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Introduktion

Hvad har de bedste websteder, apps
og systemer til fælles? De er alle 
nemme at bruge og lette at forstå. 
Som UX-designer er det dit job at 
skabe den allerbedste 
brugeroplevelse for mennesker, dvs. 
at skabe produkter og tjenester, der 
gør hverdagen lettere og sjovere.

Dit udbytte:

• Forståelse for vigtigheden af et 
godt UX design

• Kendskab til bruger-testing
teknikker

• Kan designe digitale løsninger, 
som sikrer en brugervenlig 
oplevelse

Praktisk

Undervisning kl. 9.00 – 15.30

Kursusmateriale online

Online webinar med egen computer

Online kursus: UX design – skab engagerende brugeroplevelser

På dette kursus lærer du 
følgende:

Du får et solidt og praktisk indblik i 
en række designmetoder og UX-
værktøjer til at forbedre 
brugeroplevelsen af din virksomheds 
digitale produkter og løsninger. 

Du lærer at forbedre og styrke 
brugernes samlede oplevelse, når de 
møder virksomheds produkter og 
services på tværs af digitale kanaler 
og du lærer om designprincipper, 
værktøjer og layout i forbindelse 
med design af hjemmesider og apps.



6 blok

Modul 1 – INTRO UX, UI

Introduktion til UI + UX-design og den proces, designteam bruger til at skabe 
produkter, der giver meningsfulde og relevante oplevelser til brugerne. Dette 
involverer design af hele processen med at erhverve og integrere produktet, herunder 
aspekter af branding, design, brugervenlighed og funktion.

Introduktion til Design Thinking som mindset og arbejdsmetode, gennemgang af en 
række fundamentale principper, som forkorter udviklingstiden væsentligt og sætter 
slutbrugeren i centrum fra dag ét.

Modul 3 – USER RESEARCH

Du lærer at planlægge din research, gennemfør brugerinterviews, oprette en 
konkurrencedygtig analyse og brug ‘affinitet kortlægning’ til at opbygge en persona og 
bestem en eller flere tilknyttede problemstillinger. Introduktion til værktøjer og 
metoder til kortlægning af målgruppens adfærd og behov.

Modul 4 – INFORMATIONSARKITEKTUR OG NAVIGATION

Du lærer at lave user journey, storyboards og opbygge brugerflows, samt at bruge 
kortsorterings-metode for effektivt at prioritere indholds-hierarki og navigation.

Modul 5 – SKITSE OG WIREFRAMES

Du lærer at ide-genereringsmetoder og at skitsere dine wireframes og flows, samt at 
beskrive dit brief. Introduktion til wireframes og flow design-redskaber som Sketch, 
Adobe XD, og Figma.

Modul 6 – PROTOTYPER OG TEST

Du lærer at konceptualisere og bygge klikbare prototyper, og rapporter testresultater 
fra dine brugervenlighedstest. Introduktion til oprettelse af prototype ved hjælp af 
InVision.

Modul 7 – VISUEL DESIGN & DESIGN SYSTEM

Du lærer at forbedre din prototype og optimerer brugeroplevelsen ved at inkorporere 
vigtige designelementer som billeder, typografi, layout og farve, baseret på kontekst 
eller ønsket følelse. Du lærer også at arbejde med visuelle designprincipper, 
organisering af et visuelt hierarki, samt brand retningslinjer.

Lær hvordan du kan oprette dit designsystem og hjælpe dit team med at forbedre 
produktkvaliteten og samtidig reducere designgælden. Et designsystem forener 
produktteams omkring et fælles visuelt sprog. Det reducerer designgæld, fremskynder 
designprocessen og bygger broer mellem hold, der arbejder sammen for at bringe 
produkter til liv.



Tid:

Kl. 9.00-10.00

Kl. 10.00-11.00

11.00-11.15

Kl.11.15-12.00

Kl. 12-12:45

FM

INTRO UX, UI & TECH 

DESIGN THINKING

PAUSE

INFORMATIONSARKITEKTUR 
OG NAVIGATION

EM

SKITSE, WIREFRAMES

PAUSE

PROTOTYPER OG TEST

VISUEL DESIGN & DESIGN SYSTEM

OPSUMMERING!

Tid:

Kl. 12:45-13:45

Kl. 13:45-14:00

Kl. 14.00-14:30

Kl. 14:30-14:50

Kl. 14:50-15

6 blok



Fællessnak med hele holdet Gruppesnak med din buddy
i Breakout room

2 og 2

Annas præsentation, I bidrager 
med kommentarer

Dagen i dag



Kursus kultur



…….………….……………………………………..…….……

Intro



Anna Taws Tom-Petersen
Mobil 50764252 

Email: anna@taws.dk
www.tawsdigital.dk

ERFARING 

Selvstændig
ISSUU – Senior UX designer
Telia – UX/UI designer 
Skat –UX designer/ Proxy product owner
TawsDigital - Selvstændig digital designer og designstrateg 
Berlingske Media - Mobile design manager 
Bysted - Digital designer 
Advice as - Digital designer 
DR og DBS - Webdesigner 

Urban Garden Company, Ejere, koncept & markedsføring 

UDDANNELSE

Visuel kommunikation, Danmarks Designskole (Pige- Community som 
afgangsprojekt år 2000) 
Textil design, Textilhögskolan, Borås
Kommunikation & medier Göteborgs Universitet 
KV-Konstskola, Göteborg 

Intro



Intro



Augmented
reality

Augmented reality app (2010) 

Sådan startede det!



…….……………………………..………….…….……

Hvad kommer I fra?

Hvad har I af forventninger?

Hvad med jer?



Jeg hedder ...
Jeg har erfaring med ... 
Jeg er nysgerrig efter ... 

Opgave
5 min.Din historie



…….……….…… • Webdesign, UX / UI design
• Teknologiske begreber
• Hvad laver en digital designer
• Design Thinking

Intro



• Definition
• Scope
• Planlægning

OPDAGE

• Undersøgelse
• Syntese
• Implikationer

ANALYSE

• Brainstorming
• Koncept udvikling 

IDEUDVIKLE

• Look’n feel
• Evaluering 

Raffinement
• Raw-produktion

PROTOTYPE

• Launch
• Monitorere
• Review

TEST

FORSTÅ UDFORSKE MATERIALISERE

Design proces gennem Design Thinking model



Disclaimer for the day:
Omnichannel- og UX-emner er meget brede. Vi vil fokusere på de 

almindelige komponenter, elementer og detaljer, der gør en fantastisk 
omnichannel-oplevelse. Disse gælder og oversættes til enhver lodret, 

hvor brugeren bevæger sig mellem kanaler og enheder, for at interagere 
med din organisation.



