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Jeg valgte sports tracking appen, da det var den som virkede mest interessant, når det galt layout
og design. Sport er ikke kun en men mange, derfor valgte jeg appen, sport fordi jeg følte, at man
kunne gøre meget mere med designet.
Jeg startede med min segmentering og fandt så derfra frem til min målgruppen.
Målgruppe:
Valg af segment 2: målgruppen er kvinder i alder af 20 til 60, over hele Danmark. målgruppen
består af kvinder der er igang med et studie eller er på et arbejdsmarked, hvor man har et 8-16
jobs og har derfor ikke har tid til fælles aktiviteter med venner og familie, det moderne menneske
som har en stresset og travle hverdage. Målgruppen kan bestå af både begynder og erfaren løber.
Herfra udarbejdede jeg 2 Personas
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Der efter lavede jeg 2 brainstormings, den første meget bred. Den anden blev mere specifik og
endte med og blive det indhold jeg vægtede mest.

1 brainstorming

2 brainstorming
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Efter jeg fik udvalgt de ”vigtigste” ting, begyndte jeg så på min design-proces. Hvor jeg gik i gang
med skitsefaser af Ikoner logo og sider. De første 4 billeder er ord jeg har inddraget fra mindmap
af, og prøvede og skabe en ide og design af hurtige skitser.

Min skitse blev en blanding af både layout, navn og ikon design. Men jeg lavede også skitser, kun
med fokus på ikoner og navn til appen, da det også var en vigtig del af opgaven.
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Nu bruger jeg jo kun sort kuglepen på alle mine skitser, så derfor ville jeg også udarbejde et
moodboard, så jeg også kunne få en slags følelse og fornemmelse af farver og former, som min
app skulle indeholde

Fordi min målgruppe retter sig mod kvinder, ville jeg meget gerne have at produktet skal være
frisk, farverigt og dynamisk. Jeg synes jeg fangede mit produkts mål rigtig godt.
Dernæst udarbejdede jeg en Wirefram, af mine startsider og menuer. Jeg brugte Wireframe
metoden til at få et bedre overblik og struktur over hvordan min Apps layout skulle se ud.
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Før jeg skulle gå i gang med at designe selve mine produkter som iconer, logo og layout. Valgte jeg
at spørge en fremmede omkring at lave en åben kort sortering. Da jeg skulle være sikker på at der
ikke manglede noget noget i appen

Selve kortsortering gik rigtig godt og hun fik til at tænke over nogle ting som eksempelvis hvor log
in og log out skulle være efter man var blevet logget ind. Det havde jeg slet ikke tænkt på før.
Flowchart laver jeg efter skitsefasen og kortsortering fordi så ved jeg hvor mange undermener og
menuer den skal ca indeholde
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Her på begynder jeg så mine designs af ikonerne. Mine ikoner består af 5 menuer, 1 notifikation
og et logo.
Først udarbejde jeg logoet. Det er en sportstracking app, med henblik på løb. Derfor tænkte jeg at
sneakers som et logo kunne være fedt. Men jeg skal jo tænke på, at appen skal ”snakke” til
damerne, så hvordan får jeg gjort en sneaker sko mere feminin?

Men jeg skal jo tænke på, at appen skal ”snakke” til damerne, så hvordan får jeg gjort en sneakers
sko mere feminin? Her begyndte jeg at udarbejde et rum og font.
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Jeg valgte at mit logo skulle have en ramme bagved, da jeg følte at skoen ville få en større effekt,
ved at det ligner at den springer ud. Jeg valgte samtidig en meget lady like font, da logoet skulle
mere gøres feminint. Hvis i kigger i mine tideliger skitser, kan i se at jeg allerede startede med at
udvikle navn til min app, og i den skitse fase kom jeg frem til ”lady runner”, da det er catchy og
peger over mod kvinder.
Efter jeg designet mit logo, kom jeg til mine ikoner i menu og notifikation

Som i kan se, debatterede jeg lidt med mig selv om hvordan mine ikoner skulle designes. Klokken
har jeg gjort 3 dimensional ved at tilføje highlight, de 3 mennesker har jeg gjort mere kantet, ved
at tilføje en farvede kant, og det sidste menneske, tilføjede jeg slet ikke nogle kant.

Jeg synes stadig at ikonerne var for tunge, i forhold til, at jeg ville have et mere let og feminint
ikoner
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Derfor valgte jeg og lave dem med streger i stedet for farver, da jeg følte det ville give en letter
effekt.
Sidst men ikke mindst, fandt jeg en bruger i min målgruppe, som kunne teste produktet.
Susanne, 42 år, har løbet i sine yngre dage, men dyrker det ikke nær så meget mere.

Brugertesten:
Forbedringer
•
•
•
•
•

Indstillinger mangler support (hjælpelinje)
Facebook opkoblingen både i log in, men også til kontakter
Muglige præmier med ”sjælende” former for badges
Kalender under min profil
Mangler nogle retur knapper

Gode ting
•
•
•
•
•

Menuen altid var synlig
Ikon bruges som hjemme knap
Stærke fede farver
Nemt og komme i gang (bare trykke på en knap)
Fedt at man kan se andres profil og fremgang

Hun var meget glad for alle farverne og hun mente den gav en friskhed ved det. Hun var samtidig
meget glad for at den var så nem og gå til. Men som hun selv sagde er der nogle mangler, som
return knap og kalender.
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Feedback og forbedringer:
Efter jeg afleverede min sportstraking app, fik vi feedback, som jeg så skulle tag til mig, og derved
forbedre mit appdesign. Min lærer mente at mine ikonerne, var for utydelige, og derfor skulle
forbedres. Det gjorde jeg så, ved at gøre mine ikoner fuldt farvet og fjerne den streg tegning som
de var til og starte med.

Som jeg skrev tidligere var mit valg for at ikonerne kunne skulle bygges op af streger og ikke farver
var fordi jeg ville holde min side let, og feminin. Men fordi selve min layout side stadig er meget
åben og let, mener jeg at de farvede ikoner stadig gør min side nem. Det gør også designet
nemmer at se og begive sig rundt i.

