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Mål
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Mulighetsrom
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Hvordan maksimere fart og læring?
Fra fossefall til eksperimenter
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Workshop + tverrfaglige team
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Hvordan gjør vi dette i praksis?



Noen som kjenner Google Sprints?
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Hvor kommer det fra?
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Hva er det?
• Fem-dagers prosess for å 

finne svar på kritiske 
forretningsspørsmål med 
bruk av design, prototyping
og brukertesting.

• Kombinerer strategi, 
innovasjon, adferdsvitenskap 
og ”design thinking”
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Når bør du sprinte?
• Mye står på spill
• Begrenset med tid
• Du står fast
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Hvorfor sprinte?
• Bekrefte/avkrefte hypotese
• Få resultater umiddelbart
• Teste potensialet i en idé uten sette det i produksjon
• Redusere risiko og kostnader
• Øke kreativiteten og velge de beste idéene
• Konkretisere løsninger på forretningsmuligheter
• Imponere ledere og interessenter
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Hva kan det brukes til?
• Alt (nesten)
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Hvem trenger du?
• Beslutningstaker
• Finans
• Marketing
• Kunde
• Teknologi/logistikk
• Design
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Hvordan bygge og teste en prototype 
på fem dager?



Følg oppsatt plan
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Fjern distraksjoner
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Definere mål og hvordan komme dit
Mandag



1. Definere langsiktig målsetting
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2. Skriv sprintspørsmål
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3. Lag et kart
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4. Spør ekspertene
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5. Skriv Hvordan-Kan-Vi-lapper
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6. Bestem fokus
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Idéutvikling
Tirsdag



1. Bli inspirert av andre løsninger
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2. Idéutvikling trinn for trinn
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Idémyldring i grupper fungerer ikke 
– vi jobber individuelt
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Alle kan tegne!
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Velge løsning
Onsdag



Demokratisk tilnærming
• For å ta raske og gode beslutninger unngår vi salgspitcher og  

høyttenkning i gruppa.
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1. Heng opp alle idéene
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2. ”Varmekart” løfter frem de gode idéene
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3. Objektiv gjennomgang
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4. ”Folkets stemme”
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4. Beslutningstaker velger 1-3 vinnerkonspeter
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5. Videreutvikle konseptet i et storyboard
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Lage prototype
Torsdag



En realistisk fasade er alt vi trenger for å lære 
av testpersonene.
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Brukertester
Fredag



1. Brukertesting
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Sorry!



2. Følger testen
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3. Sortering av notater
55



4. Gruppa ser etter mønstre som går igjen 
blant tre eller flere
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5. Oppsummering viktigste funn
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6 Bestemme veien videre
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I praksis...



Utfordring
• Ikke alle som er, eller ønsker 

å være, digitale
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Verdikort med SMS-aktivering
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FAIL!!!



”Reisebrikke” med bluetoothaktivering

64



65



FAIL!!!



Senere fant vi også flere
andre grupper som ikke kan, 

eller vil, være digitale
(Men som kan være det uten å vite det selv)
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FAILS…
Del 2



”Customer
Experience Score”
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Levende tjenestekart
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Pixel perfect prototyper
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Pause i sprinten
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Endeløse diskusjoner
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Andre eksempler
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Just do it!



Dere får sprintguiden vår :-)
133 sider med:
• Sjekklister
• Trinnvis 

instruksjon
• Tips & triks
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Maksimal læring med minimal innsats
• Kjør en sprint
• Bruk deler av metodikken
• Tegn en idé og ta den med ut
• Inviter inn brukerne i workshop
• Gjør feil, lær mye, bli flinkere, lag bedre løsninger
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Takk for oppmerksomheten
og lykke til med brukertesting!
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