tilhører den generasjonen som vokste opp med
morgenkåseriet på NRK Radio som et fast morgenrituale. Den tradisjonen varte fra
1968 til 2012. Ebba Haslund og Johan Borgen har morgenkåsert, men det var før jeg
var gammal nok til å lytte. Men jeg savner Ivar Eskeland. Jeg savner Odd Børretzen
og Øyvind Thorsen som radiokåsører. Are Kalvø fant sin form i Morgenkåseriet.
Marie Simonsen og Andreas Hompland var mer kjente for meg som frokostfilosofer
enn som aviskommentatorer. Og min kåsørcrush på Agnes Ravatn inntraff allerede
første gang jeg hørte henne kåsere på NRK P2, og holdt seg helt til jeg tilfeldigvis
var DJ på en sommerfest hos Samlaget og blei starstruck og av hensyn til egen
mentale helse la crushen i skuffen.

Om hvorfor jeg snakker til dere i dag
Det var jo ikke kåseriet som sjanger jeg skulle snakke om i dag. Jeg skal snakke om
Smidig. For en dag tidlig i september kom det en epost fra Biblioteksentralen til
sjefen min, som heter Trond:
Hei Trond. Vi holder på med en ny serie digitale frokostseminarer som vi skal
holde her til høsten. I den forbindelse ønsker vi å lage et frokostseminar om
agile metoder i bibliotek. Det skal være en inngang til å skjønne hva agile
metoder egentlig er. Ansatte i bibliotek hører ofte ord som Scrum og agile
metoder, men de fleste vet ikke helt hva disse begrepene innebærer.
Biblioteksentralens hovedfokus er at vi fremover skal satse mer på tjenester
som utviklingspartner i stedet for ferdige produkter. Derfor hadde det vært
interessant å ha et frokostseminar som handler om noen av de metodene
man bruker innen digital utvikling. Og du er jo digital direktør og har jobbet
mye med metode. Målgruppen er ansatte i biblioteker. Det kunne vært
interessant med et frokostseminar som gir et innblikk i agile metoder med
Nasjonalbiblioteket som eksempel.
Sjefen min gikk rett til meg. Heldigvis er vi endelig tilbake på kontor-kontoret nå, så vi
kunne ha en muntlig samtale der vi begge befant oss i samme fysiske rom.
– Jørgen, jeg har fått en forespørsel fra Biblioteksentralen om å holde en
presentasjon av Smidig og sånn. Har du lyst å ta det? Det er bare om du kan
gjøre det nesten uten å bruke noe arbeidstid på forberedelser, altså.
– Klart det, Trond. Den tar jeg på stående fot, svarte jeg.
Jeg hørte om Smidig i pappapermisjon under en trilletur med en noe mer merittert
teknolog jeg kjenner, så umiddelbart lyset, og tok mitt første Scrum-kurs i 2009.
Deretter jobba jeg i ti år med å mase på min daværende arbeidsgiver om å bli
smidig, før jeg til slutt ga opp og bytta jobb. I dag er jeg produkteier for et par av de
aller smidigste utviklingsprosessene i Nasjonalbiblioteket, blant annet Nettbiblioteket.
Jeg er også valgt styremedlem i den frivillige organisasjonen Smidig, som lager
konferanser, treff og arenaer innen dette feltet.
Jeg lovte sjefen min Trond for tre uker siden at jeg hadde dette under huden og ikke
skulle bruke så mye tid, og at jeg skulle stjele som en ravn fra ting jeg hadde
presentert tidligere.
Etter to kvelder og et par intense netter foran laptopen på hytta i høstferien kan jeg si
med sikkerhet at jeg har ført sjefen bak lyset. Men du gjør jo hva som helst for å

