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INTRODUCTION
Design may be defined in a number of ways. One option is to say that design is a creative
work for the needs of manual craftwork, mass production in factories or for artistic
purposes. Design includes planning, drawing, addressing people’s needs or expectations.
We may ask then what socially responsible design means?
According to the Dictionary of Polish the word “responsibility” means:
1. «a moral or legal obligation to be accountable for one’s own or someone else’s actions»
2. «accepting an obligation to take care of someone or something» 1.
Socially responsible design is then a big challenge that accompanies the designers and
architects in their professional work. It is not a simple task since in the last two decades we
have witnessed how a new dimension of social communication emerged, namely the
Internet and the New Media. Also, user’s self-awareness of their own needs is now much
bigger, so are the opportunities to finance it.
The influence of the media on creating the needs of people is undeniable now. As a result,
the media define directions that often generate social impulses, and these in turn induce
the needs to create new products and services. This whole sequence results in the demand
for designs, ideas and effects of imagination of today's designers and manufacturers.
Overwhelming availability of state-of-the-art technology makes it instantly available for
projects that intend to respond to the needs of potential users. We may even think that t he
technologies available today allow us to produce almost anything what we invent. The only
problem is related with the costs of the project and its business justification. In the era of
conformism a danger arises that the solutions will be created without being justified by
actual social needs (mechanization of needs, which is often associated with waste). This
can lead to an uncritical depletion of natural resources but also, in a sense, to hampering
the creativity of users and designers.
Socially responsible design seems to be a magical spell that should be widely accepted once
it appears in a public discussion. But what is that socially responsible product or service,

1

https://sjp.pwn.pl/sjp/;2493511 as of 01.07.2017
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which meets the market demand? How is it different from standard products? What is its
purpose?
Someone may ask whether socially responsible design did not exist in the past. Of course, it
did, but an access to it was limited. As a consequence the deliverables of socially
responsible design could not be validated properly.
In today’s socially responsible design there is no place for so-called product redesign that is
so strikingly visible nowadays in many manifestations of human activity. Socially aware
designers and consumers are fed up with redesign. You can see it everywhere.
Social needs have always been affected by natural factors, media and political systems.
Socially responsible design is an attempt to set up higher standards. To seek the real sense
of humanity in the era of Technology 4.0. It learns from best historical heritage to f ind
solutions that satisfy the needs and expectations of contemporary societies. Linking stateof-the-art technologies to craftsmanship and manual production introduces a humanity
dimension into the perspective of users, designers and producers.
Socially responsible design also includes elements of creation based on individual
perception of the world around us. It reflects individual experience of the designer who
tries to understand other people’s needs through the Decalogue of Goodness.
Now we know much more about the human body, our perceptions and abilities. We also
know how to use it to implement complex processes. The “Blue Ocean” concept that allows
high-level designs consists of a range of scientific, intellectual and artistic activities
necessary for the contemporary design process. For us and for the next generations. It is a
form of social responsibility for the future of humankind.
Socially responsible design may be a chance for a new understanding of humanity. Not
through the lenses of forms and functions but rather in a social and economic context. It
implies that design should address not only manufacturing processes but also economic
and social ones. We cannot forget about the hand-made industry since our work has a
timeless value.
Work has always been one of the most important elements of our system of values and
sources of respect (to ourselves and to other people). If we cease to understand the
essential value of work, we devaluate the meaning of our existence.

5

In this context it is worth saying that Design Thinking allows us to minimise errors and
mistakes but also to maintain this spontaneous creativity that truly defines the product as
an outcome of a human thought. Such approach to design places a designer at the highest
level of ability to satisfy human needs. It is the designer who is expected to address these
needs and expectations.
Let us hope we will never be lacking such highest-order needs. That design will never lose
its human-oriented dimension. That the artificial intelligence will never take over human
“soul” and touch in creative processes and design.
With hope that design thinking, with all its elements, is a proof that a thinking human
being, who appreciates beauty, usability and functionality, is better than a heartless an d
unfeeling machine...
Krzysztof Groń
Doctor of Design Arts

6

1. Socially Responsible Design
1.1. The Idea of Socially Responsible Design
In today’s world that seems to rush in pursuit to satisfy the crowds without
paying attention to individuals it is worth asking whether things and events respond to
the needs of their users or participants. A difficult competitive market forces producers
to distinguish themselves and to offer solutions to make “everyman’s” life easier, more
effective or simply better. One should not, however, forget about the basics – and this is
what designers have told us for years - that the product should be beautiful. This is
where the idea of Socially Responsible Design, a specific approach to design, emerges.
On the other hand, the question arises whether this approach can change the world.
Insights into the history of design show that the modernists were first to see the need
for integrating beauty and functionality. This concept was also linked to the human
morality renewal movement. And, as it often happens, history repeats itself and today
we return to the modernists’.

The today’s world is much more complex than before facing challenges of
sociopolitical turmoil and ecological disasters. The need for new solutions that respond
to fast-changing environment is more than obvious. However, when looking at current
design trends one can easily notice some intrinsic contradictions. On the one hand we
focus on ecology, simple forms and people’s wellbeing. Though, on the other hand we
highlight individuality and exploit “impoverishment” or simplicity, which results in
designs aestheticising poverty (e.g. the Favela Chair, made of fine materials, that intends
to emphasise Developing World’s problems). Tomek Rygalik 2 appealed to other
designers to stop designing “unnecessary things”. He also refers to the idea of a socially
responsible design by proposing Food Furniture that is supposed to have influence on
the developed countries and their problem of wasting huge amounts of food. First, we
should think if there is any reasonable sense in socially responsible design, whether it
really exists in today’s world, what influence it may have on us, and – last but not least –

2

http://www.studiorygalik.co m [as of 15.07.2017]
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whether we, the designers, are responsible for other people. Can we help the others or
not?

A discussion on the entire socially responsible design process should be started
from definitions. Today design is not only a creation of luxurious goods. Earlier , design
was practically an exclusive domain of artists or art and the access to it was limited.
Nowadays, design is a kind of innovation for us.3

Today’s society in the most of developed countries is ageing, which has an impact
on the perception of the end customer and their needs. The changes to design processes
are often driven by inclusion of older or disabled people to develop solutions best-fitting
to their needs. This approach makes the projects accessible for all, regardless of age,
experience, skills, physical or mental limitations 4.

Socially responsible design is a form of design that addresses the needs of final
users of the designed object. Referring to the Wysocki’s and McGary’s works a design
project can be defined as a sequence of unique, complex and interrelated tasks that have
a common objective, should be done within a defined time and budget and according to
the specified requirements (e.g. limitations imposed by environmental factors,
conditions and projected sociological changes).

Another definition is based on the Inclusive Design concept. According to this
idea the designer’s work is driven by a pursuit for “inclusion” of individuals into
everyday life. It is not a new approach since its roots go back to the 1960s and are
related with social pressures to change the legislation concerning disabled people.
Discrimination of these people was widely criticized, particularly their restricted access
to education, public transportation, telecommunication, etc. This movement led to a
political change but also triggered a shift in design philosophy and practices. The core of

3

P. Rojek-Adamek, Włączenie przez design. Społecznie odpowiedzialne projektowanie a problem wykluczenia
społecznego. [in] Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną. Studia socjologiczne, Cracow, 2016
4
R.L. Mace., G.J. Hardie, J.P. Place, Accessible Environments: Toward Universal Design, The Centre For Universal
Design, North Carolina State University, NY 1991, s. 4.
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the idea was to overcome difficulties faced by US veterans of war (physical disabilities,
access to healthcare, education and careers).5

Therefore, inclusive design may be defined as social responsibility of designers,
architects, urban planners who should smoothly merge people’s needs and the
designer’s vision. They should reflect the diversity of users in their work to create a
functional, suitable, comfortable and natural environment for the disabled, senior
citizens, families, babies. Social inclusion (understood as engagement of end users in the
creation process) shall ensure that what we create meets the expectations of all
stakeholders. This translates into a high quality of our work. The rules to be followed
include6:

People are at the centre of the design process. Design and development
should lead to formation of strong, vibrant and sustainable communities. We can achieve
this through involvement of as many people as possible in the design process.

Inclusive design respects diversity. Good design can be achieved only if the
designer recognizes as many people’s needs as possible. Designers should think openly everyone at some point will probably experience limited mobility – as a tourist laden
with bulky luggage, a parent with young children, an older person with injuries. It is
important to identify barriers to inclusion at an early stage of the design process so that
design can overcome them more easily. it is also worth to remember about the barriers
experienced by groups with mental ill health or low technological awareness.

Offering choices. It happens that designing a solution that meets expectations of
all its users turns out to be impossible. By considering people’s diversity, we can break
barriers and challenges and often achieve superior solutions that benefit everyone.

5

A. Brief, History of Universal Design, The Universal Design File, The Center For Universal Design, s. 7,
http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p /docs/udffile/chap_1 .pdf, (dostęp: 25.06.2017).
6
The principles of inclusive design. (They include you).
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118111334/http://www.cabe.org .uk/files/the -principles-ofinclusive-design.pdf, s.7–15 (dostęp: 12.07.2017)
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Flexibility in use. An understanding of how the building or space will be used
and who will use it is of crucial importance. Places need to be designed so that they can
adapt to changing demands. Examples include a conference room that can be quickly
reconfigured to a brainstorming or face-to-face meeting room.

Designed buildings and environments should be convenient and enjoyable
in use. Intuitive and natural. Making environments easy to use means considering
signage, lighting, visual contrast and materials. Access to buildings requires analysing
users’ behaviour often before they leave their houses and their transportation patterns,
including roads, parking, walkways, building entrances and other accessibility channels
(e.g. a website, mobile app). In this manner we build users’ confidence and increase
chances for success.

To summarise, a good design addresses the needs and opinions of other people, is
suitable and accessible for all, open and friendly to everyone regardless of age, sex,
physical or mental impairments, realistic, offering more than one solution to address
diversity, ensuring confidence and freedom of choice.

1.2. Designing, role of designers and social responsibility
What is then the role of designers in this complex process of Socially
Responsible Design (SRD)? “Architects and other design professionals have to deal
with multiple tasks. (…) An architect is expected to be sensitive as an artist and to show
practical skills as an engineer. (…) The bond between design and behavioural science is
formed by curiosity about human behaviour” 7 The core idea in this new approach is that
the designers should be open-minded and do not be limited by their own aspirations or
materials delivered by the customer. Designers should meet the community of target
users and include them into the design process. Social aspects are very important since
the project has an influence on its environment, situations and relations within and
people – their psychic condition and sense of comfort. Project may cause a shift in
thinking patterns, highlight certain problems, turn into a spontaneous or coordinated

7

Cialdini R.B., Kenrick D., Neuberg S., Psychologia społeczna, Perspektywa projektanta, Gdańsk, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, Chapter 11.3
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actions or manifests. It happens sometime that the project impact on the community is
much more important than the project itself. To make communities aware of new
opportunities – either through an unprecedented fusion of existing conditions and new
solutions or thanks to just the possibility of change– makes SRD a challenging task for
designers as they become responsible for the outcomes.

The designer may control the people’s sense of personal safety, encourage o r
restrain mobility. It is very important to use designers’ potential and creative power.
They are able to generate practical solutions that have real impact on people’ s life. This
professional challenge, maybe the most important one, may bring loads of sa tisfaction
when the society accepts the design project and implements it.

2. Design Thinking – an example of Socially Responsible Design
2.1. Design Thinking – how did it all begin?
Design has become recently one of the most popular words. Practically,
everything is designed: clothes, cars, electronic devices, furniture, interiors, websites,
services and even user’s impressions. Design is inevitably linked to creativity, another
catchphrase of today’s business. Obviously, this is an aspect of this process, however,
design involves also operations on concrete data sets and leads to measurable outcomes.

To understand what design really is the definition should be provided:

„Design is a process used by people from the roots of history to convert materials
into useful things since design means the opportunity to solve problems.” 8

This statement cannot be rejected especially if we consider design in the context
of Design Thinking.

Other publications provide the following explanations:

8

Charlotte i Peter Fiell, Design historia projektowania, translated by Anna Cichowicz, Warszawa, 2015, p. 15
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„The term of design has a double meaning and can be used as a noun or a verb. It
is not only a part of our environment but also means a creative process that shapes it.
Design is a unique combination of aesthetic, production, commercial and functional
aspects.”9

This leads us to a conclusion that any object we use or watch is an outcome of a
design process that is initiated by humans and their willingness to develop.

Its roots go back to the prehistoric era when our ancestors made tools that might
seem primitive from our perspective but were a novelty and top technology for them.
New inventions came through centuries: a compass, an inclined plane, crane, catapult,
bricks… things that are used even today. Then, the Renaissance breakthrough came with
well-known da Vinci works.

Figure 1: A flying vehicle with wings, resembling a bat – one of da Vinci sketches.
Source: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/458856,Zaprezentowano maszyny-latajace-Leonarda-da-Vinci

9

Penny Sparke, Design. Historia wzornictwa, translated by Ewa Gorządek, Warszawa, 2012, p.10
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The Renaissance heritage includes printing machines, a revolutionary invention
that changed the world. Houses were built and decorated by craftsmen as blacksmiths,
masons, woodworkers, weavers or potters. This state of art remained until the
Industrial Revolution of the 18th century when a power loom and steam engine were
invented and triggered transformation from manual to mechanized mass production.
Further inventions were often inspired by the needs of defense industry, a catalyst of
industrial development.10

Nowadays, we can enjoy functional objects that are not only useful but also
beautiful. Our imagination, time and budget are the limits. Therefore, the question
arises: can anyone be a designer? The answer may be given by a new trend, increasingly
popular in business – Design Thinking.

„Design Thinking transfers designers’ tools into the hands of people that have
never been in any way related to design. Then, it uses these tools to solve a broader
scope of problems” 11 – says Tim Brown, one the pacemakers of Design Thinking and the
chairman of the worldwide corporation of IDEO. “We create impact through design” says
the motto of this design tycoon.

On the other hand, Prof. D. Kelley, a co-founder of IDEO, thinks that Design
Thinking “is a natural way to come up with new ideas and curiosity to test them”. 12

However, to understand the essence of this concept, it is necessary to explain
what a design project is and how a thinking process can be defined. According to the
Dictionary of Polish the project means “an action plan, a document containing
calculations, drawings, etc., of a particular object or a device”. 13 Wysocki and McGary
define the project as „a sequence of unique, complex and interrelated tasks that have a

Charlotte i Peter Fiell, Design. Historia Projektowania, translated by Anna Cichowicz, Warszawa, 2015, pp.
14-100
11 https://medium.com/@fokslukasz/5 -najtrafniejszych-definicji-design-thinking-b3dc0594d30e#.r10t5vnsj,
[access: 19-03-2016]
12 https://medium.com/@fokslukasz/5 -najtrafniejszych-definicji-design-thinking-b3dc0594d30e#.r10t5vnsj,
[access: 19-03-2016]
13 http://sjp.pwn.pl/sjp/projekt;2508648, [access: 19-03-2016]
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common objective, should be done within a defined time and budget and according to
the specified requirements” 14.

The projects have a number of important features that make them unique:
objectives, non-repeatability, complexity and a defined framework15. In practice, it
means that each project is a response to identified needs and expectations of the users
and intends to deliver specific outcomes. Projects are often unique or one-off
undertakings with limited time and resources. Projects are complex and require an
organisational structure, schedules and work breakdown. 16

Thinking is a complex process consisting of mental operations that transform
information encoded in different terms, imaginations or reflections.17

The foundations of Design Thinking should be sought at Stanford University in
California where Design Thinking undertakings were initiated already in the 80s and the
90s. This method allowed creative designers to successfully implement their innovative
ideas into the business reality of the Silicon Valley. Prof. Kelley noticed that the then
model of cooperation between designers and customers required a remarkable change.
At that time companies came to the designers when they had a finished product and the
designers was only supposed to refine its final shape. Often, designers had some visions
of improvements to these product but it was too late to incorporate them. Currently, the
situation is clearly different. Design Thinking allows more and more companies to be a
part of the product design process since its conceptual phase. This approach is much
more supportive to innovation. Design Thinking is today a commonly used method of
strategic planning and business consulting. It supports novelty, change, marketing,
communication and sales. It helps design an innovative product or service, refine the
customer service, develop new methods of communication with the customers.
According to Thomas Lockwood it is a pioneering method focused on the human needs.

R. K. Wysocki, R. McGary, Efektywne Zarządzanie Projektami, przeł. Tomasz Rzychoń, Michał Szolc, Gliwice,
2005, p.47
15 M.Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie Projektami, Warszawa, 2003, p.17
16 J. Skalik, Zarządzanie Projektami, Wrocław, 2009, p. 13
17 http://psychologia-ogolna.wyklady.org/wyklad/194_myslenie-psycho logia-ogolna.html, [access: 19-032016]
14
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In 1991, when the idea of Design Thinking spread out and gained an increasing number
of followers, Prof. Kelley set up IDEO, a company now employing more than 500 people
and having subsidiaries in New York, Shanghai, Singapore, Munich and London. IDEO
works with the giants of today’s business: Apple, General Electric. They also train future
visionaries. It was IDEO’s initiative to establish the Institute of Design at Stanford
University and the HPI School of Design Thinking in Potsdam to promote this philosophy
in Europe.18

Tim Brown describes an ideal designer by the following features 19:



Empathy (they can imagine the world from multiple perspectives).



Integrative Thinking (ability to see the key problems and to seek effective
solutions).



Optimism (do not focus on the limitations but seek at least one potential
solution that is better than the existing alternatives).



Experimentalism (explore constraints and proceed in entirely new
directions).



Collaboration (interdisciplinary personal development in multiple areas).

Those who look for scientific or technological advancements may pose a
question: in which way this concept is unique comparing to the other ones so far? The y
may be surprised by the fact that the entire thinking process, including the empathisingdefining-ideation-prototyping-testing cycle, is a novelty.20

http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/, [access: 19-03-2016]
T. Brown, Design Thinking [w] „Harvard Business Review”, September, 2008, pp.84-92, p. 87
20 Beverly Rudkin Ingle, „Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm” , translated by Katarzyna
Żarnowska, Gliwice, 2015, pp. 18-19
18
19
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Figure 2 : Design Thinking stages. Source: http://dt-szczecin.eu/metodyka

2.2. Design Thinking – for whom?
Facing the dynamic changes on the market, many companies and institutions
suffer from difficulties in various fields of their activity. It is caused by an increasing
competition resulting from state-of-the-art technologies used by the companies and
growth of innovation. New start-ups compete by offering non-standard products and
services which leads to higher expectations by customers trying to find the best option.
An organization, that wants to be a trendsetter, needs to use Design Thinking, however,
should not be uncritical about it.

16

To fully understand why so many companies decides to use design thinking one
should consider a few important factors that could be a troublemaker.

The first one is a customer. In the 1950s a customer was quite a friendly partner
to work with. Their limited access to information and lower awareness of alterna tive
offers made the entrepreneur’s job easier. It was enough to learn some standard
advertising phrases and customer service tricks to finalize transactions successfully.
Often, one meeting with the customer was all you needed. It is completely different
nowadays. Customers became more aware and better educated. This is not surprising
taking into account a better access to knowledge and much more aggressive marketing
campaigns. Our surrounding is full of eye-catching ads that are actually fake promises.
Disappointed customers learn on their own mistakes. Companies are not able to build
customer loyalty quickly. One meeting is no longer enough, you need 5 or 6 at least.
Moreover, the purchase does not end a relationship with the customer who now expects
after-sales support21.

It could then be concluded that we are witnesses of a paradigm shift: a model of
mass consumption is now replaced by a focus on individual needs of a customer. The
companies need to look for new channels of communication with their custo mers and to
watch closely the changing values and beliefs the customers share.22

Presently, customers are also interested in how the product or service is made,
whether it is delivered in line with accepted standards or if it is not harmful to
environment. Company reputation, its corporate culture and flexibility are now in the
centre of customer’s attention. 23

These changes in the consumer’s approach inspired Alvin Toffler to create an
interesting concept of customers who turned into prosumers. This new type of customer
actively participates in the process of product creation but also consumes it. In this way

B.Tracy, Skuteczne metody sprzedaży, tłum. H.Beliczyńska, Warszawa, 2007, pp. 41 -42
R. Normann, Zarządzanie usługami-Strategie i przywództwo w biznesie, translated by Sylwia Pikiel,
Gdańsk, 2012, pp. 52-53
23 M. Strużycki, Podstawy Zarządzania, Warszawa, 2008, p.61
21
22
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customers are no longer passive observers of the production processes but became
involved in it. That is why the enterprises need to reshape their structures and
strategies24, an inevitable way to improve their market position.

A next key term is innovation, one of the most crucial determinants of company’s
development. The dictionaries define it as launching something new on the market.

Joseph Schumpeter, who created this concept, came up with a theory that
innovations occur when someone makes a combination o f various production factors.
He also distinguished five situation when it can happen 25:

1. The introduction of a new good or a new quality of a good represented by new
functions or features.
2. The introduction of a new method of production or sales.
3. The opening of a new market.
4. The conquest of a new source of supply of raw materials.
5. The carrying out of the new organisation of an industry.

Moreover, J. Schumpeter also supported the view that a capitalistic economy
leads to a dynamic growth of market competition, which determines emergence of new
methods of production and a new consumption structure 26.

It is worth emphasizing that innovations may have various nature and may be
divided into the following types:



product-oriented, closely related to creation of a new product or
modifications of existing ones,

R. Normann, Zarządzanie Usługami- Strategie i przywództwo w biznesie, translated by Sylwia Pikiel,
Gdańsk, 2012, pp.133-138
25 A. Glapiński, Schumpetrowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i rozwój”, 2012,
nr 1, pp.3-13, p.5
26 A. Glapiński, Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i rozwój”,
2012, nr 1, pp.3-12, p.5
24
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process-oriented, related to introduction of a new process or method of
production,



organizational, related to management processes in the company. 27

Another important feature is creativity. An intensive growth of market
competition and increasing customer requirements force companies to look for
employees demonstrating relevant qualifications and skills. Creativity is one of the most
desired assets since it is a prerequisite for new ideas, products or services. Companies
always look for people who creatively build relationships with customers, contribute to
growing income or respond to market expectations. 28

What are then the appreciated skills and abilities of a perfect employee:



willingness to take risk,



ability to express emotions and feelings,



sense of humour,



curiosity to look for non-standard solutions,



will to experiment,



enjoyment in problem–solving



ability to focus



empathy



grit



self-motivation



intellectual curiosity



self-confidence



openness to new experience.

Often, the key role in boosting creativity is played by the top management. It is
the managers who build the working atmosphere in the company and teams. Leaders

27
28

M. Strużycki, Podstawy Zarządzania, Warsaw, 2008, p.194
E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Kreatywność w biznesie, Poznań, 2006,p.140
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should be, first of all, open-minded. Elements that may inhibit this process is:
surveillance, persistent assessment, overwhelming control and excessive deadlines. 29

Managers should remember that a committed and creative employee is an asset
that cannot be quantified, that is why they should avoid situations where the employees
are overworked and exhausted because it results in lack of creativity and effectiveness 30.

Employees should be aware that the top management sets up some
requirements, but should feel free and not restrained by an unfriendly atmosphere.
Should know that the company is interested in his or her ideas and will support them.
Should not be afraid of rejection or derision. Finally, should know that the managers are
able to take moderate risks. 31

The last important question is about the money, one of key arguments for the
companies when they decide to introduce Design Thinking. Research and testing based
on this method does not cost much, which may be a decisive factor for business. Costsaving research, even if it is not an extensive one, will always improve the design
process and the quality of product introduced onto the market and increases the
chances for reasonable profits.

The finance has two basic functions in any enterprise 32:



passive, related to assessment of company’s actions, initiatives, decisions
and its impact on the entire business



active, related to assessment of possible development directions of the
company, which is limited by available financial resources.

E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Kreatywność w biznesie, Poznań, 2006, p.43
M. Kostera, Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa, 2008, pp. 473-491
31 J. Fazlagić, Kreatywni w biznesie, Warszawa, 2015, p.122
32 W. Janik, A. Paździor, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Lublin, 2011, p.27
29
30
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When talking about finance one should notice that to grow the companies need to take a
risk. Even if the financial situation is not very good, the companies should not avoid
investments.

2.3. Phases of Design Thinking
The Design Thinking methodology requires a proper approach. A number of
phases may be distinguished and specific tasks that need to be performed in each phase
to implement the project successfully. Do not forget that a project, based on Design
Thinking, may self-improve on a continuous basis, so going through all the stages may
bring us back to the beginning of the process and, in a way, force us to iterate. This is,
however, a very precious part of this methodology, since it allows to eliminate errors
and to improve the solution designed. The target group, the users, the society will be
better satisfied by the product.

2.3.1. Empathize – defining the sense and acquiring knowledge
The Empathize (Understand) stage is the first one that introduces us into the
context of the problem, provides us with the opportunity to be a part of the society
affected by the problem. We determine the actual problem, collect information
necessary to solve it, gather knowledge. In order to eve n talk about solving a problem –
in business, society, communication or a graphical design – we have to pay attention on
exploring and understanding its essence. It may occur that an apparently trivial question
will turn into a huge challenge and will need a multifaceted solution (an iceberg-type
problem). It may also happen that the proper solution requires only a small modificatio n
that needs to be understood and discovered.

A question arises how to gather this knowledge, how to analyse a problem so that
we have no doubt about its true meaning and which solution will be the best one. Such
questions are answered at this stage of the Design Thinking methodology. Stipulations
and guesses should be avoided – our solution needs a firm and reliable foundation.
Understanding the problem gives us the basis for making conscious and right decisions
in the further stages.
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2.3.1.1.

Collecting information

Collecting information is a time-consuming and arduous work. At early stages it
may seem to be a waste of time – when you are enthusiastic about the problem, bursting
with ideas, you have to put off your work on the problem and start collecting data like a
pollster. This stage is not an obstacle, however, but a basis for the whole design work. It
defines the framework, organize our knowledge so that we know what should be done
and who the final user is. In practice, many designers avoid this phase or underestimate
it that leads them to unmatched solutions not meeting user expectations or simply
incorrect. A reliable attitude to this stage allows us to find new solutions, non-standard
perspectives that could not be found if we do not focus on thorough analysis of the
problem. The truth is, this stage will not finish until the end of the project since in all
stages (defining the problem, ideating, prototyping, implementation and testing) we
obtain new valuable information and the problem evolves dynamically.

Collecting information in Design Thinking means asking questions which may be
done in many ways. It is crucial to document the replies as knowledge is volatile and
prone to be misinterpreted. A wide audience should be reached to get answers and the
results subject to a regressive analysis. This stage could be done on our own or a
professional company could be hired. Surely, we cannot skip this phase.

The research may be quantitative and qualitative, both having pros and cons. The
best way is to use both types to gather more information, a wider view of the problem
and potential for generating more ideas.

Qualitative research requires a bigger group of respondents and typically include
collecting demographic data or information about users’ opinions or behaviour assessed
on a predefined scale. Questionnaires are the most popular tool since it is easy to create,
publish and assess them. There are many possibilities to reaching the target group:
social media, Internet, phone, post or face-to-face interviews. Usually closed questions
are used that makes the data analysis easier, but offers a limited opportunity to express
freely. Depending on the topic qualitative data may be collected from such sources as
websites, statistics of visitors, number of searches of a given phrase, number of clicks on
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particular site elements (Google Analytics, Brand24), If we are looking for upgrades of
some services or processes, feedback forms filled in by customers may be a good source
of information.

Qualitative research allow discovering certain aspects of the problem. It aims at a
deep analysis of the problem and usually is not focused on large populations. As a result
we obtain detailed data that is highly precise. The most widespread methods include
focus groups (representing the target groups as defined for the needs of the project and
the testing phase). This is one of the most reliable and trustful methods of obtaining
customers’ feedback with the emphasis on a single person or asset, not on the whole
population. Lifestyles, behavior patterns, level of satisfaction may be measured. Other
data-collecting methods include: interviews, dialogue with the users, observations in a
typical environment.

2.3.1.2.

Role of research in the design process

Throughout the entire project lifecycle the research activities have some
particular goals: a stabilizer, an archeologists, an interpreter and a devil’s advocate. 33
Collecting and sharing knowledge gives us a chance to converge the knowledge of all
team members. The understanding of the problem is an outcome of the same data set
(which ensures common understanding of the problem by all team members).

Stabilizer.

This role is the easiest to achieve when quantitative research is employed (polls,
in particular). It allows creation of a holistic view of the market where the problem had
occurred. It helps to define the competitive environment and to analyze demographic
data of the users. The qualities of polls include relatively low prices, simplicity and time
consumption.

33

BR Ingle, Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm, One Press, 2013
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The polls may be a good response to the lack of input data. With no reference
point we may create a database of persons, target groups and stakeholders (a map could
be prepared). It will allow the next steps of the data collecting procedure, adapting the
methodology and the type of research.

Such research should be best done with a group similar to the target group. It will
allow focusing on important information about the problem and prevents an
information noise.

Archeologist

This role is perfectly reflected in qualitative research. We would explore the
secrets of our customers/users to shed a new light on the problem or its contexts. This
research is actually done by all of us, for example, when planning to buy a kitchen
appliance we often ask for opinions of other customers to confirm or reject our own
beliefs.

