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O projektowaniu usług napisano już wiele znakomitych książek. 
W codziennej pracy nie ma czasu na ich wnikliwe studiowanie.  
Ten kompaktowy Toolkit pomaga uporządkować wiedzę tym,  
którzy realizują projekty z wykorzystaniem podejścia Service Design.



O PROCESIE PROJEKTOWANIA USŁUG

z projektowaniem usług jest trochę jak… z gotowaniem. Na począt-
ku może wydawać się trudne, ale mając do dyspozycji przepisy, nabie-
ramy wprawy i wypracowujemy właściwe nawyki. Z czasem zaczynamy 
się czuć coraz swobodniej. 

Tak jak gotowanie, projektowanie usług to cykl kontrolowanych eks-
perymentów. Gdy eksperymentujemy, nigdy nie wiemy dokładnie, jaki 
będzie efekt końcowy. Jeżeli jednak postępujemy zgodnie z zasadami, 
rezultat na pewno będzie dobry.
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              Model procesu projektowego Double Diamond. © Design Council
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JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ?

Krok 1. Najpierw pomyślcie, co chcecie „ugotować”, potem sprawdźcie, 
które składniki już macie (co już wiecie), a czego brakuje. Zróbcie listę (cze-
go chcecie się dowiedzieć, gdzie tego szukać) i wybierzcie się na zakupy 
(faza DISCOVER, czyli EKSPLORACJA). 

Krok 2. Po powrocie ze sklepu rozpakujcie zakupy i ułóżcie produkty  
na właściwych miejscach (faza DEFINE, czyli ANALIZA wyników badań  
oraz kategoryzacje). Możliwe, że mimo przygotowania listy kupicie więcej, 
niż to było planowane, i może te nadprogramowe zakupy zainspirują was 
do zrobienia innej potrawy (szukanie insightów).

Krok 3. Uwzględniając nowe pomysły wynikające z insightów, planujecie  
przygotowanie dania na nowo (faza DEVELOP, czyli IDEACJA). Warto  
wcześniej samodzielnie sprawdzić smak potrawy i zrobić kilka prób (proto-
typowanie i pierwsze testy). Potem zapraszacie znajomych i rodzinę, 
częstujecie ich i pytacie o opinię. Ktoś dodałby soli (słusznie! zupełnie 
wam to umknęło), ktoś inny podpowie, na jakiej zastawie najlepiej ser-
wować gotowy posiłek. Dzięki tym uwagom możecie dopracować nie tylko 
smak potrawy, ale również jej wygląd i sposób podania. Dowiadujecie się,  
na co ludzie zwracają uwagę i co warto akcentować, zapraszając docelo-
wych gości.

Krok 4. Wreszcie nadchodzi czas umówionej kolacji – serwujecie danie 
(faza DELIVER, czyli WDROŻENIE) i w napięciu czekacie na reakcje. Wszyst-
kim smakuje! Super. A wy już w trakcie wspólnego posiłku macie pomysły 
na to, co następnym razem można zrobić jeszcze lepiej. 

Tworzenie usługi, tak jak gotowanie, zawsze pozostawia przestrzeń  
na ulepszenia. To niekończący się proces kontrolowanego eksperymentu  
i kontaktu z odbiorcami.



       2

DISCOVER, czyli EKSPLORACJA

Pierwsza faza procesu to odkrywanie, poznawanie perspektywy użytkownika.

Od czego zaczynamy?

       najpierw szukamy informacji zza biurka (Desk Research);
       rozmawiamy z osobami z naszej organizacji i spoza niej  
 – ich wiedza może uzupełnić naszą;
       szukamy informacji o użytkownikach i ich potrzebach.

Dobre pomysły na tym etapie:

       stworzenie Proto-Person – wstępnej charakterystyki  
 waszych użytkowników;
       naszkicowanie ścieżki wybranej Proto-Persony – tego, jak dzisiaj  
 wygląda jej kontakt z usługą (Customer Journey Map „as is”);
       opracowanie Planu Badań (Research Plan).

Co dalej? Wyruszamy w teren, czyli poznajemy świat użytkowników:

       jedną z możliwości jest przeprowadzenie wywiadów (pamiętajcie  
 o przygotowaniu scenariusza i właściwej rekrutacji rozmówców); 
       wywiady dają możliwość stawiania pytań otwartych, dopytywa- 
 nia o powody i motywacje działań. Pytajcie: „dlaczego?” tak  
 często, jak się da!
       wywiady mogą być indywidualne lub grupowe;
       można je wzbogacić o tzw. Foto Sort albo wspólne rysowanie  
 (np. mapowanie zagadnień, nanoszenie ich na oś czasu).
 To zwiększa zaangażowanie, urozmaica wywiad i dostarcza  
 nowych źródeł wiedzy.
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Design Research, czyli badania w procesie projektowania, to jednak nie tylko  
rozmowy z użytkownikami. Jakie inne metody badawcze warto stosować? 
Można na przykład:

       przetestować usługę na sobie (Service Safari);
       przeprowadzić obserwacje;
       asystować przy korzystaniu z usługi (Shadowing);
       zaprosić użytkowników do wspólnego zbadania tematu  
 (sesje kokreacji).