skape et inntrykk av at Nasjonalbiblioteket veit hva vi driver med, og at jeg samtidig
kan formidle noe viktig til dere.
For ifølge Biblioteksentralen er det «en del bibliotekarer som hører om disse
begrepene i forbindelse med IT-prosjekter eller andre kanaler og kanskje ikke helt
har grepet om hva dette er. For mange er det nok et moteord som etter hvert ikke gir
så mye mening og kanskje til og med er litt frustrerende å høre mye om uten å vite
helt hva det egentlig er.»
Er Smidig et moteord? Er det et falsk flagg? Er det kvakksalveri? Er det en gullkalv
manet fram av konsulentbransjen?
Er «smidig» noe som enhver sjef skamløst kan lire av seg under en kickoffsamling
på et litt anonymt konferansehotell med en anerkjent kjøkkensjef i
charterbussavstand fra hovedkontoret, uten å vekke annet enn tre hevede øyenbryn
og kanskje litt jovial satire på nachspielet på rom 211?
Er smidig i samme sekk som ...
«Kvalitetsfokus»
«Humankapital»
«Løsningsorientering»
«Synergirealisering»
«Kapitaliseringspotensial»
«Produktivitetsoptimalisering»
«Business Process Reengineering»
«Omstillingsstrukturering»
Jeg skjønner hvorfor noen kan tenke slik. Ordet «smidig» trumfer alt, fordi det er så
innmari normativt lada og vinnende. Hvem vil ikke være smidig, liksom?
Hva innebærer det å være smidig?
Slanger, for eksempel, DE er jo veldig smidige. De kan jo sno seg nesten hvor det
skulle være.
Men er det smidig å være et slangemenneske som kan brette seg sammen i et
glassbur på 60x40x50 cm?
Joda, mener nok slangemenneskets kiropraktor.
Nei, sier jeg, med mindre målet ditt er å leve et liv uten ryggrad, eller bo permanent i
bur.

Smidig, er det bare hype? Nei, det er et tankesett.
Smidig handler mer om et tankesett enn noen bestemte metoder.
Men det er også en ganske rasjonell tilnærming for å få bra ting til å skje i
arbeidslivet. Filosofien og praksisene kommer i stor grad fra IT-sektoren, og jeg
kommer også til å snakke en del om digital utvikling, men det er ingen grunn til å
begrense dette til programvare. Jeg tror dette tankesettet kan være relevant å bruke
i et bibliotek. Og jeg har dessuten en hypotese om at mange biblioteker er ganske
smidige allerede. Mer om det om litt.
Selv om jeg stadig vekk kjenner at jeg trenger å lære enda mer om disse temaene,
har jeg tenkt å prøve å svare litt på noen spørsmål som jeg har fått av
Biblioteksentralen:
● Hva er agile eller smidige metoder og tankesett?
● Når og for hvem gir det mening å bruke Smidig?
● Noen utvalgte ord som Agile eller Smidig, Fossefall, Produkteier, Scrum, Lean
Startup, MVP, DevOps:
Hva betyr og skiller disse begrepene?
● Hvordan kan dette tankesettet være relevant for bibliotek?
● Et par eksempler fra arbeidet med Nettbiblioteket
En av mine tidligere kollegaer hadde en forsnakkelse i et møte og kalte det «snedige
metoder». Jeg syns ikke det er så helt gæærnt, og nå skal jeg endelig prøve å
komme til saken og forklare hvorfor jeg syns smidig er snedig.
Det kommer fra digital utvikling, men verdiene og tankesettet er overførbart til alle
som ønsker å gjøre noe nytt og nyttig i en uoversiktelig eller omskiftelig virkelighet.
-

Lager vi noe som brukerne faktisk har nytte av? Åssen veit vi sikkert at det er
nyttig, egentlig?
Og hvor kjapt klarer vi å snu oss rundt og gjøre noe annet, dersom vi finner ut
at vi ikke har løst de rette behovene for brukerne?
Åssen jobber vi sjøl med vår egen flyt, vår evne til å få prøvd ut nye ting, og til
å lære av det vi gjør?
Og ikke minst: Hvordan samarbeider vi?

I denne forbindelse ønsker jeg at du selv tar stilling til følgende påstand om deg selv:
«I jobben min går tingene sånn som jeg har planlagt.»
Eller egentlig:
«I jobben min går alt nøyaktig sånn som jeg har sett det for meg på forhånd.
Alltid.»
I en verden av motsetninger gir det mening å peke litt kjepphøyt hva som for meg
representerer det stikk motsatte av Smidig:
-

Fossefallsprosjekter og detaljerte kravspesifikasjoner
Prosjekter generelt, og særlig fastprisprosjekter
Mistro, millimeterkontroll og rigide rammebetingelser, som er ment å sørge for
at ingen kan gjøre feil eller ta seg til rette på noen måte

Som en desillusjonert prosjektleder sverget jeg for mange år sida å aldri noensinne
igjen skrive en kravspesifikasjon eller lage en detaljert, faseinndelt prosjektplan for
en utvikling jeg skulle lede. Jeg har mer eller mindre mista trua på prosjektet som
strategi for å skape noe som helst av verdi i mitt eget arbeidsliv. I hvert fall hvis vi
snakker om den definisjonen som f.eks. Store norske leksikon opererer med, som er
direkte deprimerende:
«Et prosjekt er et tiltak som har et avgrenset omfang, og gjennomføres én
gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og ressursramme.»
Ingenting av det jeg elsker å drive med i livet har et avgrenset omfang, gjennomføres
kun én gang, og er ment å nå et gitt mål innen en frist og med begrensa midler.
Jeg skal karikere litt om hvorfor jeg har sånt agg mot prosjektet som fenomen:
-