This type of research is much more interesting than the quantitative one. It is
very important in Design Thinking as we intend to come up with a solution that best
suits the needs and expectations of the user (including individual ones). Focus groups
with representatives of our users are the best option here. To avoid missing any
valuable information we should take care to document the whole process as thoroughly
as possible (e.g. a video recording). This footage will allow us – later – to analyse
respondents’ reactions, their gestures, behaviour. No advanced technology is needed, an
Internet camera or even a smartphone would be sufficient. It is not the quality of
recording that matters but catching people’s reactions and the way they respond – with
comfort, surprise, concerns or enjoyment? Remember to get the respondent’s prior
consent for the recording (if it is not given, it is recommended to exclude him or her
from the focus group). Make sure that the people invited feel comfortable and trust you
– it is not easy to talk to strangers. The event should prepared in advance – we should
know the questions we would like to ask and how deep we would like to go when asking
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for the details. We should also be ready for questions from the respondents since they
may be curious about the research and its goals.

Interpreter

The information we gather should be interpreted properly. This is the only way
for our team to fully understand the essence of the problem. A lot of tools may be used,
e.g. picture sorting. It is easier for the people to receive info rmation through images than
through texts or audio recordings. This method works best when we address emotions
or more abstract ideas, such as brand recognition. It may be used both with focus groups
and for individual interviews. The images presented to the examined may come from
different sources but we should be sure that we have legal rights to use them. They
should be printed on white cards of more or less the same size (covering at least the
surface of one’s palm). The image content should depend on the research subject. They
should be focused on emotions and be correlated with the target group. The whole
process should also be recorded properly (audio and video).

Dot-voting

It is a type of research that allows visual representation of a customer’s view on a
particular aspect of the problem. It is relatively easy and feasible under any conditions.
Use a board (hang it on the wall) presenting the full diversity of opinions – negative on
the left, positive on the right. The participants place stickers (dots) wherever they think
their opinion on the problem is best reflected. Photos could be made after each
participant. Also video recording is recommended. In case of bigger groups their
opinions on existing products, services or customers’ impressions may also be examined
by dot-voting on, e.g. a 1-to-10 scale. It is a method that is universal and may be
conducted in a simple way.

Devil’s Advocate.
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The research tools presented s so far were focused on opinions and
opportunities. The devil’s advocate is a tool that allows us to identify gaps, weaknesses
and defective assumptions to the problem. One of such tools is a cannonball and is based
on attacking the idea, product or service by pointing at problems and ambiguities. It
works best in a group who is not familiar with the problem. Lack of knowledge may lead
to interesting remarks on the weaknesses or deficiencies of the proposed solution. It
often happens that when we have knowledge about the problem, we subconsciously
refrain ourselves from analyzing its certain aspects. Lack of knowledge may encourage
an open-minded and reliable discussion. We should be careful, however, not to turn the
discussion into a waterfall of complains and it is a moderator’s responsibility to avoid it.

Running the research allows to get rid of wrong identification of the problem or
its causes. It protects us from unnecessary and harmful assumptions for the project.
These methods are easily available and do not require complex preparations or big
expenditures.

2.3.2. Defining the problem
This is the key stage of the proces. We should think which problem we will be
solving. It only sounds to be a simple and obvious task but it is not. Often, we have to
face first serious problems at this stage already. “Why?” is the fundamental question we
ask in this phase. The problem should be identified in as many details as possible. It is
necessary to think outside the box and not to limit one’s imagination. The problem
definitions should not be too narrow and too wide, so as not to impose any boundaries
on the solutions. Such techniques as “5 x Why’s” may be used (we will present them
later).

Defining should follow the Understanding stage when we collect huge amounts of
data, both qualitative (numbers, quantifiable answers) and qualitative (answers to open
questions). Amount of data depends on the range of our research and the industry. We
should be able to prepare an exhaustive description of the situation or the problem to
properly define the project challenge we need to face. Let’s explain it on an example of a
local hospital. Assume that the research revealed that the patients going to the
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competitor facility did not choose ours because of its new service but because it offers
more advanced level of neonatal care that calms expectant mom’s fears of possible
health complications during birth. It is a real problem that should be addressed by the
hospital management. The opportunity to change patient behaviour and recover the
market share is not then related with creation of new benefits for the customers. It lies
in an investment in talent and technology to develop a neonatal unit. The definition of
the challenge becomes then “Design an advanced neonatal unit in the hospital an d
allocate adequate funds on its development so that it becomes competitive”. Bypassing
the Understanding stage may lead to a completely different definition.

2.3.2.1.

Inspirations

Introducing an innovative product is related with two basic questions that cannot
be neglected: examining the problem and developing a few variants of the solution.
What is the source of innovation, however? According to Pomykanski, it can be anything
that inspires humans, including the environment: scientists, customers, distribution
chain or suppliers. They are also a powerful source of information 34.

An important aspect of how innovations are created is a regular analysis of the
developments on domestic and foreign markets. Although trends are temporary, the
knowledge we may get is a valuable asset for the future development of our company.
One way to collect this information is to participate in fairs and conferences, a perfect
opportunity to establish relations with other businesses in the industry and the
customers. We may also use other methods:



Model of the economy that supports innovation through research grants.



Regulations that create demand for innovation.



Providing necessary marketing, human, technological and financial
resources.



Innovation is often created by using one solution in a completely different
context. Jan Fazlagić mentions four phases of the knowledge transfer that

34

A. Pomykalski, Zarządzanie Innowacjami, Warszawa, 2001, p. 25
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create innovation: new ideas (or using old ones in different contexts),
gathering knowledge about the inventions, seeking new applications for
known solutions, testing promising solutions (testing in practice is
necessary).

2.3.3. Ideate – generate ideas
Ideating is the next step of Design Thinking. With precise information in hand we
start working on a solution to the well-defined problem. We are open to any ideas –
standard ones and ones that seem to be impossible to implement. A multifaceted
approach is crucial, the proposed solutions should come from different points of view,
but should be connected to the problem. This stage should be started from the question:
what do we exactly want? Each ideating session should be prepared. Brainstorming
seems to be the best method here.

2.3.3.1.

Brainstorming

While planning a brainstorming session it is important to prepare materials
related to the project – definition of the persons (to be described later), an empathy
map, a stakeholder map. These tools help describe the current situation from the point
of view of project participants and beneficiaries. Brainstorming may lead to non standard solutions that could not be reached relying only on the typical approach.

First of all, the general problem should be defined: goals of the brainstorming
session, expected results, limitations, specific aspects of the problem. The next step is to
provide sufficient comfortable space for all participants to allow for effective
communication (flipcharts, white board, or even post-it notes attached to walls).
Markers, pens, paper and maybe some snacks should also be available. It is also
important to invite people that are not the members of the project team, as well as to
have participants who are not familiar with the problem. It is good to get an unbiased
view or a different perspective on the problem. The group should not be too big. 6 -8
participants is enough to avoid logistic problems and information noise. On the other
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hand, in smaller groups the discussion may quickly become stifled and no new ideas
emerge. A brainstorming session should not last longer than 60 minutes. The followin g
rules should be observed while brainstorming:

1.

Wait with assessments – there are no bad ideas, all points of view are equally
valuable and validation of concepts should be done after the session,

2.

Support non-standard ideas, even if some them seem to be unrealistic – they may
inspire different approach

3.

Generate ideas based on the ideas proposed by other participants; there is no
stealing in the brainstorming session! It is developing.

4.

Be focused on the problem – the discussion should not deviate from the key topic
unless it becomes ineffective.

5.

One session – one problem. This approach allows to place the discussed problem
in the spotlight and the ideas are more accurate and relevant.

6.

Visualize – a rule that allows more robust communication among the
participants. The ideas could be drawn on the board, even as a symbol or
pictogram. Everyone can paint, it is not about artistry. A good idea may be
depicted by a simple sketch.

7.

Quantity over quality. At this stage we want to get as many ideas as we can,
regardless of their quality. Evaluations will be done later.
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Figure 2: Example of the brainstorming card. Source: Designer’s workbook, ideo.com
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2.3.3.2.

Sketches (thinking in pictures and symbols)

Visualisations are key to solve any problem. It is much easier for people to
receive messages as pictures than as a text or an audio message. We should take care
then to depict our ideas in this phase. The added value is that it may also suggest the
appearance of prototypes, which may speed up the next phase. Visualisations should be
prepared based on the ideas brainstormed. It is not necessary to reflect all the details
but to ensure that the solution is depicted in an unambiguous way so that there is no
doubt about the idea.A good practice is to use photos. We may search pictures and
photos in the Internet (observing the copyrights, of course!) to reflect the solutions we
propose. By visualization we may also show the relations among the users, design stages
or elements that are shared by a number of ideas. Using visualized ideas makes it easier
to explain them to other team members. We also use visualisations to depict Personas
(representatives of target groups), competitive environment (including a stakeholder
map) or an Empathy Map.
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Figure 4: Example of a visualisation card. Source: Designer’s workbook, ideo.com

2.3.4. Prototyping and role of prototypes in Design Thinking
The next phase is prototyping when all proposals and concepts that emerged in
the previous stages are verified. This is the moment when the ideas are grouped into
unrealistic ones, feasible ones and such that may be used in other contexts. On this basis
prototypes are made and presented to wider audience to receive feedback, support or
criticism. This stage allows us to save time and money from being invested in ine ffective
and unnecessary products.

2.3.4.1.

Classes of prototypes

The prototyping methods are generally divided into two separate categories: lowfidelity and high-fidelity prototypes. The latter includes basic models or examples of the
tested product. A model may be incomplete and consist of only some elements that will
be present in the final product, such as using wood, paper, or plastic instead of the
intended material – metal. Low-fidelity prototypes may be inexpensive and easy to
make, describe or visualize. Examples of low-fidelity prototypes include 35:



storyboard



sketching



card sorting



"Wizard of Oz"

Pros of low-fidelity prototypes:

35

https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-4-in-the-design-thinking-process-prototype
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Quick and inexpensive.



Possible to make instant changes and test new iterations.



Disposable/throw-away.



Enables the designer to gain an overall view of the product using minimal
time and effort, as opposed to focusing on the finer details over the course
of slow, incremental changes.



Available to all; regardless of ability and experience, we are able to
produce rudimentary versions of products in order to test users or canvas
the opinions of stakeholders.



Encourages and fosters design thinking.

Cons of low-fidelity prototypes:



An inevitable lack of realism. Due to the basic and sketchy nature of lowfidelity prototypes, the applicability of results generated by tests involving
simple early versions of a product may lack validity.



Depending on your product, the production of low-fidelity prototypes may
not be appropriate for your intended users. For instance, if you are
developing a product bound by a number of contextual constraints and/or
dispositional constraints (i.e. physical characteristics of your users, such
as

ones with disabilities) then basic versions that do not reflect the

nature, appearance or feel of the finished product may be of scant use;
revealing very little of the eventual user experience.


Such prototypes often remove control from the user, as they generally
have to interact in basic ways or simply inform an evaluator, demonstrate
or write a blow-by-blow account of how they would use the finished
product.

High-fidelity prototypes are prototypes that look and operate closer to the
finished product. For example, a 3D plastic model with movable parts (allowing users to
manipulate and interact with a device in the same manner as the final design) is high -fi
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in comparison to, say, a wooden block. Likewise, an early version of a software system
developed using a design program such as Sketch or Adobe Illustrator is high -fi in
comparison to a paper prototype.

Pros of High-Fidelity Prototypes:



Engaging: the stakeholders can instantly see their vision realised and will
be able to judge how well it meets their expectations, wants and needs.



Testing high-fi prototypes by the users will allow the evaluators to gather
information with a high level of validity and applicability. The closer the
prototype is to the finished product, the more confidence the design team
will have in how people will respond to, interact with and perceive the
design.

Cons of High-Fidelity Prototypes:



They generally take much longer to produce than low-fi prototypes.



When testing prototypes, test users are more inclined to focus and
comment on superficial characteristics, as opposed to the content or
usability.



After devoting hours of time producing an accurate model of how a
product will appear and behave, designers are often reluctant to make
changes.



Software prototypes may give test users a false impression of how good
the finished article may be.



Making changes to prototypes can take a long time, thus delaying the
entire project in the process. However, low-fi prototypes can usually be
changed within hours, if not minutes, for example when sketching or
paper prototyping methods are utilised.
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Due to the pros and cons of low-fi and high-fi prototyping, it should be no
surprise that they are used at different stages. The low-fi prototyping is the typical
option at the early stages of a Design Thinking project, while high-fi prototyping is used
during the later stages, when the test questions are more precise.

2.3.4.2.

Prototyping language

When designers want to determine and understand exactly how users will
interact with a product, the most obvious method is to test how the users interact with
the product. It would be foolhardy and pointless to produce a finished product for the
users to test. Instead, designers can provide simple, scaled down versions of their
products, which can then be used in order to observe, record, judge, and measure user
performance levels based on specific elements, or the users’ general behaviour,
interactions, and reactions to the overall design. These earlier versions are known as
prototypes. The idea of prototyping has been described best by Tim Brown, CEO of the
international design and innovation firm IDEO:

" They slow us down to speed us up. By taking the time to prototype our ideas, we
avoid costly mistakes such as becoming too complex too early and sticking with a weak
idea for too long."

Below are some examples of prototyping methods:

Storyboard

In its original application it is a sequence of illustrations, like a comic b ook,
presenting the plan of a motion picture and divided into acts, scenes and shots,
depending on the level of details. The greatest advantage of a storyboard is to have an
opportunity for an ex-ante evaluation of the whole plotline, its parts and how it is shot.
More detailed storyboards are made for animated movies, as opposed to a motion
picture where it could be more sketchy, although some exceptions are well-known. A
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Japanese director, Akira Kurosawa, paid and increasing attention to the storyboards.
One of them, prepared for the Ran movie, is now considered a masterpiece itself 36.

Its applications to design thinking include, first of all, software development
project, where we can simulate user’s navigation patterns. It is also used to visualise
customer service in public institutions to simulate flow of visitors.

Figure 5: Example of Polymorph Casting.
Source: http://nickfassler.com/2010/12/design-thinking-for-mobility-in-annarbor/

Sketches

36

http://www.historiasztuki.com.pl/strony/015-00-08-FILM-LANGUAGE.html
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An excellent method for the first stages of design is so-called paper prototyping.
This simple form allows to create a large number of ideas. Comparing to more advanced
designs sketching is much shorter. Lower workload and effort makes the authors more
eager to discuss and accept criticism since they are not so bound to the solution. Quite
frequently we can hear „I do not like to show unfinished works” or „I cannot draw well”
that are intended to be arguments against paper prototyping. However, it is good to
break one’s routine in this matter since quick generation of ideas on paper may bring a
lot of benefits to the team and to the project. Simple sketches do not require high artistic
skills. Besides, we can help ourselves by using some proven drawing methods, e.g.
Bikablo, a visual dictionary that helps us step-by-step draw the pictures needed.

Figure 6: Example of Bikablo items.
Source: http://bikablo.kommunikationslotsen.de/wpcontent/uploads/2015/03/bikablo-akademie-Das-Prinzip-bikablo-08-2.jpg

Card sorting
Sorting cards make it possible to categorize or sorting the content and to obtain
more effective information architectures. It helps to design a friendly navigation, content
and features. Copying popular and repeatable website structures is boring and may be
misleading as some solutions that work perfectly on one website may not work properly
on ours. When should this technique be used? Particularly, when we have to organize a
large number of diverse elements that are hardly categorizable. It is also useful as a
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testing tool when we would like to verify our own classifications or when the elements
are very similar to one another, or when we want to add something new.

Figure 7: Example of Polymorph Casting.
Source: http://uxforlife.blogspot.com/2013/12/techniki-ux-sortowaniekart.html
What can be checked in that way? An information structure, categories and
labels, a hierarchy of elements. Card sorting may be helpful in verification of the current
product structure or when a new product is created from the scratch.

"Wizard of Oz"

The „Wizard of Oz” method allows product testing before its implementation. In
this method a hidden operator simulates the system replies, that is why it is called a
wizard. The wizard, who is a member of the project team, sits in the control room
watching the reactions of the user who sits in the test room. The wizard’s task is to
simulate system responses to user actions as quickly as possible. The tester is often
unaware of that the system reactions are remotely induced by the operator. This task is
much easier when working with simple systems activated by voice or hand gestures. The

38

software used by the operator should be simple and user-friendly so that possible
problems with real-time operation of the system are avoided 37.

Cardboard or Styrofoam prototypes

When designing large physical objects or locations we may build 1:1 prototypes if
only enough space is available. Using materials that are easy to form, such as cardboard
and Styrofoam, we are able to prepare large-size items as depicted below (a prototype of
a pharmacy interior).

Figure 8: Prototype of one of Walgreens pharmacies made of Styrofoam by Ideo.
Source: http://dtdlafirm.pl/jak-tanio-prototypowac-pomysly/

Another example depicts a cardboard model of a library in a hotel. Look at the
camera that is installed on the head of the tester that plays the role of a customer. A POV
recording is a great material for the analysis of such a prototype.

37
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Figure 9: A cardboard prototype of a library.
Source: http://dtdlafirm.pl/jak-tanio-prototypowac-pomysly/

Role-playing

What to do when we work on non-tangible solutions? How to prototype and test
e.g. a hotline discussion with a customer or a new method of service in a sales outlet? In
such situations a role-playing experience works perfectly. Typically, the roll playing
consists of the following steps:

1.

Decision what should be checked – e.g. a customer’s reaction

2.

Preparing a scenario

3.

Preparing the props

4.

Allocation of roles – one person plays the customer

5.

Playing the scene and video recording

6.

Feedback
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Figure 10: A scene from the workhop with MEDx, a Dutch medical start-up.
Source: http://dtdlafirm.pl/jak-tanio-prototypowac-pomysly/

3D Printing

It is an additive manufacturing method in which layers of material are added one
by one to create a three-dimensional model. Its opposite is the subtractive technology
where the final model is obtained by removing material (by cutting or milling) from an
original block. The 3D models are made on the basis of a digital file (the most common
extension is .stl). The digital model is converted by a special software into a sequence of
assembler commands that then allow a 3D printer to produce the desired 3D object. The
digital model may be made in any 3D modelling software, the only condition is that it
should have an option to export the file in a format compatible with the printer.

41

There are different technologies of 3D printing. The most important an popular
ones include38:



FDM –fused deposition modelling; based on thermoplastics (e.g. ABS , PLA,
nylon)



SLA – laser-based stereolithography; resins solidified by laser light.



DLP – digital light processing; resins solidified by projector light



PolyJet / MJM – multi jet modelling; resins solidified by UV light



CJP – colour jet printing; based on gypsum core and a colour binder



SLS - selective laser sintering; powdered polymers laser-sintered



DMLS – direct metal laser sintering; powdered metals laser-sintered

Wide range of available technologies and materials that may be used to make a
prototype is a big advantage of this prototyping method. 3D Printing allows not only
product models but also fully functional prototypes.

38

http://centrumdruku3d.pl/encyklopedia -druku-3d/
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Figure 11: Prototype of a Felt stool b Marcin Skibisz, 1:10 scale, 3D Printing.
Source: own archives.

Polymorph Casting

In case of small three-dimensional prototypes we may use Polymorph Casting
method that is an alternative to the 3D printing. It uses a special type of plastic that is
heated in warm water or by a drier and the may be formed like plasticine. When cooled
down it is as hard as typical plastics. This material is non-toxic and odour-free. Moreover
it does not lose its properties after many prototyping cycles. The disadvantage is lower
durability when compared to the 3D printing. It also requires some degree of manual
skills to make more advanced objects.
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Figure 12: Example of Polymorph Casting.
Source:http://www.mindsetsonline.co.uk/Catalogue/ProductDetail/polymorph?produc
tID=cba2fa08-f202-43ec-8250-2d99b24d44da&catalogueLevelItemID=e61028f7-1bdd432b-bf15-050ef7573e78

Among all available prototyping methods only some of them have been presented
here. The one you choose depends on the project your work on, the time limit you have
for prototyping and financial measures you can spend.

2.3.5. Implementation and Testing
When we have produced at least two possible solutions to our problem (we
decided which one would be presented to wider audience), we may initiate the last – but
very important – phase of the Design Thinking methodology, namely product testing and
improvement. Working with prototypes allows us to eliminate wrong paths, avoid
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wasting time and money. But it is testing that really validates the real value and quality
of our solution.

The way we test our solution depends on the budget allocated to the project –
this phase does not have to be expensive. Obviously, the type of prototype matters, so
does the specific nature of the problem (there method of is a clear difference between
testing an awareness-raising solution of a social problem and a new communication
system in a hospital entrance hall). That is why only the general assumptions for testing
will be discussed here, without going deeply into the specific details of particular
problems.

First of all, a reliable testing requires that the tester profile should match the
profile of the intended users of the solution. Recruiting testers require a lot of attention
and all stakeholders should be possibly represented. Thinking of a hospital, this group
may include patients, doctors, nurses, technical staff or people that accompany the
patients. High diversity of testers will translate into a valuable feedback from different
groups of beneficiaries. We will then be able to assess how our solution meets their
expectations.

Prior to testing we should select each group of stakeholders according to
personal profiles. In our example, separate groups could be formed by patients, nurses,
doctors, technical staff, etc. We should remember that each human being is a separate
conglomerate of experience and points of view, related to a profession or a social role.
By categorizing testes we control diversity. We may also use testers’ knowledge and
experience to shorten the testing time and to receive a relevant feedback. As all these
groups will feel well in their roles they will be encouraged to suggest other solutions or
to modify the existing ones.

An important aspect of testing is the way we approach our tester groups. The first
question is how to find them. Usually, it is enough to look around and find testers in our
own surrounding. We will not be able, of course, to find a match to each stakeholder
Persona (that may be sometimes so precise that we will not find anyone meeting these
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criteria). In this case we may ask our acquaintances, friends, search through social
networks or announcement services. We can also hire a company to find the candidates
but it involves additional costs. Of course, it may happen that we will be able to test our
solutions with the actual intended users thereof (we just need to take care to avoid
conflicts of interests). It is worth mentioning here that the testers have to sign a non disclosure agreement, should be informed of the goals of testing, method of recording it,
related documentation and a planned use of these documents. If any tester rejects to
accept the terms and conditions of any part of testing (e.g. audio/video recording) we
should consider excluding him or her from the group. The next stage is to make the
testers familiar with the context of the solution proposed. In case of the hospital we
should explain what we want to improve and present the key features of our prototype.
It will be easier to the tester to familiarize with the problem, the solution and will
improve the quality and reliability of the feedback. We should not forget that even our
budget on the testing phase is low, creating a comfortable atmosphere for the testers is
very important (consider a catering service). Testers should feel appreciated and should
be treated with respect and patience.

The tests should be documented very thoroughly. Remember, that our ad hoc
assessments may be biased somehow and lead us to incorrect conclusions. The
documentation will also help us with developing the final report that may include
quoted opinions of the testers. What is the best way of documenting the tests? There is
no unambiguous answer to this question but, if possible, the tests should be documented
in two forms: written and audio-visual (if all participants gave their consent).

Testing should allow recording the perspective of each tester so that we know
their expectations and how well they are reflected in the proposed solution. When we
have collected feedback from all stakeholders and prepare the final report, we will need
to analyse it. This is a very important step although it seems to be boring and difficult.
We need to compare the data from different groups, sort the document appropriately,
extract common opinions, similar comments, reactions, important suggestions. If we
have also the audio-visual evidence, we may try to analyse impressions, body language
and emotions that the testers demonstrated.
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When the opinions representative for all the groups are identified, we can work
out a holistic view by a cross-cutting analysis of all stakeholders. Look for similarities,
common views, the same suggestions. This will allow to identify universal elements that
from now on become the most important for us. There will, of course, some aspects
specific to each group od stakeholders. They also need to be addressed but not at the
overall level.

If we decide to choose more than one prototype of the solution, we should use a
broader perspective and make a comparative analysis. Surely, some opinions and
suggestions will be present in all scenarios. We should focus on these elements
regardless of which prototype will finally be chosen for implementation. In this way we
prioritize these aspects and their impact on the whole solution. If one particular aspect
is highlighted by the testers (each group of stakeholders for each prototype), we should
make sure that we are able to implement it (we have resources and abilities).

The testing stage provides us with huge amount of data and knowledge of how
our solution works and how it can be improved. There will be also hundreds of
unanswered questions or guesses. We should remember to address only these answers
that are confirmed by the data. Now it is time for a project team meeting and validation
of the results. We should verify if one solution is better than the others and if it fits into
our business case. We should not bother if the tests demonstrate that no solution is good
enough. This gives us knowledge which paths should be avoided and, maybe, what
alternative solutions could be considered. We should analyse where we made a mistake
to identify the stage we should come back to rethink the solution. Maybe, a problem
occurred with the testers or in the communication process. Iterating across the whole
process may be discouraging but is one of key aspects of Design Thinking. It is a very
rare case when we find the optimum solution just in the first try. But, when we finally
arrive at one, it gives us great satisfaction.
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3. Design Thinking Tools
3.1. Photojournal
Photojournal is one of the simplest Design Thinking methods but offering great
possibilities and potential. First, we should analyse the problem deeply, learn it,
experience it empirically. This empathic exercise should be accompanied by a proper
documentation and photojournal seems to be the best method here. Photojournalling
means making photos of situations, event, places, processes that we design so as to have
a clear and simple picture of how the end users live, behave, react. In this way we may
obtain a story of each group of stakeholders and determine the problems they face. This
me method may be used for two purposes: we may “record” the reality ourselves (but
keeping in mind that we are strangers in the environment of those for whom we design,
therefore they may be acting or pretending); on the other hand, we may ask the end
users to document their lives on their own (in this approach they are not hampered in
any way by our presence and may show what is really important to them). This method
is a perfect match with user interviews as it adds a visual dimension to it. Thank to this
combination we may easily define a context that accompanies each person – its
neighbourhood, people, animals, buildings, life dynamics. Photos add more personal
dimension to our solution, the user is no longer anonymous. We do not need advanced
equipment to make a photojournal, smartphones or simple cameras are sufficient
enough. Each photo, however, should answer a “Why?” question (why is this event
important?, why is this person important?, why does this place matter?).

3.2. Empathy Map
The Empathy Map is a Design Thinking tool that allows us to determine the way,
in which the user feels about the solution proposed. In this way we are able to represent
sensual experience of the user in a uniform way and define how user senses affect
satisfaction from the service, product or process. The objective of this tool is to describe
incentives that have a direct impact on the user so as to identify threats and
opportunities for reaching the users through their senses. The tool is undeniably
necessary since it is very difficult to feel like someone else and to see through someone
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else’s eyes. The Empathy Map gives us an opportunity to overcome this difficulty
through a more systematic approach.

The Maps are created for each of the user Personas identified (see the next
chapter). Each Persona is associated with a separate set of feelings and incentives.
Starting our work with the Empathy Map we should define a Persona, for which the map
is created. In order to put ourselves in the shoes of the stakeholder we should learn
what the stakeholder feels. Therefore, we focus on what the they hear (messages,
commands, sounds), what they see (marks, information plates, visual signals, gestures of
other people, events that can be seen), what they say (verbalized emotions, messages to
other people, communication patterns to people they know and to strangers), what they
think (judgments on important and unimportant aspects of the project, things that make
them happy or annoyed), how they move (where they move, how fast, which gestures
the make), and what else they feel (scents, flavours, balance, temperature, etc.).
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Figure 13: The Empathy Map according to pleoSkills,
Source: http://pleoskills.com/metodyka/mapa-empatii/

3.3. Persona
It is another Design Thinking tool that helps us find out how a potential
stakeholder of our solution would behave. Remember that engagement-based design,
that is socially responsible, should look for solutions that reflect aspirations of all end
users. A one-size-fits-all design will not actually fit anyone. Why? First of all, it is
impossible to define the boundary conditions for our design when we analyse a target
group defined in a very general manner. We do not know what these people experience,
how technologically advanced they are, what kind of constraints they face. We will not
be able then to manage the diversity of our users at any stage of the process. We will
also have difficulties with initiating the problem-solving process: without any point of
reference we will be missing the user’s perspective.

Personas allow to identify our users. The Persona templates allow for naming a
person, estimating his/her age, making a short description, assigning a role in the
project and defining the person’s presumed views. The Persona Template should be
created for each stakeholder. Referring to our example of the hospital, a separate
template should be prepared for: a nurse, a patient, a technician, a doctor, an
accompanying person. Sometimes we discover diversity within a single group but we
will find it pointless to divide this group into smaller subgroups (e.g. a patient – kid and
a patient – adult) – the new should prepare a template for each of these diverse profiles.

Using Personas significantly facilitates managing the project. It is especially
important at the Testing stage – the Personas provide us with practical guidelines on
whom we look for to become our testers. At the Testing stage we can then eliminate any
errors and deficiencies of our design prior to its implementation. This approach allows
for considerable savings – both in terms of money and time.
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Figure 14: Persona according to pleoSkills; Source:
http://pleoskills.com/metodyka/persona/

3.4. Stakeholder Map
The Stakeholder Map is closely related to the idea of Personas. Based on this tool
we are able to determine relations among the stakeholder groups, how their behaviour
patterns may converge and where conflicts may arise. We should remember that these
relations will have influence on the project success. Stakeholder maps allow us to define
the environment of our solution (services, products, processes). It does not include only
these stakeholders who we perceive as participants of the project. It includes company
competitors, external factors (such as inland revenue services or other regulatory
institutions). The Maps are created to identify such stakeholders and to visualize their
hierarchy. This will be a decisive factor while prioritizing our stakeholders. Such a map
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can be compared to a panoramic view – a wider horizon allows to avoid or predict
potential problems or threats, to notice future opportunities or to improve our solution.