…….…….………….…….……
Formål med dagen

Du får et solidt og praktisk indblik i en række designmetoder og UX-værktøjer 

til at forbedre brugeroplevelsen af din virksomheds digitale produkter og 

løsninger. Du lærer at forbedre og styrke brugernes samlede oplevelse, når de 

møder virksomheds produkter og services på tværs af digitale kanaler og du lærer 

om designprincipper, værktøjer og layout i forbindelse med design af hjemmesider og 

apps.



SPARRE MED HINANDEN 

Vi bruger hinandens viden. 
Korte drøftelser og i lidt længere 
snak , hvor I får lejlighed til at give 
hinanden mere detaljeret sparring. 

DIN ORGANISATION 

Vær bevidst om, hvilke dele af din 
organisations arbejde du kan og vil 
tale om. 

DIN ERFARING 

Husk, at selvom du måske ikke ved så meget 
om apps og mobile, så ved du nok en del om 
kommunikation, og det er uhyre nyttigt i en 
sparringssituation J

En lille opfordring



Digital design og kommunikation



• Definition
• Scope
• Planlægning

OPDAGE

• Undersøgelse
• Syntese
• Implikationer

ANALYSE

• Brainstorming
• Koncept udvikling 

IDEUDVIKLE

• Look’n feel
• Evaluering 

Raffinement
• Raw-produktion

PROTOTYPE

• Launch
• Monitorere
• Review

TEST

FORSTÅ UDFORSKE MATERIALISERE

Design proces gennem Design Thinking metode



Tekniske begreb 



Tekniske 
begreb 

https://uxcam.com/blog/mobile-ux/

Screen størrelse

Responsive Web design 

Mobile first

Skærmorientering

Navigation og input

Seamless design

Mobile enheder

Design til mobile enheder



Screen størrelse

https://uxcam.com/blog/mobile-ux/

Smartphones
Hvis du krymper dit websted til den fælles størrelse på en mobil enhed uden at ændre noget, vil det se forfærdeligt 
ud og forvirre brugeren.

Desktops
Du kan lægge en masse ting og information på en side, og det ser godt ud og organiseret.



Responsive webdesign og mobile first



Responsive webdesign layout

Responsive webløsninger har samme url & er i princip ”en webplads” Vi kan tilføje et breakpoint, hvor visse 
dele af designet opfører sig forskelligt på hver side af breakpointet. 



Skærmorientering

https://uxcam.com/blog/mobile-ux/

Desktops

De er vandret orienterede. Brugeren 
kan ikke ændre denne retning.

Smartphones

På mobile enheder har brugeren 
mulighed for at ændre skærmretning. 
94% af brugerne bruger deres 
smartphone lodret, mens 6% bruger 
deres smartphone vandret



Navigation og input

https://uxcam.com/blog/mobile-ux/

Desktop

Tastatur, pad og mus er de mest almindelige inputenheder til 
desktops. Nogle gange finder du desktops med en 
berøringsskærm, men selv de har for det meste en ekstra mus 
og tastatur.

Smartphones

På en mobilenhed har brugeren ikke en mus eller et fysisk 
tastatur til at skrive eller vælge. Mobile enheder har 
berøringsskærme.

Vær opmærksom: Hvis din bruger skal skrive noget, f.eks. Til 
loginprocessen, skal du tilbyde ham et tastatur. Du kan hjælpe 
din bruger og gøre input meget mere behageligt, når du tilbyder 
ham forskellige tastaturer, afhængigt af hvad han skal indtaste. 



Seamless design

https://uxcam.com/blog/mobile-ux/

Hvis du vil tilbyde dit design til mobile 
enheder og desktops, skal du oprette et 
responsive design. Dette betyder, at dit 
design skal være genkendeligt, uanset om 
brugeren bruger mobilappen eller desktop 
appen.



Responsive Web Design - viser indhold baseret på 
den tilgængelige browserplads, på alle 
skærmstørrelser. 

Responsivt design er den "traditionelle" måden og er 
stadig den mere populære tilgang til dags dato. 
Bliver udviklet i HTML, CSS eller JavaScript og køres i 
en webvisning.

En web-app indlæses i browsere som Chrome, Safari 
eller Firefox, og behøver ikke at blive downloadet fra 
Appstore som Native mobile apps. 

Webapps optager heller ikke lagring på brugerens 
enhed.

Fordele

• Ensartet & sømløs = god UX
• Overflod af skabeloner, der kan bruges
• SEO venlig
• Ofte lettere (og billigere) at implementere end native app

Ulemper

• Mindre kontrol af visuel output, skærmstørrelse
• Elementer kan bevæge sig rundt (ved break points)
• Annoncer på skærmen
• Længere mobile download-tider

Responsive web design



Native, hybrid eller web apps

Web-apps er relativt let at vedligeholde, fordi de bruger en fælles 

kodebase på tværs af flere mobile platforme.

Web-apps kan bygges til alle platforme, så længe de kan køre i 

en passende webbrowser.

Sammenlignet med native apps er webapps billigere at udvikle.

Webapps kræver ikke godkendelse fra Appstore; de kan frigives når 

som helst og i ethvert format.

Ulemper ved Web-apps

En browser er påkrævet for at køre en webapp. Brugere skal tage flere skridt for at 

bruge en webapp, hvad enten det søger efter siden eller indtaster en URL, hvilket komplicerer 

brugeroplevelsen.

Brugere interagerer med forskellige webbrowsere, og som et resultat er det mere vanskeligt 

at indsamle brugsmønstre og ydeevne, der bruges til at oprette et produktkøreplan.

Har web-apps dårlig synlighed, fordi de ikke er angivet i Appstore.

Webapps er langsommere og er mindre interaktive og intuitive sammenlignet med native apps.

Progressive webapps (PWA'er) er miks af almindelige 

websider og native apps. 