-

Et prosjekt settes ofte opp som en faseinndelt, linjær prosess som starter på
et punkt og slutter på et annet i den dimensjonen vi kaller tid.
Tid er penger.
Taksameteret starter i det noen har en idé, eller en utredning har pekt på et
uløst behov eller en mulighet til å skape noe verdi.
Så planlegger man litt, om man da ikke utreder enda litt mer for å bli litt
tryggere på at det er en god idé.
Når man er ganske sikker på at ideen har livets rett, så oppstår det kanskje et
forprosjekt eller et pilotprosjekt en stund, ofte ledet av en innleid konsulent, før
man etter hvert tar beslutningen om å gå videre eller ikke.
Hvis det er «go», så kunne man kanskje begynt umiddelbart på en reell
utvikling om man hadde alle folka og den kompetansen man trengte internt.

-

-

-

-

-

Men de stillingene har jo forlengst blitt kutta i forbindelse med noen New
Public Management-drevne rasjonaliseringsprosesser, og da må man kjøpe
tjenestene utenfra eller rekruttere nye folk.
Siden man fortsatt ikke er sikker på at ideen er helt bænkers, og siden
prosjektet skal avsluttes en gang, tør man ikke ansette prosjektteamene i
faste stillinger. Så da blir det en anbudsprosess med minst tre tilbydere, og da
må man først spesifisere hva leveransen skal være og la tilbyderne
konkurrere rettferdig, og da går tiden og pengene og man har fortsatt ikke
kommet i gang med å skape verdi.
Men til slutt kommer dagen for den store kickoffen for prosjektet, den
midlertidige organisasjonen er et faktum, og man veit hvor man vil … for det
har utredningen i forfjor og forprosjektet i fjor staket ut.
Deretter har man en eller flere faser der man lager noe (ofte kalt
implementering) før leveransen til slutt er såpass brukbar at den kan prøves
ut mot kravene man stilte opprinnelig (ofte kalt akseptansetesting), og hvor
man da skal finne ut om kravene man skreiv for lenge sida er oppfylt.
Til slutt produksjonssetter man løsningen sånn at hele verden der ute endelig
kan få se denne juvelen av behovsutredet bruksverdi, og confettien står
umiddelbart i taket på grunn av alle de fornøyde brukerne som syns at livet
med ett ble mye enklere etter at dette prosjektet leverte alt som var planlagt,
innenfor tidsrammen og budsjettet.

Denne måten å organisere en prosjektleveranse kalles gjerne Fossefallsmodellen.
Fossefall er ment å gi både ledelsen og prosjektmedlemmene en illusjon av at det er
mulig å løse en forutbestemt mengde kjente behov innen en frist og med et rasjonelt
antall folk og ressurser til rådighet. Det gjelder bare å planlegge skikkelig lenge,
gjerne etter å ha utredet skikkelig grundig først.
Hver eneste skandaløse kostnadssprekk eller pinlige forsinkelse i store prosjekter
som du har lest om i mediene har egentlig stort sett det samme til felles:
-

De er store
De er nøye planlagt og gjennomført som prosjekter

Det er derfor de går åt skogen. For ingenting går akkurat sånn som du planlegger, er
mitt postulat.
For å velge en metafor fra landtransporten: Liten tue velter stort lass.
Uansett hvor elegant en plan legges, er det banna bein alltid en liten tue som
kommer til å velte det store lasset. Ikke dermed sagt at lasset alltid velter
spektakulært, men den lille tua, den er alltid der. Ofte er det ganske mange av dem.