The Map itself has a form of concentric circles. The first and the smallest one
represent people that are involved in our project, direct stakeholders. This is the place to
include managers, directors, project teams, employees, etc. The second circle – a middle
one – represents the environment that affects our project but has no right to make
decisions directly (e.g. customers, wholesalers, shareholders, suppliers, partners,
media). The last circle – the biggest one – include all entities that may have an impact on
our project but without any formal involvement in it (e.g. competitors, public
administration, public opinion, trendsetters). The nest step to create a Stakeholder Map
is to define relationships between the groups. It is good to describe the type of each
relationship, their nature and direction. An important aspect to be depicted on the Map
is our assessment if these relations create a threat or an opportunity for the project, or if
they are neutral.

52

Figure 15: Stakeholder Map according to pleoSkills, Source:
http://pleoskills.com/metodyka/mapa-interesariuszy/

3.5. Target group
The Target Group, one of the most important DT tools, makes it possible to define
and describe the boundaries of the society for which we design a particular solution. It
would be tough to start any design project without this knowledge. Description of the
target groups allows to build the core structure of the related Personas and, then, the
Empathy Map and the Stakeholder Map. The Target Group sets up the direction of the
design and ensures that our solution will be needed by Someone and will be used for a
Purpose. By creating Target Groups we define values that motivate them. On the other
hand, the Target Groups make it possible to match products and services to the precisely
known needs of the users.

The key goal of defining the Target Group is to identify a group of the
beneficiaries. The following aspects should be considered: age, gender, nationality,
marital status, living location, education, standard of life, economic status, personal
goals and ambitions. A user profile that is based on this information enables thorough
analysis of their needs. It is also worth to identify the goods and services that are
important to the target group, the communication patterns the target group prefers and
individual aspirations of its members.
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Figure 16: Target group according to pleoSkills
Source: http://pleoskills.com/metodyka/grupa-docelowa/

3.6. 5 Why’s Method
Another tool used in the Design Thinking process is the 5 Why’s method, taken
from the process management in industry. Its creator is Sakichi Toyoda, the founder of
the Toyota group. A refined version of this method was implemented by Toyota. This is
one of the basic ways to deal with difficult situations. Taiichi Ohno, the creator of the
Toyota Production System, describes the 5W method as a method of the Toyota's
scientific approach, which involves asking "why?" repeatedly, so that the nature of the
problem as well as its solution become more evident. The 5W method has gained
worldwide popularity and is being used today, among others. as a part of Kaizen
philosophy.

Asking "Why?" allows us to reach the essence of the problem, then to examine
thoroughly its root causes and to focus on effective solutions. Next iterations of the
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“Why?” question make the problem clearer and the underlying cause is then easier to
identify and eliminate. The 5 Why’s method helps us to answer such questions as:



Why did the problem occur?



Why did not we notice it?



How to solve it?

The 5 Why’s method iterations follow this pattern:



Why (provide a short description of the problem here) … and when you
get an answer…



Why (insert the answer you got to the previous question).

Repeat this type of inquiry five times on average. It is often assumed that the
answer to the fifth question will indicate the cause of the problem, hence the name of the
method - 5Why’s.

How the described method works can be observed in the example below:



Question 1: Why do so many customers have quitted from the cooperation
with us in the new year?



Employee Response: Because the customers are complaining about too
long delivery time of the goods ordered.



Question 2: Why does shipping of these goods take so long?



Employee response: Because the orders wait for the signatures of the
heads of five departments that have to accept it.



Question 3: Why do so many people have to sign these documents?



Employee Response: Because the new procedure on the document flow,
implemented from the beginning of this year, requires acceptance of up to
five units of our company prior to shipping.



Question 4: Why do so many people have to be involved in the order
management process?
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Employee response: Because there have been cases where shipments
were made before being paid by the customers.



Question 5: Why were shipments not paid?



Employee Response: Because there was no good flow of information
between the shipping department and the finance department 39.

When you have finished all iterations, you should verify that the final answer is
logically related to the problem (a cause-and-effect relation). The questions and answers
are then reviewed one by one to check whether they are logically related. In the
described example, the cause of the problem is a bad document flow, which affects the
execution of orders and significantly extends the lead time. However, this is an indirect
cause because the expansion of the document flow procedure was a response to the
identified problems of shipping unpaid products, which exposed the company to
financial losses. Unfortunately, as a result of this procedural change that was supposed
to eliminate one problem, another issue was created. Therefore, the actual problem in
this case is the poor exchange of information between the shipping and the finance
department, which has resulted in the development of new procedures that contributed
to the outflow of customers.

The advantages of the 5 Why’s method are:



simplicity of use and adaptability to most problems



does not require statistical knowledge



easy to implement

3.7. 6 Hats Method
The 6 Hats Method was developed by Dr. Edward de Bono, the creator of lateral
thinking. Its purpose is to strive for an ordered thinking, by identification the thinking
patterns and, consequently, to choose one to be used at a given moment. In this way, a
39

http://designthinking.pl/metoda-5why-skuteczne-narzedzie-design-thinking/
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map of thinking routes may be drawn, and the best one selected. Creating a mental map
of the situation is supposed to encourage abandoning the argumentative way of
thinking.

Edward de Bono has developed the method to create a role-playing ability, so as
to get rid of the mentality of self-protection. The awareness of that we play roles makes
us speak things that would normally be unspoken. With six hats, we can focus our
attention on a specific way of thinking, and to switch between these thinking modes in a
very simple and convenient way. With this method we set the rules and easily learn to
obey them. Six hats of different colours are meant to help us follow certain rules.

Red Hat
Emotions, impulsiveness, feelings.
Imperative to express emotions.
Straightforward. Without thinking
of the consequences

Blue Hat
Organisation, neutral
observer. Does not ask What?
But rather How? Not only
controls and orders but also
defines boundaries and
priorities.

White Hat
Objectivity. Facts and
numbers

Yellow Hat

6 HATS
TECHNIQUE

Enthusiasm, a positive
attitude. Curiosity,
pleasure and joy.
Transition into an
entrepreneur who
perceives everything as a
success. Convinced that
everything is possible.

Black Hat

Green Hat

Objections, a logic-based
pessimistic attitude. Warns of
possible threats that may be
associated with the particular
situation.

Creativity, possibilities.
New points of view. Not
bound by logical rules.
Pure creativity and
innovation

Figure 17: Customer Journey Map,
Source: http://nagrajbiznes.tv/kreatywnosc-w-pracy-metoda-szesciu-kapeluszy/

The White Hat:
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By White Hat thinking, we learn the facts and figures and refrain from
interpretations. Thinking according to the rules of this Hat forces us to separate facts
from their extrapolation and interpretation. We avoid explaining and justifying the data
we provide, nor do we interpret facts, but we provide pure information without any
interpretation. White Hat thinking allows us to use the supposed facts, which should be
appropriately emphasized and confirmed. We must remember the two -tier hierarchy of
facts: the supposed ones and the confirmed ones. We cannot express our thoughts and
opinions, but we should convey the opinions of others in the context of the facts. It is
forbidden to present facts to support a specific point of view.

White Hat thinking allows you to achieve discipline and direction. In the course of
presenting situations and facts, try to be more neutral and objective. The neutrality that
we should be able to demonstrate is the consequence of the white hat we put on.

Examples of White Hat thinking 40:



Last year, a twenty-five percent growth of turkey meat sales was recorded
in the US market.



In each of last three years the number of women smoking cigars increased
comparing to the previous year



Professor Schmidt believes that a flying vehicle powered by human
muscles is unrealizable



All experts predict a decrease of interest rates this year

The Red Hat:

The Red Hat thinking interferes with all issues that are connected with emotions,
feelings and irrational aspects of thinking. We accept and respect what we think, so do
people who listen to our words. We do not justify what we said because we let ourselve s

40

E. de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice 2008, pp. 52-77.
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show our emotions. Uncontrollable emotions distort our way of thinking and negatively
influence the decisions we make. When we talk about emotions, intuition, feelings and
impressions in a controlled way, in the Red Hat thinking mode, we express our emotions
and, at a certain moment, we decide to stop demonstrating it. We control their duration.
When driven by emotions, without the Red Hat, we have no influence on the duration
and when we end of our emotional communication. Keep in mind that it is forbidd en to
justify emotions, since any arguments may be perceived as false ones.

In the Red Hat thinking mode we could say, for example 41:



I have a feeling that this site behind the church will be worth a fortune in a
few years.



Intuition tells me that this business will not succeed. It will certainly end
up with an expensive court case.



I feel that when the situation becomes critical, he will not be able to handle
it again.



I feel that this theory is not correct. It's too complex and confusing.



In my opinion, everyone wants this contract to be finalized and signed.

The Black Hat:

The Black Hat thinking is negative but not emotional. This way of thinking
requires us to provide logical and legitimate information. We allow negative thinking in
a controlled but conscious way. In case of objective and positive facts it has to be proven
that they are false or impossible to implement in practice. Expression of negative
information should be done objectively. The question is whether we wear a black hat or
thinking with a yellow hat first. It seems that putting on the black hat first is easier to
deny the facts. The idea, therefore, can be rejected quickly. We give an idea, the facts and
related benefits. Only then, it is better to act with the black hat.

41

E. de Bono, Sześć myśl owych kapeluszy, Gliwice 2008, pp. 81-106.
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In the Black Hat thinking mode we could say, for example 42:



We are carried away by enthusiasm. Someone must now take the role of a
devil's advocate and notice that the selling price will be far too high for us.



The statistics you provided are four years old. The sample is very small.
The numbers only refer to the southern part of the country.



From my experience, if an employee earns a cash bonus, he or she gets
used to it quickly and treats it as a part of the base salary.

The Yellow Hat:

We would like to do something valuable in the future, we speculate in a positive
way. The positive attitude does not result from the expected advantages, but it is
assumed in advance. One should look for positive features and optimistic assumptions,
even if the first impression was not promising. Positive suggestions should be evaluated
in terms of their probability: confirmed, very probable, probable, there are good
chances, there is a possibility, a small chance or possible in a long-term perspective. We
should make efforts to justify our optimism, but not at all costs. Positive thinking is
subject to the yellow hat, bringing a positive change. We make proposals and positively
justify them.

In the Yellow Hat thinking mode we could say, for example 43:



The positive side is that we now know what he is able to do. No more
being impatient.



If we do not limit the funds for the promotion of this film, the success is
guaranteed.



42
43

This glass is not half empty, but half full

E. de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice 2008, pp. 109-142.
E. de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice 2008, pp. 146-172.
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The Green Hat:

The Green Hat thinking is responsible for creativity. The person who puts it on is
intended to expect changes and a new approach to the problem. Finding a new approach
requires look for the best alternative and not being satisfied with the first solution.
Putting on a green hat is often not enough to get new ideas. Creativity is something
natural for one person, while for others it requires some practice. This is due to a typical
brain activity pattern in which creativity is not a frequent state. With the help of some
techniques encouraging new ideas you can stimulate creativity.

In the Green Hat thinking mode we could say, for example 44:



I would like to propose to close the whole department



Imagine that we make square burgers



Let's create a line of products that will be sold at low prices

The Blue Hat:

The last hat that links to the other ones is the blue one. Its role is to organize the
process of thinking and supervise its effective course. This is done, inter alia, by
selecting and determining the order of use of individual hats. The blue hat transfor ms a
chaotic debate into an organized thinking process. It starts from structuring the process
and creating a picture of the situation using all the hats. Then the blue hat is responsible
for obeying the rules and mitigating any disputes. This allows to follow the determined

44
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path. Throughout the whole process it defines where we are and what has been
achieved. The role of the blue hat is also:



To identify the topics and problems addressed in the thinking process



To concentrate on the identified issues



To formulate additional or supporting questions



To record thoughts and decisions



To review the situation, compile information and form conclusions

Let us now move from the this theory to its implementation. In practice it can be
carried out in multiple ways. One of the scenarios assumes that in the next 6 phases all
participants "put on" the hat of a given colour, that is, they adopt the point of view
related to the given hat.

During the implementation of the above-mentioned model, it is important to
remember that all participants speak in turn, and their speeches are recorded by the
secretary who does not take an active part. When it is agreed that the possibilities of
thinking with one hat are exhausted, or the participants need to change the mode, we
change the colour of the hat. The person “wearing” a blue hat takes care of the proper
sequence and timing of the hat change.

In most cases, the participants should learn the method before the session so they
can prepare well, even by gathering objective data for the white hat. Six thinking hats
can also be used without prior preparation of the group, if we want to solve an emerging
conflict. Of course, there will be problems with white hat thinking and it will be more
difficult to collect objective facts. In this case, it is possible not to use this hat or to
modify the order of hat change.

Remember about the following rules to have an effective session:
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The moderator, the blue hat owner and the secretary should prevent a
chaotic discussion and a growing tension between the participants



Everyone should be given an opportunity to say something



It is worth to make it obligatory for everyone to use all the hats in turn in
order to get a wider perspective and a deeper view of the problem.

3.8. Group or individual interviews
The most popular and well-known interviewing methods is the in-depth
interview or a group interview, a.k.a. panel groups or a focus group. Typically, it is held
in a neutral place that is not related to the topic. This interview follows a scenario and
may involve one or more persons. The interviewed persons may be asked about their
daily routines, needs that should be satisfied, opinion on particular services. It is
important not to interview your relatives, members of your family, your colleagues (that
are not objective) but to encourage the persons who really belong to the group of our
potential users.

Focus groups are now one of the most popular techniques in marketing. It is used
to define hypotheses that may be then verified quantitatively, to deliver information that
is useful for consumer research, and to collect information on the existing and new
products45. When to use the focus groups? Here are some practical examples:



introduction of a new product to the market (modification and adaptation
of the physical characteristics and functionalities of the product, its
packaging, brand name, appearance),



product positioning (discovering the most effective way to communicate
about a product or service with potential customers);



study the patterns of how a product is used (recognizing the usage
patterns of a product or service group, learning the motivation for using a
particular product or brand, learning about the needs of the product)

45

G. A., Churchill, Badania marketingowe-podstawy metodologiczne, PWN, Wars aw 2002, pp. 163
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study of attitudes (gathering opinions, feelings and associations triggered
by the product or the concept),



analysis of advertising campaigns



generating ideas (creating new ideas - creative groups);



as a method that supports quantitative research (establishing guidelines,
deepening the understanding of quantitative research).

Advantages and limitations of focus groups

Focus groups can have both a positive and negative impact. The dynamics of the
group helps to gain bigger amounts of information quicker. Participants of the
discussion can support one another during difficult and uncomfortable topics. One of the
consequences of the group processes, however, is the emergence of dominant leaders
who try to impose their opinions to the group at all costs. This can discourage some
participants so that they do not share their views and only the opinions of the leaders
are taken into account. As a result, inaccurate and incorrect results are obtained. The
advantages and limitations of the focus groups are presented in Table 1 below.46

Table 1.
Advantages of focus groups


Limitations of focus groups

group dynamics (a positive stimulating  risk of negative impact (e.g. conformism,
impact of participant on the other

dominance)

ones)



a negative role of the moderator



a positive role of the moderator



hampering the discussion (through verbal



stimulation

of

the

discussion

and non-verbal signals)

(encouraging active participation and  gaining
creativity)


gaining

objective

subjective

information

(e.g.

affected by someone’s personal views or
information

(by

customer expectations)

reducing the impact of factors that may  information collected is more superficial
affect objectivity)

than in case of individual interviews
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information

collected

from

more  risk

of

overinterpretation

or

people in a shorter time

misinterpretation – risk higher than in

many possible ways of interpretation

quantitative research

Source: D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe - jakościowa metoda badań
marketingowych, PWN, Warsaw 2001

Comparing to individual interviews, focus groups are more interesting for
participants and provide greater natural incentives for expressing opinions or exposing
attitudes or motives. The presence of the group gives each participant a sense of
security, in which he or she is inclined to speak more openly and spontaneously.
Moreover, their statements are not forced questioning them directly, but by a situation
emerging during the discussion. Focus groups are often held in a form of a discussion
panel.

3.9. Business Model Canvas
One of the most popular methods to define a business model is the business
model canvas proposed by Alexander Osterwalder. This model precisely describes how
organizations create and deliver value to their customers. This concept is explained in
the book titled "Business Model Generation," published in 2010, which Osterwalder co wrote with Yves Pigneure, Alan Smiths, and 470 business practitioners from 45
countries. This chapter describes the basic assumptions of the business canvas mo del
and its applications, but also the advantages and disadvantages of this approach that
even its authors themselves can see.
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Figure 18: Customer Journey Map
Source:
http://cocreation.bblog.pl/wpis,business;model;canvas;czy;lean;canvas,67100.
html

The business model proposed by Alex Osterwalder was built as a sum of
resources and activities that the company organizes and implements to deliver specific
value to a particular customer47. The template is subdivided into nine key components:
Key Partners, Key Activites, Key Resources, Value Proposition, Channels, Cost Structure,
Revenue Streams, Customer Segmentation, and Customer Relationships. The description
of the elements should begin with the most important of them, i.e. the segmentation of
the customers.

Customer Segmentation

47

http://cocreation.bblog.pl/wpis,business;model;canvas;czy;lean;canvas,67100.html
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The first area of the business model includes different groups of people and
organizations we want to target. They will use our product / service. Division into
groups should be made in terms of segments, which means that the customers with
similar characteristics should be placed in the same segment.

Supporting questions: Who is our customer? For whom do we build a product or
service? Whom do we deliver value? Who will pay?

Value Proposition

The customers (as defined in the previous step) will be offered a certain value,
that is, a set of products / services that are meaningful for the customer. The Value
Proposition is the basic distinction between what we offer and what our competitors do.
The Value Proposition aggregates the benefits that our customer will receive.

Supporting questions: What value do we generate for our customers? What will
they pay for? What is painful and what is crucial for them? Which customer problems do
we solve? Which products and services will we offer?

Channels

Channels are the way we deliver our Value Proposition to the customer. These
include channels of communication, distribution, sales. They indicate the points where
contacts between the customer and our company happen. It's where the customer is
present and sees our brand.

Supporting questions: Where are our customers? Where do we want to meet our
customers? Which channels will we use to establish contacts with the clients?

Customer Relationships

67

This area relates to the nature of relationships we establish with the clients when
transferring the Value Proposition. This can be both a very personal relationship and a
fully automated service. The company should clearly state what kind of relationship it
wants to engage with its customers.

Supporting questions: What kind of relationships do our clients expect? Do you
expect personal support or rather quick and automatic one? Is the way of establishing
relationships with customers integrated with the rest of the business model?

Revenue Streams

The purpose of doing business is to make money. Therefore, providing the right
Value Proposition to customers should generate revenue streams. Here we indicate how
our product or service will earn money. We may have a slightly different pricing
mechanism for each customer segment.

Supporting questions: For what are customers able to pay? For what and how
much will they pay? Which elements of our product / service will be free and which will
be charged?

Key Resources

Each business needs specific resources: material and non-material values that we
need to provide our customers the proper value. For one company the resources mean
the people, for others - machines and production materials matter.

Supporting questions: What key resources do we need to offer our Value
Proposition? What resources do our channels need to reach our customers and establish
relationships with them?

Key Activities
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In addition to the resources required for proper operation of each business
model, appropriate actions are also needed. In this area we point out which of the
actions are crucial to create and offer the Value Proposition to our customers. As in the
case of resources, the type of key activities depends on the nature of our business.

Supporting questions: What actions do we need to provide our clients with the
Value Proposition? What kind of activities do our channels require to reach our
customers and manage relations with them?

Key Partners

Many businesses rely on collaboration with key partners - companies or
organizations whose services or products are needed to offer our Value Pr opositions.
Key partners often include necessary suppliers or subcontractors.

Supporting questions: Who is our key partner? What external companies or
organizations do we need to do our business? What are the key resources and activities
delivered by our partners?

Cost Structure

Just like we generate revenue streams on the client side, on the side of our
internal resources and activities we have a cost structure. This area should show all
expenses incurred in connection with the operation of the business model. Costs are
easiest to calculate when we know the key resources, activities, and partners of our
business model.

Supporting questions: What costs does our business model generate? What
financial resources are needed to pay for the key resources, activities, partners?

All the components described above form the business model canvas, which is a
business modelling template. When working on a template, you can use sticky notes on

69

which phrases are written, and place the notes in the appropriate areas within the
template. The business model described in this way is intuitive and easy to present. The
approach outlined here is also very flexible, allowing you to describe business models in
different industries. Another advantage is that Value Propositions are placed in the
centre. In this way, the organization's efforts are focused on providing the customer with
what they really want or need. This outline does not, of course, provide an exhaustive
description of the techniques proposed by the authors in order to create a good business
model. It is sufficient, however, to understand the general idea.

The original high-resolution picture, can be downloaded from
https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Figure 19 : Business Model Canvas.
Source: https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
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3.10.

Journey Map

The Customer Journey Map is a tool that allows us to put ourselves in customer's
shoes, and see how their contact with our brand looks like at each point. The Journey
Map can be very helpful, because when it is combined with Customer Relationship
Management we are able to analyse and improve any process leading to a purchase.

Figure 20: Customer Journey Map
Source: https://www.hbrp.pl/b/uzywanie-map-podrozy-klienta-w-celuudoskonalenia-doswiadczenia-klientow/rRSxTCWj

These Maps are based on the previously created Personas, but they do not refer
to demographic and statistical features but focus on behavio ural factors. Our task is to
identify needs, behaviours, concerns, and external factors that may influence purchasing
decisions. A simple example is the situation where the customer is afraid of paying by
card. In such cases the shop must offer the possibility of paying by bank transfer or cash.
If our Personas are concerned about data security, show them that they do not have to
be.

To analyse the Maps properly, it is important that they include several factors,
including actions, motivations or difficulties (what obstacles are encountered by the
buyer in his or her purchasing path?; when do they arise?).
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What do we gain by introducing CJMs to our strategy? We can understand the
needs of our customers - the maps will tell us which interactions are most important to
the customer, and which have no meaning to them. They will also allow us to segment
your activities according to the expectations of the specific users. This will allow us to
design a coherent experience at the further stages of the journey. The maps a lso provide
information to improve customer satisfaction - they allow you to identify inexpensive
and simple solutions that increase the satisfaction of our customers.

When creating a Journey Map we must first focus on gaining available
information "from" and "about" people interested in our product or service. In this
initial phase we focus on all the signals coming from them. We take into account the
complaints, praises, inquiries, or data we collect through website, social media and
advertising. If we are just starting our business adventure, we can ask our friend or
family about what they would expect from our company. Later, we have to define the
interfaces. Now you will definitely need a paper and a pen. Follow the client path (it can
have several forks). The final step will be to combine the collected data with the created
path. To make a good analysis of your map, you have to remember about a number of
factors:

1. Actions - what they do at each interface, analyse all their behaviour patterns.
2. Motivation - think about what motivates or discourages your customers. What
are the emotions that a particular interface creates? Why do not they go to
another one?
3. Difficulties - write down what difficulties or obstacles do your customers face on
their journey paths. When did they occur? Which of the interfaces could be the
most annoying? Consider the details. Is the high cost or rather the lack of simple
complaint procedures that stops your customers?
4. Questions - well, where exactly did the customers get stuck? Maybe something
causes their uncertainty? Your website, contact data? Try to find answers and put
them into practice because the customers will look for the answers elsewhere.
The Customer Journey Map must be drawn. Keep in mind that each client's
journey may be slightly different. Therefore, do not create a rigid map, change it and
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improve it from time to time. How to draw interfaces? Ask the customers where they
noticed your company, about their impressions from visiting it. This survey is also an
interface.

Fig. 21 : Customer Journey Map
Source: http://www.servicedesigntools.org/tools/8

3.11.

Prototyping

We now start the prototyping stage. Using simple, easily accessible materials we
make a physical representation of our ideas. We can prototype not only material
products. Customer experience, mobile applications, interaction with customer service –
all these intangible solutions may also be prototyped using a variety of techniques such
as scenarios. The goal of prototyping is to start actions as quickly as possible so that we
do not get stuck in never-ending “what-if” discussions or do not judge the potential of
the idea too quickly. The prototyping methods were presented in earlier chapters.
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WSTĘP

Projektowanie można definiować na wiele sposobów. Jednym z nich jest stwierdzenie, że
to praca twórcza ukierunkowana na produkcję rzemieślniczą, wielkoseryjną, np. w
fabrykach lub działalność artystyczną. To szereg działań, które mają na celu planowanie,
rysowanie, z możliwością wytwarzania dla ludzi w oparciu o ich bieżące potrzeby lub
przyszłe oczekiwania. Idąc dalej tym tropem, warto zadać sobie pytanie, co to jest
projektowanie odpowiedzialne społecznie?
Wg, Słownika Języka Polskiego odpowiedzialność to:
1. «obowiązek moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny»
2. «przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś» 48.

Projektowanie odpowiedzialne społecznie, jak można wywnioskować z przytoczonej
definicji, to duże wyzwanie, któremu obecnie projektanci, architekci muszą starać się
sprostać w pracy zawodowej. Nie jest to proste, gdyż ostatnie dwie dekady zaowocowały
powstaniem zupełnie nowego wymiaru komunikacji społecznej, której elementem stały się
Internet i Nowe Media. Wzrosła również świadomość potrzeb jednostki i możliwości ich
finansowania stały się bardziej dostępne.
Wpływy mediów na tworzenie i rozbudzanie potrzeb współczesnego człowieka są bardzo
duże. W efekcie media wyznaczają kierunki generujące często impulsy społeczne, a te z
kolei rodzą potrzeby kreowania nowych produktów i usługi. Owocuje to
zapotrzebowaniem na projekty, wytwory myśli i wyobraźni dzisiejszych projektantów i
producentów.
Masowa dostępność nowoczesnych technologii pozwala na błyskawiczne ich
wykorzystanie do realizacji współczesnych projektów, szybkiego zaspokojenia potrzeb ich
potencjalnego użytkownika. Można się pokusić o tezę, że dostępne dziś technologie
pozwalają na produkcję prawie wszystkiego co człowiek wymyśli. Problemem są jedynie
koszty realizacji przedsięwzięcia, jego opłacalność.

W dobie konformizmu pojawia się niebezpieczeństwo nieustannego kreowania nie
mających praktycznego uzasadnienia potrzeb społecznych (mechanizacja potrzeb, z którą
kojarzy się marnotrawstwo). Może to prowadzić do bezkrytycznego wyczerpywania
surowców naturalnych, a także - w pewnym sensie - niwelowania kreatywności
użytkowników i projektantów.

48

https://sjp.pwn.pl/sjp/;2493511 z dnia 01.07.2017 r.

78

Projektowanie odpowiedzialne społecznie, to magiczne słowa, które po pojawieniu się w
przestrzeni społecznej z pewnością zyskają aprobatę otoczenia. Ale jaki ma być ten
produkt czy usługa odpowiedzialna społecznie, aby było na nie zapotrzebowanie? Czym
mają się wyróżniać, czemu mają służyć?
Ktoś może zadać pytanie, czy w poprzednich dekadach projektowanie odpowiedzialnie
społecznie nie występowało? Ależ tak, występowało, ale było reglamentowane. Stąd nie
było tak olbrzymiej możliwości weryfikacji jego wytworów, oceny ich i krytyki.
We współczesnym odpowiedzialnym projektowaniu nie ma miejsca na kolejne tzw.
redesigny produktowe, których wokół jest bardzo dużo, spotykamy je w wielu miejscach i
przejawach aktywności człowieka. Świadomi projektanci i konsumenci mają ich dosyć. Są
wszędzie.
Na potrzeby społeczne zawsze miały wpływ uwarunkowania naturalne, media i systemy
polityczne. Projektowanie odpowiedzialne społecznie w obecnym czasie, to próba
wyznaczenia wyższego standardu. To wkład w zmieniające się codzienne życie. To
nieustanne poszukiwanie prawdy o człowieku w dobie technologii 4.0. To czerpanie z
najlepszych wzorów z historii dla zaspokojenia potrzeb i oczekiwań współczesności.
Możliwości powiązania nowoczesnych technologii z wytwórczością rzemieślniczą,
produkcją manualną wprowadzają do procesu projektowania czynnik czysto ludzki, nie
tylko w wymiarze użytkownika, ale również myśliciela i realizatora.
Projektowanie odpowiedzialne społecznie to także tworzenie w oparciu o autorskie
obserwacje świata. To szereg indywidualnych doświadczeń projektanta, który próbuje
zrozumieć potrzeby innych ludzi poprzez Dekalog Dobra.

Współcześnie ludzkość posiada znaczną wiedzę nt. ludzkiego organizmu, jego percepcji
oraz możliwości i potrafi wykorzystywać ją m.in. w trakcie realizowania kompleksowych
procesów projektowych. „Błękitny Ocean” pozwalający przemieszczać się projektowo na
wyższym poziomie, to szereg naukowych i intelektualno-artystycznych działań
niezbędnych we współczesnym procesie projektowania. Dla ludzi i przyszłych pokoleń. To
forma odpowiedzialności społecznej wobec przyszłych pokoleń.
Społeczne projektowanie może być szansą zrozumienia drugiego człowieka na nowo.
Niekoniecznie poprzez pryzmat formy i funkcji, ale również w kontekście społecznym i
ekonomicznym. Oznacza to, że w projektowaniu powinny pojawić się nie tylko elementy
procesów produkcyjnych, ale również tych ekonomiczno-humanistycznych. Nie można
zapominać o przemyśle rąk, a to dlatego, że praca ludzka posiada wartość ponadczasową.
Praca jest jednym z ważniejszych elementów wartościowania bytu człowieka (wobec siebie
samego i otoczenia). Brak rozumienia sedna pracy powoduje dewaluację ludzkiego bytu.