Generelt mangler webapps funktionaliteten af native apps, 

såsom at sende push-meddelelser eller arbejde offline. 

Mobile web-apps



Tekniske begreb Opgave
5 min.

INTRO

Sammenlign et website på 
desktop og på mobilen.

Er det et Responsive layout?
Er det break points?
Hvad sker med menuen, logo og 
billederne?

EB.dk > BT.dk
Politiet > PET



Mobile web apps, hybrid eller native



Mobile enheder

1. Permanent båret
2. Altid tænd
3. Indbygget betalingsmekanisme 
4. Inspiration
5. Fanger social kontekst
6. Augmented reality
7. Digital interface til virkelighed 

Hvad er kendetegnende 
for en mobil enhed



Design til apps

1. Tilbyd simpel navigation

2. Lav stort berøringsområde (finger-friendly tab)

3. Reducer rod (forenkle forenkle)

4. Brug Touch Controls

5. Pas på tommelfingerposition

6. Design Konsistent oplevelse

7. Brug enkle formular

8. Vis stor tekst

9. God onboarding oplevelse

https://uxdesign.cc/8-rules-of-mobile-design-1b8d9936c241



Tekniske begreb Opgave

INTRO

Kig på en app.

Er der noget, der hindrer eller 
forstyrrer dig i at bruge den?

Er der noget, hvor du ofte har 
tænkt ’det må da kunne gøres 
smartere?’ 

Identificere forskellige udfordringer, 
som du oplever i et konkret app.
Nedfæld alle de ting, du kan komme 
i tanke om.



Design guidelines

https://www.invisionapp.com/inside-design/6-stages-ux-process/

https://material.io https://developer.apple.com/design
/human-interface-guidelines/



Webdesign, UI & UX



UX & UI design

https://www.justinmind.com/blog/mood-board-examples-design-website-app/

User Interface design, UI

Brugergrænsefladen er det grafiske layout for en 
applikation. Den består af de knapper, som brugerne 
klikker på, teksten de læser, billederne, ‘sliders’, 
tekstindtastningsfelterne og alle de andre emner, som 
brugeren interagerer med.

Dette inkluderer skærmlayout, animerede overgange, 
interface-animationer og hver eneste mikro-interaktion. 
Enhver form for visuelt element, interaktion eller 
animation skal alle designes.

User experience design, UX

En brugers oplevelse af en applikation bestemmes 
af, hvordan de interagerer med den. Er oplevelsen 
glat og intuitiv eller klodset og forvirrende? Føles 
det logisk at navigere i appen, eller føles det 
vilkårligt? 

Brugeroplevelse bestemmes af hvor let eller 
vanskeligt det er at interagere med de 
brugergrænsefladeelementerne.



Design patterns, moodboards, design tiles, visuel mockup,  high-fi prototype

User Interface design, UIUser experience design, UX

User journey, konceptudvikling, low-fi mockup, persona

UX & UI design



https://medium.com/beakerandflint/an-introduction-user-experience-design-2a7f8167bf03

User Experience Design 

Studerer brugeradfærd og forstå 
brugermotivationer med det mål at designe 
bedre digitale oplevelser. 

UX

Technology

PeopleBusiness

User Interface design

UI design med fokus på at maksimere effektivitet, 
tilpasning og æstetik for at fremme en god 
brugeroplevelse.

Grafisk
design

UI

Branding

Technology

UX & UI design krydsfelt



https://medium.com/beakerandflint/an-introduction-user-experience-design-2a7f8167bf03

User Interface Design

Look og feel
Design Research 
Moodboard
Visuelt design system
Branding og grafisk udvikling 

Tilpasning og Interaktivitet 
UI prototyping
Interaktivitet og animation
Tilpasning til alle enhedens skærmstørrelser 
Implementering med udvikler 

UX Design

Strategi og indhold:
Benchmark / Konkurrentanalyse
Kundeanalyse
Produktstruktur / Strategi 
Indholdsudvikling 

Wireframing og prototype:
Wireframing
Prototyping
Test / Iteration
Udviklingsplanlægning 

Udførelse og Analyse:
Koordinering med udvikler(e) 
Research og integration 
Analyse og iteration

UX & UI design



Platforms spec skæ
rmstørrelser 

Videre iteration og udvikling 

Design Research 

Brand strategi

Animation 

Grafisk udvikling

UI prototyping 

Design system

Interaktivitet 

Implementering med udvikler 

Test og brugerundersøgelse

Test og brugerundersøgelse

Design justeringer

UI

Brugerundersøgelse

Moodboard

Planlæ
gning og strategi

Konkurrence & bruger mapping

Definer din strategi

Planlæ
g dit projekt

Væ
lg MVP (Minimal viable product)

Ideudvikling

Platforms og teknik strategi

Kend din bruger

Foretag bruger- og markedsundersøgelser

Spred ordet, markedsfør

Før / efter lancering strategier

High–fi prototype

Test og brugerundersøgelse

Low-fi mockups

Forfine dit koncept

Analyse af brugerdataUX

Roadmap til digital design projekt

Tid



Hvad laver en digital designer?

– Digital produktudvikling 
– Brugerens oplevelse 



Digital designer – i krydsfeltet

TECH & DEV 

INTERACTIONS 
DESIGN 

GRAPHIC USER 
INTERFACE 

USER 
EXPERIENCE 

+



Digital designer – i krydsfeltet

https://medium.com/@erangatl/the-core-concept-of-ux-process-77bd3d1f75c9



UX sweetspot



ü Interesse for brugerens oplevelse (være brugerens advokat) 

ü Visualisere, præsentere, iterere 

ü Arbejde sammen med andre mennesker (team, scrum) 

ü Involvere andre i designproces (facilitere) 

ü Dyrke roller og scenarier (hvem, hvad, hvornår, hvordan, resultat) 

ü Forstå (og udfordre) designkonventioner 

ü Omfavne ændringer og udvikling 

Hvad skal du som digital designer kunne? 



Digital designer Opgave

INTRO

Sum lidt over udfordringer 
som en digital designer 
kunne have? 
Hvad reflekterer I over 
vedrørende ui og ux roller?



