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Kto
Ultimo

Google
Design Sprint
Forecasting, aby dostarczać inspirującej i użytecznej

Dla kogo
infuture hatalska foresight institute

Kiedy
sierpień 2018
Problem
zmiana strony www tak, by realizowała
postawione cele i założenia

uczestnictwo w Google Design Sprint.

wiedzy, wymaga ciągłego wychodzenia poza schematy.
Regularnie

wdrażamy

nowe

metody

badawcze,

Ta metoda poszukiwania rozwiązań ujęła nas swoją

jak i techniki pracy warsztatowej. Źródeł inspiracji

skutecznością

poszukujemy w różnych miejscach od wystaw po

Z powodzeniem może zostać dołączona do listy

branżowe targi. Zasilamy się m.in.: trendhuntingiem,

przydatnych narzędzi pracy w firmach, które poszukują

innovation games, jak i designem spekulatywnym.

i

chcą

i

szybkością

wdrażać

produktowe,

nowe

osiągania

rozwiązania

marketingowe

czy

rezultatów.

zarówno

te

organizacyjne.

W sierpniu zgłosiliśmy się do Ultimo z dość prozaicznym,

Kilka z elementów okazało się na tyle efektywnych,

ale

że

i

powszechnym

problemem

projektowym.

Chcieliśmy zmienić stronę www naszego instytutu.

wykorzystujemy

je

również

w

pracach

forecastingowych.

Każdy z członków zespołu chciał coś innego w niej
poprawiać: Natalia – architekturę, Marek opis naszych

Przetestowanie Google Design Sprint na naszym

produktów, Ola kontent, Monika metodologię badań.

„zespołowym

Dyskusjom nie było końca, a efektów jakoś nie było

sprawdzenia założeń w praktyce, poznania jej atutów jak

widać. Czuliśmy, że grzęźniemy i potrzeba nam świeżego

i

spojrzenia. Ultimo, po briefingu zaproponowało nam

i doświadczeń z tych kilku dni wspólnej pracy.
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ograniczeń.

organizmie”,
Poniżej

dało
garść

nam
naszych

możliwość
refleksji

Opis metody
Google Design Sprint został opracowany przez Jake’a

zarazem do pracy ze start-upami, jak i dużymi

Knappa, Johna Zeratsky’ego i Bradena Kowitza z Google

międzynarodowymi korporacjami. Jego formuła od

Ventures. U źródeł jej powstania legło przekonanie

2012 roku ewoluowała i obecny kształt jest wynikiem

o nieefektywności kolejnych burz mózgów, w trakcie

ponad

których co prawda powstawało mnóstwo pomysłów,

(o doświadczeniach różnych firm, które stosowały

ale w żaden sposób nie przekładało to się na ich

Sprint,

wdrożenie. Twórcy Google Design Sprint stosowali go

https://sprintstories.com/).

100

Sprintów

można

z

przeczytać

różnymi

firmami

na

stronie

Jake Knapp, jeden z autorów książki “Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days”
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Google Design Sprint to 5-dniowy proces, w którym odpowiada się
na kluczowe pytania poprzez projektowanie, prototypowanie
i testowanie idei z klientami, użytkownikami. Może być
wykorzystywany przez różne branże: od inwestorów po
rolników czy onkologów. Z powodzeniem
można go stosować do przygotowania stron
WWW, aplikacji, do priorytetyzacji działań,
opracowania strategii marketingowych oraz do pracy
nad działaniami innowacyjnymi.
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Cele
Głównym celem Google Design Sprintu jest skrócenie

Od założeń przechodzi się do stworzenia prototypu,

procesu

wnioski z jego testowania pozwalają na weryfikację

bez

podejmowania

konieczności

decyzji

budowania

o

wdrożeniu,

całego

rozwiązania.

wstępnego konceptu.

Nowy proces budowy produtów i usług według metody Google Design Sprint.