W kontekście powyższych przemyśleń i uwag, trzeba powiedzieć, że proces Design
Thinking (myślenie projektowe) pozwala na minimalizowanie błędów, a także na
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spontaniczność twórczą, która określa dzieło jako wytwór ludzkiej myśli. Przy takim
rozumieniu projektowania, designer stawiany jest na najwyższym szczeblu zaspokajania
ludzkich potrzeb. To od niego oczekuje się spełniania marzeń wyższego rzędu.
Oby nigdy ich nie zabrakło. Podobnie jak ludzkiego wymiaru projektowania. Oby sztuczna
inteligencja nigdy nie przywłaszczyła sobie „duszy” człowieka w pracy twórczej
i projektowej.

Mając nadzieję, że myślenie projektowe, z wszystkimi jego elementami, jest dowodem
przewagi myślącego i wrażliwego na piękno, użyteczność i funkcjonalność człowieka nad
bezdusznymi maszynami.
Dr sztuk projektowych Krzysztof Groń
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1. Projektowanie odpowiedzialne społecznie
1.1. Idea Projektowania odpowiedzialnego społecznie
W dzisiejszych realiach – świecie, który zdaje się pędzić nie zważając na
pojedyncze osoby, realizując oczekiwania tłumów, czy zbiorowości należałoby się
zastanowić nad tym, czy przedmioty, usługi, zdarzenia są dopasowane do potrzeb
korzystającej z nich populacji. Trudny rynek dużej konkurencji niemalże wymaga od
producentów wyróżnienia się – i zaproponowania takiego rozwiązania, dzięki któremu
„Zwykłym” ludziom będzie żyło się lepiej, efektywniej, czy po prostu łatwiej.
Jednocześnie należy pamiętać o podstawach – czyli o tym do czego przekonują nas
projektanci od lat – że produkt powinien być piękny. I tutaj jest miejsce na specyficzne
podejście do projektowania, jakim jest projektowanie odpowiedzialne społecznie
(Socially Responsible Design). Z drugiej strony pojawia się pytanie czy to podejście do
projektowania może zmienić świat? Patrząc na historię projektowania pierwszymi,
którzy zauważyli potrzebę łączenia funkcjonalności z pięknem byli moderniści. Łączyło
się to z ruchem odnowy moralnej człowieka. A jak to często bywa – historia zatacza krąg
– i dzisiaj wracamy do modernistycznych obserwacji i w projektowaniu próbujemy
łączyć funkcję z pięknem.
Obecnie świat jest bardzo złożony, rodzi się w nim wiele niepokojów
społecznych, mamy do czynienia z wieloma klęskami ekologicznymi, społecznymi.
Implikuje to potrzebę szukania nowych rozwiązanań – takich, które będą dopasowane
do szybko zmieniających się warunków, potrzeb i do dynamiki obecnego świata. Patrząc
na obecny design – jest w nim wiele sprzeczności. Z jednej strony patrzymy na ekologię,
proste formy i dobro innego człowieka, z drugiej często wykorzystuje się jednostki, aby
stworzyć projektu ogromne lub czerpie się z „ubóstwa” i prostoty w efekcie uzyskując
projekt będący estetyzacją ubóstwa (wykonane np. ze szlachetnych materiałów krzesło
Favela Chair, mające zwracać uwagę na problemy trzeciego świata). Tomek Rygalik49
zwraca się z apelem do projektantów o zaprzestanie projektowania „rzeczy
niepotrzebnych”. Podejmuje również temat projektu odpowiedzialnego społecznie
proponując Food Furniture, które mają wpłynąć na kraje rozwinięte i istniejący w nich
problem marnowania żywności. Na wstępnie tego podręcznika należałoby się
zastanowić czy projektowanie odpowiedzialne społecznie ma sens, czy faktycznie ono
funkcjonuje w obecnym świecie i jaki wpływ może wywrzeć na życie każdego z nas.
Finalnie – czy my – projektanci – jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka, czy
możemy pomóc potrzebującym, czy może wręcz przeciwnie.

49

http://www.studiorygalik.com [dn. 15.07.2017]
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Aby zacząć dyskusję na temat całego procesu projektowania odpowiedzialnego
społecznie należałoby wyjść od definicji. Dzisiaj design, czy też projektowanie nie jest
traktowane

tylko

jako

tworzenie, proponowanie

dóbr luksusowych. Niegdyś

projektowanie było niemalże zastrzeżone dla artystów, czy też dla artystycznych form
działalności, gdzie wręcz było gloryfikowane, a dostęp do niego mieli nieliczni. Obecnie
design traktujemy jako swego rodzaju innowację 50 .

Dzisiejsze

społeczeństwo

–

w większości krajów rozwiniętych

–

jest

społeczeństwem starzejącym się, a tym samym zmienia się niejako postrzeganie klienta
końcowego i jego potrzeb w projektowaniu. Zmiany, które zachodzą w podejściu
projektowym zakładają coraz częstsze angażowanie właśnie osób starczych, czy
niepełnosprawnych do tego, aby proponować rozwiązania, produkty jak najbardziej
dostosowane, dopasowane do potrzeb tych osób. Dzięki temu realizowane projekty są
ogólnodostępne – bez względu na to w jakim wieku jest osoba z nich korzystająca, czy
jakie ma doświadczenia, umiejętności, czy też ograniczenia fizyczne czy mentalne 51.

Projektowanie odpowiedzialne społecznie jest formą projektowania, które
uwzględnia potrzeby osób finalnie korzystających z proponowanego rozwiązania. Zatem
– rozszerzając definicję (o stwierdzenia Roberta K. Wysockiego i R. McGary’ego) – jest to
sekwencja niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających na celu
wspólny cel, przeznaczonych do wykonania w określonym terminie bez przekraczania
ustalonego budżetu, zgodnie z założonymi wymaganiami 52 (w których to wymaganiach
należałoby określić ograniczenia, jakie biorą się

z otoczenia, zastane warunki,

proponowane zmiany socjologiczne).

Moglibyśmy

także

zaproponować

tutaj

definicję

wynikającą

z

nurtu

Projektowania przez Włączenie (Inclusive Design), który to bardzo ściśle łączy się z
Projektowanie Odpowiedzialnym Społecznie. I tutaj należałoby zauważyć również, że
P. Rojek-Adamek, Włączenie przez design. Społęcznie odpowiedzialne projektowanie a problem
wykluczenia społecznego. [w] Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną. Studia socjologiczne, Kraków,
2016
51
R.L. Mace., G.J. Hardie, J.P. Place, Accessible Environments: Toward Universal Design, The Centre For
Universal Design, North Carolina State University, NY 1991, s. 4.
52
R. K. Wysocki, R. McGary, Efektywne Zarządzanie Projektami, przeł. Tomasz Rzychoń, Michał Szolc,
Gliwice, 2005, s.47
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podstawą działalności projektanta jest „włączenie” jednostek w nurt codziennego życia.
Podejście to nie jest najnowsze – jego początki sięgają lat 60. XX wieku. Przesłanki do
wprowadzenia tego podejścia wiązały się z naciskami społeczeństwa na wprowadzenie
zmian w legislacji związanej z osobami niepełnosprawnymi. Negowano dyskryminację
osób niepełnosprawnych, zabezpieczono dostęp do edukacji, transportu publicznego,
telekomunikacji etc. Ruch ten zapoczątkował również – obok zmian politycznych –
szereg

zmian

w obszarze

projektowym i stosowanych

tutaj praktyk. Ideą

proponowanych zmian było właśnie przeciwdziałanie ograniczeniom fizycznym,
zagwarantowanie opieki medycznej, a także szans w sferze edukacji i rozwoju
zawodowego dla weteranów wojennych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.53

Zatem inclusive design możemy zdefiniować jako odpowiedzialność społeczną
designerów, planistów,

architektów,

urbanistów (czyli

osób

zajmujących

się

projektowaniem), która w harmonijny sposób łączy ludzkie potrzeby z wizją
projektanta. Na co dzień, pracując nad projektami powinni oni [projektanci] kierować
się zasadami, które pozwalają na odzwierciedlenie różnorodności użytkowników
projektu. Takie podejście pozwala na stworzenie środowiska, które jest funkcjonalne,
dopasowane, wygodne i naturalne dla osób niepełnosprawnych, seniorów, rodzin,
małych

dzieci.

Dzięki

włączeniu

społecznemu

(zaangażowaniu

końcowych

beneficjentów projektu w jego tworzenie) zyskujemy gwarancję, że to co stworzymy
będzie spełniało oczekiwania wszystkich zainteresowanych. A tym samym zyskamy
wysoką jakość projektu. Wśród zasad, które powinni przestrzegać projektanci
znajdziemy54:

To ludzie powinni być usytuowani w sercu projektowania. W myśl tej zasady
design i wizja rozwoju powinny doprowadzić do stworzenia silnych, zrównoważonych,
chętnych do działania społeczności. Możemy to osiągnąć poprzez zaangażowanie w
proces możliwie największej liczby osób, które będą z danego designu korzystać.

A. Brief, History of Universal Design, The Universal Design File, The Center For Universal Design, s.
7, http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/pubs_p/docs/udffile/chap_1.pdf, (dostęp: 25.06.2017).
54
The principles of inclusive design. (They include you).
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118111334/http://www.cabe.org.uk/files/the -principlesof-inclusive-design.pdf, s.7–15 (dostęp: 12.07.2017)
53
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Proces projektowania powinien uznawać różnorodność. Właściwy, dobry projekt
może powstać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy projektant rozpozna i uzna potrzeby wielu
jego [projektu] użytkowników. Projektanci powinni myśleć bardzo szeroko – właściwie
każdy z nas może doświadczyć ograniczonej mobilności – jako turysta z bagażem, rodzic
z dziećmi, czy osoba starsza z różnymi dolegliwościami. Bardzo ważnym aspektem jest
zidentyfikowanie barier na możliwie najwcześniejszym etapie projektowania. Dzięki
temu ich pokonanie będzie łatwiejsze. Warto – w dzisiejszych czasach – pamiętać tutaj
również o ograniczeniach mentalnych, czy technologicznych poszczególnych grup
społecznych.

Zaoferowanie wyboru. Bywa tak, że zaprojektowanie środowiska, które spełnia
oczekiwania i odpowiada na potrzeby wszystkich jego użytkowników staje się
niemożliwe. Różnorodność ludzi – i ich ograniczeń – jest bardzo duża, dlatego
niejednokrotnie projektant jest zmuszony do zaproponowania rozwiązania, które ułatwi
przełamanie barier, pokonanie pewnych niedogodności, czy wyzwań, jednak musi się to
odbywać w duchu osiągania najwyższej klasy rozwiązań, które okażą się korzystne dla
wszystkich.

Elastyczność zastosowania. Bardzo ważną kwestią jest rozpoznanie i zrozumienie
jak budynki, przestrzenie, urządzenia, czy projekty graficzne będą wykorzystywane i kto
będzie ich finalnym odbiorcą. Każdy projekt musi być tak przygotowany, aby można
było go łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb. Dla przykłady można podać salę
konferencyjną, która jest zaprojektowana w sposób, który umożliwia jej szybkie
przekonfigurowania na salę do burzy mózgów, czy spotkanie w układzie stolikowym.

Przestrzeń projektu (sam projekt) powinny być wygodne i przyjemne w
korzystaniu. Chodzi tutaj o projektowanie przestrzeni, środowisk „łatwych w użyciu”,
intuicyjnych, naturalnych. Należy wziąć pod uwagę kolorystykę poszczególnych
elementów,

oznakowanie, oświetlenie,

konteksty

wizualne

czy

wykorzystanie

materiałów. Ważny jest także sposób dotarcia do projektu – zatem trzeba myśleć o
użytkowniku jeszcze w momencie, kiedy znajduje się on w swojej naturalnej przestrzeni
– domu, mieszkaniu. Należy wziąć pod uwagę aspekty takie drogi, chodniki, wejścia, czy
dostęp do projektowanych rozwiązań (strona internetowa, aplikacja mobilna,
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powszechna dostępność). Dzięki temu osiągniemy poczucie bezpieczeństwa u
korzystających z projektu, a tym samym wpłyniemy na jego powodzenie.

Zatem – biorąc pod uwagę powyższe – dobry projekt to taki, który bierze pod
uwagę zdanie innych [ludzi], ich potrzeby, chęci; jest wygodny dzięki czemu dostępny
dla wszystkich; jest otwarty i przyjazny każdemu bez względu na wiek, płeć,
ograniczenia fizyczne czy mentalne; realistyczny – oferujący więcej niż jedno podejście
mając na uwadze różnorodność użytkowników; dający poczucie bezpieczeństwa i
swobody.

1.2. Projektowanie i rola projektantów a odpowiedzialność społeczna
Jaka jest zatem rola projektantów w tym złożonym procesie jakim jest SRD.
„Architekci oraz inne osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem muszą sprostać
wielu zadaniom (...) od architekta wymaga się zarówno wrażliwości artysty, jak i
praktycznych umiejętności inżyniera (...). Więź pomiędzy projektowaniem, a naukami o
zachowaniu opiera się na zainteresowaniu ludzkim zachowaniem”. 55 Istotą nowego
podejścia projektowego jest to, aby projektant miał szeroki horyzont. Nie może ona
zamykać się tylko i wyłącznie na własnych aspiracjach, czy materiale dostarczonym od
klienta. Musi on wyjść do społeczności, dla której projekt jest skierowany, jest zmuszony
do tego, aby tą społeczność włączyć w kreowanie proponowanego przez siebie
rozwiązania. Bardzo ważne są tutaj kwestie społeczne i działania na tej płaszczyźnie,
gdyż projekt ma wpływ na otoczenie, mogące w nim zaistnieć sytuacje czy relacje, a
także na samych ludzi – ich psychikę oraz komfort życia. Sam projekt może mieć
również wpływ na społeczeństwo na poziomie socjologicznym – może prowadzić do
zmiany sposobu myślenia, zwracać uwagę na konkretne problemy, przybrać formę akcji,
happeningu

czy manifestu

kierowanego

do

społeczności

zamieszkującej

lub

korzystającej z danej lokalizacji czy produktu. Bywa tak, że sam wpływ projektu na
społeczeństwo jest ważniejszy niż realizowany projekt. Uzmysłowienie społeczeństwu
pewnych możliwości – czy to niestandardowego połączenia warunków zastanych z
nowym rozwiązaniem, czy też samej możliwości zmiany – sprawia, że projektowanie

55

Cialdini R.B., Kenrick D., Neuberg S., Psychologia społeczna, Perspektywa projektanta, Gdańsk,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, rozdz. 11.3
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odpowiedzialne społeczne stanowi duże wyzwanie dla projektantów, a także stanowi
pewne niebezpieczeństwo – bo to projektant staje się odpowiedzialny za wyniki swojego
projektu.

Projektant może kontrolować poczucie granic bezpieczeństwa, upowszechniać
lub ograniczać mobilność innych. Bardzo ważne jest tutaj wykorzystanie potencjału, jaki
drzemie w projektantach – ich twórczej energii. Oni – posiadający szeroki horyzont i
duże doświadczenie – są w stanie wygenerować praktyczne rozwiązania, realnie mające
wpływ na jakość życia ludzi i ich komfort. Jest to duże wyzwanie zawodowe – ale
jednocześnie niesie ze sobą dużą satysfakcję (w sytuacji zaakceptowania przez
społeczeństwo danego projektu, a także jego udanego wdrożenia).

2. Design Thinking jako metoda projektowania odpowiedzialnego społecznie
2.1. Design Thinking – jak to się zaczęło?
Projektowanie to w ostatnich czasach jedno z najczęściej używanych słów.
Praktycznie wszystko podlega procesowi projektowania: ubrania, pojazdy, wzory, sprzęt
elektroniczny, meble, wnętrza, strony internetowe, usługi, a nawet wrażenia odbiorcy.
Projektowanie nieodłącznie łączy sie z kreatywnością, która jest kolejnym bardzo
popularnym słowem w biznesie. To na pewno jeden z aspektów tego procesu, nie mniej
jednak, projektowanie wiąże się również z podejmowaniem działań, które bezpośrednio
odnoszą się do pracy ze zbiorem danych, co w kolejnym etapie przekłada się na
wypracowanie mierzalnych wyników.

Aby jednak zrozumieć czym jest design, należałoby przybliżyć definicję tego
słowa, a która może brzmieć następująco:
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„Design jest procesem, w którym ludzie od najdawniejszych czasów
zamieniali surowce w użyteczne rzeczy, ponieważ design to w końcu możliwość
rozwiązywania problemów”56.

Nie można się nie zgodzić z powyższym stwierdzeniem, tym bardziej jeśli
będziemy myśleli o design’ie w kontekście Design Thinking.Z kolei w innej publikacji
możemy przeczytać, że:

„Termin projektowanie ma podwójne znaczenie i może być użyty zarówno w
formie rzeczownika, jak i czasownika; jest nie tylko elementem naszego otoczenia,
ale oznacza również kreatywny proces, który je kształtuje. Projektowanie w
wyjątkowy

sposób

łączy

kwestie

estetyczne,

produkcyjne,

handlowe

i

funkcjonalne”57.

Z powyższego zdania możemy wyciągnąć następujące wnioski. Mianowicie każda
rzecz, czy element z jakiego korzystamy, lub tylko obserwujemy jest wytworem
design’u, a ten wziął swój początek od człowieka i jego rozwoju.

Zaczęło się w czasach prehistorycznych, gdy nasi przodkowie wytwarzali
narzędzia ręczne, które może z naszej perspektywy wydają się prymitywne, natomia st
dla użytkowników z tamtej epoki prawdopodobnie były zupełną nowinką i szczytem ich
osiągnięć. W miarę upływu lat pojawiały się kolejne wynalazki, nieco bardziej
zaawansowane, których autorami byli ludzie starożytni. Wówczas pojawiły się takie
wynalazki jak kompas magnetyczny, równia pochyła, dźwig, katapulta czy cegła, a więc
jeden z materiałów wykorzystywany w architekturze do obecnych czasów. Okres
średniowiecza to czas przestoju rozwoju kulturowego wielu narodów. Przełomowa
okazała się epoka renesansu, która przyniosła nowe wynalazki i wybitnego odkrywcę
jakim okazał Leonardo DaVinci.

56
57

Charlotte i Peter Fiell, Design historia projektowania, tłum. Anna Cichowicz, Warszawa, 2015, s. 15
Penny Sparke, Design. Historia wzornictwa, tłum. Ewa Gorządek, Warszawa, 2012, s.10
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Obraz : Wygląd latającej maszyny ze skrzydłami, strukturą przypominającymi
skrzydła nietoperza - jeden ze szkiców Leonarda da Vinci.
Źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/458856,Zaprezentowano-maszynylatajace-Leonarda-da-Vinci

To właśnie on jest twórcą pierwszego projektu skrzydeł machiny latającej, co na
ówczesny XV wiek było znaczącym osiągnięciem. To także w Renesansie wynaleziono
druk i zbudowano pierwszą maszynę drukarską, która okazała się rewolucyjnym
osiągnięciem na miarę światową. To dzięki niej możliwy był rozwój reklamy
umieszczanej w różnych formach na papierowym nośniku. W tamtej epoce wszystkim
były znane takie profesje jak kowal, murarz, stolarz, tkacz czy garncarz, ponieważ to
właśnie oni zajmowali się urządzaniem domów. Taki stan rzeczy utrzymywał się w
zasadzie do rewolucji przemysłowej, która nastąpiła wraz z nadejściem wieku XVIII.
Wówczas wynaleziono maszynę przędzalniczą i silnik parowy, które umożliwiły
przejście z produkcji o charakterze indywidualnym na produkcję bardziej masową.
Wraz z biegiem kolejnych lat pojawiały się coraz to nowsze wynalazki. Za rozwojem
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sporej większości stoi przemysł zbrojeniowy, na którego potrzeby niejednokrotnie
technologia musiała wchodzić w wyższe fazy rozwoju 58.

Obecnie możemy zadowolić się z nie tylko funkcjonalnymi rzeczami i
urządzeniami, które ułatwiają nam codzienne życie, ale jednocześnie są piękne.
Jedynymi ograniczeniami są wyobraźnia człowieka, czas, oraz budżet. Nasuwa się więc
pytanie czy każdy może być projektantem?

Odpowiedzią na to pytanie jest stosunkowo nowy trend, coraz powszechniej
stosowany w biznesie, którym jest Design Thinking.

„Design Thinking polega na przekazaniu narzędzi designerów w ręce osób,
które nigdy nie uważały się za związane w jakikolwiek sposób z designem, oraz na
zastosowaniu tych narzędzi do zdecydowanie szerszego spektrum problemów.” 59tak uważa Tim Brown, jeden z prekursorów Design Thinking’u i jednocześnie obecny
prezes ogólnoświatowej firmy IDEO. Na stronie internetowej tego „designerskiego
giganta” można przeczytać krótką informację: ”We create impact through design.”

Z kolei prof. David Kelley, który jest współtwórcą firmy IDEO i protagonistą
omawianej koncepcji, uważa że Design Thinking: „To naturalna zdolność do
przychodzenia z nowymi ideami i ciekawością do ich przetestowania.”60

Żeby jednak w sposób właściwy zrozumieć istotę prezentowanego zagadnienia
należałoby na wstępie wyjaśnić czym jest projekt i w jaki sposób możemy zdefiniować
proces myślowy.

58

Charlotte i Peter Fiell, Design. Historia Projektowania, tłum. Anna Cichowicz, Warszawa, 2015, s.

14-100
https://medium.com/@fokslukasz/5 -najtrafniejszych-definicji-design-thinkingb3dc0594d30e#.r10t5vnsj, [dostęp: 19-03-2016]
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https://medium.com/@fokslukasz/5 -najtrafniejszych-definicji-design-thinkingb3dc0594d30e#.r10t5vnsj, [dostęp: 19-03-2016]
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Według Słownika Języka Polskiego definicja projektu to: ”plan działania; wstępna
wersja czegoś; dokument zawierający obliczenia, rysunki itp. dotyczące wykonania
jakiegoś obiektu lub urządzenia”.61

Z kolei Robert K. Wysocki i Rudd McGary uważają, że: „Projekt to sekwencja
niepowtarzalnych, złożonych i związanych ze sobą zadań, mających wspólny cel,
przeznaczonych do wykonania w określonym terminie bez przekraczania ustalonego
budżetu, zgodnie z założonymi wymaganiami” 62.

Projekty mają kilka zasadniczych cech, które stanowią o ich wyjątkowości, a do
których możemy zaliczyć chociażby cel, niepowtarzalność, złożoność i określoność 63.

W praktyce oznacza to, że każdy projekt jest odpowiedzią na konkretne potrzeby
czy też oczekiwania odbiorców, a jego realizacja wiąże się ściśle z dążeniem do
osiągnięcia założonych wcześniej rezultatów. W związku z tym często powstają projekty,
które mają charakter niepowtarzalny lub jednorazowy. Dopełnieniem domeny
projektów jest również ściśle określony czas ich realizacji, a także limit dostępnych
zasobów finansowych, kadrowych, materiałowych czy technologicznych. Projekty to
także działania kompleksowe i nie rzadko mocno rozbudowane, dlatego wymagają one
stworzenia szerszej struktury organizacyjnej, podzielenia prac na etapy i opracowania
odpowiedniego harmonogramu.64

Myślenie natomiast to złożony proces składający się z operacji myślowych, dzięki
którym przetwarzane są informacje zakodowane w różnego rodzaju pojęciach,
spostrzeżeniach czy też wyobrażeniach.65

http://sjp.pwn.pl/sjp/projekt;2508648, [dostęp: 19-03-2016]
R. K. Wysocki, R. McGary, Efektywne Zarządzanie Projektami, przeł. Tomasz Rzychoń, Michał Szolc,
Gliwice, 2005, s.47
63
M.Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie Projektami, Warszawa, 2003, s.17
64
J. Skalik, Zarządzanie Projektami, Wrocław, 2009, s. 13
65
http://psychologia-ogolna.wyklady.org/wyklad/194_myslenie-psycho logia-ogolna.html, [dostęp:
19-03-2016]
61
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Czym zatem jest ta stosunkowo nowa idea i właściwie skąd pochodzi? Otóż,
korzeni myślenia projektowego powinniśmy szukać na Uniwersytecie Stanforda w
Kalifornii. To właśnie tu w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych podejmowano
się realizacji przedsięwzięć w ramach Design Thinking’u.

Metoda ta pozwoliła kreatywnym projektantom z powodzeniem wprowadzać
swoje innowacyjne pomysły w życie biznesowego świata z Doliny Krzemowej.

Wspomniany wcześniej prof. David Kelley zaznacza, że popularny we
wspomnianych latach, model współpracy między projektantem a klientem wymagał
zdecydowanych zmian. Wówczas firmy zajmujące się technologią przychodziły
zazwyczaj do biura projektowego, gdy miały w zanadrzu gotowy produkt, a projektant
następnie miał nadać jedynie odpowiedni kształt i design jego zewnętrznej powierzchni.

W tamtych czasach bardzo często występowała sytuacja, gdzie projektantowi
pojawiały się różnego rodzaju wyobrażenie i pomysły związane z realizacją danego
produktu, jedniak wprowadzenie czy choćby naniesienie drobnych modyfikacji było już
niemożliwe. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Dzięki zastosowaniu procesu Design Thinking przez coraz większe grono firm i
korporacji projektant dostaje szansę wzięcia bezpośredniego udziału w projektowaniu
danego produktu już na etapie powstawania jego koncepcji. Takie rozwiązanie
zdecydowanie bardziej sprzyja tworzeniu nowatorskich rozwiązań. To nie jedyne
zastosowanie. W dzisiejszej formie Design Thinking to metoda, która jest powszechnie
wykorzystywana w doradztwie strategicznym i biznesowym. Wspiera takie obszary
zarządzania jak: innowacje, zmiana, marketing, komunikacja czy sprzedaż. Dzięki tej
technice projektowania można z powodzeniem opracować nowatorski produkt lub
usługę, udoskonalić proces obsługi klienta, bądź też wypracować nowe metody
komunikacji z odbiorcami. Thomas Lockwood zauważa, że Design Thinking jest jedną z
pionierskich metod skoncentrowanych na potrzebach człowieka.
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Gdy idea Design Thinking zaczęła się popularyzować i zyskiwać coraz większą
liczbę odbiorców, prof. David Kelley założył w 1991 roku wspomnianą już firmę IDEO,
która dzisiaj zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje siedziby m.in. w Nowym
Yorku, Szanghaju, Singapurze, Monachium i Londynie. Co

więcej, to wielkie

przedsiębiorstwo oprócz tego, że projektuje dla takich gigantów jak Apple czy General
Electric, szkoli przyszłych wizjonerów. To właśnie z inicjatywy IDEO powstał Instytut
Design’u na Uniwersytecie Stanforda, a także HPI School of Design Thinking w
Poczdamie, która promuje i propaguje rozwój tej idei w Europie. 66

Według Tima Brown’a idealny projektant powinien odznaczać się takimi cechami
jak67:



empatia (widzieć świat i otaczającą go rzeczywistość z różnych
perspektyw)



integracyjne

myślenie

(umiejętność

dostrzegania

najważniejszych

problemów i wyszukiwania dla nich rozwiązań)


optymizm (nie należy skupiać uwagi na istniejących ograniczeniach, ale
wybrać jedno rozwiązanie spośród wielu dostępnych alternatyw)



eksperymentalność (odkrywanie ograniczeń i poszukiwanie nowych
kierunków działania)



kolaboracja (wielokierunkowość, rozwój osobisty w wielu dziedzinach)

Uważni obserwatorzy wszelkich nowinek naukowych czy technologicznych
zapewne zaczną się zastanawiać co wyjątkowego wyróżnia tę koncepcję na tle innych
dotąd stworzonych. Może ich zaskoczyć fakt, że tym wyróżnikiem jest cały proces
dotyczący myślenia projektowego, na który składają się: zrozumienie, definiowanie,
ideacja, prototyp i testowanie 68.

http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/, [dostęp: 19-03-2016]
T. Brown, Design Thinking [w] „Harvard Business Review”, Wrzesień, 2008, s.84 -92, s. 87
68
Beverly Rudkin Ingle, „Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm” , przeł. Katarzyna
Żarnowska, Gliwice, 2015, s. 18-19
66
67
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Obraz : Etapy Design Thinking. Źródło: http://dt-szczecin.eu/metodyka

2.2. Dla kogo jest Design Thinking?
W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku gospodarczym wiele
firm i instytucji przeżywa kryzys na różnego rodzaju płaszczyznach działalności.
Spowodowane jest to między innymi zwiększającą się konkurencją w zakresie coraz to
nowszych technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa, ale i w zakresie wzrostu ich
innowacyjności. Nowo powstające kolejne firmy, nieustannie rywalizują o klientów,
oferując nieszablonowe produkty lub usługi. W efekcie obserwujemy zwiększające się
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wymagania

i oczekiwania

konsumentów, którzy zalewani natłokiem różnych

produktów, usiłują dokonać najlepszego wyboru. Jeśli więc organizacji zależy na tym
aby stać się pionierem w danej dziedzinie powinna zastosować Design Thinking. Należy
jednak pamiętać, że nie należy podchodzić do tej metody zupełnie bezkrytycznie.

Aby w pełni zrozumieć dlaczego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na
zastosowanie myślenia projektowego w praktyce, należy zwrócić uwagę, na kilka
istotnych zagadnień, które najczęściej bywają źródłem problemów.