Pamiętajmy: na tym etapie nie oceniamy, nie krytykujemy, nie odrzucamy 
pomysłów, nie dyskutujemy z rozmówcami. Jesteśmy jak dzieci: wszystkie-
mu się dziwimy i wszystkim jesteśmy zaciekawieni. Zbieramy informacje  
i inspiracje.
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DEFINE, czyli ANALIZA

Druga faza procesu projektowego to definiowanie wyzwania na podstawie 
wyników badań. 

Od czego zacząć? Zorganizujcie sesję, tzw. Brain Dump. Niech cały zespół 
podzieli się obserwacjami po badaniach. Indywidualnie spiszcie: 

       3 założenia, które potwierdziły się w trakcie badań;
       3 największe zaskoczenia;
       pomysły i dodatkowe uwagi.

Omówcie efekty w grupie i zobaczcie, czy pewne hasła się powtarzają  
lub układają w obszary tematyczne. W ten sposób możecie zacząć budować 
tzw. diagramy pokrewieństwa (Affinity Diagrams).

Jak analizować wywiady?

       zastanówcie się, kim byli wasi rozmówcy, przedstawcie ich  
 wizualnie, zmapujcie ich na tle grupy respondentów;  
       poszukajcie ciekawych cytatów, wyjątkowych wypowiedzi,  
 ale też powtarzających się sformułowań; zapiszcie je na  
 osobnych karteczkach – będą waszą inspiracją;
       pomyślcie, co różniło rozmówców, a w czym byli podobni. 
     Na tej podstawie możecie określić Ekstrema, które pomogą  
 w identyfikacji Person.

Jak określić ekstrema?

       zróbcie listę charakterystycznych cech lub wzorców zachowań  
 rozmówców; 
       stwórzcie poziome osie zakończone z dwóch stron skrajnymi  
 postawami (np. „zawsze kupuje online” vs „nigdy nie kupuje online”);
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       zmapujcie po kolei wszystkich rozmówców, umieszczając ich  
 w odpowiednich miejscach na osiach; możecie nadać im numery,  
 czasami przydatne jest też kodowanie kolorystyczne; 
       gdy naniesiecie już wszystkie osoby, przyjrzyjcie się im. Które  
 występują obok siebie, gdzie jest ich najwięcej, a gdzie najmniej?  
 Jak są rozproszone w różnych miejscach? 

Kiedy zobaczycie już powtarzające się wzorce zachowań, zastanówcie się, 
które osie mają największe znaczenie w zróżnicowaniu waszych użytkow-
ników. Wybierzcie dwie i zróbcie z nich matrycę. To dobry start do zbudo-
wania Person.

Dzięki Personom wyraźnie widać, że nawet przy podobnych cechach demo-
graficznych ludzie różnią się na poziomie potrzeb, celów i upodobań. Per-
sony pomogą nam:

       dobrze zrozumieć, kim są użytkownicy;
       podjąć świadome decyzje: dla kogo projektujemy rozwiązanie,  
 a kto nie będzie jego odbiorcą.

Mając zdefiniowaną Personę główną, możemy zbudować Customer Journey 
Map „as is” (w oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie badań). Dzięki temu:

       analizujemy zachowania użytkownika krok po kroku;
       dostrzegamy momenty, które go niepokoją i denerwują (tzw. Pains);
       dowiadujemy się, co go cieszy (tzw. Gains).

Teraz można zacząć szukać insightów, czyli ważnych znalezisk: nieuświa-
domionych potrzeb i motywacji. One są podstawą do tworzenia Wytycz-
nych Projektowych (Design Scope) oraz ideacji w kolejnej fazie.
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DEVELOP, czyli IDEACJA

Trzecia faza procesu to ideacja, czas pracy kreatywnej i tworzenia rozwiązań.

W tej fazie:

       organizujemy burze mózgów;
       porządkujemy pomysły, stosując różne metody selekcji;
       znajdujemy dla nich miejsce w usłudze – Customer Journey Map „as if”.

Sesje ideacyjne można facylitować na różne sposoby. Oprócz znanego 
wszystkim Brainstormingu można zastosować m.in.:

       Design Studio – technikę polegającą na samodzielnym  
 szkicowaniu koncepcji, a następnie prezentacji i krytyce  
 w parach lub od razu w grupie, aż po wspólną pracę na szkicu,  
 zawierającym pomysły różnych członków zespołu. Daje to szansę  
 na uwzględnienie różnych perspektyw i wzajemną inspirację;
       Brainwriting – każdy członek zespołu zapisuje na kartce  
 możliwe rozwiązania i przekazuje kartkę kolejnej osobie,  
 która uzupełnia koncepcje poprzednika lub tworzy zupełnie  
 nowe pomysły;
       sesje kokreacji z użytkownikami lub wewnętrznymi  
 interesariuszami. Wnoszą oni do procesu nową perspektywę  
 i pomagają wychwycić rzeczy, które w trakcie pracy mogły  
 zespołowi umknąć.