Mavefornemmelser Kvalificerede valg 



“Design thinking is a human-centered approach to 

innovation that draws from the designer's toolkit to 

integrate the needs of people, the possibilities of 

technology, and the requirements for business 

success.“ 

- Tim Brown, IDEO 

Hvad er Design Thinking



Forstå designudfordringen (– inden du går i løsningsmode) 

Afgørende:





”The UX sweet spot”

Brugerbehov
(Desirebility)

Tekniske muligheder
(Feasibility)

Forettningsmål
(Viability)

Styringsværktøj



Husk!
Designet er først færdigt når det er implementeret 



Mindsettet



Proces



Og iterere



Design Thinking metode



Fokus website i dag

PET, Politiets efterretningstjeneste, 
har en forældet website. 
Vi skal hjælpe dem med at designe 
deres nye website

https://www.pet.dk



Benchmark

https://www.mi5.gov.ukhttps://www.fbi.gov https://www.pet.dk https://www.sakerhetspolisen.se

Hvad gør de andre..

https://www.defense.gouv.fr/gendarmer

ie/

https://www.politi.dkhttps://www.coronasmitte.dk



• Definition
• Scope
• Planlægning

OPDAGE/EMPATI

• Undersøgelse
• Syntese
• Implikationer

DEFINER/ANALYSE

• Brainstorming
• Koncept udvikling 

IDEUDVIKLE

• Look’n feel
• Evaluering 

Raffinement
• Raw-produktion

PROTOTYPE

• Launch
• Monitorere
• Review

TEST

Design Thinking

ü Interviews
ü Søg efter forståelse
ü Ikke-fordømmende

ü Personas
ü Roller
ü Beslutninger
ü Udfordringer
ü Smertepunkter

ü Del ideer
ü Alle ideer værdig
ü Diverger / konverger
ü Ja .. tænker
ü Prioriter

ü Mockups
ü Storyboards
ü Visuel design
ü Mislykkes hurtigt
ü Iterer hurtigt

ü Forstå hindringer
ü Hvad fungerer
ü Rollespil
ü Iterere

FORSTÅ UDFORSKE MATERIALISERE



Design Thinking

Design Thinking



>> link

1.Opdage med empati
Gennemfør research for at indsamle viden om, hvad dine brugere gør, siger, 
tænker og føler.
Skitsere med dine bruger i centrum og giv dem et navn og en smule 
beskrivelse af, hvem de er, eller hvad de gør.

DESIGN THINKING/OPDAGE

• Definition
• Scope
• Planlægning



Definition - Problemformulering

DESIGN THINKING 
1. OPDAGE

https://www.pet.dk

PET skal have nyt 
website! Tillykke, 
Du har fået 
opgaven at lave 
deres nye 
website.



Temaer og indsigt
DESIGN THINKING/OPDAGE

PET skal have nyt website! Tillykke, Du har fået opgaven at lave deres nye website.

• Definition
• Scope
• Planlægning

4 minutter 

2 og 2 braistorme sammen
Hvad tror du er kundens behov?

Opgave
5 min.



Definition, Scope & planlægning
DESIGN THINKING/OPDAGE

• Definition
• Scope
• Planlægning Del historier og 

oplevelser

Interviewe hinanden, 
Hold en samtale, del 
historier om dine 
kunders oplevelser.

Spørgsmål at overveje

Hvad er de største 
udfordringer, de står over 
for?
Hvorfor er disse udfordringer?
Hvad skaber disse 
udfordringer?

10 minutter på 
muligheder for fremtiden

Fra din samtale:
Hvad er dine kunders behov?
Hvilke muligheder har du 
oplevet?



Definition, Scope & planlægning
DESIGN THINKING/OPDAGE

Nedfæld alle de ting, du kan komme i tanke om at spørge om før projektet går i gang.

Overvej blandt andet:

Projekt baggrund Projektmål (hvorfor) 
hovedprioriteter

Ressourcer og 
interessenter (hvem 
og hvor)

Leverancer (hvad) Tekniske 
begrænsninger (hvis 
nogen)

Risici, forudsætninger, 
afhængigheder (hvis 
nogen)

• Definition
• Scope
• Planlægning



Definition, Scope & planlægning Opgave
10 min.

DESIGN THINKING/OPDAGE

PET skal have nyt website! Tillykke, Du har fået denne udfordring
Nedfæld alle de ting, du kan komme i tanke om at spørge om før projektet går i gang.

Overvej blandt andet:

Projekt baggrund Projektmål (hvorfor) 
hovedprioriteter

Ressourcer og 
interessenter (hvem 
og hvor)

Leverancer (hvad) Tekniske 
begrænsninger (hvis 
nogen)

Risici, forudsætninger, 
afhængigheder (hvis 
nogen)

• Definition
• Scope
• Planlægning



>> link

2. Analysere
Kombiner al din research og observer hvor dine brugeres problemer 
eksisterer. Når du fastslår dine brugers behov, begynder du at fremhæve 
muligheder for innovation.

Når alle brugeroplysninger er udarbejdet, skal vi give det en vis 
sammenhæng og vælg den der virkelig bringer værdi og fører os til at nå 
interessante perspektiver.
vil føre os til at søge innovative løsninger. 

DESIGN THINKING 
2. ANALYSERE

• Undersøgelse
• Syntese
• Implikationer



INTERVIEWS

PERSONA

SORTING CARDS 

SURVEYS FOCUS GROUP TASK ANALYSIS

BENCHMARKING

EYETRACKING

PARTICIPATORY DESIGN

CLICKSTREAM TESTING

A/B TESTING 

DAILY REPORTS

DESIRABILITY TESTING 

BRUGERREJSER

EYETRACKING

EMPATHY MAPS 

Skabe innovative produkter og services baseret på indsigt i menneskelig adfærd, teknologi og 
forretningsmuligheder.

Analysere og lave user research

DESIGN THINKING / ANALYSERE



Undersøge med Persona

Byg en persona

En persona hjælper dig 
med idégenerering og at 
blive mere empatisk med 
din målgruppe.

10 minutter på persona opbygning

Hvem designer du for?
Hvad motiverer dem?
Hvad er deres behov?
Hvad er deres baggrund?
Hvordan designer du for deres sammenhæng?

