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Time to market er afgørende, især i 
forhold til digitale produkter. Et ‘Five 
Day Sprint’ er en stærk proces til at 
teste dine idéer og endda opnå en 
prototype på blot fem dage.

Efter at have gennemført Five Day 
Sprints med flere af de største danske 
virksomheder har vi fundet de tre 
faktorer, som vi anser, som vigtige for 
et succesfuldt Five Day Sprint. 

Strukturen over de fem dage

I denne ressourcebank får du vores forslag til, hvordan 
strukturen over de fem dage kan se ud. 

Den ideelle teamsammensætning

Gennem utallige Five Day Sprints har vi fundet frem til den 
ideelle teamsammensætning. 

Undgå de fem typiske fejl

Her gennemgås de barrierer, der kan være for et succesfuldt 
Five Day Sprint. 



Strukturen over de fem dage



 

Strukturen over de 
fem dage

Et traditionelt Five Day Sprint er fem 
kontinuerlige dage, mandag-fredag, 
hvor hver dag har et formål. 

Igennem de fem dage er der et fuldt 
fokus på udfordringen, hvortil der 
opnås hurtige afklaringer og læringer. 

Efter de fem dage er der opnået en 
validering af idé og retning for videre 
arbejde, og efter de fem dage er der 
mindre risiko for at bygge “det 
forkerte”. 



Forud for mandagen har både kunden og Nodes forberedt sig ved 
f.eks. at kortlægge målsætninger, strategi, analysere konkurrenter, 
udækkede
behov hos brugerne, tekniske muligheder m.m.

Metode:
- Definere målsætning og succeskriterier

- Kortlægge udfordringer, idéer, mulige løsninger og tanker
- Spørge ‘eksperterne’
- Rekruttere 3-5 brugere som vi vil kalde ind til test om fredagen.

Output:
- Et prioriteret overblik over udfordringer og mulige løsninger, der 
er udfordret og valideret af ‘eksperterne’

Mandag

Forstå problemerne, forretningen og lav plan



Tirsdag

Skitsér idé

Med udgangspunkt i mandagens idégenerering og 
‘eksperternes’ anbefalinger bruger vi tirsdagen på at gå hver 
til sit og udarbejde 
en detaljeret skitse for en løsning.

Metode:
- Skitsere de forskellige løsninger med brug af forskellige 

prototype metoder
- Mappe userflow og lav story board for udvalgte 
løsningsforslag

Output:
- Detaljeret skitse
- Story Board
- Mind map
- Userflow



Onsdag

På tredjedagen beslutter vi hvilken ide og hvilke elementer fra de 
forskellige ideer, vi kan bruge.
Vi ‘stemmer’ individuelt og samler den bedste løsning sammen.
Vi kigger efter konflikter og identificerer hvad der skal testes. 

Metode:
- Stemme og votere ved brug af metoder som ‘supervote’ og ‘strawpoll’ 

for at sikre det optimale udfald, hvor alle interessenter er hørt.
- Udfærdige et storyboard for den valgte løsning, så vi er aligned med 
hvad vi går videre med.

Output:
- En valgt løsning, der er prioriteret og udfordret og som alle kan stå bag 
ved.

Beslut hvilke idéer der skal testes



Torsdag

Nodes’ digitale designer og UX rådgiver designer en prototype, der 
tager udgangspunkt i det scope, vi er kommet frem til de tre 
foregående dage. Designet vil være klikbart og skal kunne fremvise 
konceptet for brugerne og andre interessenter. Vi bygger et Minimum 
Viable Product - så lidt som muligt og så meget som nødvendigt. Fokus 
vil være, at vi kan teste. 

Metode:
- Designe en prototype
- Gøre den klikbar i Invision så brugerne kan trykke sig rundt i app’en

Output:
- Konceptdesign på den valgte løsning
- En klikbar prototype, der kan vises til brugertest og andre 
interessenter

Byg en prototype



Fredag

Fredagen bruges på at teste med de respondenter, som vi rekrutterede om 
mandagen. Respondenterne interviewes med kun én interviewer. Det 
optages og vises på en skærm i tilstødende mødelokale, hvor teamet sidder 
klar til at modtage feedback. Efterfølgende evaluerer vi på og justerer til, 
og har nu et grundigt beslutningsoplæg ifht. Om vi skal gå videre med 
projektet.