Pierwszym z nich jest klient. W latach pięćdziesiątych XX wieku, klient był dosyć
łatwym partnerem do współpracy. Ich mniejszy zasób informacji i świadomość w
zakresie dostępnych alternatyw ułatwiał przedsiębiorcom zadanie. Dlatego wystarczyło
przyswoić sobie kilka formułek ułatwiających sprzedaż produktu i obsługę klienta, aby
doszło do transakcji. Bardzo często wystarczające było jedno spotkanie z klientem, by
ten dokonał zakupu. W obecnych czasach sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej. Klient
stał się osobą wiele bardziej świadomą, co jest wynikiem powszechnego dostępu do
wiedzy. Sytuacja ta nie jest nadzwyczaj zaskakująca biorąc pod uwagę fakt, że po
pierwsze znacząco zwiększył się dostęp do edukacji, a po drugie niebagatelną rolę
odegrał tutaj także dość agresywny marketing. Wszędzie możemy dostrzec reklamy
zachwalające przedmioty i usługi, w których składano obietnice bez pokrycia w
rzeczywistości. Klient, który kilka razy się zawiódł, zaczął uczyć na popełnianych
błędach. W efekcie coraz trudniej przekonać poszczególnym firmom do siebie i swojej
działalności kolejnych konsumentów. Obecnie, liczba spotkań potrzebnych do zawarcia
transakcji znacząco wzrosła. Nie wystarczy jedno spotkanie z klientem, a potrzeba co
najmniej 5-6 spotkań. Po za tym, relacja z nim już nie kończy się w momencie dokonania
zakupu lub skorzystania z usługi, ponieważ musi trwać nadal, obejmując swoim
zasięgiem obsługę posprzedażową 69.

Możemy zatem wyciągnąć wniosek. Jesteśmy świadkami zjawiska, w którym
odchodzi

się

od

modelu

konsumpcji

masowej,

na

rzecz

zaspokajania

zindywidualizowanych potrzeb klienta. Dlatego przedsiębiorstwa muszą nieustannie

69

B.Tracy, Skuteczne metody sprzedaży, tłum. H.Beliczyńska, Warszawa, 2007, str.41-42
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poszukiwać nowych kanałów komunikacji z klientami i bacznie obserwować
zmieniający się system wyznawanych przez nich wartości 70.

Należy

również

wspomnieć o

tym,

że

współczesny klient

wykazuje

zainteresowanie procesem powstawania danego produktu lub usługi, a także tym czy
jest on wytworzony zgodnie z przyjętymi normami lub czy nie szkodzi środowisku.
Ponadto, odbiorcy zwracają coraz częściej uwagę na wizerunek danej firmy, na jej
kulturę organizacyjną oraz na elastyczność 71.

W odpowiedzi na zachodzące zmiany na rynku konsumenckim Alvin Toffler
posłużył się interesującym określeniem definiując klienta jako prosumenta. Kim zatem
jest ten nowy typ konsumenta? To osoba, która aktywnie uczestniczy w procesie
tworzenia dóbr i usług i jest jednocześnie ich konsumentem. To nowy rodzaj relacji jaki
pojawił się w stosunkach między klientem, a przedsiębiorstwem. Nowa rola klienta
sprawiła, że stał się on uczestnikiem procesu produkcji, a nie tylko biernym
obserwatorem, dlatego konieczne jest przeorganizowanie dotychczasowej struktury
przedsiębiorstw i przyjętej strategii72. Tylko takie działania w zaistniałych warunkach
mogą przyczynić się do poprawy sytuacji wielu firm i wzmocnić ich rozwój.

Następnym ważnym zagadnieniem są Innowacje. Są jednym z najważniejszych
determinantów warunkujących istnienie i rozwój firmy. W słowniku języka polskiego
możemy znaleźć tłumaczenie tego słowa jako wprowadzenie na rynek czegoś zupełnie
nowego.

R. Normann, Zarządzanie usługami-Strategie i przywództwo w biznesie, tłum. Sylwia Pikiel, Gdańsk,
2012, s.52-53
71
M. Strużycki, Podstawy Zarządzania, Warszawa, 2008, s.61
72
R. Normann, Zarządzanie Usługami- Strategie i przywództwo w biznesie, tłum. Sylwia Pikiel,
Gdańsk, 2012, s.133-138
70
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Joseph Shumpeter, który jest twórcą tego pojęcia, głosił teorię, że pojawienie się
innowacji ma miejsce wówczas, gdy ktoś stworzy kombinację różnych środków
produkcji. Wyróżnił także pięć sytuacji, w których to może mieć miejsce 73:

1. Wprowadzenie na rynek zupełnie nowego towaru lub udoskonalenie już
istniejącego poprzez nadanie mu nowych przymiotów czy funkcji
2. Wypracowanie nowej metody produkcji jak również sprzedaży danego produktu
3. Otwarcie kolejnego rynku zbytu
4. Pozyskanie nowego źródła surowców
5. Opracowanie nowej formy organizacyjnej dla danej gałęzi przemysłu

Ponadto, J. Shumpeter był także zwolennikiem koncepcji, że gospodarka
kapitalistyczna prowadzi do dynamicznego rozwoju konkurencyjności na rynku, a to
determinuje powstawanie nowych metod produkcji i struktury konsumpcji74.

Należy zaznaczyć, że innowacje mogą mieć różnorodny charakter, dlatego
możemy je podzielić na:



produktowe, ściśle związane z tworzeniem nowego produktu lub
modyfikacjami już istniejącego



procesowe, związane z wdrażaniem nowego procesu i sposobu produkcji



organizacyjne, dotyczące procesu zarządzania w przedsiębiorstwie 75

Kolejna ważna cecha to Kreatywność. Intensywny rozwój konkurencji na rynku i
rosnące wymagania klientów sprawiają, że firmy muszą poszukiwać pracowników,
którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Szczególnie ważną cechą z
punktu widzenia wielu firm jest kreatywność warunkująca powstawanie nowatorskich

A. Glapiński, Schumpetrowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i
rozwój”, 2012, nr 1, s.3-13, s.5
74
A. Glapiński, Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, „Konsumpcja i
rozwój”, 2012, nr 1, s.3-12, s.5
75
M. Strużycki, Podstawy Zarządzania, Warszawa, 2008, s.194
73
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pomysłów, idei, produktów i usług. Nieustannie poszukuje się osób, które poprzez swoją
pomysłowość nawiążą ciekawe relacje z klientami, doprowadzą do wzrostu sprzedaży
czy będą na bieżąco odpowiadać na wymagania rynku 76.

Jakie cechy są zatem pożądane u potencjalnego członka zespołu? Należą do nich
m.in48.:



chęć podejmowania ryzyka,



umiejętność wyrażania emocji i uczuć,



poczucie humoru,



poszukiwanie nietypowych rozwiązań i rozważań,



chęć eksperymentowania,



radość jaką daje sam proces poszukiwania rozwiązania danego problemu
czy kwestii,



umiejętność koncentracji,



zdolność do empatii,



wytrwałość,



motywacja wewnętrzna,



ciekawość intelektualna,



pewność siebie,



otwarcie na doświadczenia,

Bardzo często w procesie rozwijania kreatywności najwyższe jest kierownictwo
przedsiębiorstwa. To ono w bardzo dużym stopniu odpowiada za atmosferę, która
panuje w firmie, a także w zespole. Zatem najważniejszą cechą jaką powinni się
wykazywać liderzy to przede wszystkim otwartość. Do czynników, które z kolei mogą

76

E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Kreatywność w biznesie, Poznań, 2006, s.140
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działać ograniczająco na ten rozwój jest: nadzór, ciągłe ocenianie, zaawansowana
kontrola i stałe wyznaczanie terminów77.

Należy pamiętać o tym, że zaangażowany i kreatywny pracownik to wartość,
którą trudno mierzyć w jakiejkolwiek mierze toteż nie warto dopuszczać do sytuacji, w
której pracownicy są przemęczeni i przepracowani, ponieważ jest to równoznaczne z
brakiem kreatywności i efektywności78.

Pracownik powinien mieć świadomość, że praca i główne kierownictwo firmy
stawia przed nim wyzwania, powinien czuć się wolny, nie skrępowany przez
nieodpowiednią atmosferę, powinien wiedzieć, że może liczyć na zainteresowanie jego
pomysłami ze strony przedsiębiorstwa, ale i na wsparcie w ich realizacji. Powinien
wiedzieć, że nie musi obawiać się ewentualnego ośmieszenia czy odrzucenia, a także że
kierownictwo jest w stanie podejmować ryzyko w umiarkowanym stopniu 79.

Ostatnią ważną kwestią są finanse. Jest to jeden z najważniejszych argumentów,
jaki wykorzystują firmy wprowadzając Design Thinking w swoje działania. Proces ten
zyskuje

na popularności choćby z tego względu, że przeprowadzenie badań i

przetestowanie nowego produktu lub usługi, według tej metody nie wiąże się z
koniecznością ponoszenia dużych nakładów finansowych, co dla firmy jest często
decydującym

czynnikiem.

Dobrym

rozwiązaniem

dla

przedsiębiorstw

jest

wygospodarowanie nawet niewielkiej puli środków w budżecie na przeprowadzenie
badań, które umożliwią poprawne przeprowadzenie procesu projektowania i
wprowadzenie na rynek nowego produktu, pożądanego przez klientów. Co znacznie
wpłynie na zwiększenie prawdopodobieństwa odnotowania zysków.

Finanse pełnią w każdym przedsiębiorstwie dwie podstawowe funkcje, które
można zdefiniować jako 80:

77
78
79
80

E. Jerzyk, G. Leszczyński, H. Mruk, Kreatywność w biznesie, Poznań, 2006, s.43
M. Kostera, Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa, 2008, s. 473-491
J. Fazlagić, Kreatywni w biznesie, Warszawa, 2015, s.122
W. Janik, A. Paździor, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Lublin, 2011, s.27
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bierną,

związaną

z

oceną

przedsiębiorstwa

pod

względem

podejmowanych inicjatyw, decyzji, skutków dla całokształtu prowadzenia
działalności gospodarczej


czynną, związaną z oceną możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, co
jest uwarunkowane przez dostępne środki finansowe

Jeśli chodzi o finanse przedsiębiorstwa, to każde przedsiębiorstwo, które chce się
rozwijać, musi działać w warunkach ryzyka. Nawet jeśli nie znajduje się w bardzo dobrej
sytuacji finansowej powinno inicjować działania mające charakter inwestycyjny.

2.3. Etapy projektowania w metodologii Design Thinking
Projektowanie według metodologii Design Thinking wymaga systematyczności i
odpowiedniego podejścia. Można wyróżnić kilka kluczowych faz, w obrębie których
należy podjąć bardzo konkretne działania, które finalnie doprowadzają nas do udanego
projektu i jego realizacji. Pamiętajmy o tym, że według tej metodologii projekt może
rozwijać się i udoskonalać w sposób ciągły – a tym samym wykonanie wszystkich
etapów może doprowadzić nas do samego początku i zmusić niejako do ich powtórzenia.
Jednak to jest bardzo cenne w omawianej metodologii, gdyż pozwala na eliminację
błędów i ciągłe poprawianie projektowanego rozwiązania – a to z kolei przekłada się na
zadowolenie społeczeństwa, grupy docelowej, użytkowników.

2.3.1. Empatyzacja – określanie sensu i zbieranie wiedzy
Etap Empatyzacji (Zrozumienia) jest pierwszym na drodze metodologii Design
Thinking etapem, który wprowadza nas w kontekst problemu, daje nam możliwość
współodczuwania oraz wcielenia się w rolę zaangażowanej społeczności. Na tym etapie
określamy z jakim problemem tak naprawdę mamy do czynienia, zbieramy niezbędne
do jego rozwiązania informacje, budujemy wiedzę. Aby w ogóle można było mówić o
rozwiązaniu dowolnego problemu – czy to biznesowego, czy związanego z relacjami
społecznymi, komunikacją, czy projektem graficznym – musimy położyć bardzo duży
nacisk na zgłębienie i zrozumienie istoty samego problemu. Może się okazać, że z pozoru
błahe wyzwanie urasta do ogromnych rozmiarów i jego rozwiązanie musimy rozważać
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wielopłaszczyznowo (niczym góra lodowa) – a może być też tak, że owe wyzwanie nie
wymaga dużych nakładów pracy i środków, a do jego rozwiązania wystarczy zaledwie
mała zmiana (którą trzeba najpierw zrozumieć i odkryć).

Pojawia się pytanie jak zdobyć wiedzę, jak zgłębić problem w taki sposób,
żebyśmy nie mieli wątpliwości jaka jest jego istota i jakie powinno być najlepsze jego
rozwiązanie. Wszelkie kwestie rozwiewa właśnie ten etap metodologii Design Thinking.
Należy na tym etapie unikać domysłów, przypuszczeń. Nasze rozwiązanie musi być
poparte bardzo konkretną, wiarygodną i rzetelną wiedzą. Zrozumienie problemu daje
nam pewne podstawy do tego, żeby na późniejszych etapach podejmować świadome
decyzje i być przekonanym o tym, że to one są właściwe.

2.3.1.1.

Zbierania informacji

Zdobywanie informacji jest procesem żmudnym i czasochłonnym. Szczególnie na
początkowym etapie prac projektowych wydaje się swoistą stratą czasu – w momencie
kiedy jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do rozwiązania problemu, tryskamy
pomysłami, mamy wiele domysłów, jesteśmy zmuszeni odłożyć pracę nad problemem
na bok i zająć zbieraniem – niczym ankieter – podstawowych danych. Jednak ten etap
nie jest przeszkodą, a wręcz podstawą całej pracy projektowej. Pozwala on na określenie
ram dla naszego projektu. Pozwala na poukładanie sobie pewnych porcji wiedzy,
uporządkowanie jej i uzupełnienie, dzięki czemu wiemy co jest do zrobienia i jak
wygląda odbiorca końcowy. Praktyka pokazuje, że wielu projektantów unika tej fazy, lub
traktuje

ją

po

macoszemu

–

co

prowadzi

do

wygenerowanie

rozwiązań

niedopasowanych, dobiegających od oczekiwań odbiorców, czy też mijających się z
rzeczywistością.

Przeprowadzenie rzetelnie tego etapu pozwala na znalezienie nowych dróg
rozwiązań, niestandardowych perspektyw, o które ciężko by nam było, jeśli nie
skupilibyśmy się na dogłębnym poznaniu problemu. Tak naprawdę jest to etap, który
poniekąd trwa przez cały projekt – bo zarówno w trakcie definiowania problemu,
generowania pomysłów, budowania prototypu, czy też implementacji i testo wania (na
tym etapie na pewno) pojawiają się nowe – cenne – informacje dotyczące samej istoty
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problemu – gdyż problem wraz z proponowanymi rozwiązaniami ewoluuje, jest
dynamiczny i podlega ciągłym zmianom.

Zbieranie informacji w metodologii Design Thinking polega na zadawaniu pytań.
Może się to odbywać na wiele sposobów. Kluczowe jest dokumentowanie odpowiedzi,
gdyż wiedza jest ulotna i łatwa do nadinterpretacji. Aby uzyskać odpowiedzi konieczne
jest zbadanie możliwie szerokie grona odbiorców, następnie poddanie wyników badań
analizie regresywnej. Można pokusić się o zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy do
przeprowadzenia takich badań. Jednak możemy zrobić je także na własną rękę – dbając
o budżet i szanując czas. Jedno jest pewne – nie możemy pominąć tego etapu.

Badania możemy (w pewnym uproszczeniu) podzielić na dwa rodzaje: ilościowe i
jakościowe. Każdy z rodzajów posiada swoje plusy i minusy – nie możemy też
hierarchizować ich. Najlepiej jeśli nasz problem zbadalibyśmy zarówno ilościowo, jak i
jakościowo. Pozwala nam to na zebranie większej ilości informacji, poszerzy nam to
horyzonty, a tym samym ułatwi rozwiązanie problemu – generując więcej pomysłów.

Badania ilościowe wymagają zaangażowania większej grupy – nie mogą skupiać
się na jednostce. Bardzo często są to dane demograficzne, zbieranie informacji nt. opinii
określanej według założonej skali, czy też badania zachowania użytkowników.
Najczęstszą ich formą są ankiety i sondaże – narzędzia, które bardzo łatwo można
stworzyć, upowszechnić i ocenić. Obecnie mamy wiele możliwości dotarcia do grupy
badanych – możemy skorzystać z sieci społecznościowych, internetu, telefonu, poczty,
czy po prostu „wyjść do ludzi” i z nimi porozmawiać. W sondażu stosujemy głównie
pytania zamknięte, ograniczając możliwość swobodnej wypowiedzi, ale jednocześnie
ułatwiając sobie analizę zebranego materiału. W zależności od stawianego problemu
dane ilościowe możemy także zbierać ze źródeł takich jak strona internetowa, statystyki
jej odwiedzalności, liczby wyszukań danej frazy, klikalność poszczególnych elementów
(Google Analytics, Brand24). W momencie, kiedy szukamy ulepszeń istniejącej usługi
czy procesu dobrym źródłem informacji mogą być także formularze zwrotne od
klientów, czy badanie satysfakcji w momencie obsługi.
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Badania jakościowe z kolei charakteryzują się tym, że pozwalają odkrywać pewne
aspekty problemu. Ich ideą jest zagłębienie się w temat, jego głębokie przeanalizowanie,
a wyniki tych badań nie mają odzwierciedlenia w dużych populacjach badanych. W
przypadku tego rodzaju badań dostajemy informacje szczegółowe, o dużym stopniu
sprecyzowania. Najczęściej stosowaną metodą w przypadku badań jakościowych są
grupy fokusowe (które mogą być odzwierciedleniem grup docelowych, które
definiujemy na potrzeby rozwoju projektu i testów). Jest to jeden z najpewniejszych i
najbardziej rzetelnych sposobów badania opinii konsumentów, gdzie uwagę zwracamy
na jednostkę, a nie całą populację. Badać w ten sposób możemy (poza opiniami) sposób
zachowania, styl życia, poziom osiąganej satysfakcji. Innymi sposobami zbierania
danych jakościowych są: wywiady, rozmowa z użytkownikami, obserwacja w
środowisku naturalnym.

2.3.1.2.

Rola badań w procesie projektowym

Badania – w całym procesie projektowym – spełniają pewne ściśle określone
cele: stabilizatora, archeologa, interpertatora i adwokata diabła81. Dzięki zbieraniu
wiedzy i jej dzieleniu mamy możliwość wyrównania poziomu wiedzy wszystkich
członków zespołu, a zrozumienie problemu płynie z tego samego zestawu danych (co
daje nam pewność, że problem zostanie zrozumiany w podobny sposób przez
wszystkich członków zespołu).

Stabilizator

Rolę tą najłatwiej osiągnąć stosując badania ilościowe (w szczególności sondaże).
Pozwala to na stworzenie całościowego obrazu rynku, na którym występuje problem,
określa nam potoczenie konkurencyjne, pokazuje dane demograficzne użytkowników.

81

BR Ingle, Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm, One Press, 2013
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Dużym plusem sondaży jest ich relatywnie niska cena, łatwość opracowania i niska
czasochłonność przeprowadzenia.

Sondaże mogą być dobrą receptą na brak danych wejściowych. W momencie
kiedy nie mamy żadnego punktu zaczepienia możemy stworzyć sobie bazę dla
stworzenia person, grup docelowych, mapy interesariuszy. Pozwoli to także na
opracowanie kolejnych kroków w zbieraniu danych, dopasowaniu metod badawczych i
rodzaju przeprowadzanych badań.

Badania takie najlepiej realizować na grupie zbliżonej do grupy docelowej (tej z
założenia projektowego). Pozwoli to na skupienie się na informacjach istotnych dla
problemu, który rozwiązujemy i zabezpieczy nas to przed „szumem” informacyjnym.

Archeolog

Jest to rola, którą świetnie zrealizujemy poprzez badania jakościowe. Niczym
archeolog będziemy zgłębiać tajemnice naszych klientów/użytkowników, które to będą
mogły rzucić nowe światło na problem czy też jego kontekst. Tak naprawdę podobne
badania prowadzi każdy z nas – stojąc chociażby przed problemem zakupu urządzenia
agd – bardzo często wtedy sięgamy do opinii innych klientów, szukamy potwierdzenia
swoich osądów.

Badania te [jakościowe] są dużo bardziej interesujące niż ilościowe. Dla podejścia
projektowania odpowiedzialnego społecznie są one niezwykle ważne, gdyż pamiętajmy,
że

skupiamy się

dopasowanego do

tutaj na wygenerowaniu rozwiązania
potrzeb i oczekiwań

użytkownika

możliwie

najbardziej

(również pojedynczego,

indywidualnego). Najlepszą metodą są tutaj grupy fokusowe (dopasowane do naszych
odbiorców).

Aby żadna z cennych informacji (szczególnie jest to ważne w badaniach
jakościowych) nam nie umknęła, powinniśmy zadbać o możliwie najdokładniejsze
dokumentowanie całego procesu. Jednym z najlepszych rozwiązań jest rejestracja video.
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Nagrany materiał pozwoli nam później – na chłodno – przeanalizować reakcje pytanych,
zwrócić uwagę na ich mimikę, gesty, zachowania. Do zrealizowania takiego nagrania nie
potrzebujemy zaawansowanych technologii – nie bójmy się, że będzie to bardzo
kosztowne – wystarczy kamerka internetowa i komputer lub nawet smartfon. Jakość
samego nagrania nie jest ważna, istotne jest uchwycenie reakcji na pytania i sposobu
odpowiedzi – pozwoli nam to określić stopień komfortu, zaskoczenie, niepokój, czy też
radość z zadanego pytania. Pamiętajmy o tym, że na rejestrację video musimy posiadać
zgodę badanego (jeśli takowej nie udzieli – sugerujemy wykluczenie go z grupy
fokusowej). Zadbajmy o to, żeby prowadzący badanie stwarzał wokół siebie atmosferę
zaufania, komfortu. Ludzie z natury są nieufni – i ciężko rozmawia się im szczerze z
obcymi. To z kolei może wpłynąć na rzetelność samego badania. Pamiętajmy też o tym,
aby badanie przygotować wcześniej – zastanowić się jakie pytania zadamy, i w jaki
sposób będziemy dopytywać o szczegóły. Powinniśmy być też gotowi na pytania od
badanych – mogą oni interesować się samym badaniem, jego celem, ale także mogą być
chętni do tego, aby zagłębić się w problem. Nie powinniśmy od tego uciekać – pozwoli
nam to na jeszcze głębsze poznanie kontekstu problemu i jego lepsze, efektywniejsze
rozwiązanie.

Interpretator

Na etapie zbierania informacji powinniśmy także je odpowiednio zinterpretować.
Tylko to pozwoli nam – jako zespołowi projektowemu – zrozumieć istotę problemu.
Narzędzi, które pozwalają nam na poznanie interpretacji jest wiele. Jednym z
najpowszechniejszych jest Sortowanie obrazów. Pamiętajmy, że ludzie są wzrokowcami
– łatwiej jest im odbierać informację za pomocą oglądanego obrazu niż czytanego, czy
słuchanego tekstu. Metoda sortowania obrazów rewelacyjnie sprawdza się w
momentach, kiedy badamy aspekty odwołujące się do emocji, tematów bardzo luźno
określonych (takich jak rozpoznawalność marki). Metodę tą można wykorzystać np. w
pracy z grupami fokusowymi lub podczas indywidualnych wywiadów. Obrazy
prezentowane badanemu pochodzą z różnych źródeł – powinniśmy być jednak pewni,
że mamy prawo do ich (przynajmniej) niekomercyjnego wykorzystania. Powinny one
zostać odpowiednio przygotowane – wydrukowane na białych kartach, mniej więcej
podobnych

rozmiarów

(zajmujące

minimum

powierzchnię

dłoni).

Zawartość
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prezentowanych ilustracji zależy od badanego tematu. Ich zawartość powinna skupiać
się na emocjach i być skorelowana z grupą docelową. Pracując z metodą sortowania
obrazów powinniśmy – podobnie jak w przypadku pracy z grupami fokusowymi –
zadbać o odpowiedni sposób dokumentowania (rejestracja audio-video).

Głosowanie przy pomocy kropek

Jest to badanie, które umożliwia poznanie opinii klienta dotyczącej konkretnego
aspektu. Badanie to jest wizualną reprezentacją opinii klienta. Badanie to jest
stosunkowo proste i do wykonania w każdych warunkach. Najlepszym sposobem na
jego wykonanie jest powieszenie na ścianie planszy, na której będzie zaprezentowane
spektrum opinii – po lewej opinie negatywne, po prawej pozytywne. Zaś środek będzie
miejscem na określenie odczuć badanego. Odczucia te będzie wyrażał poprzez
przyklejenie kropki na skali od negatywnej od pozytywnej opinii – swobodnie w
miejscu, w którym uzna najlepiej. Dokumentację tego sposobu badania można wykonać
wykonując zdjęcie po każdorazowym respondencie, lub można notować odczucia. Warto
tutaj pokusić się także o video rejestrację całego badania.

Badając opinie dotyczące istniejących produktów, usług lub perspektyw
dotyczących wrażeń klientów, można przeprowadzić głosowanie przy pomocy kropek.
To dobry sposób na zbieranie opinii większej grupy. Jest to wizualna reprezentacja skali
od jednego do dziesięciu, która może być przyczynkiem do interesującej dyskusji.
Ćwiczenie można przeprowadzić w prosty sposób, co sprawia, że jest ono uniwersalne.

Adwokat diabła

Powyższe narzędzia badawcze były skoncentrowane na badaniu opinii i
określaniu ewentualnych możliwości, jakie stoją otworem przed badaczem. Adwokat
diabła to narzędzia, dzięki którym poznamy luki, słabości i wadliwe założenia związane
z rozwiązywanym problemem. Wśród narzędzi tych należałoby wymienić między
innymi Kulę armatnią. Narzędzie to polega na bombardowaniu pomysłu, produktu czy
usługi – poprzez wskazywanie ewentualnych problemów, niejasnośći. Jest to narzędzie,

105

które najlepiej się sprawdza w grupie – niekoniecznie znającej dobrze problem. Z braku
wiedzy może pojawić się ciekawe spostrzeżenie dotyczące luki rozwiązania, czy jego
słabości. Często bywa tak, że posiadając pewną wiedzę unikamy podświadomie
analizowania pewnych aspektów problemu – brak wiedzy w tym temacie pozwala na
otwartość i rzetelne podejście do problematyki. Tutaj należy tylko uważać, żeby cała
dyskusja nie stała się bezproduktywnym narzekaniem – w takim przypadku moderator
prowadzący dyskusję jest zobowiązany do naprowadzenia jej na właściwe tory.

Prowadzenie badań pomaga wyeliminować błędne zidentyfikowanie problemu
czy też jego przyczyn. A tym samym chroni nas przed tworzeniem błędnych,
szkodliwych dla procesu projektowego założeń. Omawiane metody są ogólnodostępne –
nie wymagają skomplikowanych zabiegów, czy dużych nakładów finansowych, co
sprawia, że są łatwe do zastosowania.

2.3.2. Definiowanie problemu
Ten etap procesu jest kluczowy. Musimy się zastanowić, jaki problem będziemy
rozwiązywać. Brzmi bardzo prosto i w sposób oczywisty. Nic bardziej mylnego, wbrew
pozorom, bardzo często już na tym etapie pojawiają się pierwsze problemy.
Podstawowym zdaniem tej fazy jest zadawanie sobie kwestionujących pytań
„dlaczego?”, które pozwoli na dobre zdefiniowanie problemu, którym będziemy się
zajmować. W tym etapie należy zdefiniować dokładny problem, do którego będzie
trzeba się odnieść. Poszerzenie horyzontów i dotychczas obowiązujących ram jest tutaj
konieczne, aby nie ograniczać swojej wyobraźni. Należy pamiętać, aby nie definiować
problemu w zbyt wąskim lub zbyt szerokim zakresie, dzięki czemu dostępne
rozwiązania nie będą ograniczone o sztywnych ram. Do definiowania problemu można
zastosować techniki takie jak “5 x dlaczego”, o których to technikach napiszemy w
dalszej części podręcznika.

Definiowanie następuje po zakończeniu etapu Zrozumienia, po którym
powinniśmy mieć wiele danych, zarówno ilościowych (dane numeryczne, skalowalne,
mierzalne odpowiedzi), jak i jakościowych (odpowiedzi na pytania otwarte). Ilość
danych w całości zależy od zasięgu badań i natury branży. Potrzeba będzie co najmniej
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tyle danych, by stworzyć z nich wyczerpujący opis sytuacji lub problemu. Taki opis
pomoże zdefiniować wyzwanie projektowe, przed którym staniemy. Przytoczmy
przykład z lokalnym szpitalem. Przyjmijmy, że ocena danych uzyskanych w wyniku
badania wskazała, że pacjenci wybierający konkurencyjną placówkę nie kierują się jej
nową ofertą, ale zaawansowanym poziomem opieki neonatologicznej, który łagodzi lęki
przyszłych mam, dotyczące możliwych komplikacji zdrowotnych podczas porodu. To
jest realny problem, na który kierownictwo szpitala powinno zwrócić uwagę. Okazja do
zmiany zachowania pacjentów i odzyskania udziału w rynku nie wiąże się zatem z
tworzeniem dodatkowych ofert dla nowych rodziców, tylko z odpowiednią inwestycją w
talent i technologię, aby rozwinąć oddział neonatologii. Definicja wyzwania brzmi
zatem: „Zaprojektowanie w lokalnym szpitalu oddziału zaawansowanej opieki
neonatologicznej i przeznaczenie odpowiednich funduszy na jego rozwój, tak by stał się
konkurencyjny”. Gdyby ominięto etap Zrozumienia, ta definicja mogłaby brzmieć
zupełnie inaczej.

2.3.2.1.