DESIGN THINKING 
2. ANALYSERE

• Undersøgelse
• Syntese
• Implikationer



Undersøge med Persona

Navn
Alder
Civilstand
Alder

Opgave
10 min.DESIGN THINKING 

2. ANALYSERE

• Undersøgelse
• Syntese
• Implikationer



Persona - eksempel

DESIGN THINKING / ANALYSERE



>> link

3. Idéudvikle
Brainstorm et udvalg af vanvittige, kreative ideer, der adresserer de 

‘u-formede’ brugerbehov, der blev identificeret i defineringsfasen. 

Giv dig selv og dit hold total frihed J

På dette trin er det yderst vigtigt ikke at dømme, deltagerne skal ikke 

føle sig skræmt, vi skal tilskynde til deltagelse og tage lige så mange 

synspunkter. 

• Brainstorming
• Konceptudvikling 

DESIGN THINKING 
3. IDEUDVIKLING



50 ideer om 10 minutter

Dokument, visualiser og byg på 
ideer, 'Ja og ...', Vær vild.

Idéer og muligheder

Hvad er mulighederne og mulige 
løsninger på det problem, du 
identificerede? 

Er dette en ny rolle for pet.dk? 
En ny service til kunder? 
Er det endda et fysisk rum?

Skabe nye fremtidsmuligheder

Brainstorming

• Brainstorming
• Konceptudvikling 

DESIGN THINKING 
3. IDEUDVIKLING



Brainstorming

50 ideer om 10 
minutter

Post it, visualiser og 
byg på ideer, 
'Ja og ...', Vær vild.

Idéer og muligheder

Hvad er mulighederne og mulige løsninger på det 
problem, du identificerede?
Er dette en ny rolle for hundeportalen? 
En ny service til brugerne? 
Er det endda et fysisk rum?

Opgave
10 min.

• Brainstorming
• Konceptudvikling 

DESIGN THINKING 
3. IDEUDVIKLING



Konceptudvikling

• Brainstorming
• Konceptudvikling 

DESIGN THINKING 
3. IDEUDVIKLING



Synteser – vælg én løsning

• Brainstorming
• Konceptudvikling 

DESIGN THINKING 
3. IDEUDVIKLING

10 min. at vælge en løsning

Dette kan være en ide, du har 
haft, en mix af flere eller noget 
nyt!

Hvordan løser du problemet?

Alle problemer har flere 
løsninger.

Overvej hvordan du bedst kan 
løse det problem, du har 
identificeret.



Udvikle én idé – lave en user journey

• Brainstorming
• Konceptudvikling 

DESIGN THINKING 
3. IDEUDVIKLING

USER JOURNEY

Hvad er historien om dit nye 
produkt | service | tjenste?

Som en historie skal den have 
en begyndelse, midten og en 
ende før eftermagisk øjeblik.

En interaktion, der finder sted mellem 
en bruger og en organisation.

Hvor interaktionen mellem kunden og 
organisationen finder sted.



30 minutter på prototyper og 
improvisere pet.dks websted

Skitse, tegne, bygge. Vær ikke værdifuld!

Kan være: wireframe, rollespil, scenarie. 
Vær ikke begrænset!

Giv din ide liv

Fremhæv hvilke dele af din ide, der har 
'form' og gør dem håndgribelige.

Hvilke dele af din ide kan folk røre ved?
Hvad vil folk se, når de først støder på 
din tjeneste?

Idéudvikle nye tjeneste for PET

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



Idéudvikle nye tjeneste for PET Opgave
30 min.

Giv din ide liv

Fremhæv hvilke dele af din ide, 
der har 'form' og gør dem 
håndgribelige.

Hvilke dele af din ide kan 
bruges?
Hvad vil folk se, når de først 
støder på din tjeneste?
Skitse, tegne, bygge. Behøver 
ikke være pænt!
Fremlæg din idéskitse for 
holdet!

• Brainstorming
• Konceptudvikling 

DESIGN THINKING 
3. IDEUDVIKLING



Informationsarkitektur og 
navigation

>> link

…….………….……………………………………..…….……



“An information architect is the 
individual who organizes the patterns 
inherent in data, making the complex

clear.”

-Richard Saul Wurman, Information Anxiety (1976)



Informationsarkitektur er oprettelsen af en struktur til et 

websted, app eller andre produkter, der giver brugerne 

mulighed for at forstå, hvor de er - og hvor de oplysninger 

de ønsker - i forhold til deres aktuelle position.

Typer af strukturer 

• Placering

• Alfabet

• Tid (nyheder)

• Kategori

• Hierarki

Users Content

Contekst

IA

Informationsarkitektur

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



1. Organisering
Når du får en stor mængde information for et givet produkt, vil du for 
det meste blive overvældet over, hvordan du kan behandle oplysningerne.

2. Mærkning
Når du har grupperet emnerne i fælles temaer. Det er bedste praksis at 
mærke hver gruppe. Etiketter spiller en betydelig rolle i, om brugere er i 
stand til at finde information. 

3. Navigation
Navigationssystemet er, hvordan brugere bevæger sig gennem webstedet. 
Mekanismen afhænger meget af den platform, du designer.

4. Søg
En søgefunktion er et nyttigt værktøj, når brugeren vil finde noget hurtigt 
uden at gå gennem hele webstedet. 

I UX-design fokuserer IA på de fem elementer:

Tag de forretningsmæssige mål sammen med 
at opfylde brugernes behov og skabe en 
visuel arkitektur af et websted. 

Informationsarkitektur

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



Studere en indholdsarkitektur

Tag de forretningsmæssige mål sammen 
med at opfylde brugernes behov og skabe 
en visuel arkitektur af et websted. 

1. Organiseringer af indhold
2. Mærkning
3. Navigation
4. Søg

Typer af strukturer

• Placering
• Alfabet
• Tid
• Kategori
• Hierarki

Informationsarkitektur

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE

Opgave
15 min.



Behov

Tilfredsstillelse

BRUGER AFSENDERE

Målsætning

Værdi

INTER
AKTION

• Interaktionen skal resultere i, at brugeren får opfyldt et konkret behov.

• Interaktioner skal skabe værdi for afsenderen, der står bag produktet.

Interaktionsdesign

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



”Brugere har forventer en optimeret 
brugeroplevelse som et grundlæggende 
krav, og det er nu blevet en 
forudsætning i din 
implementeringsstrategi på tværs af alle 
platforme og enheder.”

