
SPRINT
Hvorfor skal du læse artiklen? Sprint  er  en 1-5 dages 

agil og struktureret metode, der hurtigt gør enhver 

virksomhed i stand til at teste sine ideer og prototyper. 



Sprint metoden er en 1-5 dages agil 

og struktureret måde, hvor kritiske 

forretningsspørgsmål og behov besvares 

gennem innovation, design, prototyping og 

testning med kunder og brugere. Metoden 

er gjort super populær af Google Ventures, 

der arbejder systematisk efter denne 

metode i udviklingen af nye produkter på 

en hurtig og kollaborativ måde. Metoden har 

vist sig nyttig på en lang række områder og 

problemstillinger og hjælper med at bringe 

bedre ideer til markedet hurtigere.

At arbejde sammen i en sprint kan kortslutte 

de endeløse møder og diskussioner, man 

kan opleve over lang tid i en virksomhed, 

og få testet sine ideer og prototyper hurtigt. 

Sprint kan bringe et team og en virksomhed 

hurtigt ind i fremtiden og se et produkt 

og kunders reaktion på dette, inden der 

er brugt et stort budget. Sprint er ikke 

løsningen på alt, men en metode der har 

vist sin værdi, når et stort nok problem har 

vist sig, som man er villig til at investere lidt 

mere tid i at finde løsninger på. Afhængig 

af hvilken problemstilling man vælger at 

arbejde med, samt hvor meget tid man 

vil investere, så kan længden på sprinten 

variere fra 1-5 dage. Den klassiske Google 

Venture sprint er på 5 dage designet på 

følgende måde:
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 � Mandag Problemet identificeres og 

mappes, og man vælger det område, 

hvor man vil fokusere resten af sin sprint. 

 � Tirsdag Her skitseres forskellige 

løsninger på den udvalgte problem-

stilling. 

 � Onsdag Der træffes beslutninger og 

ideer vendes til hypoteser, der kan 

testes.

 � Torsdag  En solid prototype udvikles, 

der fungerer som et slags eksperiment 

for, at teste sine hypoteser. 

 � Fredag Der testes med kunder og 

brugere. 

Du behøver ikke gennemgå den fulde 

sprint, men kan sagtens få stor værdi ud af 

mindre, så længe det er godt forberedt og 

det rette team er i rummet.

Det første man bør gøre sig klar er, hvorvidt 

man overhovedet har et problem, der er 

værd at gennemgå i en sprint. Man skal 

have et problem, man er villig til at lægge 

tid og kræfter i at løse, og hvis problemet 

ikke er 

FORBEREDELSE TIL EN SPRINT



stort eller vigtigt nok, så skal man ikke bruge 

folks tid på dette i en sprint. En af de vigtigste 

faktorer i afsøgningen af problemets 

betydning, handler om jeres kunders behov. 

Er den problemstilling, I forestiller jer at 

arbejde med i en sprint, noget jeres kunder 

har brug for? Er det en problemstilling, I har 

fået feedback på fra jeres kunder? Er det 

en udfordring, der vil gøre det nemmere og 

bedre for jeres kunder? Hvis svarene til disse 

spørgsmål er ja, så er I godt på vej.

Når man har et problem, der er værd at løse, 

så skal det rette hold sættes. Afhængig af 

problemets karakter så sættes holdet, der 

vurderes bedst til at kunne levere samt 

har mandatet til at træffe beslutninger. Der 

skal være en god blanding af specialister 

inden for de områder, der skal arbejdes 

med (eksempelvis marketing, teknologi, UX, 

design, ledelse osv.). To roller der bør gå 

igen i enhver sprint er en beslutningstager, 

der ”ejer” problemstillingen og som har 

mandat til at træffe beslutninger undervejs 

samt en facilitator, hvis primære opgave er 

at sikre, at sprint processen kører.

Inden I starter er det en rigtig god ide, at 

lave en kort skriftlig opsummering af hvad 

sprinten handler om, og hvad der skal findes 

svar på undervejs.

Dette dokument danner rammen og sikrer 

et fælles udgangspunkt inden. I korte træk 

handler det om følgende:

 � Hvilken udfordring søger vi, at finde 

svar på?

 � Hvad ønsker vi konkret at holdet skal 

løse og skabe i sprinten?