Build
2

Idea

1

3

Launch

4

Learn
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Zasady przyświecające
metodzie
•

skupienie się na pracy indywidualnej, brak dyskusji
grupowych,

wzajemnego

przekonywania

się,

uzasadniania swoich propozycji czy wyborów,
•

zróżnicowany kompetencyjnie zespół, składający
się z nie więcej niż 7 osób; wśród członków jest
decider (w naszym przypadku była to Natalia
Hatalska),

który

na

każdym

etapie

wybiera

i decyduje o dalszym kierunku prac, oraz facylitator
(warsztat prowadził Maciej Saganowski), który
moderuje i dba o przebieg procesu,
•

model pracy „od ogółu do szczegółu” – czyli od
określenia

celów,

potencjałów,

wyzwań

do

wypracowania konkretnych propozycji rozwiązań,
•

prototypowanie i testowanie jako nieodzowny
element całości,

•

wyznaczony termin na zakończenie prac,

•

ściśle określony harmonogram prac dla całego
tygodnia i z podziałem na poszczególne dni
– pracujemy od poniedziałku do piątku, startujemy
o 10.00, kończymy o 17.00, z godzinną przerwą na
lunch – czyli 6-godzinny dzień pracy; dla każdego
zadania

jest

przypisany

czas

i

moment

w dziennym planie działania,
•

zakaz

korzystania

z

telefonów,

tabletów w sali, gdzie pracujemy.
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komputerów,

Zalety metody
Praca indywidualna
Każde z kolejnych zadań polegało na pracy własnej,
następnie jej wyniki prezentowaliśmy, przyklejając do
ściany

anonimowe

propozycje

(czy

to

w

postaci

zapisanych karteczek post it, czy to rysunków, haseł, ikon).
W kolejnym kroku każdy z nas za pomocą naklejek do
głosowania wybierał te rozwiązania, które jego zdaniem
były najlepsze. Nie omawialiśmy swoich propozycji, nie
uzasadnialiśmy wyborów. Dzięki temu unika się pułapki
myślenia zbiorowego czy dominacji niektórych członków
grupy. Poza tym pozwalało to oddzielić ocenę danej pracy
od samego twórcy rozwiązania.

Zaangażowanie
Każdy z nas miał swój pomysł, każdy go prezentował
i z każdego coś zostało wziete.
̨ Ultimo dawało zewnetrzne
̨
spojrzenie,

wspierało

wiedza ̨

ekspercka.̨

Wszyscy

intensywnie uczestniczyli w całym procesie, przedstawiali
swoje

koncepcje,

właczali
̨

sie ̨ na

każdym

etapie.

Pod ostatecznym produktem każdy może sie ̨ podpisać
i każdy czuje, że po cześ̨ ci to jest jego rozwiazanie.
̨

Demokratyzacja procesu
System głosowania na poszczególnych etapach prac
uwzgledniał
̨
opinie ̨ każdego członka zespołu, ale za
każdym razem to decider, po zapoznaniu sie ̨ z wynikami
głosowania zespołu, podejmował ostateczna ̨ decyzje ̨
o wyborze danego elementu, kierunku dalszej pracy.
To powoduje, że odpowiedzialnośc ́ za wypracowane
rozwiazanie
̨
nie jest rozproszona, podzielona. Motywuje to
również zespół, który wie, że decider zaakceptował
i decydował o każdym elemencie, wiec̨ na finiszu procesu
nie trzeba obawiać sie ̨ zmiane ̨ koncepcji o 180 stopni.
GOOGLE DESIGN SPRINT
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Efektywność
TimeTimer to zegar, który pokazuje nie to, ile czasu
upłyneło,
̨ a ile czasu pozostało. Towarzyszy on każdemu
zadaniu, odliczajac̨ ściśle wyznaczony dla każdego
zadania czas. Wprowadza to dyscypline.̨ Brak dyskusji,
dygresji,

omawiania

każdego

aspektu

powoduje,

że wszystko dzieje sie ̨ szybko i dynamicznie. Praktycznie
już po pierwszych kilku zadaniach widać konkretne
efekty. Wymaga to jednak wewnetrznego
̨
przyzwolenia,
iż w imie ̨ osiagnie
̨
cia
̨ celów Sprintu cześ̨ c ́ rzeczy zostanie
nieprzedyskutowana, niedopowiedziana.