Det aldrig været mere kritisk at tilbyde brugerne en 
problemfri, friktionsløs digital oplevelse.



Navigationsprincipper

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE

https://www.invisionapp.com/inside-design/amazing-interaction-design/

10 amazing examples of interaction design

”Interaktionsdesign handler 
om at lette interaktioner 
mellem brugere og produkter 
(oftest er disse produkter 
apps eller hjemmesider)”



Prioritere konsistens

-Sider og landingssider
-Brødkrummer

Start til flad navigation

- Begræns antallet af niveauer
- Unik visuel design for hvert niveau
- Brug positionsindikatorer

Design klare interaktioner

- Klare indikatorer for funktionalitet
- Brug af labels og ikoner
- Differentiere ikoner, links

Design for Responsive Compatibility

- Fjern Hover Interaktioner (virker ikke på mobil)
- Forskellige Navigation for Mobile vs Desktop
- Design bedre navigation

Navigationsprincipper

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



Markere interaktionsmåder du finder på et webside:

http://ui-patterns.com/patterns

Hop i hierarki

Underretninger/notifikationer
Brødkrummer
Modal
Fed footer
Hjem-link
Genvej Dropdown

Menu Tabs

Navigations Tabs
Modul Tabs

Menuer

Lodret dropdown-menu
Accordion Menu
Vandret dropdown-menu

Gestures

‘Pull to refresh’

Indhold

Karrusel
Kort 
Begivenhed kalender
Tag Cloud
Artikel liste
Kontinuerlig rulning
Arkiv
Kategorisering
Tagging
Thumbnail
Foretrukne/ Favorits
paginering

Interaktions element

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



Interaktions element

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



Opgave
10 min.

Markere link-typer du finder på en webside:

http://ui-patterns.com/patterns

Hop i hierarki

Underretninger/notifikationer
Brødkrummer
Modal
Fed footer
Hjem-link
Genvej Dropdown

Tabs

Navigations Tabs
Modul Tabs

Menuer

Lodret dropdown-menu
Accordion Menu
Vandret dropdown-menu

Gestures

‘Pull to refresh’

Indhold

Karrusel
Kort 
Begivenhed kalender
Tag Cloud
Artikel liste
Kontinuerlig rulning
Arkiv
Kategorisering
Tagging
Thumbnail
Foretrukne/ Favorits
paginering

Interaktions element



>> link

Skitsere wireframes
Brainstorm et udvalg af vanvittige, kreative ideer, der adresserer de ‘u-

formede’ brugerbehov, der blev identificeret i defineringsfasen. Giv dig 

selv og dit hold total frihed J

På dette trin er det yderst vigtigt ikke at dømme, deltagerne skal ikke føle 

sig skræmt, vi skal tilskynde til deltagelse og tage lige så mange synspunkter. 

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



Low-fidelity wireframes High-fidelity wireframes

Wireframes – low / high

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



Med en wireframe lægger man mere vægt 
på funktionalitet og brugeroplevelsen end de 
æstetiske egenskaber ved skærmens 
elementer.

Wireframes fungerer som et fælles sprog mellem 
designere, interessenter og udviklere. 
De er komplekse nok til at informere alle, men 
simpelt nok til ikke at blive skruet ned ved for 
meget detaljer eller designsprog.

Wireframes

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



Wireframes

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE

Basic sidetyper

1. Startside

2. Landing side

3. Tema/Kollektionsside

4. Produkt side

5. Kontakt side



User flow vs. User journey

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE

Brugerrejse, hjælper med at scope et projekt ud og 
hjælper os med at tage en kundefokuseret 
designtilgang. De er sand afspejling af 
brugerundersøgelsen og ikke kun den antagne 
hypotese.

User Flows, er en række trin, som en bruger tager 
for at nå et meningsfuldt mål. De bruges til at 
kommunikere den påtænkte flow af en brugere 
foretager gennem et produkt eller en tjeneste (det 
kan være gennem forskellige sider i en app eller et 
websted eller gennem forskellige processer i en 
tjeneste).



https://www.gliffy.com/https://balsamiq.com

https://www.sketch.com/
https://www.axure.com/

Programmer til at skitsere wireframes

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



Tegn en wireframe med nogle af elementer

• Logo
• Søgefelt
• Brødkrumme
• Teksttyper: Overskrifter, brødtekst
• Navigationssystemer, herunder global 

navigation og lokal navigation
• Hovedindhold
• Del knapper
• Kontakt information
• Sidefod/footer

Wireframes

DESIGN THINKING / IDEUDVIKLE



>> link

Byg håndgribelige prototyper til dine ideer. Målet er at forstå, hvilke komponenter 
i dine ideer der fungerer, og hvilke gør det ikke. I denne fase begynder du at veje 
effekten vs. gennemførligheden af dine ideer gennem feedback på dine 
prototyper.
Visualisere mulige løsninger og også de detaljer, Prototyping er vigtig, fordi det 
hjælper os med at lave fejl tidligere og på en billig måde, fordi det giver mulighed 
for at skabe en mere effektiv samtale med brugeren.

4. Prototype

• Look’n feel
• Evaluering 

Raffinement
• Raw-produktion

DESIGN THINKING 
4. PROTOTYPE



Marvel

Adobe Xd Sketch app

Invisio

Prototype

DESIGN THINKING / PROTOTYPE



Visuel design & design system

>> link

…….………….………….…..……………………………..…….……



Visuel design 
& design system • Inspiration til visuel design, UI

• 5 principper for visuelt design, der påvirker UX

• Designsystem



https://dribbble.com/ https://pttrns.com/ http://konigi.com

https://medium.designhttp://inspired-ui.com/ http://patterntap.com/patterntap

Inspiration til visuel design, UI



5 principper for visuelt design, der påvirker UX:

• Skale
• Visuelt hierarki
• Balance
• Kontrast
• Gestalt

https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/

Visuel design principper hvordan designet 
ska bruges og driver engagement og 
forbedrer brugervenligheden



5 principper for visuelt design, - skale

1. Skale

Dette princip bruges ofte: næsten ethvert godt visuelt design drager fordel af det.

Definition: Skalaprincippet refererer til at bruge relativ størrelse til at signalere betydning og 
rang i en komposition.