 � Hvad tror vi allerede vi ved nok om? 

Hvad har vi brug for mere viden om?

 � Væsentligste forudsætninger der skal 

være tilstede for at disse leverancer kan 

realiseres?

 � Hvem er de kritiske interessenter, for at 

gennemføre sprinten succesfuldt?

 � Hvad er vi villige til, at investere af folk 

og tid efter sprinten i eventuel videre 

udvikling?
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Uanset hvor lang tid I vælger at bruge, 

så tænk i at inkorporere nedenstående 

elementer undervejs. 

EN RÆKKE VIGTIGE ELEMENTER
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Forstå problemet: Først og fremmest 

handler om at forstå det problem, I har valgt 

at arbejde med. Et godt udgangspunkt er, 

en optegning af den rejse kunden eller 

brugerne gennemgår, så I har et tidsforløb 

med defineret aktiviteter, der sker fra start til 

slut i denne rejse. Målet er at skabe en fælles 

forståelse ved at gennemgå problemet 

ud fra forskellige vinkler. Eksperter på 

problemet, kunder og brugere involveres 

her i at hjælpe teamet med at forstå, hvad 

der konkret sker undervejs, hvad kunder 

og brugere konkret tænker undervejs, 

samt hvor de specifikke udfordringer er, og 

hvad der karakteriserer dem. Tegningen 

over kunden eller brugerens rejse justeres 

løbende, så den matcher det eksperterne 

giver jer input på. 

Arbejd for eksempel med følgende tre 

niveauer i denne rejse:

 � Hvad sker der konkret undervejs 

(handling)?

 � Hvad tænker kunden eller brugeren 

undervejs (tænkning)?

 � Hvordan har kunden eller brugeren det 

undervejs (følelser)?

 

Alle tre niveauer er vigtige og det sidste 

niveau kommer til at hjælpe jer med at 

definere de konkrete udfordringer, som 

kunden eller brugeren oplever, som I kan 

vælge at komme med løsninger på. Det vil 

være følelser, set fra kundens eller brugerens 

perspektiv, der er positive og følelser der er 

mere negative. Disse øjeblikke i toppen eller 

bunden rummer potentiale for at skabe en 

mer-værdi for kunden eller brugeren i den 

efterfølgende fase. 

Hvordan kan vi..?

De udfordringer I kommer frem til 

arbejdes der videre med på følgende 

måde:

 � Tag fat i hver enkel udfordring 

defineret i kundens eller 

brugerens rejse. Udfordringen 

foldes ud og hver deltager i 

teamet vender udfordringen om 

ved at sætte: ”Hvordan kan vi...?” 

ind før problemdefinitionen. 

 � Hver enkel problemstilling 

brydes ned til 5-10 ”Hvordan kan 

vi …?” spørgsmål. 
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En af metoderne til dette hedder ”Crazy 8”, 

hvor teamets enkelte medlemmer tegner 8 

forskellige variationer:

 � Hver deltager har et A-4 papir, som de 

folder tre gange og ender op med 8 

felter på papiret. 

 � I hvert felt tegnes én idé relateret til den 

udfordring, der arbejdes med.

 � Øvelsen gennemføres i en fast defineret 

tidsperiode, så der eks. kun er 45 

sekunder til at tegne i hvert felt.

 � I ender op med 8 tegninger pr. deltager 

i teamet, der alle viser mulige løsninger 

og tilgange til den problemstilling 

tegningen omhandler.

 � Tjek om alle jeres ”Hvordan kan 

vi…?” spørgsmål rummer en bred 

variation af mulige løsninger. Hvis 

ikke, så producér endnu flere. 

 � Inddel spørgsmålene i overordnet 

kategorier, så de tematiseres og 

nemmere kan overskues.  

Brand mash-up: Tag fat i de væsentligste 

udfordringer og lad jer inspirere af, hvordan 

andre virksomheder, brancher og mennesker 

løser lignende problemer. Det er afgørende 

at lade sig udfordre og lede uden for vante 

cirkler, hvis der rent faktisk skal komme 

noget nyt og værdifuldt ud af det. Tænk i 

hvordan Google, Apple, Noma, IDEO, LEGO 

mv. ville løse jeres problemstilling. Hvor ville 

de starte? Hvordan ville de egentlig forstå 

problemet? Hvad ville være det første, de 

ville gøre? Hvordan ville deres endelige 

løsning se ud?