Inspiracje

Wprowadzenie innowacji produktu wiąże się z dwoma podstawowymi
kwestiami, których nie można pomijać w procesie ich tworzenia, a należą do nich:
właściwe zbadanie problemu i opracowanie kilku wariantów jego rozwiązania. Pojawia
się jednak zasadnicze pytanie dotyczące źródła innowacji. Według Andrzeja
Pomykalskiego źródłem innowacji jest wszystko to, co stanowi inspirację dla człowieka.
Również

środowisko

zewnętrzne

zwanym

otoczeniem,

do

którego

możemy

zakwalifikować: naukowców, klientów, konkurentów, uczestników dystrybucji czy
dostawców. Stanowią oni jednocześnie bogate źródło informacji 82.

Bardzo ważnym aspektem, mającym bezpośredni wpływ na rozwój innowacji są
systematyczne obserwacje zmian jakie zachodzą na rynkach zagranicznych i krajowych.
Wprawdzie trendy mają charakter przemijający i tymczasowy, ale wiedza która

82

A. Pomykalski, Zarządzanie Innowacjami, Warszawa, 2001, s. 25
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pozostaje z ich obserwacji jest nieoceniona i stanowi cenny zasób w procesie rozwoju
firmy w kolejnych latach. Jednym ze sposobów zbierania tych informacji jest udział firm
w targach i konferencjach, które są świetną okazją do nawiązania relacji nie tylko z
firmami z branży, ale co ważniejsze z klientami. Dzięki temu łatwiej poznamy ich
potrzeby. Metody jakie również można wykorzystać w tych działaniach to:



model gospodarki, który wskazuje na ważność innowacji poprzez
finansowanie rozwoju badań



regulacje prawne wzmagające popyt na innowacje



zapewnienie

odpowiednich

zasobów

marketingowych,

ludzkich,

technologicznych, finansowych


Innowacje często powstają poprzez zastosowanie jednego rozwiązania w
zupełnie innym kontekście. Jak wymienia Jan Fazlagić w swojej książce
Kreatywni w biznesie, istnieją cztery fazy cyklu przesyłania wiedzy, które
warunkują istnienie i rozwój nowatorskich działań, a należą do nich



pozyskiwanie nowych pomysłów (poprzez wykorzystywanie starych,
wcześniej wypracowanych rozwiązań i stosowanie ich w innych
okolicznościach)



gromadzenie wiedzy o wynalazkach (ważne by dokumentować pomysły i
koncepcje, które powstały i były lub nie wykorzystane w działaniach
firmy)



poszukiwanie nowych obszarów zastosowań dla znanych rozwiązań



testowanie obiecujących rozwiązań (konieczność testowania w praktyce
opracowanych rozwiązań)

2.3.3. Generowanie pomysłów
Generowanie pomysłów jest kolejnym etapem metodologii Design Thinking.
Mając dokładne informacje, zdefiniowany precyzyjnie problem może rozpocząć prace
nad jego rozwiązaniem. W trakcie tego etapu jesteśmy otwarci na wszelkie rozwiązania
– te standardowe, jak i te które wydają się niemożliwe do zastosowania. Ważne jest tutaj
podejście wielopłaszczyznowe – zaproponowane rozwiązania muszą pochodzić z
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różnych punktów widzenia, jednocześnie będąc ściśle związanym z rozwiązywanym
problemem.

Rozpoczynając ten etap powinniśmy zastanowić się czego tak naprawdę
potrzebujemy. Mając na uwadze potrzeby powinniśmy przygotować sesję generowania
pomysłów. Zdecydowanie najlepszą metodą jest tutaj burza mózgów.

2.3.3.1.

Burza mózgów

Aby właściwie przygotować się do realizacji burzy mózgów warto przygotować
sobie materiały związane z rozwiązywanym projektem – począwszy od określenia
person (metoda opisana w dalszej części podręcznika), poprzez określenie Mapy empatii
i Mapy Interesariuszy (również opisane w dalszej części). Narzędzia te pozwalają na
dokładnie opisanie zastanej sytuacji biorąc pod uwagę odbiorców i uczestników
realizowanego projektu. Burza mózgów pozwala na osiągnięcie niestandardowych
rozwiązań, do których w typowym podejściu projektowym moglibyśmy nigdy nie
dotrzeć. Jednak do Burzy mózgów należy się odpowiednio przygotować.

Po pierwsze należy określić ogólny problem do rozwiązania – w kilku zdaniach
należy określić jaki jest cel Burzy mózgów, jakie są oczekiwane rezultaty, jakie mam
ograniczenia, jaka jest specyfika problemu. Kolejnym krokiem jest zapewnienie
odpowiedniej przestrzeni – powinniśmy zadbać o pomieszczenie, w którym może
odbywać się swobodna komunikacja, każdy z uczestników będzie miał możliwość
zanotowania informacji/pomysłów dostępnych dla każdego (np. na flipcharcie, czy
białej tablicy – w ostateczności na karteczkach post-it rozklejając je na ścianach).
Dostępne powinny być także markery, pisaki, papier, a być może i drobna przekąska
(która umożliwi rozluźnienie atmosfery i swobodę wypowiedzi). Ważny jest skład
grupy, która bierze udział w sesji Burzy mózgów – nie powinniśmy się zamykać tylko i
wyłącznie na członków zespołu projektowego. Dobrą praktyką jest zaproszenie osób,
które nie znają, być posiadają ograniczoną wiedzę w zakresie por uszanego problemu.
Takie podejście pozwoli nam na wniesienie świeżego spojrzenia na problem,
popatrzenia na niego z innej – niedostępnej dotychczas dla nas – perspektywy.
Pamiętajmy o tym, żeby grupa nie była też zbyt rozbudowana – powinno to być 6-8
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osób, większa grupa będzie sprawiać problemy logistyczne i pojawi się szum
komunikacyjny, zaś mniejsza spowoduje, że bardzo szybko dyskusja przygaśnie i nie
będą pojawiać się nowe pomysły. Aby zapewnić najlepsze wykorzystanie energii i
zaangażowania uczestników sesji Burzy mózgów powinniśmy zaplanować precyzyjnie
czas jej trwania – nie powinien on być dłuższy niż 60 minut.

Burzy mózgów towarzyszą następujące zasady:

1.

Odłożenie oceny pomysłów – nie ma złych pomysłów, wszystkie spojrzenia na
temat są cenne, a ich walidację należy wykonać po sesji Burzy Mózgów.
6. Rozwijaj niestandardowe pomysły – nawet jeśli jakiś z nich wydaje się być
nierealny, niemożliwy do zastosowania, może on stać się inspiracją dla innego
podejścia.
7. Generuj pomysły bazując na pomysłach innych – pamiętajmy o tym, że na Burzy
mózgów nie ma podkradania pomysłów – jest tylko ich rozwijanie, zatem z dużą
śmiałością powinniśmy dodawać wartość do propozycji innych uczestników.
8. Bądź skoncentrowany na problemie – dyskusja w trakcie sesji nie powinna
odbiegać od głównego tematu, gdyż staje się ona wtedy bezproduktywna.
9. Jedna sesja – jeden problem. Powinniśmy zadbać o to, żeby w trakcie jednej sesji
burzy mózgów dotykać tylko jednego problemu. Dzięki temu będziemy na nim
skoncentrowani, a proponowane pomysły bardziej dopasowane i celne.
10. Wizualizuj – jest to reguła, dzięki której zdecydowanie efektywniej i szybciej
będziemy się komunikować z innymi uczestnikami sesji. Warto swoje pomysły
„rysować” chociażby symbolicznie, czy to w postaci ikony, czy schematu
blokowego. Każdy potrafi rysować, nie chodzi tutaj o dzieła artystyczne, tylko o
szybkie zakreślenie idei. Dobry pomysł może być zwizualizowany nawet prostym
– patykowym – rysunkiem, złożonym tylko z kresek.
11. Stawiaj na ilość – niekoniecznie na jakość. Jest to moment kiedy zależy nam na
wygenerowaniu jak największej ilości rozwiązań – być może jakościowo
pozostawiających wiele do życzenia. Jednak oceny będziemy dokonywać później,
a teraz powinniśmy skupić się na wymyślaniu niestandardowych rozwiązań.
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Obraz : Przykład karty przygotowawczej sesji Burzy mózgów. Źródło: Designer’s
workbook, ideo.com

2.3.3.2.

Szkice (myślenie obrazami, znakami)

Wizualizacja jest bardzo ważnym aspektem rozwiązywania każdego problemu.
Człowiek jest istotą, która dużo łatwiej odbiera komunikaty w postaci obrazów niż
tekstu drukowanego/pisanego czy też materiału audio. Zatem na etapie generowania
pomysłów powinniśmy zadbać o to, aby wszystkie swoje pomysły zaprezentować w
postaci graficznej. Ma to jeszcze jeden ważny aspekt, mianowicie pozwala na
zasugerowanie wyglądu prototypów – co przyspieszy kolejny etap projektowania.

Wizualizacje przygotowujemy w oparciu o wygenerowane w sesji Burzy mózgów
pomysły. Oczywiście nie muszą być to dokładnie wyrysowane obrazy. Kluczem jest tutaj
możliwie najdokładniejsze, ale symboliczne odwzorowanie pomysłów – tak, żeby nie
pozostawiało wątpliwości jakie jest rozwiązanie, ale też, żeby nie było zbyt dużo – nie
mających znaczenia – szczegółów.

Dobrą praktyką jest praca z materiałem zdjęciowym. Możemy pokusić się o
wyszukanie zdjęć i obrazów w Internecie (mając na względzie prawa autorskie) celem
najwierniejszego pokazania proponowanych rozwiązań.

Wizualizacja pozwala nam też na pokazanie wzajemnych relacji pomiędzy
poszczególnymi odbiorcami, etapami realizacji pomysłów, czy też elementów wspólnych
dla kilku pomysłów (co może ułatwić generowanie późniejszych prototypów). Bazując
na wizualizacji jest dużo prościej opowiadać o potencjalnych rozwiązaniach innym
członkom zespołu.

Wizualizacje stosujemy także celem przedstawienia poszczególnych person
(reprezentantów grup docelowych), mapy otoczenia konkurencyjnego (w tym mapy
interesariuszy) czy też (omawianej w dalszej części) Mapy empatii.
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Obraz nr : Przykład karty wizualizacji. Źródło: Designer’s workbook, ideo.com

2.3.4. Budowanie prototypów i rola prototypu w Design Thinking
Kolejnym etapem jest prototypowanie, w trakcie którego weryfikowane są
wszystkie koncepcje i propozycje jakie pojawiły się podczas poprzednich etapów. To
właśnie tu dokonuje się podziału na pomysły fantastyczne, możliwe do realizacji i na te,
które można wykorzystać w zupełnie innej sytuacji. Na tej podstawie tworzy się tzw.
prototypy i przedstawia szerszej publiczności, aby mogła w sposób otwarty wyrazić
swoją opinię w zakresie poparcia dla danego rozwiązania lub dezaprobatę. Dzięki temu
etapowi łatwo możemy zaoszczędzić czas i pieniądze inwestowane w nieefektywne
i niepotrzebne produkty.

2.3.4.1.

Rodzaje prototypów

Metody prototypowania są zasadniczo podzielone na dwie odrębne kategorie:
prototypy o niskiej i wysokiej wierności odtworzenia.

113

Prototypowanie o niskiej wierności odtworzenia obejmuje zastosowanie
podstawowych modeli lub przykładów testowanego produktu. Na przykład model może
być niekompletny i wykorzystywać tylko kilka elementów, które będą dostępne w
ostatecznym projekcie, mogą być również skonstruowane przy użyciu materiałów nie
zastosowanych w gotowym wyrobie, takich jak drewno, papier lub plastiku zamiast
docelowego metalu. Prototypy o małej wierności mogą być modelami tanimi i łatwymi
do wykonania, prostymi w opisie lub wizualizacji.

Przykłady prototypów o niskiej wierności odtworzenia 83:



storyboard



szkicowanie



sortowanie kart



"Czarnoksiężnik z Krainy Oz"

Zalety prototypów o niskiej wierności odtworzenia:



Szybka i niedroga.



Możliwość wprowadzania natychmiastowych zmian i testowania nowych
iteracji.



"Jednorazowe / wyrzucone".



Umożliwia projektantowi uzyskanie ogólnego obrazu produktu przy
minimalnym nakładzie czasu i wysiłku, w przeciwieństwie do skupienia
się na dokładniejszych szczegółach w trakcie powolnych, przyrostowych
zmian.



Dostępne dla wszystkich; Niezależnie od umiejętności i doświadczenia,
jesteśmy w stanie wyprodukować podstawowe wersje projektów w celu
przetestowania przez docelowych użytkowników.



Zachęca do korzystania z design thinking.

https://www.interaction-design.org/literature/article/stage-4-in-the-design-thinking-processprototype
83
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Wady prototypów o niskiej wierności odtworzenia:



Nieodłączny brak realizmu. Ze względu na podstawową i czasami
szkicową naturę tego typu prototypowania, testy przeprowadzone na
prostych, wczesnych wersjach projektu mogą nie mieć odniesienia do
rzeczywistości.



W zależności od produktu produkcja niskokosztowych prototypów może
nie być odpowiednia dla docelowych użytkowników. Na przykład, jeśli
pracujemy

nad

produktem

związanym

szeregiem

ograniczeń

kontekstowych i/lub ograniczeń dyspozycyjnych (np. fizycznych cech
użytkownika, takich jak użytkownicy niepełnosprawni), to uproszczone
wersje, które nie odzwierciedlają charakteru, wyglądu lub wrażenia
gotowego produktu mogą być mało użyteczne, nie dostarczając
docelowego wrażenia użytkowi.


Takie prototypy często odbierają kontrolę użytkownikowi, zazwyczaj
oddziałują w prosty sposób lub po prostu informują oceniającego,
demonstrując krok po kroku działanie gotowego produktu.

Prototypami o wysokiej wierności odtworzenia są prototypy, które wyglądają i
działają zbliżenie do gotowego produktu. Na przykład plastikowy model 3D z
ruchomymi częściami umożliwiający użytkownikom manipulowanie i interakcję z
urządzeniem w taki sam sposób, jak końcowy projekt, jest prototypem o wysokiej
wierności odtworzenia w porównaniu do np. prototypu z kawałka drewna. Również,
wczesna wersja aplikacji opracowana przy użyciu programu do projektowania, takiego
jak Sketch lub Adobe Illustrator, jest prototypem wysokiej wierności odtworzenia
w porównaniu z papierowym prototypem.

Zalety prototypów o wysokiej wierności odtworzenia:
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Angażowanie się: zainteresowane strony mogą od razu zobaczyć swoją
wizję i są w stanie ocenić, jak dobrze sprosta ich oczekiwaniom,
wymaganiom i potrzebom.



Testy przeprowadzone przez docelowych użytkowników pozwalają
zebrać informacje o wysokim poziomie ważności i stosowalności. Im
bardziej prototyp jest zbliżony do gotowego produktu, tym większa jest
pewność zespołu projektantów, w jaki sposób ludzie będą reagować,
oddziaływać i postrzegać projekt.

Wady prototypów o wysokiej wierności odtworzenia:



Zwykle ich przygotowanie pochłania dużo więcej czasu niż modele
niskiego prototypu.



Podczas testowania tego typu prototypów użytkownicy są bardziej
skłonni

skupiać

się

i komentować

cechy

powierzchowne,

w

przeciwieństwie zawartości, czy użyteczności.


Po poświęceniu wielu godzin na dokładne określenie sposobu, w jaki
produkt będzie wyglądał i zachowywał się, projektanci często nie są chętni
do wprowadzania zmian.



Prototypy oprogramowania mogą wywołać u użytkowników testowych
fałszywe odczucia, jak dobry będzie gotowy produkt.



Dokonywanie zmian w prototypach może trwać długo, co opóźnia cały
proces wdrożenia projektu w życie, w przeciwieństwie do prototypów o
niskiej wierności odtworzenia, które mogą być zazwyczaj zmieniane w
ciągu kilku godzin, a nawet minut, w przypadku korzystania ze
szkicowania lub prototypów wykonywanych z papieru.

Patrząc na zalety i wady tych dwóch kategorii prototypowania, nie powinno nas
dziwić to, że są wykorzystywane na różnych etapach procesu projektowania. Prototypy
o niskiej wierności odtworzenia zwykle sprawdzają się na wczesnych etapach, gdy
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sprawdzamy ogólne założenia. W kolejnych fazach tworzenia prototypowanie o
wysokiej wierności odtworzenia pozwala odpowiedzieć na sprecyzo wane pytania.

2.3.4.2.

Język prototypowania

Gdy projektanci chcą określić i zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy będą
posługiwać się produktem, najbardziej oczywistą metodą jest sprawdzenie interakcji
użytkowników z produktem. Niezbyt mądrze i bezcelowo byłoby wyprodukować
gotowy produkt dla użytkowników, aby go przetestować. Zamiast tego projektanci mogą
dostarczać za pomocą odpowiedniego języka, prostych, skalowanych wersji swoich
produktów,

które

mogą

być

następnie

wykorzystywane

do

obserwowania,

rejestrowania, oceniania i pomiaru poziomu użyteczności na podstawie konkretnych
elementów lub ogólnego zachowania użytkowników, interakcji i ich reakcji na ogólny
projekt. Te wczesne wersje to nic innego jak prototypy. Idee prototypowania najlepiej
oddał Tim Brown, prezes międzynarodowej firmy projektowej i innowacyjnej IDEO:

"Spowalniają nas, aby nas przyspieszyć. Poprzez poświęcenie czasu na prototypy
naszych pomysłów unikamy kosztownych błędów, takich jak zbyt złożone, zbyt wczesne
idee, oraz unikamy zbyt długo trzymania się słabych pomysłów. "

Poniżej przedstawiamy kilka z metod prototypowania.

Storyboard (Scenorys)

W oryginalnym zastosowaniu to przedstawiony w formie komiksu plan filmu
podzielonego na akty, sekwencje, sceny i ujęcia, w zależności od dokładności
opracowania. Najważniejszą zaletą scenorysu jest możliwość wstępnej oceny całości
narracji z uwzględnieniem podziału na mniejsze jednostki i nawet sposobu kadrowania.
Dokładniejsze scenorysy przygotowuje się do filmów animowanych, natomiast
większość scenorysów do filmów fotografowanych ma charakter szkicowy, chociaż
istnieją od tego wyjątki. Np. japoński reżyser Akira Kurosawa z biegiem lat
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przywiązywał coraz większą wagę do scenorysów, a materiał przygotowany do filmu
Ran uchodzi za samodzielne dzieło sztuki84.

Jeśli chodzi zastosowanie o w procesie design thinking, to najchętniej jest
wykorzystywany

w procesie

projektowania

oprogramowania,

gdzie

możemy

zasymulować poszczególne kroki użytkownika. Wykorzystywany jest również w
przedstawianiu obsługi klientów w punktach usługowych i instytucjach użyteczności
publicznej, w celu symulacji przepływu petentów.

Obraz : Przykład zastosowania metody Polymorph Casting. Źródło:
http://nickfassler.com/2010/12/design-thinking-for-mobility-in-ann-arbor/

Szkicowanie
84

http://www.historiasztuki.co m.pl/strony/015-00-08-FILM-LANGUAGE.h tml
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Świetną metodą tworzenia projektów na początkowych stadiach projektowania
jest szkicowanie makiet, czyli tzw.

paper prototyping. Prosta forma prototypów

papierowych pozwala na wytworzenie dużej ilości pomysłów. W porównaniu do
tworzenia zaawansowanych projektów szkicowanie idei trwa dużo krócej. Mniejsza
ilość włożonej pracy i wysiłku sprawia, że autor pomysłu jest bardziej skłonny do
dyskusji i przyjęcia konstruktywnej krytyki, ponieważ nie zżył się tak bardzo
z zaproponowanym rozwiązaniem.

Często

można

się

spotkać

ze

stwierdzeniami:

„Nie

lubię

pokazywać

nieskończonych projektów” lub też „Nie umiem ładnie szkicować”, które mają być
argumentami przeciwko projektowaniu na papierze. Warto jednak porzucić stare
przyzwyczajenia, przełamać swój opór, gdyż szybkie generowanie pomysłów w formie
szkiców może przynieść wiele korzyści zarówno zespołowi, jak i tworzonemu
projektowi. Nie trzeba posiadać wielkiego talentu do rysowania, aby wykonać proste
szkice. Po za tym możemy się wspomóc pewnymi wypracowanymi metodami rysowania
np. Bikablo , czyli słownikiem obrazkowym, który krok po kroku pomoże nam
narysować potrzebne obiekty.

Obraz : Przykład ze słownika Bikablo. Źródło:
http://bikablo.kommunikationslotsen.de/wp-content/uploads/2015/03/bikabloakademie-Das-Prinzip-bikablo-08-2.jpg

Sortowanie kart
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Sortowanie kart umożliwia kategoryzowanie treści, znacznie efektywniejsze
budowanie architektury informacji, segregowanie zawartości strony, czy produktów.
Pomaga także stworzyć czytelną nawigację, lepiej dobrać treści i funkcjonalności. Nie
trzeba wspominać, że dublowanie popularnych i często powtarzających się struktur
stron jest nie tylko nudne, ale może okazać się nieco zwodnicze, bo uniwersalne
schematy i coś, co sprawdziło się gdzieindziej, nie musi działać dobrze u nas.

Kiedy warto stosować tą technikę? Przede wszystkim, gdy mamy dużą
różnorodność elementów do zorganizowania, nie da się ich skategoryzować w prosty
sposób, a ich podobieństwa utrudniają wyraźny podział na kategorie. Przydaje się ona
również jako narzędzie testowe, gdy chcemy zweryfikować poprawność własnego
grupowania pozycji, gdy obecna kategoryzacja nie sprawdza się, gdy elementy są do
siebie zbyt podobne lub chcemy dodać coś nowego.
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Obraz : Przykład zastosowania metody Polymorph Casting. Źródło:
http://uxforlife.blogspot.com/2013/12/techniki-ux-sortowanie-kart.html

Co można sprawdzić w taki sposób? Przede wszystkim strukturę informacji,
kategorie i etykiety, a także hierarchię elementów. Sortowanie kart może pomóc
zweryfikować strukturę obecnego produktu, albo też pomóc podczas tworzenia od zera
całkiem nowego.

"Czarnoksiężnik z Krainy Oz"

Metoda zwana "Czarnoksiężnik z Oz" (ang. "Wizard of Oz") pozwala na
przetestowanie danego projektu jeszcze przed jego implementacją. W metodzie tej
ukryty operator symuluje odpowiedzi systemu, dlatego zwany jest czarnoksiężnikiem.
„Czarnoksiężnik", który jest członkiem zespołu projektowego, zajmuje miejsce w pokoju
kontrolnym, obserwując akcje użytkownika znajdującego się w pomieszczeniu
eksperymentalnym. Zadanie operatora polega na możliwie szybkim symulowaniu
odpowiedzi systemu na działania użytkownika. Osoba badana często pozostaje
nieświadoma, iż reakcje systemu są zdalnie wywoływane przez operatora.

„Czarnoksiężnik" musi być w stanie szybko i precyzyjnie reagować na
napływające dane o działaniach użytkownika. Założenie to najłatwiej zrealizować w
przypadku prostych systemów opartych na głosie lub ruchach ręki. Oprogramowanie
używane przez operatora powinno być na tyle proste i łatwe w obsłudze, by ten nie miał
problemów z obsługą zdarzeń w czasie rzeczywistym 85.

Prototypy z kartonu lub styropianu

W przypadku projektowania dużych fizycznych przedmiotów lub miejsc,
posiadając odpowiednią przestrzeń, możemy zbudować nasze prototypy w skali 1:1.
Wykorzystując materiały które można łatwo obrabiać takie, jak karton i styropian,

85

http://hci.pjwstk.edu.pl/index.php?page=cza rnoksieznik-z-krainy-oz
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możemy przygotować obiekty o sporych gabarytach, co pokazuje zdjęcie poniżej
przedstawiające prototyp wnętrza sieci aptek.

Obraz nr : Prototyp jednej z aptek sieci Walgreens wykonany w całości ze
styropianu przygotowany przez firmę Ideo. Źródło: http://dtdlafirm.pl/jak-tanioprototypowac-pomysly/

Kolejny przykład pokazuje zdjęcie prototypu biblioteki wykonanej z kartonu,
która ma się znajdować w hotelu. Warto zwróć uwagę na kamerę na głowie osoby, która
odgrywa rolę klienta. Nagranie z perspektywy użytkownika to świetny materiał do
analizy takiego prototypu.
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Obraz : Prototyp biblioteki wykonany z kartonu. Źródło: http://dtdlafirm.pl/jaktanio-prototypowac-pomysly/

Role play

Co zrobić w przypadku, gdy pracujemy nad rozwiązaniami niematerialnymi? Jak
zaprototypować i przetestować np. rozmowę z klientem na infolinii lub nowy sposób
obsługi w salonie sprzedaży? W takich sytuacjach dobrze sprawdza się scenka, którą
mogą odegrać członkowie zespołu projektowego. Z reguły odrywanie roli odbywa się w
następujący sposób:

1.

decyzja co chcemy sprawdzić – np. reakcję klienta

2.

przygotowanie scenariusza

3.

przygotowanie rekwizytów

4.

podział ról – jedna osoba wchodzi w rolę klienta

5.

odegranie scenki z jej nagraniem na video

6.

zebranie feedbacku
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Obraz: Scenka z warsztatów w Holandii dla MEDx – holenderskiego startupu z branży
medycznej. Źródło: http://dtdlafirm.pl/jak-tanio-prototypowac-pomysly/

Druk 3d

Inaczej nazywany drukiem przestrzennym, to
tworzenia,

polegająca

na

nakładaniu

kolejnych

przyrostowa

warstw

technologia

materiału

tworząc

trójwymiarowy obiekt. Jej przeciwieństwem jest technologia subtraktywna, gdzie z
bryły materiału jest wycinany (np. frezowany) docelowy model. Modele są wykonywane
na podstawie pliku cyfrowego posiadającego najczęściej rozszerzenie .stl. Model jest
zamieniany za pomocą specjalnego oprogramowania w ciąg komend maszynowych,
które umożliwiają drukarce 3D stworzyć (wydrukować) pożądany obiekt przestrzenny.
Model cyfrowy możemy wykonać w dowolnym oprogramowaniu do modelowania 3d,
jedynym warunkiem jest możliwość eksportu pliku w odpowiednim formacie, który jest
importowany przez oprogramowanie drukarki.
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Druk 3D dzieli się na szereg zróżnicowanych technologii. Do najważniejszych i
najpopularniejszych należą 86:



FDM – druk 3D z termoplastów (np. ABS , PLA, nylon)



SLA – druk 3D z żywic utwardzanych światłem lasera



DLP – druk 3D z żywic utwardzanych światłem projektora



PolyJet / MJM – druk 3D z żywic utwardzanych światłem UV



CJP – druk 3D w pełnym kolorze z proszku gipsowego utwardzanego
lepiszczem



SLS – druk 3D ze sproszkowanych polimerów spiekanych światłem lasera



DMLS – druk 3D ze sproszkowanych metali spiekanych światłem lasera.

Duża dostępność technologii, a co za tym idzie zróżnicowanych właściwości
materiałów, które możemy wykorzystać do przygotowania prototypu jest ogromną
zaletą tej metody prototypowania. Dzięki drukowi 3d możemy wykonać nie tylko
modele projektów, ale także w pełni funkcjonalne prototypy.

86

http://centrumdruku3d.pl/encyklopedia -druku-3d/
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Obraz nr : Prototyp taboretu Felt projektu Marcina Skibisza w skali 1:10-Druk 3d.
Źródło: Archiwum prywatne.

Polymorph Casting

W przypadku niewielkich trójwymiarowych prototypów możemy skorzystać z
metody Polymorph Casting, która jest pewną alternatywą dla druku 3d. Specjalny rodzaj
plastiku, który rozgrzany w ciepłej wodzie lub za pomocą suszarki można dowolnie
formować jak plastelinę. Po wystygnięciu jest twardy jak zwykły plastik. Oczywiście
tworzywo jest nietoksyczne i bezwonne. Na dodatek, nie traci swoich właściwości po
wielu cyklach prototypownia. Wadą jest mniejsza wytrzymałość w porównaniu do
druku 3d, oraz fakt, że chcąc wykonać bardziej skomplikowane obiekty musimy
posiadać pewne zdolności manualne.
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Obraz: Przykład zastosowania metody Polymorph Casting.
Źródło:http://www.mindsetsonline.co.uk/Catalogue/ProductDetail/polymorph?produc
tID=cba2fa08-f202-43ec-8250-2d99b24d44da&catalogueLevelItemID=e61028f7-1bdd432b-bf15-050ef7573e78

Jest to zaledwie kilka metod prototypowania. To którą wybierzecie, zależy od
rodzaju projektu nad którym pracujecie, czasu jaki macie na wykonanie prototypów,
oraz środków jakie możecie na nie przeznaczyć.

2.3.5. Implementacja i Testowanie
W momencie kiedy mamy zaimplementowane przynajmniej dwa możliwe
rozwiązania naszego problemu (tj. w fazie prototypowania określimy, które z rozwiązań
udostępniamy szerszemu gremium) możemy przystąpić do ostatniej – ale bardzo ważnej
– fazy metodologii Design Thinking, mianowicie do testowania i udoskonalania projektu.
Dzięki pracy z prototypami możemy wykluczyć podążanie błędną ścieżką, a tym samym

127

uniknąć marnotrawienia

czasu, czy środków finansowych

inwestowanych

w

rozwiązanie, które nie działa w sposób jaki został założony na samym początku. To
dzięki testowaniu określamy prawdziwą wartość i jakość naszego rozwiązania.