En Smidig tilnærming handler om å legge til rette for å oppdage de små og store
tuene i tide, slik at du kan navigere rundt dem eller flate dem ut, og det handler om å
sørge for at vogna er av en slik beskaffenhet at det er enkelt å gjenopprette
balansen i lasset om du allikevel skulle treffe en tue eller fem.
Disse tuene er alle tingene du ikke hadde tenkt på, eller endringer som oppstår i
virkeligheten mens du gjennomfører den forrige planen du la, og som utløser at du
må endre på noe i planen din. Her er det mange som tenker at det som da skal til er
å forlenge planleggingsfasen så du får en plan som sikrer deg enda bedre oversikt
og kontroll.
Men selve planen løser jo ingen av brukernes behov, og du risikerer å komme enda
mer i utakt med virkeligheten før du produserer noe som helst verdi.
Hvis behovet for en slik endring avdekkes etter at du har inngått en avtale med noen
om en bestemt leveranse og kostnadsramme, eller enda verre, etter at du allerede
har brukt innmari mye penger og tid på noe som ikke lenger er i samsvar med
behovet og virkeligheten, så er sannsynligheten stor for at du i et prosjekt likevel
fortsetter i samme retning lenge eller kun gjør mindre justeringer. Å kaste om på en
stor prosjektplan eller gå i forhandlinger med en leverandør for å endre det
opprinnelige oppdraget kan være veldig krevende.
Derfor gjelder det å finne en annen måte å planlegge og gjennomføre det man
ønsker å gjøre.

Nå skal jeg snakke om Scrum og Lean Startup og
MVP og DevOps og litt annet med noen konkrete
eksempler fra hverdagen i Nasjonalbiblioteket
Smidig er for meg ganske konkret, og handler om hva slags jobbhverdag jeg ønsker
meg. Dagens kåseri er ikke noe dypdykk i noe som helst, men jeg vil gjerne gi litt
innblikk og forklare noen begreper så de forhåpentligvis ikke er så veldig mystiske
for noen etter dette.
Men først litt historie:

I 2001 ble det utarbeidet et manifest for smidig programvareutvikling i løpet av en
samling bestående av 17 ganske erfarne IT-mannfolk som kjørte puddersnø på
dagtid, og spiste god mat og snakka fag sammen på kveldstid.

Jeg skal ikke akkurat nå holde forsamlingens påtakelige pungtunghet mot dem, men
i stedet lese manifestet på norsk i sin helhet. For slik står det skrevet:
«Vi finner bedre måter å utvikle programvare på
ved å gjøre det selv og ved å hjelpe andre med det.
Gjennom dette arbeidet har vi lært oss å verdsette følgende:
Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger
Å reagere på endringer fremfor å følge en plan
Dette vil si: Selv om punktene som står til høyre har verdi,
så verdsetter vi punktene til venstre enda høyere.»
(Kilde: https://agilemanifesto.org/iso/no/manifesto.html)
Som dere kanskje hører, så handler dette mer om kultur og samarbeidsklima, enn
om konkrete verktøy og teknikker.
Selve ordet smidig er jo et adjektiv, hentet fra det engelske agile. Agile har nok litt
flere assosiasjoner enn Smidig – for eksempel elegant og hurtig, eller
tilpasningsdyktig og ressurssterk – der det norske ordet kanskje er litt fattigere. Men
det er det beste vi har enn så lenge.
Når du jobber smidig, prøver du metodisk å alltid prioritere den eller de tingene som
til enhver tid har størst verdi for brukeren, fikse dem først, og følgelig også utsette alt
som ikke har en verdi, eller der det hersker stor usikkerhet om det har noen verdi.
Når usikkerheten og risikoen er stor, gir det mening …
-

å komme i gang – jo før, jo heller – for å begynne å lære
å kontinuerlig teste hypotesene mot virkeligheten
å gjøre strafferundene kortere og mindre kostbare eller smertefulle
å se på endring i planen som noe naturlig og ønskelig, fordi det gjør at du kan
lage noe som treffer behovene i virkeligheten bedre
å bygge gode team som hele tiden forbedrer
å ta beslutningene nærmest mulig dem som veit hvor skoen trykker
å gi teamene selvorganiserende frihet og til å finne en prosess som funker
å ha evaluering og forbedring av både produktet og prosessen som en
innebygget og naturlig ting