Kaskadowość
Cały proces jest spójny i dobrze przemyślany. Wiedzie od
ustalenia długofalowego cel po konkretne rozwiazania.
̨
Jedno zdanie, wyznaczajace
̨
kierunek działań, które
zostało ustalone na wstepie
̨
naszej pracy, stanowiło
swojego

rodzaju

busole ̨ –

wracaliśmy

do

niego,

gdy mieliśmy ważenie, że brniemy w ślepe zaułki.

Weryfikacja założeń
Testowanie z użytkownikami wypracowanych rozwiazań
̨
przynosi natychmiastowy feedback. Staje sie ̨ jasne,
które z założeń zostały błednie
̨
przyjete
̨ lub które sa ̨
niedopracowane. Podsumowanie wyników badania to
instrukcja, określajaca,
̨
co trzeba zmodyfikować, a co
dobrze działa.
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Ograniczenia metody
•

Bardzo

duża

intensywność

pracy

kreatywnej

•

Otwarte pozostaje pytanie, na ile efektywny byłby

spowodowała, że po pierwszych 2 dniach byliśmy

Sprint, gdyby nie fakt, że wiele kwestii i problemów

już bardzo zmęczeni.

omawialiśmy

wielokrotnie

już

wcześniej,

więc właściwie zasada cichej pracy specjalnie nam
•

W kilku momentach mieliśmy wrażenie zbyt

nie doskwierała.

płytkiego potraktowania tematu lub poczucie,
że nie wszystko, co ważne, wybrzmiało.

•

Proces

wymaga

moderatora

o

wysokich

kompetencjach, który sprawnie nadzoruje postęp
•

Konieczne jest zadbanie o dobrą przestrzeń do

prac. Z pewnością nie każdy członek zespołu jest

pracy,

w stanie podołać tej funkcji (Dzięki, Maćku! Bez

odpowiednie

światło,

temperaturę

w pokoju, gdyż każdy niedopracowany element
przy takim nasileniu prac zaczyna po pewnym
czasie bardzo doskwierać – nas pokonywał upał
i żar lejący się przez okna.
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ciebie pewnie byśmy ugrzęźli na którymś etapie).

Cykl pracy
W książce „Sprint. How to Solve Big Problems and Test
New Ideas in Just Five Days” autorstwa Jake’a Knappa
znajduje się dokładny plan działania z podziałem na dni,
godziny i techniki pracy warsztatowej. Proces zaczyna
się od próby zrozumienia problemu projektowego oraz
kontekstu. Kolejne dni mają na celu wykreowanie oraz
wybór rozwiązań, które zespół uważa za najlepsze.
Ostatnia część polega na walidacji rozwiązania poprzez
testowanie prototypu wśród docelowych użytkowników
oraz wykorzystanie pozyskanych informacji zwrotnych
do ewentualnych modyfikacji rozwiązania.

Proces Google Design Sprint według Ultimo; źródło: www.ultimo.studio

GOOGLE DESIGN SPRINT
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My Google Design Sprint przeszliśmy w nieco zmodyfikowanej
formie. O ile pierwsze 2 dni pracowaliśmy wspólnie, o tyle
makietowanie i testowanie Ultimo wzięło już na siebie.
My jedynie przyglądaliśmy się, jak użytkownicy reagują na nasze
pomysły, co zresztą było bardzo pouczającą lekcją.
14
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Wybrane techniki
Long Term Goal
Celem zadania jest odpowiedź na pytanie: „Czym jesteśmy za 2 lata?”. Tworzymy pozytywne scenariusze rozwoju.