To w jaki sposób będziemy testować rozwiązanie zależy od budżetu, jaki mamy
przeznaczony na realizację projektu – wcale nie musi być to droga i kosztowna faza.
Oczywiście znaczenie ma też rodzaj prototypu, jakim dysponujemy oraz kwestia samego
problemu do rozwiązania (inaczej będziemy testować rozwiązania mające na celu
podniesienie

świadomości społeczeństwa

związane

z konkretnym problemem

społecznym, a inaczej sposób komunikacji w holu przychodni medycznej). Postaramy się
tutaj omówić ogólne założenia testowania – bez zagłębiania się w detale specyficzne dla
konkretnych problemów.

Przede wszystkim – aby testowanie miało sens i pozwalało na zebranie
rzetelnych wyników – testerami (uczestnikami naszego testu) muszą być osoby zgodne
z profilem użytkowników rozwiązania. Powinniśmy przyłożyć dużą wagę do tego w jaki
sposób budujemy grupę testerów. Powinni znaleźć się w niej przedstawiciele każdego z
potencjalnych zainteresowanych projektem (założonych grup docelowych). Myśląc o
przychodni medycznej mogliby to być pacjenci, lekarze, pielęgniarki, personel
techniczny, czy też osoby towarzyszące pacjentom. Dzięki dużej różnorodności grupy
testerów zbierzemy możliwie najwięcej informacji zwrotnych od różnych interesariuszy,
a tym samym będziemy wiedzieć jak nasze rozwiązanie spełnia ich oczekiwania.

Przystępując do testowania powinniśmy wyselekcjonować poszczególne grupy
interesariuszy – dzieląc je według profilu persony. Analizując wspomniany przykład
osobne grupy będą stanowić pacjenci, pielęgniarki, doktorzy, personel technicznych etc.
Pamiętajmy, że każdy człowiek jest zbiorem pewnych doświadczeń i każdy ma inną
perspektywę (wiążącą się ściśle z wykonywanym zawodem, czy rolą społeczną).
Odpowiednio dzieląc testerów mamy możliwość kontrolowania różnorodności. Możemy
też wykorzystywać wiedzę i doświadczenie, jakie posiadają uczestnicy testów, a tym
samym skrócić czas testowania otrzymując bardzo skonkretyzowaną informację
zwrotną. Z uwagi na fakt, że poszczególne grupy będą dobrze czuć się w swojej roli,
ośmieli ich to do sugerowania innych rozwiązań czy modyfikacji testowanego.
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Ważnym aspektem testowania jest sposób dotarcia do grupy testerów. Pojawia
się zatem pytanie jak ich znaleźć. I wystarczy się tutaj rozglądnąć naokoło siebie –
zwykle testerów najszybciej znajdziemy w naszym najbliższym otoczeniu. Nie zawsze
oczywiście od razu dopasujemy każdego interesariusza (może okazać się, że persona
jest określona tak precyzyjnie, że nie znamy nikogo spełniającego kryteria) – jednak
wtedy warto uciec się do sieci swoich znajomych, sieci społecznościowych, czy też
serwisów z ogłoszeniami. W ostateczności możemy zlecić znalezienie odpowiednich
kandydatów wyspecjalizowanej firmie (co niesie za sobą ponoszenie dodatkowych
kosztów). Oczywiście może się zdarzyć tak, że testy przeprowadzimy na personelu, dla
którego projektowane jest rozwiązanie (musi tylko dbać o to, aby nie wystąpił konflikt
interesów).

Warto tutaj wspomnieć o tym, że uczestnicy testów muszą zobowiązać się do
zachowania tajemnicy (podpisać umowy o poufności). Powinni oni być także
poinformowani o celu testów, sposobie rejestracji i dokumentacji ich przebiegu i
zakresie wykorzystania ich wyników. Jeśli któryś z uczestników odmówi podpisania
stosownej zgody (np. na nagrywanie audio/video) powinniśmy rozważyć jego
wykluczenie z grupy testerów. Kolejnym etapem jest zapoznanie uczestników testów z
kontekstem proponowanego rozwiązania. W przypadku przychodni powinniśmy
wprowadzić testerów w problematykę, jaką chcemy usprawnić oraz omówić specyfikę
testowanego prototypu. Pozwoli im [testerom] to na oswojenie się z problemem,
rozwiązaniem, a finalnie wpłynie na jakość i rzetelność wyrażanej opinii.

Pamiętajmy o tym, że w trakcie testów powinniśmy zagwarantować uczestnikom
swobodną i przyjazną atmosferę. Warto (nawet przy badaniach, na które mamy niski
budżet) rozważyć zapewnienie posiłków i napoi – dzięki temu nasi uczestnicy nie będą
skupieni tylko i wyłącznie na tym, aby szybko uporać się z testami i wrócić do domu na
obiad, ale przeprowadzą testy rzetelnie i bez pośpiechu. Testerzy powinni czuć się także
docenieni, a cały zespół projektowy powinien charakteryzować się odpowiednim
podejściem do nich – z chęcią i cierpliwością odpowiadać na pytania, być otwartym,
gościnnym, chętnym do współpracy.
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Przeprowadzane

testy

powinniśmy

bardzo

dokładnie

dokumentować.

Pamiętajmy, że „na gorąco” możemy błędnie zinterpretować reakcję uczestników
testów, czy też wyciągnąć niewłaściwe wnioski. Dokumentacja pomoże nam także w
opracowaniu raportu końcowego, w którym będziemy mogli uciec się do zacytowania
opinii testerów, gdyż te opinie będą miały realny wpływ na rozwój i finalny kształt
produktu czy usługi. Jaki jest najlepszy sposób dokumentowania? Odpowiedź nie jest
jednoznaczna, jednak warto rozważyć prowadzenie dokumentacji w dwojaki sposób: w
formie pisemnej i audiowizualnej (w przypadku posiadania odpowiednich zgód).

Testowanie powinno pozwolić na zarejestrowanie perspektywy każdego z
uczestników testów, dzięki czemu będziemy znać ich oczekiwania, a także będziemy
wiedzieli jak zaproponowane rozwiązanie je odzwierciedla. Jak uporamy się z
zebraniem informacji zwrotnej od wszystkich interesariuszy, opracujemy dokumentację
końcową, będziemy zmuszeni przeprowadzić analizę tego materiału. Jest to bardzo
ważny etap, który z pozoru wydaje się żmudny i trudny w realizacji. Tak naprawdę
musimy tutaj zestawić i porównać ze sobą dane uzyskane od poszczególnych grup. Aby
tego dokonać posortujmy dokumentację grupami, wyselekcjonujmy wspólne opinie,
podobne komentarze, reakcje, wybierzmy istotne sugestie. Jeśli dokumentacja była
również w formie audiowizualnej możemy pokusić się o dokonanie wrażeń i emocji,
jakie towarzyszyły badanym podczas testów. Człowiek nie wszystko wyraża słowami,
dlatego cenne może być obserwowanie chociażby mimiki twarzy, gestów, ruchu ciała.

Gdy mamy wyselekcjonowane zbieżne opinie wewnątrz poszczególnych grup –
możemy spojrzeć na wyniki całościowo – analizując je na wskroś wszystkich
interesariuszy. I tutaj znowu warto poszukać zbieżności, punktów wspólnych, tych
samych sugestii. Pozwoli nam to na określenie uniwersalnych – dotyczących wszystkich
– elementów. To one będą dla nas najważniejsze w trakcie dalszej pracy z projektem. Na
pewno pojawią się też aspekty specyficzne dla konkretnych grup interesariuszy –
wynikać one mogą z unikatowości danej grupy, specjalnej roli, jaką pełnią w procesie
etc. Analiza tych sytuacji powinna się odbyć, ale niekoniecznie w obrębie całego
projektowanego rozwiązania.
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Jeśli na potrzeby testów wybraliśmy więcej niż jeden prototyp rozwiązania –
powinniśmy poszerzyć perspektywę i porównać wyniki testów, jakie otrzymaliśmy dla
każdego z nich. Na pewno część opinii, sugestii powtórzy się dla każdego z nich – to w
szczególności tym aspektom powinniśmy poświęcić najwięcej uwagi – nie ważne, który z
prototypów zostanie przeznaczony do wdrożenia. Pozwala to na określenie ich
ważności, ich wpływu w kontekście rozwiązania całego problemu. W sytuacji kiedy
jeden aspekty jest szczególnie wskazywany przez testerów (w każdym prototypie, u
wszystkich grup interesariuszy) trzeba się upewnić, że jesteśmy w stanie (tzn. mamy
zasoby i możliwości) go zrealizować.

Etap Testowania daje nam ogromną ilość danych, a tym samym dużą dawkę
wiedzy o tym jak nasze rozwiązanie funkcjonuje i jak możemy je poprawić. Zapewne
pojawią się też setki pytań, na które nie znajdziemy odpowiedzi, a część będzie kwestią
domysłów. Pamiętajmy, że powinniśmy brać pod uwagę tylko te odpowiedzi, które mają
poświadczenie w zebranych danych. Teraz jest czas na zebranie zespołu i ocenienie
poszczególnych wyników. Możemy tutaj zwalidować czy i w jakim stopniu jedno z
testowanych rozwiązań jest lepsze od pozostałych i czy spełnia nasze założenia
biznesowe. Istnieje obawa, że testowanie wykaże brak dobrego rozwiązania – jednak i
takiej sytuacji nie powinniśmy się obawiać. Dzięki temu mamy wiedzę, jakimi ścieżkami
nie podążać, a być może pojawią się również sugestie jak dopasować proponowan e
rozwiązanie. Trzeba będzie zastanowić się gdzie popełniliśmy błąd – a to wskaże nam
etap, do którego powinniśmy się wrócić projektując dane rozwiązanie. A być może
problem leży po stronie grupy testerów? Lub sposobie komunikacji?

Ponowne realizowanie procesu projektowego – wprawdzie często może nas
zniechęcać – jest pozytywnym aspektem metodologii Design Thinking. Mało kiedy udaje
się za pierwszym razem odnaleźć właściwe – spełniające oczekiwania wszystkich –
rozwiązanie. Jednak znalezienie tego najwłaściwszego niesie ze sobą ogromną
satysfakcję.

3. Narzędzia Design Thinking
3.1. Obrazkowanie (photojournal)
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Obrazkowanie jest jedną z najprostszych metod Design Thinking, a jednocześnie
dającą duże możliwości i potencjał. Aby rozpocząć projektowanie według omawianej
metodologii należy bezwzględnie poznać problem, który chcemy rozwikłać. Aby to
uczynić powinniśmy poznać go empirycznie, na własnej skórze. W trakcie takiego
empatycznego poznawania dobrze jest tworzyć dokumentację. I najlepszą tutaj metodą
jest obrazkowanie. Metoda ta polega na wykonywaniu fotografii sytuacji, zdarzeń,
miejsc, procesów, które projektujemy. Dzięki tej metodzie możemy w prosty i klarowny
sposób spojrzeć na to, jak żyją, zachowują się, reagują osoby zaangażowane w projekt
(odbiorcy końcowi). Dzięki tej metodzie możemy dla każdej z grup interesariuszy
udokumentować historię, w wizualny sposób opowiedzieć ich historię i określić
towarzyszące im problemy. Wykorzystać tą metodę możemy w dwojaki sposób: po
pierwsze sami możemy dokumentować rzeczywistość (jednak często jesteśmy „obcymi”
w środowisku dla którego projektujemy, co sprawia, że otoczenie wydaje się pozować,
jest sztuczne), po drugie możemy oddać udokumentowanie swojego życia samym
odbiorcom końcowym (dzięki takiemu podejściu nie krępujemy ich swoją obecnością, a
jednocześnie pozwalamy im pokazać co dla nich jest szczególnie ważne). Metoda ta
rewelacyjnie sprawdza się w połączeniu z wywiadem, jest jego uzupełnieniem o sferę
wizualną. Pozwala nam to na określenie kontekstu jaki towarzyszy danej osobie –
pokazanie jakie jest jej otoczenie, ludzi, zwierzęta, budynki, które ją otaczają, dynamikę
życia. Fotografie sprawiają, że projektowane przez nas rozwiązanie dostaje osobowego
wymiaru – jest projektem dla kogoś konkretnego. Aby wykonać obrazko wanie nie
potrzebujemy zaawansowanego sprzętu – z powodzeniem sprawdzą się tutaj smartfony,
proste aparaty fotograficzne, czy kamerki sportowe. Ważne jest to, że za każdym
obrazem powinno się kryć „dlaczego?” (dlaczego to zdarzenie jest ważne, dlaczego ta
osoba jest ważna, dlaczego to miejsce ma znaczenie).

3.2. Mapa empatii
Mapa Empatii jest narzędziem Design Thinking, dzięki któremu możemy określić
sposób, w jaki nasz użytkownik/odbiorca odczuwa projektowane rozwiązanie. Dzięki
temu narzędziu jesteśmy w stanie w jednolity sposób zaprezentować doświadczenia
zmysłowe odbiorcy, a co za tym idzie zdefiniować sposób, w jaki odczucia użytkownika
wpływają na poziom satysfakcji z danej usługi, projektu czy procesu.
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Celem tego narzędzia jest opisanie bodźców, które mają bezpośredni wpływ na
odbiorcę. Dzięki temu możemy wskazać zagrożenia oraz potencjalne szanse na dotarcie
do odbiorcy poprzez jego odczucia. Narzędzie to jest niezbędne – gdyż niezmiernie
trudno jest wcielić się w postać drugiego człowieka, zacząć odczuwać jak on, patrzeć na
świat jego oczami, zaś Mapa Empatii daje nam możliwość uporządkowania tego stanu
rzeczy i dokładnego jego opisania.

Mapę Empatii tworzymy dla każdej ze zdefiniowanych Person (patrz następny
podrozdział) – to one identyfikują nam poszczególnych Interesariuszy, a z każdym z nich
wiąże się osobny zestaw odczuć i bodźców. Rozpoczynając pracę z Mapą Empatii
powinniśmy określić Personą, dla której ją tworzymy. Aby móc dokładnie wczuć się w
rolę naszego Interesariusza powinniśmy określić co odczuwa każdym ze zmysłów,
dlatego tworząc Mapę Empatii skupiamy się na słuchu, wzroku, głosie, myślach,
wrażeniach ruchowych. I tak na naszej Mapie znajdziemy miejsce na wpisanie tego co
potencjalnie może słyszeć Persona (np. komunikaty głosowe, polecenia, szum, sygnały
dźwiękowe), widzieć (np. oznaczenia budynku, tabliczki informacyjne, sygnały wizualne,
gesty innych, zdarzenia jakie obserwuje), mówić (np. zwerbalizowane emocje,
komunikaty skierowane do innych osób, sposób komunikowania ze znajomymi i
nieznajomymi), myśleć (np. osądy na temat ważnych lub nie aspektów projektu, czy
zdarzeń, co sprawia radość, co zniecierpliwienie), wykonywać (np. gdzie się
przemieszcza, w jakim tempie, jakie gesty, czynności wykonuje), a także inne wrażenia
zmysłowe (takie jak zapach, smak, równowaga, temperatura etc.).
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Obraz: Mapa Empatii według pleoSkills Źródło:
http://pleoskills.com/metodyka/mapa-empatii/

3.3. Persona
Jest to kolejne narzędzie Design Thinking, dzięki któremu jesteśmy w stanie
precyzyjnie określić, jak będzie zachowywał się potencjalny interesariusz naszego
rozwiązania.

Pamiętajmy o tym, że projektując przez zaangażowanie (w duchu projektowania
odpowiedzialnego społecznie) powinniśmy szukać rozwiązań, które spełniają aspiracje
wszystkich końcowych użytkowników. Projekt, który jest z założenie zaplanowany dla
wszystkich, tak naprawdę nie będzie właściwy dla nikogo. Warto o tym pamiętać.
Dlaczego? Przede wszystkim biorąc pod uwagę i analizując nieokreśloną w żadne
sposób grupę docelową bardzo trudno jest określić warunki brzegowe, jakie powinien
spełniać nasz projekt. Nie wiemy jakie doświadczenia będą posiadać użytkownicy, nie
będziemy znali ich zaawansowania technologicznego, czy też towarzyszących im
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ograniczeń. To sprawi, że po pierwsze nie będziemy mogli zarządzać różnorodnością
naszych użytkowników – i to zarówno na etapie projektowania, testowania (doboru
grupy testerów), jak i późniejszego wdrożenia; po drugie bardzo trudno będzie
rozpocząć rozwiązywanie problem – będzie nam brakowało punktu zaczepienia,
pewnego drogowskazu, który pokaże nam w jakim kierunku zmierzać, będzie nam
brakowało perspektywy użytkownika.

Narzędzie,

jakim

jest

persona,

pozwala

na

zidentyfikowanie

naszych

użytkowników. Proponowany arkusz pozwala na nazwanie osoby, określenie jej wieku ,
krótką charakterystykę, przypisanie roli w projekcie, i określenie domniemanych
osądów. Kartę Persony powinniśmy założyć dla każdego interesariusza naszego
projektu. Biorąc pod uwagę wspominaną przychodnię medyczną należałoby tutaj
przygotować Personę dla: pielęgniarki, pacjenta, personelu technicznego, doktora, osoby
towarzyszącej. Czasami w obrębie jednej grupy interesariuszy również odnajdziemy
różnorodność (a jednocześnie nie zauważymy sensu rozbijać jej na dwie; np. pacjent
dziecko i pacjent osoba dorosła) – wtedy powinniśmy przygotować osobną kartę dla
każdego z nich.

Stosowanie Persony bardzo ułatwia nam prowadzenie projektu. Jest szczególnie
ważne na etapie Testowania – dzięki Personom mamy gotowe wskazówki jakich osób
szukamy jako testerów. Dzięki temu jesteśmy w stanie na etapie projektowania
(konkretniej Testowania) wykluczyć wszelkie błędy, niedociągnięcia naszego projektu –
zanim on sam zostanie wdrożony. Takie podejście bardzo często pozwala na znaczne
oszczędności - czy to finansowe, czy w postaci czasu.
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Obraz : Persona według pleoSkills Źródło:
http://pleoskills.com/metodyka/persona/

3.4. Mapa Interesariuszy
Mapa Interesariuszy jest ściśle powiązanym narzędziem z Personą. Na podstawie
tego narzędzia jesteśmy w stanie określić jakie relacje zachodzą pomiędzy
poszczególnymi grupami interesariuszy, w jakich aspektach ich oczekiwania mogą być
zbieżne, gdzie mogą pojawiać się konflikty. Pamiętajmy o tym, że to relacje często będą
miały wpływ na powodzenie projektu.

Mapa Interesariuszy pozwala na zdefiniowanie otoczenia projektowanego
rozwiązania (usługi, produktu, procesu) – otoczenia pojętego szeroko. Nie uwzględnia
ono tylko tych zainteresowanych, których uznajemy za zaangażowanych w projekt, ale
także otoczenie konkurencyjne firmy, czynniki zewnętrzne (takie jak organy podatkowe,
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czy inne – mające wpływ na projekt – instytucje). Celem stworzenia Mapy Interesariuszy
jest ich poznanie oraz zwizualizowanie ich hierarchii. Będzie to miało kluczowy wpływ
na to, których uczestników projektu mamy brać pod uwagę w pierwszej kolejności, a
którzy mają mniejszy wpływ na zdarzenia. Taką mapę możemy porównać do panoramy
– mamy dzięki niej bardzo szeroki horyzont naszego problemu, co pozwala na
uniknięcie lub przewidzenie potencjalnych problemów, czy zagrożeń, dostrzeżenie
szans, możliwości ulepszenia projektu.

Sama Mapa Interesariuszy ma postać koncentrycznych okręgów. Pierwszy okrąg
– najmniejszy – to osoby/podmioty zaangażowane w nasz projekt, bezpośredni
interesariusze. Tworząc Mapę tutaj powinniśmy wypisać wszystkich bezpośrednio
zaangażowanych uczestników – menadżerów, dyrektorów, zespoły projektowe,
pracowników etc. Drugi okrąg – średniej wielkości – to otoczenie mające wpływ na nasz
projekt, ale bez możliwości podejmowania bezpośrednich decyzji. Znajdziemy tutaj
potencjalnych klientów, dystrybutorów, akcjonariuszy, dostawców, partnerów, media.
Zaś ostatni – najszerszy okrąg – to podmioty, które mają wpływ na projekt, jednak bez
żadnego zaangażowania w niego. Znajdziemy tutaj firmy konkurencyjne, organy
administracji państwowej, opinię publiczną, trendsetterów.

Kolejnym krokiem w trakcie tworzenia Mapy Interesariuszy jest określenie
relacji pomiędzy poszczególnymi grupami. Warto tutaj opisać jakiego typu są to relacje,
na czym polegają, jaki jest ich kierunek. Istotnym aspektem relacji jest to, że mogą one
stanowić zagrożenie, szansę lub są neutralne dla naszego projektu – to również
powinniśmy zaznaczyć na Mapie Interesariuszy.

137

Obraz : Mapa Interesariuszy według pleoSkills Źródło:
http://pleoskills.com/metodyka/mapa-interesariuszy/

3.5. Grupa docelowa
Grupa docelowa jest jednym z najważniejszych narzędzi Design Thinking. To
dzięki niemu jesteśmy w stanie precyzyjnie i bez żadnych wątpliwości określić i opisać
warunki brzegowe, jakie będzie spełniać społeczność, dla której projektujemy dane
rozwiązanie. Bez wiedzy na ten temat trudno by było w ogóle zacząć realizowanie
jakiegokolwiek projektu.

Dzięki określeniu grup docelowych jesteśmy w stanie stworzyć szkielet Persony,
a co za tym idzie – Mapę Empatii oraz Mapę Interesariuszy. Grupa docelowa kierunkuje
prace nad projektem. Jednocześnie jest zapewnieniem, że realizowane przez nas
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rozwiązanie jest potrzebne Komuś i tworzymy je Po Coś. Tworząc Grupy docelowe
określamy wartości, jakie im przyświecają i są dla nich cenne. Jednocześnie pozwalają
nam one [Grupy docelowe] dopasować produkty czy usługę do ścisłych potrzeb
użytkowników.

Głównym celem określenia Grupy docelowej jest próba/chęć zidentyfikowania
segmentu odbiorców. Określając Grupę docelową powinniśmy wziąć pod uwagę
następujące aspekty: wiek (określony przedziałem), płeć, narodowość, stan cywilny,
obszar zamieszkania (podając wielkość miejscowości, lokalizację geograficzną, etc.),
wykształcenie, poziom życia, status ekonomiczny (np. poprzez wskazanie przedziału
zarobków), elementy stylu życia, cele i ambicje. Tak zbudowany profil użytkownika
pozwoli na wnikliwą analizę tego czego właściwie potrzebuje. Warto w momencie
określania grupy docelowej opisać jakie dobra/usługi są najpowszechniejsze dla niej,
jakie są sposoby komunikowania oraz jakie są aspiracje członków grupy.
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Obraz : Grupa docelowa według pleoSkills Źródło:
http://pleoskills.com/metodyka/grupa-docelowa/

3.6. Metoda 5why – 5x dlaczego
Kolejnym narzędziem wykorzystywanym w procesie design thinking jest
zaczerpnięta z przemysłowych procesów zarządzania metoda 5why. Jej twórcą jest
Sakichi Toyoda założyciel koncernu samochodowego Toyota.

Udoskonalona metoda została wdrożona wewnątrz wspomnianej korporacji
motoryzacyjnej. Jest to jeden z podstawowych sposobów radzenia sobie w trudnych
sytuacjach. Taiichi Ohno, twórca Toyota Production System, opisuje 5W jako metodę
naukowego podejścia

Toyoty polegającą

na kilkakrotnym zadawaniu

pytania

„Dlaczego?” dzięki czemu natura problemu, jak również jego rozwiązanie, staje się
bardziej oczywiste. Metoda 5W zyskała na popularności na całym świecie i jest
wykorzystywana do dziś m.in. jako element Kaizen.

Zadawanie kilka pytań „Dlaczego?” pozwala dojść do źródła problemu,
gruntownie zbadać jego przyczynę i skupić się na skutecznym rozwiązywaniu. Dzięki
zadawaniu kolejnych pytań „Dlaczego?” problem staje się bardziej zrozumiały przez co
podstawowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania

i

wyeliminowania. Analiza 5 why pozwala odpowiedzieć na pytania:



Dlaczego powstał problem?



Dlaczego go nie zauważyliśmy?



Jak go rozwiązać?
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Metoda 5Why polega na zadaniu pytania:



Dlaczego (tu należy wstawić krótki opis problemu), a po otrzymaniu
odpowiedzi zadać kolejne pytanie związane z uzyskaną odpowiedzią:



Dlaczego (tu należy wstawić odpowiedź uzyskaną na poprzednio zadane
pytanie).

Tego typu zapytania kontynuujemy średnio pięć razy. Często zakłada się, że
odpowiedź na piąte pytanie wskaże przyczynę problemu, stąd nazywa 5Why.

Jak działa opisywana metoda możemy zaobserwować na przytoczonym
przykładzie:



Pytanie 1: Dlaczego w nowym roku tak dużo klientów rezygnuje ze
współpracy z naszą firmą?



Odpowiedź pracownika: Ponieważ klienci narzekają na zbyt długi okres
wysyłki zamówionych towarów?



Pytanie 2: Dlaczego wysyłka zamówionych towarów trwa tak długo?



Odpowiedź pracownika: Ponieważ zamówienia leżą i czekają na podpisy
szefów pięciu departamentów, które muszą to zaakceptować.



Pytanie 3: Dlaczego aż tyle osób musi podpisać dokumenty ?



Odpowiedź pracownika: Ponieważ nowa procedura, wdrożona od nowego
roku, dot. obiegu dokumentów wymaga akceptacji aż pięciu komórek
naszej firmy przed dokonaniem wysyłki.



Pytanie 4: Dlaczego aż tyle osób musi być zaangażowanych w proces
realizacji zamówienia?



Odpowiedź pracownika: Ponieważ zdarzały się przypadki, że wysyłano
przesyłki, które jeszcze nie były opłacone przez klientów.



Pytanie 5: Dlaczego realizowano przesyłki, które nie były opłacone?
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Odpowiedź pracownika: Ponieważ nie było dobrego przepływu informacji
między działem wysyłkowym i działem finansów 87.

Po zakończeniu zadawania pytań należy zweryfikować, czy uzyskana finalna
odpowiedź jest logicznie powiązana z problemem (na zasadzie przyczyna i skutek).
Przegląda się więc kolejno pytania i odpowiedzi, czy są one ze sobą logicznie powiązane.
W opisanym przykładzie przyczyną problemu związanego ze zbyt długą realizacją
wysyłek jest zła procedura obiegu dokumentów, która ma wpływ na realizację
zamówień i znacznie je przedłuża. Jednak jest to przyczyna pośrednia, ponieważ
rozbudowa obiegu dokumentów była odpowiedzią na wysyłkę produktów bez pokrycia,
co narażało firmę na straty. Niestety w wyniku wprowadzenia zmian proceduralnych,
które miały wykluczyć jeden problem, spowodowały następny. Dlatego rzeczywistym
problemem w omawianym przypadku jest słaba wymiana informacji pomiędzy działem
wysyłkowym i finansów, która spowodowała utworzenie nowych procedur, które
wpłynęły na utratę klientów.



Zaletami metody 5x dlaczego są:



prostota użycia i adaptacji do większości problemów



nie wymaga znajomości statystyki



łatwość i szybkość wprowadzenia tej metody

3.7. Metoda 6 kapeluszy
Metoda Sześciu kapeluszy myślowych została opracowana przez dra Edwarda de
Bono, twórcę myślenia lateralnego. Jej celem jest dążenie do wprowadzenia porządku w
procesie myślenia, poprzez wyznaczenie sposobów myślenia, a w efekcie wyznaczenie
jednego, którym należy w danym momencie się posługiwać. Pozwala to uniknąć
myślenie na wiele sposobów, co ma przełożyć się na stworzenie mapy, drogi myśli i

87

http://designthinking.pl/metoda-5why-skuteczne-narzedzie-design-thinking/
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wybór najlepszej z nich. Tworzenie mentalnej mapy sytuacji, ma wymusić zaprzestanie
stosowanie argumentacyjnego sposobu myślenia.

Edward de Bono opracował metodę sześciu kapeluszy, aby stworzyć możliwość
odgrywania roli, co pozwoli pozbyć się mentalności chronienia siebie, a świadomość
odgrywania roli, sprawia, że pozwalamy sobie na mówienie rzeczy, których zazwyczaj
byłyby niewypowiedziane. Dzięki sześciu kapeluszom, możemy ukierunkować naszą
uwagę na określony sposób myślenia, oraz w bardzo prosty i wygodny sposób
przechodzić od jednego stanu myślenia do drugiego. Dzięki tej metodzie ustanawiamy
reguły i z łatwością uczymy się ich przestrzegania. Sześć kapeluszy różnych kolorów ma
pomóc stosować się do określonych reguł.

Obraz : Customer Journey Map Źródło: http://nagrajbiznes.tv/kreatywnosc-w-pracymetoda-szesciu-kapeluszy/
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Kapelusz biały:

Dzięki myśleniu spod białego kapelusza poznajemy fakty i liczby, odsuwamy
interpretacje.