Og innen smidig utvikling er det ideelt sett ingen helter, bare bra folk som gjør sitt
beste for å løse behovene og gjøre det litt bedre hver arbeidsdag. Alle skal med, alle
skal lære, alle skal få anledning til å bli gode både individuelt og som team, og alle
får litt møkk under neglene og sikkert et par skrubbsår også.
Hvert team bør være rimelig tverrfaglig og dekke alle kompetanser som behøves for
å løse behovene til det teamet skal lage. Det bør helst være ikke altfor stort – fra tre
personer og opp til sju–åtte–ni kan funke fint om de er gode på struktur og prosess.
Men jeg vil hevde at i team på ti personer eller flere vil det bli veldig vanskelig å
oppnå teamfølelse, engasjement, struktur, og at alle kommer til orde og føler seg
sett.
Teammedlemmene bør ideelt sett også ha litt overlapp i kompetanse, for å redusere
den såkalte «trikkefaktoren». («Trikkefaktoren» er jo en relativ, morbid måleenhet
som angir hvor mye sentral innsikt og kompetanse som går tapt ved at ett enkelt
teammedlem blir overkjørt av trikken.)
Teamet trenger en balanse av perfeksjonister og pragmatikere. Om det var bare
perfeksjonister ville produktet aldri kommet ut av startgropa på grunn av evig finpuss,
men om det var kun pragmatikere ville produktet blitt lansert mens det fortsatt var ei
skikkelig ruke.
Trivsel og psykologisk trygghet er viktig for alle, og i Smidig regnes det som en
forutsetning for å i det hele tatt få teamet og prosessen til å fungere. Mangfold og
særegenheter er bra. Det er lov å ta feil, og det er lov å gjøre feil, så lenge det også
resulterer i læring og kontinuerlig forbedring av prosessen og produktet.
Det er bedre å unnagjøre feilene så tidlig som mulig, før de blir veldig dyre, enn å
leve i trua på at man har lagt en plan som eliminerer feil.
Det er her tradisjonelle prosjekter med omfattende kravspesifikasjoner,
fastpriskontrakter med leverandører og fastsatte leveransefrister ofte tryner så
grundig, fordi de har i seg et premiss om at det er mulig å identifisere alt som kan gå
galt på forhånd, og at man derfor kan straffe eller kreve kompensasjon om ting går
ad dundas. For med en gang noe uforutsett skjer i virkeligheten, at kursen må
justeres, at man må tenke helt nytt, vil enhver tidligere velment kravspesifikasjon og
leveransebeskrivelse forvandles til et byråkratimonster som spiser tiden din til
frokost, kreativiteten din til lunsj, motivasjonen din til middag. Og verdien du ønsket å
skape har blitt smøret på brødskiva til en advokat som du aldri har sett antrukket i
noe annet enn dress eller drakt og en stiv og saklig mine.

Tillit mellom oppdragsgiveren og teamet som løser oppdraget er en forutsetning for
en virkelig smidig prosess. Mottoet kan være:
Hyr folk du kan stole på. Stol på dem.
Dette kan jo nesten virke naivt, men samtidig er jo den tilliten som eksisterer i det
norske arbeidslivet faktisk ansett som et internasjonalt konkurransefortrinn.

Team Newton
Gi oss i dag vår daglige scrum. Forlat oss for gårsdagens tekniske gjeld. Led oss
ikke inn i venstrehåndsarbeid, men frels oss med automatisering.

Dette her er et bilde av skjermen på mobiltelefonen min under et videomøte en
morgen en eller annen gang i september. Dette møtet er en såkalt «daglig
stand-up», det skjer hver morgen, og det varer i bare 10–15 minutter. Tavla til
venstre viser oppgavene vi jobber med, og møtet handler om hva teammedlemmene
driver med akkurat nå, og om noen trenger hjelp av noen andre.
Jeg er skikkelig dårlig på å rekke fram til kontoret på Solli plass i Oslo før klokka ni,
så akkurat her sitter jeg på en benk på Rådhuskaia. Jeg har av personvernhensyn
sladdet ansikt og navn på de andre deltakerne bortsett fra meg selv, men de som er
med i akkurat dette møtet holder til i tre byer i Norge. Dette er Team Newton.