Metode:
- Brugertest med repræsentative brugere af systemet
- Evaluering og implementering af feedback
- Opsamling på processen og projektet, og afklarelse af next step

Output:
- Brugertest rapport
- Beslutningsoplæg, valideret business case, samt roadmap og overblik 
over den efterfølgende proces

Test med brugere og evaluering



Efter designsprintet går vi hver til sit og i skulle gerne være klædt på 
til at tage en beslutning om next step. Her vil rapportering og 
prototypen kunne bruges til at sende rundt i organisationen, så andre 
interessenter kan få et overblik over den proces vi har været igennem 
og hvad outputtet har været.

Nodes bidrager gerne med rådgivning i denne del af processen, og vil 

sideløbende arbejde med at få lavet et procesoplæg til next step samt 

estimering af investeringen forbundet med at føre ideen ud i verdenen.

Next step

Hvad gør vi nu?



Den ideelle teamsammensætning



To teamsammensætninger i en
Den ideelle teamsammensætning er to teamsammensætninger i en. 
Med det menes, at det er et team fra Nodes, samt et team fra kunden. 
Et Five Day Sprint kan løse mange typer af udfordringer. 
Udfordringens karakter definerer teamsammensætningen. I dette 
afsnit giver vi et eksempel på hvilke deltagere, der indgår i en Five Day 

Sprint, hvor kunden ønsker at udvikle en prototype.

Den ideelle teamsammensætning

Prototype - Teamsammensætning 
Nodes medbringer en facilitator, en strategisk rådgiver og en designer, 
samt en udvikler, hvis dette er nødvendigt. Med henblik på kundens 
team er det ved et Five Day Sprint vigtigt, at alle stakeholdere er 
repræsenteret. Det betyder ikke, at alle personer er til stede, men at 
deres synspunkt som minimum er repræsenteret. Flere synspunkter 

kan også være repræsenteret i en enkelt deltager. Afhængig af 
projektet, så aftaler vi på forhånd, hvem det er relevant at have med.



Facilitator Strategisk rådgiver Designer (Programmør)

Nodes UX rådgivere har fokus på 
brugernes interaktion med IT og 
står for at facilitere workshoppen 
samt udfordre konceptet udfra 
brugernes perspektiv. 
Perspektivet vil bl.a. Være, hvad 
der en god brugeroplevelse for 

målgruppen, og hvordan vi tager 
hensyn til det i projekt.

Nodes strategiske rådgiver er 
specialister i mobil strategi og 
forretningsmodeller og skal 
bidrage til snakken omkring 
business case, KPI’er, roadmap, 
ROI, mm. 
Hos Nodes har vi fokus på at 

designe en succes, og derfor er 
det vigtigt at udfordre konceptet 
ud fra et forretningsmæssigt 
perspektiv.

Nodes designer bidrager til den 
kreative proces ifht. Visualisering 
af konceptet og udarbejdelsen af 
prototyper. Nodes designer tager 
udgangspunkt i de respektive 
guidelines for de forskellige 
platforme, således at designet  

både er intuitivt og genkendeligt 
for brugeren, men også simplere 
for vores programmører at 
udvikle. 

Hvis der er behov for det, vil en 
programmør fra Nodes deltage i 

det omfang, som giver mening. 
Fokus er at sætte de tekniske 
rammer for konceptudviklingen, 
således at vi allerede i den 
indlende fase har et begreb 
omkring mulighedsrammerne - 
teknologisk og budgetmæssigt.

Deltagere Nodes 



Kundens deltagere

Beslutningstager Produktejer/sponsor, der har det overordnede ansvar for projektet, skal 
enten deltage eller have udelegeret ansvaret.                                     

Finans/forretnings repræsentant En person der har et indgående kendskab til forretningen og cashflowet. 
Hvor kommer pengene fra, og hvor skal de hen? 

Marketings repræsentant Kendskab til marketings eller kommunikationsstrategien og med ansvar for 
brandet og konceptets indflydelse herpå.

Kundeservice repræsentant En person der har daglig kontakt med kunderne og har et kendskab til 
kundernes behov, udfordringer og forventninger.