Gang i at tegne: Denne fase handler om 

at tegne mulige løsninger baseret på 

indsigterne fra første fase og de udfordringer, 

der deri er identificeret. Disse tegningerne 

gennemføres individuelt, så variationer 

kommer med, og der ikke for tidligt etableres 

en norm i gruppen om, hvad det rigtige er.

Udvælg de bedste: I kan ikke arbejde med 

alle problemstillinger i jeres sprint, hvorfor I 

på dette tidspunkt skal til at prioritere. Det 

er helt centralt, at alle i teamet er med på 

kriterierne for denne prioritering, og her er 

det igen, at kunder og brugeres perspektiv 

står forrest. Kriterierne kan lyde på 

forskellige måder, men overordnet bør det 

handle om hvilke af de skitseret løsninger, 

der kan skabe den største værdi for kunder 

eller brugere. En af måderne at prioritere på 

er, at give hvert medlem i teamet en antal 



stemmer, hvorpå de kan markere  de 

løsninger, de mener vil skabe den største 

værdi for kunder eller brugere. Hvis der 

er flere tegninger, der har fået lige mange 

stemmer, er det beslutningstageren og 

”ejeren” af problemstillingen, der endeligt 

beslutter, hvilken af de skitserede løsninger, 

der skal arbejdes videre med.

Hvordan kan løsningen egentlig se ud? 

Tiden er nu kommet til at bygge en løsning 

på problemstillingen, der er arbejdet med. 

Afhængig af problemet og det foreløbige 

bud på en løsning så vil den prototype 

teamet kommer op med variere. Her er det 

afgørende ikke at bygge hele løsningen, 

men nok til at kunder eller brugere forstår 

det, og får en fornemmelse af løsningen 

og dermed kan give kvalificeret feedback. 

Selve prototypen kan tage form på mange 

forskellige måder. Det kan eksempelvis være 

én PowerPoint side, en software mockup, en 

figur i pap, billeder af hvordan en app kan 

se ud mv. Det vigtigste er, at prototypen 

afspejler den løsning, I ønsker at lave, så 

kunder og brugere kan validere eller ikke 

validere værdien af denne.

Test med kunder eller brugere:  Hvis ikke I 

får testet jeres ideer og løsninger med kunder 

eller brugere, så kan I nemt risikere at bruge 

en væsentlig mængde tid, ressourcer og 

økonomi på at udvikle løsninger, der måske 

ikke er værdifuldt for nogen.

I skal have fat i kunder og brugere. Vis dem 

jeres prototype, spørg hvad de synes og lyt 

godt efter! Husk på, at de fleste ting vi alle 

forsøger at finde løsninger på er til mennesker, 

så kontakten, feedbacken og dialogen med 

mennesker er helt afgørende. Testningen vil 

resultere i en række værdifulde indsigter, 

der kan bekræfte at I skal gå videre med 

jeres prototype, at I skal teste den på flere 

kunder eller brugere, at de kan lide dele 

af prototypen mens andre dele ikke tiltaler 

dem eller at de ikke kan lide jeres prototype.

Uanset hvilken feedback I får, så er det 

meget værdifuld læring:   I har gennemført 

jeres sprint og skal på baggrund af den 

træffe beslutning om, hvad næste skridt er i 

forhold til jeres prototype. Skal der investeres 

mere i udviklingen af prototypen? Skal der 

videreudvikles dele af prototypen? Skal I 

helt droppe prototypen? Sørg derudover 

for at samle op på selve sprint processen 

og de læringer, der er knyttet hertil. Måden 

I har arbejdet på, kan der trækkes en 

række vigtige læringer ud af, der vil kunne 

bruges i fremtidige sprint og andre typer 

af arbejde i teams. Sprint metoden er nem 

at gennemføre, og det handler bare om at 

kaste sig ud i det, ved hjælp af en ordentlig 

forberedelse og en professionel faciliteret 

proces. I får kunder og brugere i centrum og 

vil opleve at være i et helt andet løsningmode 

end til dagligt.
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