Teamet er oppkalt etter Newtontoppen på Svalbard. Teamet består av seks utviklere
med litt forskjellig erfaring og profil, og jeg er produkteier.
Newton følger rammeverket som kalles Scrum. I Scrum har du noen roller – teamet,
scrummaster og produkteier – som til sammen sørger for at selve prosessen funker.
Scrummasteren i Newton er en erfaren utvikler, men i tillegg til å programmere sjøl
passer scrummaster på flyt og at teamet følger de scrum-prinsippene teamet er
enige om. Ellers er alle i teamet så allsidige at de stort sett kan jobbe med alle typer
oppgaver. De deler på både de vanskelige og de lette oppgavene, de kjedelige og de
morsomme, og de hjelper hverandre hver gang noen står fast. Ingen er «låst» til
bestemte typer oppgaver eller roller, alle kan hoppe inn for hverandre.
I stedet for å planlegge langt fram, stykker vi opp arbeidet i en slags meny av små og
innbydende «tapas» av bruksverdi og videreutvikling. Denne menyen kaller vi
produktkøen, eller Product Backlog på engelsk. Hvert punkt på menyen kaller vi
brukerhistorier eller oppgaver i teamet. Hver «tapa» bør være såpass liten og distinkt
at det er mulig å plukke noen få og starte å kokkelere, uten at hver enkelt av dem
innebærer alt for høy risiko. Slike ting diskuterer vi i planleggingsmøtet, og vurderer
sammen hva som inngår i hver oppgave, slik at alle i teamet har innsikt i både hva
oppgaven innebærer, og hvor krevende den kommer til å bli. Vi setter kanskje en
poengsum for hva vi antar innsatsen vil være i relativ innsats mellom oppgavene. Vi
estimerer aldri i timer eller dager, og det skal jeg komme tilbake til.
Vi jobber i utviklingsperioder som hver varer i 14 dager av gangen, kalt sprinter eller
iterasjoner, som starter med en planleggingsøkt. Jeg som produkteier kan bestille
hvilke «tapas» jeg ønsker fra menyen i den kommende sprinten, men teamet veit ut
fra erfaringstall omtrent hvor mye de pleier å klare å løse. Hver sprint starter etter
planleggingen, og slutter med et møte der vi oppsummerer hva som ble den
endelige tapasmiddagen og hvordan det gikk. Vi prøver å holde oversikt over
hvordan effekten er, prøver å lære av det vi har gjort, og justerer før vi starter på en
ny runde utvikling. Hver andre uke har vi altså muligheten til å gjøre om på hele
planen.
Min jobb som produkteier er å til enhver tid holde oversikt over alle muligheter vi har
til å videreutvikle Nettbiblioteket, ha dialog med brukerne og forstå hva som vil være
nyttig for dem, sjekke med interne og eksterne interessenter og andre som kan være
muliggjørere eller ha innspill til prosessen, og prøve å prioritere mest mulig fornuftig
hele veien.
I Newton prøver vi også å automatisere så mye som mulig av prosessen, slik at lite
er overlatt til menneskelige feil. Å designe nye funksjoner og skrive kode som gjør
noe helt nytt er et kreativt arbeid som stort sett kun mennesker kan gjøre foreløpig.
Men det er likevel mange steg i prosessen med å oppdatere Nettbiblioteket som kan
utføres av roboter, for eksempel testing av ny kode på forskjellige servermiljøer som

ikke er tilgjengelig for publikum, for å finne feil og måle ytelse før du plutselig får et
problem i produksjonsmiljøet (altså der hvor brukerne bruker løsningen). Dette er
veldig vanlig innenfor såkalt DevOps, som handler om å gjøre utvikling
(Development) og drift (Operations) til en og samme prosess, og at videreutvikling er
sykluser av endring på løsninger som allerede er i bruk. Tradisjonelt og satt veldig på
spissen har mye programvare blitt til ved at et utviklingsteam skriver programvaren
helt isolert fra den virkeligheten den skal ut i, for så å metaforisk «kaste programmet
over gjerdet» til driftsteamet og brukerstøtte som må lære seg hva programmet kan
gjøre og bale med alle feil.
Newton har også en pragmatisk holdning til helt nye funksjoner og data. Vi gjør ikke
masse arbeid før det gir mening å lage noe som kan bli nyttig for brukeren i
Nettbiblioteket, men med en gang vi har det som skal til, og saken blir prioritert, så
slenger vi oss kjapt rundt og lager noe som (ofte) funker. Nå skal dere få se og høre
en demo av noe slikt, i form av visningen av digital tekst for brev, som kom for noen
uker sia:
Et brev fra Amalie Skram til Bjørnstjerne Bjørnson.
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digimanus_193198
Bruk knappen som for øyeblikket heter «Gjenkjent tekst».
Denne teksten her viser med digital tekst hva Amalie Skram skrev Bjørnstjerne
Bjørnson i januar 1899. Det gjør det lettere å tyde håndskriften til Amalie, men det
gjør også at dette brevet kan høytleses av en blind persons skjermleser, der hvor
bildet av brevet egentlig ikke er tilgjengelig.
Funksjonen skal snart videreutvikles litt, for det dere ser her er bare en første
versjon, og vi vet allerede om flere ting som kan forbedres. Her har vi brukt litt av
filosofien i det som kalles MVP (Minimum Viable Product), som handler om å prøve
ut en veldig enkel første versjon, og teste i småskala før vi finpusser for mye, justere
kursen om denne versjonen ikke stemmer helt med virkeligheten. Kjapp testing med
et lite knippe synshemmede brukere bare dager etter at vi hadde dette ferdig,
avdekket både feil vi er nødt til å fikse, og satt oss på sporet av noen antatt ganske
nyttige videreutviklinger.