Teknologi/logistik repræsentant En repræsentant for virksomhedens IT afdeling der ved hvad der allerede 
findes og hvad der kan integreres med.

Design repræsentant En designansvarlig for virksomheden der har et kendskab til virksomhedens 
CVI og designretning.



Fem fejl du vil undgå i forbindelse 
med et Five Day Sprint



Fem typiske fejl

Efter at have gennemført Five Day Sprint med nogle af de største virksomheder har vi 
erfaret fem typiske fejl, som har indflydelse på udfaldet af Sprintet. De fem typiske 
fejl er:

#1 Dårlig forberedelse 
#2 Forventningsafstemning 
#3 Mangel på seriøsitet ift. Beslutningstagere 
#4 Koordination af deltagere 
#5 Fokus og tidsplan 



#1 Dårlig forberedelse 

En af de typiske fem fejl er dårlig forberedelse, hvilket gælder for flere aspekter: 
- Data: Mangel på data fra brugerne, branchen og behovet forud for sprintet.
- Forventningsafstemning: Forventningsafstemmes parterne imellem, hvad 

det er de får ud af ugen og hvad formålet er med den allerede inden. 
- Deltagere: Sikre, at alle er til stede, og hvis ikke, hvornår de ikke er til stede.



#2 Forventningsafstemning

Her gælder det ligeledes flere aspekter af forventninger: 
- Formål: Forventningsafstemme omkring, hvad der kan opnås 

gennem ugen og hvad formålet er med den. God idé at have 
det med første dag.

- Indstilling: Hvis indstillingen er, at det er muligt at disrupte 

hele branchen. Så bliver det for ukonkret og ofte kan det ikke

lade sig gøre med en app, men kræver en ændring i forretningsmodel.



#3 Mangel på seriøsitet hos beslutningstagere

Der er følgende aspekter, som kan være en barriere for sprintet med henblik på beslutningstagerne: 
- Mangel på seriøstet: Hvis beslutningstagerne ikke tager det seriøst. 
- Mangel på autoritet: Hvis beslutningstagerne faktisk ikke er beslutningstagere (og/eller har opbakning i resten af organisationen).



#4 Koordination af deltagere

Der er følgende ting, som kan være en barriere for sprintet ifht. deltagere:
- Kendskab til projektarbejde: Hvis ikke deltagerne er vant til at arbejde med projekter, har de en tendens til ikke at respektere strukturen.
- Rigtige personer: Sørg for at få de rigtige eksperter til at deltage på de relevante sprint dage (en ejer er ikke nødvendigvis ekspert).
- Prioritering: Alle behøves ikke at være der hele tiden, men det skal planlægges inden, hvornår folk ikke er der, så der kan tages højde for det. 

Hvis man er til stede er det vigtigt at fokuserer og er 100% tilstede.



#5 Fokus og tidsplan 

Her gælder det ligeledes flere aspekter af forventninger: 
- Fokus: Hvis man prøver at designe til alle brugere og alle edge cases, er man ikke i stand til at fokusere og derved ender man ud med et 

resultat, der ikke er tilpasset målgruppen.  
- Tidsplan: Sørg for at overholde tidsplanen, ellers opnås det fulde udbytte af Five Day Sprintet ikke, da processen er opbygget ud fra en ide om 

at specifikke opgaver skal løses på bestemte tidspunkter i løbet af de 5 dage. Overholdes tidsplanen ikke, fungerer strukturen heller ikke. 



Om Nodes



Nodes
Enterprise apps made awesome



Fra ide til launch til updates

Mobility Services 
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Business Analysis

Ideation

Roadmap

IT Mobile Governance

Policies

Stakeholders

Design & User 
Experience

Concept development

Prototyping

Usability

User validation

Interaction design

Interface design

Development & 
Quality assurance

Native mobile development

Cross platform & hybrid

Backends & CMS

API & middleware

Certified Quality Assurance

Test strategies

Operating & 
Monitoring

Proactive monitoring

Automatic scalable 

infrastructure

24/7 hotline

Evaluation

Guaranteed response time
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Spørgsmål?
Skriv eller ring til en af vores Five Day Sprint specialister.
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