Myślenie zgodnie z zasadami tego kapelusza zmusza nas do

rozgraniczenia faktów od ich ekstrapolacji i interpretacji. Unikamy stosowania
argumentowania

przytaczanych

przez

nas

danych, również

nie

dokonujemy

interpretacji faktów, lecz podajemy suche informacje, bez otoczki interpretacyjnej.
Myślenie spod białego kapelusza umożliwia nam stosowanie faktów domniemanych,
które powinny zostać odpowiednio zaakcentowane i potwierdzone. Musimy pamiętać o
dwustopniowej hierarchii faktów: domniemane i potwierdzone. Nie możemy wyrażać
swoich myśli i opinii, ale powinniśmy w ramach faktów przekazać opinie innych osób.
Zabrania się przedstawiania faktów, aby poprzeć określony punkt widzenia.

Myślenie spod białego kapelusza pozwala na osiągnięcie dyscypliny i
ukierunkowania. W trakcie przedstawiania sytuacji i faktów staraj się zachować
bardziej neutralnie i obiektywnie. Neutralność, którą powinniśmy się wykazać,
warunkuje włożony przez nas kapelusz koloru białego.

Przykłady wypowiedzi spod białego kapelusza myślowego 88:



W zeszłym roku odnotowano dwudziestopięcioprocentowy wzrost
sprzedaży mięsa z indyka na rynku amerykańskim.



W każdym z ostatnich trzech lat liczba kobiet palących cygara wzrastała
ponad poziom roku poprzedniego



Zdaniem profesora Schmidta pojazd latający napędzany siłą ludzkich
mięśni jest niewykonalny



Wszyscy eksperci przewidują spadek stóp procentowych jeszcze w tym
roku

88

E. de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice 2008, s. 52-77.
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Kapelusz czerwony:

Myślenie spod czerwonego kapelusza ingeruje we wszystkie kwestie, które
związane

są

z emocjami, odczuciami i nieracjonalnymi aspektami myślenia.

Akceptujemy, szanujemy to, co myślimy, czynią to samo osoby słuchające naszych
wypowiedzi. Nie tłumaczymy się, gdyż pozwalamy pokazać swoje emocje. Emocje
niekontrolowane zaburzają nasz sposób myślenia i negatywnie wpływają na
podejmowane decyzje. Kiedy w sposób kontrolowany, myśląc z czerwonym kapeluszem,
mówimy o emocjach, intuicji, przeczuciu i odczuciach, pozwalamy wyrazić emocje i w
odpowiednim momencie skończyć ich uzewnętrznianie. Poddajemy się emocjom na
określoną przez nas chwilę, sami wyznaczamy czas jej trwania. Działając pod wpływem
emocji, bez czerwonego kapelusza, nie mamy wpływu na czas trwania i zakończenia
wypowiedzi nasyconej emocjami. Należy pamiętać, iż zabrania się usprawiedliwiania
emocji, próby argumentowania mogą zostać odebrane, jako fałszywe.

Myśląc spod czerwonego kapelusza moglibyśmy powiedzieć m.in. 89:



Mam przeczucie, że ta działka za kościołem będzie warta fortunę za parę
lat.



Intuicja podpowiada mi, że ten interes nie wyjdzie. Na pewno skończy się
to kosztowną sprawą sądową.



Mam odczucie, że kiedy dojdzie do kryzysu, to on znowu sobie nie poradzi.



Czuję, że nie jest to właściwa teoria. Jest zbyt złożona i bezładna.



W moim odczuciu każdy z nas chce, aby ta umowa nabrała ostatecznego
kształtu i została podpisana.

Kapelusz czarny:

89

E. de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice 2008, s. 81-106.
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Myślenie spod czarnego kapelusza jest negatywne, ale nie emocjonalne. Taki
sposób myślenia wymaga od nas podania logicznych i uzasadnionych informacji.
Pozwalamy sobie na negatywne myślenia w sposób kontrolowany, ale świadomy.
Faktom obiektywnym i pozytywnym, należy udowodnić ich błędność lub niemożność
zastosowania w praktyce. Wyrażanie informacji negatywnych powinno odbywać się w
sposób obiektywny. Pojawi się zatem pytanie czy najpierw zakładamy kapelusz czarny
czy myślimy z kapeluszem żółtym. Prostszym sposobem wydaje się najpierw czarny, aby
podważyć fakty. Pomysł, przez to może szybko upaść. Podajemy pomysł, fakty i płynące
z niego korzyści. Dopiero potem lepiej działać przez czarny kapelusz.



Formułując wypowiedzi zgodnie z czarnym kapeluszem, powiemy np.90:



Ponosi nas entuzjazm. Ktoś musi teraz wziąć na siebie rolę adwokata
diabła i zauważyć, że cena sprzedaży będzie dla nas o wiele za wysoka.



Podane przez ciebie liczby są sprzed czterech lat. Próba jest bardzo mała.
Liczby dotyczą tylko południa kraju.



Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli pracownik otrzymuje premię w
postaci pieniężnej, szybko się do niej przyzwyczaja i traktuje ją jako część
normalnych zarobków.

Kapelusz żółty:

Patrzymy, że warto coś zrobić w przyszłości, spekulujemy w sposób pozytywny.
Aspekt pozytywny nie wynika z zobaczenia zalet, ale jest on zakładany z góry. Należy
szukać optymistycznych cech, założeń, gdyż zawsze mimo pierwszego wrażenia,
dostrzeżemy pozytywy mogący mieć ogromne znaczenie. Musimy spoglądać na
wszystko od logiczno-pozytywnego myślenia do huraoptymizmu. Pozytywne sugestie
należy

oznaczyć

stopniem

prawdopodobieństwa:

potwierdzony,

bardzo -

prawdopodobny, prawdopodobny, są spore szanse, istnieje taka możliwość, nikłe szanse
lub perspektywa długofalowa. Powinniśmy dążyć do uzasadnienia swojego optymizmu,

90

E. de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice 2008, s. 109-142.
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ale nie za wszelką cenę. Myślenie konstruktywne podlega żółtemu kapeluszowi, niesie
ze sobą pozytywną zmianę. Tworzymy propozycje i pozytywnie je uzasadniamy.

Myśląc spod żółtego kapelusza, możemy powiedzieć 91:



Pozytywne jest to, że teraz wiemy, na co go stać. Koniec z niecierpliwością.



Jeśli nie będziemy żałować środków na reklamę tego filmu, sukces
murowany.



Ta szklanka nie jest w połowie pusta, ale w połowie pełna

Kapelusz zielony:

Zielony kapelusz odpowiada za kreatywność. Osoba, która go wkłada, ma na celu
świadome szukanie zmian i nowego podejścia do rozważanego problemu. Odnalezienie
nowego podejścia wymaga szukania najlepszej alternatywy, a nie zadowalania się
pierwszym rozwiązaniem. Założenie zielonego kapelusza często nie wystarczy, aby
pojawiły się nowe pomysły. Kreatywność dla jednego jest czymś naturalnym, dla innych
wymaga ćwiczeń. Wynika to z typowego schematu działania mózgu, w którym
kreatywność nie

jest stanem zbyt częstym. Dzięki technikom wspierającym

powstawanie nowych pomysłów można pobudzić kreatywność.

Myślenie spod zielonego kapelusza sprawi, że powiemy 92:



Chciałbym zaproponować zwolnienie całego działu



Wyobraźmy sobie, że robimy kwadratowe hamburgery



Stwórzmy linię produktów sprzedawaną po niskich cenach

91

E. de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice 2008, s. 146-172.

92

E. de Bono, Sześć myślowych kapeluszy, Gliwice 2008, s. 175-215.
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Kapelusz niebieski:

Niebieski kapelusz myślowy Ostatnim kapeluszem, który spina pozostałe, jest
niebieski kapelusz myślowy. Jego rola to organizacja procesu myślenia i czuwanie nad
jego efektywnym przebiegiem. Dokonuje się tego, między innymi, poprzez wybieranie i
ustalanie kolejności użycia poszczególnych kapeluszy myślowych. Niebieski kapelusz
przekształca bezładną debatę w zorganizowany proces myślowy. Początek jego
działania to ustalenie struktury procesu myślenia i sposobu tworzenia obrazu sytuacji,
poprzez wszystkie kapelusze. Następnie niebieski kapelusz odpowiada za pilnowanie
reguł i zażegnanie sporów, co pozwala na sprawne podążanie ustaloną ścieżką
rozważań. W trakcie i na końcu, określa on, w którym punkcie rozważań się znajdujemy
i co zostało osiągnięte. Wszystko po to, aby, przy w miarę niewielkim wysiłku, proces
myślenia dawał najlepszy możliwy rezultat. Porządkowa rola niebieskiego kapelusza to
także:



Określenie tematów i problemów poruszanych w procesie myślenia



Dyscyplina i żądanie koncentracji na wskazanych kwestiach



Formułowanie pytań pomocniczych lub naprowadzających



Rejestracja myśli i podjętych decyzji



Przegląd sytuacji, synteza informacji i konkluzja

Od wyżej opisanej teorii przejdźmy teraz do jej realizacji. Praktyka pozwala na jej
przeprowadzenie na wiele sposobów, jedną z nich jest dyskusja polegająca na tym, aby
w kolejnych 6 fazach wszyscy uczestnicy „zakładali” kapelusz danego koloru, czyli
przyjmowali wyznaczony punkt widzenia.

W trakcie wykonywania wyżej określonego modelu realizacji metody należy
pamiętać, iż wypowiadają się wszyscy dyskutanci po kolei, a wypowiedzi notuje
sekretarz. Nie bierze on udziału czynnego, zatem otrzymuje zadanie notowania ustaleń
grupy. Kiedy ustalimy, iż wyczerpane zostały możliwości myślenia spod jednego
kapelusza, lub uczestnicy potrzebują zmiany sposobu rozważań, zmieniamy kolor
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kapelusza. Nad kolejnością wkładania kapeluszy i czasem zmian czuwa osoba, która nosi
kapelusz niebieski.

W większości przypadków, należy uczestników zapoznać z metodą przed
zajęciami, aby mogli się dobrze przygotować, chociażby zbierając obiektywne dane na
potrzeby białego kapelusza. Sześć myślowych kapeluszy można zastosować również, bez
wcześniejszego przygotowania grupy, chcąc m.in. rozwiązać narastający konf likt.
Oczywiście pojawią sie problemy z myśleniem spod białego kapelusza, trudniej będzie
zebrać obiektywne fakty. W tym przypadku dopuszcza się możliwość rezygnacji z tego
kapelusza lub modyfikację kolejności ich zakładania.

W celu skutecznego i efektywnego przeprowadzenia realizowanej metody, należy
pamiętać o konieczności spełnienia kilku zasad:



prowadzący, osoby noszące kapelusz niebieski i sekretarz nie mogą
dopuścić do chaotycznej dyskusji, należy unikać również wzrostu napięcia
między dyskutantami



należy dać każdemu możliwość wypowiedzenia się



warto zobligować każdego do wejścia w rolę myśliciela spod konkretnego
kapelusza, pozwoli to na poszerzenie horyzontów i głębsze spojrzenie na
analizowany problem

3.8. Wywiad grupowy i indywidualny
Najpopularniejszą i najbardziej znaną metodą prowadzenia wywiadów jest
pogłębiony wywiad indywidualny (in depth interview) lub wywiad grupowy, nazwany
również grupami panelowymi lub wywiadem zogniskowanym. Polegają one na
rozmowie według określonego scenariusza z jedną osobą lub grupą osób. Zwykle
odbywają się one w miejscu neutralnym, czyli nie związanym z tematem rozmowy.
Podczas wywiadu można pytać o wykonywane codzienne czynności, potrzeby, które
wymagają zaspokojenia, opinie na temat konkretnych usług. Ważne, aby wywiadu nie
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przeprowadzać z osobami z rodziny, koleżankami (nigdy nie są obiektywne), ale z
osobami, które faktycznie należą do grupy naszych potencjalnych użytkowników.

Zogniskowane

wywiady

grupowe

są

obecnie

jedna

z

najczęściej

wykorzystywanych technik w badaniach marketingowych. Można je zastosować w
konstruowaniu hipotez poddanych ilościowej weryfikacji, dostarczaniu informacji
przydatnych do badań konsumenta, zbieranie informacji o produktach istniejących na
rynku oraz zbieranie opinii o nowych produktach.93 Kiedy stosujemy zogniskowane
wywiady grupowe? Przykładowe sytuacje, w których wskazane jest zastosowanie tej
metody:



wprowadzanie

nowego

produktu

na

rynek

(modyfikowanie

i

dostosowywanie cech fizycznych i użytkowych wprowadzanego produktu,
opakowania, nazwy, wizerunku, produktu),


pozycjonowanie produktu (odkrywanie najbardziej efektywnego sposobu
przekazania informacji na temat produktu lub usługi potencjalnym
klientom),



badanie zwyczajów związanych z używaniem produktu (rozpoznanie
zwyczajów związanych z używaniem grupy produktów lub usług,
poznanie motywów używania danej grupy produktów lub marki, poznanie
potrzeb związanych z ta grupa produktów)



badanie postaw (poznanie opinii, odczuć i skojarzeń wywołanych przez
badany produkt lub koncepcję),



badanie przekazu reklamowego,



generowanie idei (kreowanie nowych pomysłów - grupy twórcze),



jako metoda wspomagająca badania ilościowe (ustalanie wytycznych do
badań ilościowych, pogłębienie rozumienia wyników badań ilościowych).

Zalety i ograniczenia zogniskowanych wywiadów grupowych

Wywiady grupowe mogą być zarówno zjawiskiem pozytywnym jak i
negatywnym. Dynamika grupy wpływa korzystnie na tempo i ilość zdobywanych
93

G. A., Churchill, Badania marketingowe-podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002, s.163
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informacji. Uczestnicy w czasie dyskusji i wymiany poglądów mogą wzajemnie się
wspierać podczas trudnych i nie wygodnych

tematów. Konsekwencja procesów

grupowych jest pojawianie się osób dominujących, które próbują za wszelka cenę
narzucić grupie swoje opinie. To może powodować blokadę u części uczestników przez
co nie poznaje się ich poglądów i brane są pod uwagę tylko i wyłącznie opinie osób
dominujących. W rezultacie otrzymuje się nie dokładne i nieprawidłowe obrazy
wyników. Zalety i ograniczenia zogniskowanych wywiadów przedstawimy za pomocą w
poniższej Tabeli1.94

Tabela 1.

Zalety

zogniskowanych

wywiadów Ograniczenia

grupowych



zogniskowanych

wywiadów grupowych

dynamika grupy (pozytywny



możliwość wystąpienia

wzajemny wpływ uczestników na siebie -

negatywnego wzajemnego oddziaływania

miedzy innymi stymulowanie własną

uczestników na siebie (np. zjawisko

wypowiedzią innych do brania udziału

konformizmu grupowego, sugerowanie,

w dyskusji)

dominowanie)



pozytywny wpływ moderatora



negatywny wpływ moderatora



skuteczne stymulowanie



hamowanie dyskusji (np. poprzez

dyskusji (stymulowanie aktywności

nieadekwatne sygnały werbalne

uczestników i kreatywności grupy)

i niewerbalne)



uzyskanie obiektywnych

informacji (poprzez minimalizowanie



uzyskanie nieobiektywnych

informacji (np. zgodne z własnymi

czynników zaburzających obiektywizm

94

D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe- jakościowa metoda badań marketingowych, PWN,
Warszawa 2001r., s. 23
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uzyskiwanych informacji)



hipotezami lub oczekiwaniami klienta)

informacje od większej liczby osób 

w danym czasie

informacje bardziej

powierzchowne niż w wywiadzie
indywidualnym



wiele możliwości interpretacji

(bogactwo wniosków)



ryzyko nadinterpretacji lub mylnej

interpretacji - analiza często trudniejsza
niż w badaniach ilościowych

Źródło: D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe- jakościowa metoda badań
marketingowych, PWN, Warszawa 2001r.

W porównaniu z wywiadami indywidualnymi wywiady grupowe są ciekawsze dla
uczestników i stwarzają

większe, naturalne

bodźce do wyrażania opinii lub

eksponowania postaw lub motywów. Obecność grupy daje każdemu

uczestnikowi

poczucie bezpieczeństwa, w ramach którego jest on skłonny wypowiedzieć się bardzie j
otwarcie i spontanicznie. Ponadto jego wypowiedź nie jest wywołana bezpośrednim
pytaniem, lecz zaistniałą sytuacje w ramach prowadzonej dyskusji. Wywiady grupowe
przeprowadza się często z udziałem utrzymywanego panelu.

3.9. Business model canvas
Jedną z popularniejszych koncepcji w określaniu modeli biznesowych jest
business model canvas autorstwa Alexandra Oterwaldera. Model ten precyzyjnie
opisuje, w jaki sposób organizacje tworzą i dostarczają wartość swoim klientom.
Koncepcja ta została wyłożona w książce pt. „Business Model Generation”, wydana w
2010 roku, którą Osterwalder napisał wspólnie z Yves Pigneure' m, Alan Smiths' em oraz
470 praktykami biznesu z 45 krajów. Ukazała się ona również w Polsce pt. „Tworzenie
modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera”. Niniejszy artykuł opisuje podstawowe
założenia business model canvas i jego zastosowanie, ale również wady i zalety tego
podejścia, które dostrzegają sami autorzy.
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Obraz: Customer Journey Map Źródło:
http://cocreation.bblog.pl/wpis,business;model;canvas;czy;lean;canvas,67100.html

Model biznesowy zaproponowany przez Aleksa Osterwaldera został zbudowany,
jako suma zasobów i czynności, które firma organizuje i realizuje celem dostarczenia
konkretnej wartości dla konkretnego klienta 95. Szablon został podzielony na dziewięć,
zależnych od siebie elementów: kluczowi partnerzy (Key Partners), kluczowe
aktywności (Key Activites) , kluczowe zasoby (Key Resources), wartość dodana (Value
Proposition), kanały dystrybucji (Channels), struktura kosztów (Cost Structur e),
struktura przychodów (Revenue Streams), segmentacja klientów (Customer Segment)
oraz relacje z klientami (Customer Relationships). Opis poszczególnych elementów
powinien rozpocząć się od najważniejszego z nich, czyli segmentacji klientów.

95

http://cocreation.bblog.pl/wpis,business;model;canvas;czy;lean;canvas,67100.html
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Segmenty klientów

Pierwszy obszar modelu biznesowego zawiera różne grupy ludzi i organizacji do
których chcemy skierować nasze działania. To oni będą korzystać z oferty naszego
produktu/usługi. Podział na grupy powinien odbywać się względem obsługiwanych
segmentów, tzn. klienci o podobnej charakterystyce powinni się znaleźć w jednym
segmencie.

Pytania pomocnicze: Kto jest naszym klientem? Dla kogo budujemy produkt lub
usługę? Komu oferujemy wartość? Kto będzie płacił?

Propozycja wartości

Klientom (których zdefiniowaliśmy w poprzednim kroku) chcemy zaoferować
pewną wartość, czyli zbiór produktów/usług, które mają dla klienta znaczenie.
Propozycja wartości stanowi podstawowe rozróżnienie między tym co oferujemy my, a
nasza konkurencja. Propozycja wartości agreguje korzyści, które otrzyma nasz klient.

Pytania pomocnicze: Jaką wartość generujemy dla naszych klientów? Za co będą
płacić? Co ich boli, a co ma dla nich kluczowe znaczenie? Jakie problemy klientów
rozwiązujemy? Jakie produkty i usługi będziemy oferować?

Kanały

Kanały to sposób w jakie dostarczamy naszą propozycję wartości klientowi. Są to
kanały komunikacji, dystrybucji, sprzedaży. Wskazują one punkty, w których dochodzi
do kontaktu miedzy klientem a naszą firmą. To miejsca w których klient bywa i spotyka
naszą markę.

Pytania pomocnicze: Gdzie bywają nasi klienci? Gdzie chcemy spotkać naszych
klientów? Z jakich kanałów będziemy korzystać przy nawiązywaniu kontaktu z
klientem?
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Relacje z klientami

Ten obszar dotyczy charakterystyki relacji, jakie nawiązujemy z klientami
podczas przekazywania propozycji wartości. Może to być zarówno bardzo osobista
relacja, jak i w pełni automatyczna obsługa. Firma powinna jasno określić, w jakiego
rodzaju relacje chce wchodzić ze swoimi klientami.

Pytania pomocnicze: Jakich relacji oczekują od nas nasi klienci? Czy oczekują
osobistego

wsparcia, a może

szybkiej i automatycznej obsługi?

Czy sposób

nawiązywania relacji z klientami jest zintegrowany z pozostałymi obszarami modelu
biznesowego?

Strumienie przychodów

Celem biznesu jest zarabianie pieniędzy. Dlatego dostarczanie klientom
odpowiedniej propozycji wartości, powinno generować strumienie przychodów. W tym
obszarze wskazujemy w jaki sposób nasz produkt lub usługa będzie zarabiać. Dla
każdego segmentu klientów możemy mieć trochę inny mechanizm cenowy.

Pytania pomocnicze: Za co klienci są w stanie zapłacić? Za co i ile będą płacić?
Które elementy naszego produktu/usługi będą darmowe, a które płatne?

Kluczowe zasoby

Do funkcjonowania każdego biznesu potrzebne są określone zasoby. Zasoby, czyli
wartości materialne i niematerialna, których potrzebujemy by dać klientom
odpowiednią wartość.Dla jednej firmy będą to ludzie, dla innej maszyny i materiały
produkcyjne.

Pytania pomocnicze: Jakich kluczowych zasobów potrzebujemy, żeby zaoferować
naszą propozycję wartości? Jakich zasobów wymagają nasze kanały dotarcia do klienta i
nawiązywane z nim relacje?
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Kluczowe działania

Poza zasobami, do prawidłowego funkcjonowania każdego modelu biznesowego,
potrzebne są także odpowiednie działania. W tym obszarze wskazujemy, które z nich są
kluczowe do stworzenia i zaoferowania klientom naszej propozycji wartości. Podobnie
jak w przypadku zasobów, rodzaj kluczowych działań ściśle zależy od charakteru
naszego biznesu.

Pytania pomocnicze: Jakie działania musimy podejmować, by dostarczyć naszym
klientom propozycję wartości? Jakich działań wymagają nasze kanały dotarcia do klienta
i nawiązywane z nim relacje?

Kluczowi partnerzy

Wiele biznesów opiera się na współpracy z kluczowymi partnerami – firmami lub
organizacjami, których usługi lub produkty są konieczne do zaoferowania propozycji
wartości.

Kluczowymi

partnerami

często

zostają

niezbędni

dostawcy

lub

podwykonawcy.

Pytania pomocnicze: Kto jest naszym kluczowym partnerem? Jakie zewnętrzne
firmy lub organizacje są nam niezbędne do działania? Jakie kluczowe zasoby i działania
realizują nasi partnerzy?

Struktura kosztów

Tak jak po stronie klienta mamy generowane strumienie przychodów, tak po
stronie naszych wewnętrznych zasobów i działań mamy strukturę kosztów. Ten obszar
powinien pokazywać wszystkie wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem
modelu biznesowego. Koszty najłatwiej wyliczyć, gdy znamy kluczowe zasoby, działania
i partnerów naszego modelu biznesowego.
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Pytania pomocnicze: Jakie koszty generuje nasz model biznesowy? Jakie nakłady
finansowe generują kluczowe zasoby, działania, partnerzy?

Wszystkie opisane elementy tworzą business model canvas, czyli szablon
tworzenia modeli biznesowych. Podczas pracy nad szablonem można używać
przyklejanych karteczek, na których wypisuję się hasła i umieszcza w odpowiednich
miejscach szablonu. Opisany w ten sposób model biznesowy jest intuicyjny i łatwy w
prezentacji. Przedstawione w artykule podejście, cechuje też duża elastyczność, dzięki
której można opisywać modele biznesowe funkcjonujące w różnych branż. Kolejną jego
zaletą jest umiejscowienie propozycji wartości w centrum. W takim ujęciu wysiłki
organizacji skupiają się na dostarczeniu klientowi tego czego naprawdę chce lub
potrzebuje. Powyższy opis nie wyczerpuje oczywiście nawet w ułamku technik jakie
proponują autorzy w celu stworzenia dobrego modelu biznesowego. Wystarczy jednak
aby zrozumieć ogólną ideę, której znajomość pozwala przejść do krytyki tego
podejścia.Oryginalny

w

wysokiej

rozdzielczości

schemat

można

pobrać

na

https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

157

Obraz : Business Model Canvas. Źródło: https://strategyzer.com/canvas/businessmodel-canvas

3.10.

Mapa podróży

Mapa podróży klienta to narzędzie, które pozwala nam wejść niejako w buty
klienta, postawić się na jego miejscu i sprawdzić, jak wygląda jego kontakt z marką w
każdym punkcie styku. Mapa podróży może być bardzo pomocna, bowiem w połączeniu
z Customer Relationship Management umożliwia analizę i naprawę każdego, nawet
najmniejszego procesu, prowadzącego do zakupu.

Obraz: Customer Journey Map Źródło: https://www.hbrp.pl/b/uzywanie-mappodrozy-klienta-w-celu-udoskonalenia-doswiadczenia-klientow/rRSxTCWj

Mapy te opierają się na stworzonych wcześniej personach, jednak nie dotyczą one
cech demograficznych i statystycznych, ale skupiają się na czynnikach behawioralnych.
Naszym zadaniem jest rozpoznanie potrzeb, zachowań, obaw oraz czynników
zewnętrznych, mogących wpływać na decyzje zakupowe. Prostym przykładem okazują
się sytuacje, w których klient obawia się płatności kartą. W takich przypadkach w
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sklepie należy udostępnić możliwość zapłacenia przelewem lub za pobraniem. Jeśli
nasze persony obawiają się o bezpieczeństwo danych, pokażmy im, że nie musza tego
robić.

Aby dobrze przeanalizować mapy, konieczne jest, by zawierały one kilka
czynników. Należą do nich m.in.: działania, motywacje czy trudności (jakie przeszkody
napotykają kupujący na swojej drodze? Kiedy one powstają?)

Co zyskujemy, decydując się na wprowadzenie do strategii analiz CJM? Dzięki nim
rozumiemy potrzeb klientów – mapy wskażą nam, które interakcje są dla klienta
najważniejsze, a które nie mają dla niego żadnego znaczenia. Pozwolą również dokonać
segmentacji prowadzonych działań w zależności od oczekiwań konkretnych grup
odbiorców. To umożliwi nam projektowanie spójnych doświadczeń na kolejnych
etapach „podróży”. Znajdziemy również elementy poprawiające satysfakcję klienta –
mapy pozwalają

zidentyfikować niedrogie i proste rozwiązania

zwiększające

zadowolenie naszych odbiorców.

Tworząc mapę podróży musimy na początku pochylić się nad dostępnymi
informacjami “od” i “o” osobach zainteresowanych naszym produktem czy usługą. W tej
początkowej fazie skupmy się na wszystkich sygnałach płynących z ich strony. Bierzemy
pod uwagę reklamacje, głosy pochwały, zapytania czy też dane jakie zbierzemy poprzez
analizę strony internetowej, social media czy wyniki reklam. Jeśli dopiero zaczynamy
swoją przygodę z biznesem możemy przeprowadzić testowe badanie na znajomych,
rodzinie i spytać, czego oczekiwaliby od naszej firmy. Później musisz określić punkty
styku. Teraz na pewno przyda Ci się kartka i długopis, o których mówiłam na początku.
Przejdź przez ścieżkę klientów (może mieć kilka rozwidleń). Ostatnim etapem będzie
połączenie zebranych danych ze stworzoną ścieżką. Tu do dobrego przeanalizowania
swojej mapy, musisz pamiętać o paru czynnikach, są to:

1. Działania - czyli, co robią podczas poszczególnych punków styku, prześledź
wszystkie zachowania.
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12. Motywacje - zastanów się, co motywuje lub zniechęca twoich słuchaczy. Jakie
emocje wzbudza w nich dany punkt styku? Czemu nie przechodzą do kolejnego?
13. Trudności – zapisz jakie trudności czy przeszkody napotykają na drodze. Kiedy
zachodziły? Podczas którego z punktów styku mogły być najbardziej dokuczliwe?
Zastanów się nad szczegółami. Czy czynnikiem hamującym jest wysoki koszt, czy
brak prostych zasad reklamacji?
14. Pytania – no właśnie, gdzie utknęli zainteresowani?

Może coś wzbudza ich

niepewność? Strona www, kontakt? Spróbuj znaleźć odpowiedzi i wcielić je w
życie, bo będą szukać ich gdzie indziej.

Customer Journey Map musi zostać rozrysowana. Należy pamiętać, że podróż
każdego klienta może być nieco inna. Dlatego nie należy twórzyć sztywnej mapy, co jakiś
czas należy ją zmieniać i ulepszać. Jak rozrysować punkty styku? Należy zapytać
klientów, gdzie widzieli Twoją firmę, o ich wrażenia pobytu w twojej firmie. Taka
ankieta też jest punktem styku.

Obraz nr : Customer Journey Map Źródło:
http://www.servicedesigntools.org/tools/8

3.11.

Prototypowanie
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Wkraczamy tu w fazę prototypowania pomysłów. Z prostych, łatwo dostępnych
materiałów wykonujemy fizyczną reprezentację naszej idei. Wbrew pozorom
prototypować można nie tylko materialne produkty. Doświadczenie klienta, aplikacje
mobilne, interakcja z osobą z obsługi klienta, to wszystko możemy zaprototypować
wykorzystując różne techniki np. scenki. Celem prototypowania jest jak najszybsze
przejście do działania, by nie utknąć na gdybaniu i zbyt szybkiej ocenie możliwości
danego pomysłu. Metody

prototypowania przedstawiliśmy we wcześniejszych

rozdziałach.
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