Lean Startup
Noe av det gøyeste du kan drive med innen Smidig er såkalte «Lean
startup»-virksomheter. Lean Startup er et rammeverk for gründervirksomhet eller
produktutvikling som tar utgangspunkt i at du raskest mulig skal lære om dine
hypoteser er riv ruskende gale, slik at du kjapt kan begynne å produsere noe nyttig i
stedet.

Metoden går som regel ut på å prøve å få ut i markedet et såkalt minimumsprodukt.
Dette produktet, eller kanskje bare en hypotese eller ide om et mulig produkt, prøver
man å få ut i salg eller bruk før det i det hele tatt har fått noen som helst finpuss eller
finesse.
Minimumsproduktet er er helt kutta inn til beinet, men de prøver altså å selge før det
i det hele tatt er i vater, med kjente og alvorlige skjønnhetsfeil.
Da skylagringstjenesten Dropbox lanserte sitt MVP, var det i form av en video som
simulerte og forklarte hvordan tjenesten var tenkt å fungere når den en dag skulle
foreligge. Dette ble gjort uten å skrive en linje kode, men lista over interesserte folk
som gjerne ville prøve produktet vokste fra 5000 til 75000 nærmest over natta.
Intensjonen i Lean Startup og MVP er å lære kjappest mulig hvordan de kan lage en
bærekraftig business, i møte med virkeligheten i form av kundedialog. Kanskje
produktet de til slutt ender opp med er noe helt annet enn det som den opprinnelige
planen beskrev. De jubler når de får en sinna telefon eller epost fra en som spør
«Skal jeg virkelig betale for detta her?», for da har de i hvert fall en kunde de kan
snakke med. Det er bedre med én sinna kunde i hånden enn ti likegyldige på taket.

Retrospektiv
Det aller viktigste møtet du har, uansett hvilket rammeverk eller tankesett du sverger
til, er det faste, jevnlige evalueringsmøtet. Målet med retrospektiv er å lære av det
man gjør, slik at man kan forbedre prosessen, og dermed forhåpentligvis også
produktet og organisasjonen. Det er viktig at det gjøres uten pekefingre og
skyldfordeling, en retrospektiv skal være et ledig rom der alle tør å åpne seg.
Psykologisk trygghet og «Blameless Retrospective» er to sider av samme sak.
Skal du ha godt klima for evaluering når det smeller for alvor, er det veldig gunstig
om teamet har vent seg til å bruke evaluering også i godvær, sånn at de er rigget for
å også snakke om forbedring på en naturlig måte når ei krise inntreffer.

No Estimates, takk.
– Hvor lang tid tar det?
– Hvor mange folk krever det?
– Hva kommer det til å koste?
Dette er egentlig akkurat det samme spørsmålet stilt på tre måter. Men så følger det
nye spørsmål.

– Hvordan har dere estimert de forskjellige rollene. Og hvorfor er det forskjellig pris
på folka?
– Hvor mange ekstra folk må vi sette på for å rekke å bli ferdig til 1. april?
– Fakturerer dere timer for kompetanseoverføring?
– Hvorfor er det en egen post for produksjonssetting av løsningen?
– Må alle disse folka jobbe hundre prosent, eller kan vi involvere de dyreste folka
bare akkurat når det står på som verst?
– Er dette ideelle timer eller realistiske timer?
Men hvor lang tid tar ting, da?
Min far forklarte meg da jeg fortsatt var ganske ung at «alt tar dobbelt så lang tid
som du tror».
Dette har jeg siden fått revidert utallige ganger. Det følgende er litt fortegnet, og det
funker kanskje også litt forskjellig fra person til person, men i dag tenker jeg noe sånt
som dette:
● Det du tror tar to minutter tar cirka to minutter pluss/minus to minutter.
● Det som skal ta en halvtime tar enten tre kvarter, eller så tar det hele resten
av ettermiddagen.
● Det som skal ta en dag tar en dag, men det blir alltid igjen en liten rest som du
ikke rakk. Og den tar en uke hvis du alene med ansvaret for den, to uker hvis
dere er to om den, og mellom ett og to år om den involverer en ekstern
leverandør på fakturerbare timer.
● Et tre-ukers prosjekt tar tre måneder.
● Et tre-måneders prosjekt tar seks måneder.
● Et prosjekt over seks-måneder kommer aldri noensinne til å bli ferdig.
Det er ikke mulig å estimere prosjekter, særlig ikke komplekse IT-prosjekter. Da er
det mye bedre å komme i gang med noe og så ta en fot i bakken og evaluere.