W fazie DEVELOP możecie stworzyć kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
pomysłów! Wszystkich nie będziecie jednak w stanie przetestować. Dlatego 
trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, nad którymi będziecie dalej pra-
cować. W selekcji pomysłów pomocne są matryce uwzględniające np. osie ory-
ginalności i wykonalności. Po pogrupowaniu pomysłów możecie zagłosować,  
żeby wybrać te, które chcecie prototypować.
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Żeby zrobić prototyp, nie potrzeba zdolności plastycznych. Prototypy 
nie muszą, a wręcz nie powinny być idealne! Wystarczy kartka papieru,  
flamaster, karton, nożyczki i klej. Starajcie się testować prototypy jak 
najszybciej po ich wykonaniu. Pamiętajcie o pracy iteracyjnej: prototypy 
poddajemy testom, zbieramy feedback i szybko robimy kolejny prototyp  
z uwzględnieniem poprawek. I tak kilka razy. Pamiętajcie, że prototypowa-
nie i testowanie to również etapy procesu badawczego.

Przygotowania do testów:

       świetnie działają testy „Friends & Family” – wystarczy zaprosić  
 koleżankę czy kolegę z innego zespołu na 10 minut i pokazać  
 im prototyp;
       można skorzystać z narzędzia Persona Detector żeby, upewnić  
 się, czy osoba testująca jest waszą Personą.

Jak wygląda test prototypu:

       testy zazwyczaj mają strukturę podobną do wywiadu:  
 najpierw zadajemy kilka pytań, żeby poznać rozmówcę,  
 następnie pokazujemy prototyp (często z prostym zadaniem  
 do wykonania), na koniec zadajemy kilka pytań, które pomogą  
 lepiej zrozumieć osobę testującą;
       w trakcie testu nie podpowiadamy, jak działa prototyp. Jeśli ktoś  
 nie potrafi z niego skorzystać, to prawdopodobnie wina prototy- 
 pu, a nie osoby testującej;
       ile osób warto zaprosić na testy? Zazwyczaj już 6–12 osób  
 (w zależności od typu usługi i poziomu jej skomplikowania)  
 to wystarczająca liczba. Jeśli nie ma dużo czasu na testy, pro- 
 ponujemy wariant RITE (Rapid Iterative Testing and Evaluation)  
 – kiedy po każdej sesji testowej nanoszone są modyfikacje  
 prototypu i od razu sprawdzane z kolejnymi osobami. 
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DELIVER, czyli WDROŻENIE

Ostatnia faza to etap, w którym powstają już bardziej zaawansowane 
prototypy: 

       w przypadku usług cyfrowych mogą to być klikalne makiety Pixel  
 Perfect, wyglądające dokładnie tak, jak docelowe rozwiązanie; 
       w przypadku materiałów drukowanych – dokładny, wydrukowany  
 prototyp; 
       w przypadku usługi realizowanej z udziałem sprzedawcy 
 – dokładny scenariusz rozmowy z klientem itp.

Ważnym narzędziem wspierającym przygotowanie do wdrożenia jest 
scenariusz usługi, czyli Service Blueprint.  

       to odwzorowanie Customer Journey Map „as if” z naniesionymi  
 konkretnymi działaniami po stronie usługodawcy;
       dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej zaplanować, co musi się  
 wydarzyć po stronie organizacji, aby użytkownik mógł skorzystać  
 z usługi w możliwie najprostszy i najprzyjemniejszy sposób. 

W fazie DELIVER nie rezygnujemy z badań i testów. To działania, które po-
winny towarzyszyć usłudze przez cały czas jej rozwijania w organizacji, 
nawet po wdrożeniu. 

Warto też wypracować mierniki sukcesu, według których będzie można 
ocenić efektywność zaprojektowanej usługi. Przykładowe mierniki to:

       wzrost sprzedaży;
       spadek liczby reklamacji;
       wzrost satysfakcji klientów;
       wzrost efektywności wewnątrz organizacji;
       obniżenie kosztów operacyjnych po stronie organizacji itp.
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design provision to firma założona przez Magdę Kochanowską  
i Weronikę Rochacką Gagliardi. Jesteśmy butikową agencją specjalizują-
cą się w projektowaniu usług i zarządzaniu designem (Service Design, 
Design Strategy). Nasz zespół składa się z projektantów, badaczy oraz 
strategów, którzy wykorzystują proces projektowy do tworzenia pro-
duktów i usług odpowiadających zarówno na potrzeby użytkowników,  
jak i realizujących cele biznesowe organizacji. 

Naszą filozofią jest projektowanie poza schematami (Designing Outsi-
de the Box). Działamy na wskroś różnych dyscyplin projektowych, do-
bierając narzędzia w zależności od wymagań danego przedsięwzięcia.  
Projektowanie to dla nas konkretny sposób myślenia i działania – kieru-
je nami ciekawość świata, chęć ciągłego rozwijania empatii oraz dąże-
nie do upraszczania rozwiązań. 
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