Instrukcja

Przykład

Na żółtych karteczkach zapisujemy

Za 2 lata będziemy niezbędnym

cele, jakie chcemy osiągnąć jako

partnerem do współpracy dla każdej

firma w ciągu 2 lat.

firmy dążącej do bycia innowacyjną.

GOOGLE DESIGN SPRINT
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Sprint Questions
Celem zadania jest odpowiedzenie na pytanie: „Co możemy zrobić, żeby przeciwdziałać pesymistycznemu
scenariuszowi rozwoju firmy, ryzykom?”. Ważne jest poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań zamiast skupienia się na
problemach czy zagrożeniach.

16

Instrukcja

Przykład

Tworzymy listę ryzyk, pesymistycznych

Ryzyko to brak uświadomionej potrzeby

scenariuszy. Następnie zamieniamy je na

śledzenia trendów przez firmy. Na żółtej

konstruktywne pytania i wyzwania.

karteczce zapisujemy: Jak uświadomić

Zapisujemy na żółtych karteczkach.

firmom, że powinny śledzić trendy?

GOOGLE DESIGN SPRINT

Crazy Eights
Celem zadania jest wygenerowanie 8 różnych wersji naszego pomysłu. Tworzymy szkice, schematyczne rysunki,
które w prosty sposób obrazują idee. Na każdy szkic mamy minutę, po jej upływie przechodzimy do kolejnego rysunku.

Instrukcja
Składamy kartkę papieru A4 na pół, następnie na pół i jeszcze raz na pół – tak aby mieć 8 części.
Wybieramy jeden pomysł i szkicujemy 8 jego wersji, wykorzystując każdorazowo jedną część kartki.

Przykład Crazy Eights; źródło: https://youtu.be/_ITJ5lAXQhg
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Przybornik
W czasie warsztatów trzeba zapewnić: żółte karteczki,

przyklejane wyniki kolejnych zadań, oraz zdrowe

pisaki, naklejki do głosowania, papier A4, białą tablicę,

przekąski.

zegar,

18

dużo

białej

przestrzeni,

GOOGLE DESIGN SPRINT

na

której

będą

Google Design Sprint to obecnie najbardziej efektywna
metoda pracy nad nowymi produktami jaką znam.
Wyciąga to co najlepsze z takich trendów jak MVP,
design thinking, UX & lean startup. Zaczynamy od
strategii

i

celów,

przechodzimy

przez

wyzwania

i problemy, generujemy rozwiązania, i w końcu
prototypujemy najbardziej obiecujące. Gdyby tego
było

mało

na

koniec

testujemy

to

rozwiązanie

z klientami i sprawdzamy co działa, a co nie.
Dostajemy feedback od użytkowników na dużo przed
wbiciem

w

ziemię

przysłowiowej

łopaty

lub

rozpoczęciem prac nad aplikacją. Wszystko w 4 bardzo
intensywne i zorganizowane dni pracy.

Maciej Saganowski
Chief Designer, Ultimo

Słowem podsumowania
Mamy poczucie bardzo dobrze wykorzystanego czasu

pilotażowych wersji, prototypów rozwiązań. Jesteśmy

oraz

konkretnych,

przekonani, że Google Design Sprint może być

przetestowanych rozwiązań. Wyniki naszych badań

wypracowania

zestawu

antidotum na te niedomagania i zarazem ciekawą

pokazują, że aż w 42% ankietowanych firm prace nad

metodą pracy nad nowymi produktami czy usługami

innowacjami prowadzone są spontanicznie i bez

dla wielu podmiotów.

określonego planu, dodatkowo blisko połowa badanych
firm

nie

ma

czasu

ani

możliwości

tworzenia

¹ Raport infuture hatalska foresight institute z marca 2018 roku pt. „Handbook: Jak wdrażać innowacje”, [online]
http://infuture.institute/raporty/handbook-jak-wdrazac-innowacje/ [data dostępu: 7 września 2018].
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