Med andre ord, når dette princip bruges korrekt, er de vigtigste elementer i et design større end 
dem, der er mindre vigtige. Årsagen til dette princip er enkel: når noget er stort, er det mere 
sandsynligt, at det bliver lagt mærke til.

Et visuelt tiltalende design bruger normalt ikke mere end 3 forskellige størrelser.  At have en 
række forskellige størrelser af elementer skaber ikke kun variation i dit layout, men det vil også 
etablere et visuelt hierarki (se næste princip) på siden. Sørg for at understrege det vigtigste aspekt 
af dit design ved at gøre dem største.

Når skalaen anvendes korrekt, og de rigtige elementer fremhæves, vil brugerne let analysere det 
visuelle og vide, hvordan de bruger det.

https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/



5 principper for visuelt design, - visual hierarki

https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/

2. Visuelt hierarki

Et layout med et godt visuelt hierarki vil let kunne forstås af dine brugere.

Definition: Princippet om visuelt hierarki refererer til at lede øjet på siden, så det tager sig af 
forskellige designelementer i rækkefølgen af deres betydning.

Visuelt hierarki kan implementeres gennem variationer i skala, værdi, farve, afstand, placering og en 
række andre signaler.

Visuelt hierarki styrer leveringen af oplevelsen. Hvis du har svært ved at finde ud af, hvor du skal 
se på en side, er det mere end sandsynligt, at dens layout mangler et klart visuelt hierarki.

For at skabe et klart visuelt hierarki skal du bruge 2-3 skrifttypestørrelser til at angive brugerne, 
hvilke indholdsstykker der er vigtigst eller på det højeste niveau i sidens 
miniinformationsarkitektur. Eller overvej at bruge lyse farver til vigtige genstande og dæmpede 
farver til mindre vigtige.

Skala kan også hjælpe med at definere det visuelle hierarki, så inkorporer forskellige skalaer til 
dine forskellige designelementer. En generel tommelfingerregel er at inkludere små, mellemstore 
og store komponenter i designet.



5 principper for visuelt design, - balance

https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/

3. Balance

Balance er som en vippe: I stedet for vægt balancerer du designelementer.

Definition: Balanceprincippet henviser til et tilfredsstillende arrangement eller en andel 
af designelementer. Balance opstår, når der er en ligeligt fordelt (men ikke 
nødvendigvis symmetrisk) mængde visuelt signal på begge sider af en imaginær akse, 
der går gennem midten af skærmen. Denne akse er ofte lodret, men kan også være 
vandret.

Ligesom når du afbalancerer vægten, hvis du skulle have et lille designelement og et stort 
designelement på de to sider af aksen, ville designet føles lidt ubalanceret. Det område, der tages 
af designelementet, betyder noget, når der oprettes balance, ikke kun antallet af elementer.

Balance kan være:
Symmetrisk: elementer er symmetrisk fordelt i forhold til den centrale imaginære akse
Asymmetrisk: elementer er asymmetrisk fordelt i forhold til den centrale akse
Radial: elementer udstråler fra et centralt, fælles punkt i en cirkulær retning.



5 principper for visuelt design, - kontrast

https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/

4. Kontrast

Dette er et andet almindeligt anvendt princip, der får bestemte dele af dit design til at skille sig ud 
for dine brugere.

Definition: Kontrastprincippet refererer til sammenstillingen af visuelt forskellige elementer for at 
formidle det faktum, at disse elementer er forskellige (fx hører hjemme i forskellige kategorier, har 
forskellige funktioner, opfører sig forskelligt).

Med andre ord giver kontrast øjet en mærkbar forskel (fx i størrelse eller farve) mellem to 
objekter (eller mellem to sæt objekter) for at understrege, at de er forskellige.

Kontrastprincippet anvendes ofte gennem farve. For eksempel bruges rød ofte i UI-design, især på 
iOS, for at betegne sletning. Den lyse farve signaliserer, at et rødt element er forskelligt fra resten.



5 principper for visuelt design, - gestaltprincipper

https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/

5. Gestaltprincipper

Dette er et sæt principper, der blev etableret i det tidlige tyvende århundrede af Gestalt-
psykologerne. De fanger, hvordan mennesker giver mening i billeder.

Definition: Gestaltprincipper forklarer, hvordan mennesker forenkler og organiserer komplekse 
billeder, der består af mange elementer, ved ubevidst at arrangere delene i et organiseret system, 
der skaber en helhed, snarere end at fortolke dem som en række forskellige elementer. Med andre 
ord fanger Gestalt-principper vores tendens til at opfatte helheden i modsætning til de enkelte 
elementer.

Der er flere Gestalt-principper, herunder lighed, fortsættelse, lukning, nærhed, fælles region, figur / 
grund og symmetri og orden. Nærhed er især vigtig for UX - det henviser til det faktum, at 
genstande, der er visuelt tættere på hinanden, opfattes som en del af den samme gruppe.



5 principper for visuelt design, der påvirker UX:

https://www.nngroup.com/articles/principles-visual-design/

Opgave
10 min.

Kan du få øje på nogle 
af disse 
designprincipper?

• Skale
• Visuelt hierarki
• Balance
• Kontrast
• Gestalt



Designsystemer
Konsistens



“Instead of spending hours on designing a 
dropdown, you can spend that time with 

the users and domain experts, finding out if 
a dropdown is needed in the first place. “ 

- Alla Kholmatova, Design Systems 



Designkonsistens



Designkonsistens



Design system

x



Hvad er et designsystem? 

A design system is a series of 
components that can be reused in 
different combinations. 

Design systems allow you to 
manage design at scale. 



Atomic design

Atomer

Atomer er grundlæggende enheder, 
såsom formularer, ikoner eller 
knapper. 
De indeholder også mere abstrakte 
elementer som farvepaletter, 
skrifttyper og animationer.

Molekyler

Molekyler er grupper af 
elementer, der fungerer 
sammen som en samlet enhed. 

Organismer

Organer er grupper af 
molekyler (og muligvis 
atomer), der er sammenføjet 
til at danne en særskilt del af 
en grænseflade.



Designe grænseflader ved hjælp af 
komponenter (atomer, molekyler og 
organismer).