Noen avsluttende ord om Smidig i bibliotek
Er Smidig relevant for biblioteksansatte? Ja, det vil jeg påstå, selv om jeg har null
studiepoeng i Bibliotek- og informasjonsvitenskap. For meg er biblioteket som
fenomen og institusjon den ypperste manifestasjonen av menneskelig sivilisasjon.
Biblioteket handler om åpen og tillitsfull kunnskapsdeling, om læring og søken etter
nye innsikter, om å bevare og systematisere samtiden og historien. Biblioteket følger
pulsen i samtiden der det er, og biblioteket er en institusjon som faktisk har brukere.
Enten dere jobber med publikumsveiledning, forvalter en samling, driver med
formidling og arrangementer, eller jobber med forskjellige utviklingsløp, så kommer
det helt sikkert situasjoner Smidig vil kunne være en del av svaret. Dette kan være

situasjoner der dere prøver nytt noe for første gang, eller der dere er usikre på hva
dere skal gjøre for å forbedre eller endre en eksisterende prosess. Trikset da er å
definere hvem som er brukerne, hvilke utfordringer og problemer dere kan hjelpe
dem å løse, og så prøve med en liten forbedring eller endring og se hvordan det går.
I den tjenesten jeg jobber mest med, Nettbiblioteket, finner jeg den litteraturen som
forteller om Smidig, Lean, Kanban, Scrum og Agile under Dewey-nummerne 005,
303 og 658 i hvert fall.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme og fortelle litt om ting jeg er opptatt av. Men nå
har jeg skravla nok. Takk for meg og lykke til.
Jørgen
PS1. Det ligger et «bonusspor» på neste side: «Smidig-sangen»! :-D
PS2. Lenketips til innhold du finner på nett eller i bøker om du ønsker å lære litt
mer enn det jeg klarte å formidle i kåseriet:
Foredrag-tips: Nettverket Smidig sine digitale opptak av meetups og
konferanser
Podkast-tips: Smidigpodden ved Smidig-ekspertene Ida Kjær og Tobias
Falkberger, og alltid med spennende gjester fra forskjellige norske
virksomheter
Artikkeltips: Smidigalliansen sine lesetips og kommentarer på
https://medium.com/smidigalliansen, med flere inspirerende artikler skrevet av
norske ildsjeler i artikkelarkivet.
Boktips1: The Lean Startup av Eric Ries (ISBN 9780670921607) om å
komme i gang med «Build, Measure, Learn»-syklusene
Boktips2: Team Topologies av Matthew Skelton og Manuel Pais (ISBN
9781942788812) om teamdynamikk
Boktips3: Kjernemodellen av Are Gjertin Urkegjerde Halland og Mona
Sverrbo Halland (kommer som bok i høst, ISBN 9788230349939) om å lage
gode løsninger som treffer både brukerens behov og organisasjonens mål

Smidig
Tekst ved Jørgen Schyberg
Melodi: «Happy» av Pharrell Williams
(Psst. Det fins flere karaokespor på nett ;)

Det høres vilt ut, det jeg nå skal si
Du kan holde budsjett, og levere på tid
Du kan sette i gang før alt henger på greip
For du kan alltid endre planen underveis
Åssen kan du klare å levere?
Jo, du må alltid prioritere
Alltid måle innsatsen mot nytteverdi
Og vær beredt på at alt tar lenger tid
REFRENG:
For du er smidig
Syng med om du tror på en tid og sted for alt
For du er smidig
Syng med om du noen gang har lært no' av å gjøre no’ galt
For du er smidig
Syng med om du syns at budsjett er bare gjett
For du er smidig
Syng med om du syns at ikke alt bare er lett
Har du noengang skrevet en kravspekk
til en leverandør som er eplekjekk?
Sier alt kan løses bare du peker på
alle eventualiteter her og nå (Særlig!)
Når var sist du tenkte om jobben din
«Alt jeg gjør er lett, alt går kjempefint
Det skjer virkelig aldri noe uforutsett»
Noe du må finne ut av rett og slett

REFRENG:
For du er smidig
Syng med om du tror på en tid og sted for alt
For du er smidig
Syng med om du noen gang har lært no' av å gjøre no’ galt
For du er smidig
Syng med om du syns at budsjett er bare gjett
For du er smidig
Syng med om du syns at ikke alt bare er lett
:/: Smidig - smidig - smidig - smidig :/: (8 ganger)
La det skje, alle sammen
La det skje, vi er jo et team
La det skje, alle sammen
La det skje, vi løser det nå
La det skje, alle sammen
La det skje, det kan fortsatt gå bra
La det skje, alle sammen
La det skje