Komponentbaseret design

• Opbyg med visuelle byggesten
• Konsistens - design patterns
• Personlig vs funktionel
• Styrke brandet
• Hurtigere at implementere nye funktioner 
• Frontend udviklere vil elske design dine 

komponenter



Komponentdele Sidetyper

Komponenter og sidetyper



Atom-design er en metode, der tillader (og kræver) beskrivelse og organisering 
af alle komponenter i dit design system.

Organisering af komponenter



Atomer. Tekst-stile, knapper, ikoner, indtastningsfelter, afkrydsningsfelter osv. 
Alle disse elementer kan ikke opdeles i mindre dele uden at miste sin funktion. 

Organisering af komponenter



Organisering af komponenter og grid



Præcisering af komponenter og grid



Præcisering af komponenter og grid



Opgave identificere:

https://medium.muz.li/gestalt-principles-in-ui-design-6b75a41e9965

1. Atoms

2. Molekuler

3. Organisme

Opgave
10 min.

DESIGN THINKING/
PROTOTYPE

• Evaluering 
Raffinement

• Raw-refine
produktion

• Look’n feel

Komponentbaseret design



Look and feel Et fælles visuelt sprog 
etablerer et kognitivt bånd 
mellem kanaler og 
interaktioner



• Lærbarhed 
• Tillid og troværdigt til brandet
• Brugereffektivitet og selvtillid 
• Nedsatte omkostninger til support og udvikling 

Konsistens i
udseende og
følelse



• Interactions

• Animations

• Transitions

• Graphics / Imagery

Konsistens i udseende og følelse

• Color palette

• Branding

• Fonts

• Icons

Visuelt sprog



Artikulere visuel kommunikation



http://bccart87.claudiajacques.com/resources/ui-design-principles/

Layout

Formater, 
proportioner og grids; 
2-D og 3-D 
organisation

Typografi

Valg af skrifttyper og 
sætning, herunder 
variabel bredde og fast 
bredde

Farve og struktur

Farve, tekstur og lys, 
der formidler 
komplekse 
oplysninger og billedlig 
virkelighed

Billedverden

Tegn, ikoner og 
symboler, fra det 
fotografisk virkelige 
til det abstrakte

Lyd

Abstrakt, vokal, 
tone eller 
musikalske tegn

Tone of Voice

Stemning og attitude

Animation

En dynamisk eller 
kinetisk display; meget 
vigtigt for video-
relaterede billeder

Former

Hårdt, kantet, blødt, 
rodet, eller 
kontrolleret.

Det materielle miljø og layout, dets mulige interaktioner og det samlede udtryk for kvaliteter 
som farve, form og bevægelse, der bruges til at kommunikere beskeden eller konteksten.

Look’n feel
DESIGN THINKING/

PROTOTYPE

• Evaluering 
Raffinement

• Raw-refine
produktion

• Look’n feel



30 minutter på 
prototyper og 
improvisere din 
PET service
Skitse, tegne, bygge. 
Vær ikke værdifuld!

Fremhæv hvilke dele af din 
ide, der har 'form' og gør dem 
håndgribelige.

Hvilke dele af din ide kan folk 
røre ved?
Hvad vil folk se, når de først 
støder på din tjeneste?

Giv din ide liv
” Prototype morgendagens tjeneste for pet.dk”

4. Prototype Opgave
30 min.

• Look’n feel
• Evaluering 

Raffinement
• Raw-produktion

DESIGN THINKING 
4. PROTOTYPE



10 minutter at 
forberede
3 minutters pitch
Bliv ved med det. 
Fortæl os dit vision.

Indhold
Hvad er din pitch
tweetable?
Hvad hedder den? 
Hvordan virker det?

Publikum
Hvem er dit publikum?
Hvem er din nye 
hundelivs-tjeneste for?

Format
Hvordan skal du 
præsentere din pitch?
Gør det engagerende 
men informativt 

Forbered din pitch

• Look’n feel
• Evaluering 

Raffinement
• Raw-produktion

DESIGN THINKING 
4. PROTOTYPE



Præsentere pitch Opgave
10 min.

10 minutter at 
forberede
- 3 minutters 
pitch

Bliv ved med det. Fortæl os dit 
vision.

Format
Hvordan skal du præsentere 
din pitch?
Gør det engagerende men 
informativt 

Indhold

Hvad er din pitch tweetable?
Hvad hedder den? Hvordan 
virker det?

Publikum

Hvem er dit publikum?
Hvem er din nye hundelivs-
tjeneste for?

• Look’n feel
• Evaluering 

Raffinement
• Raw-produktion

DESIGN THINKING 
4. PROTOTYPE



I denne fase interagerer brugeren med den prototype, som vi har opbygget, og 
vi får feedback fra den for at kunne forbedre og forbedre den. Dette trin er 
grundlæggende, da det består i at evaluere vores ide, indtil vi når den ideelle 
løsning. 
Reproducer oplevelsen, men uden at sælge ideen, da brugeren ikke burde føle 
sig betinget.
Vis prototypen til brugeren uden at forklare noget og bede dem om at tænke højt.

5. Teste

• Launch
• Monitorere
• Review

DESIGN THINKING 
5. TEST



Hvorfor Usability Test?
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Hvorfor Usability Test?
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UX Test

Typisk vil en usability test besvare spørgsmål som:

Hvordan interagerer brugerne med vores produkt?

Kan brugerne finde ud af at navigere og interagere med vores produkt i almindelighed?

Er der nogen designmæssige udfordringer eller kritiske fejl?

Hvad er de negative og positive aspekter af vores produkt?



Elementerne i Usability Test?

https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/
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UX Test
De tre overordnede anvendelsestesttyper inkluderer:

• Modereret mod umodereret
• Remote kontra personligt
• Eksplorativ vs. komparativ

DESIGN THINKING / TEST



UX Test

Kvalitativ vs. kvantitativ

Usability test kan være enten kvalitativ eller kvantitativ.

Kvalitativ brugervenlighedstest fokuserer på at 
indsamle indsigt, fund og anekdoter om, hvordan folk bruger 
produktet eller tjenesten. Kvalitativ brugervenlighedstest er 
bedst til at opdage problemer i brugeroplevelsen. Denne form 
for brugervenlighedstest er mere almindelig end kvantitativ 
brugervenlighedstest.

Kvantitativ brugervenlighedstest fokuserer på at 
indsamle metrics, der beskriver brugeroplevelsen. To af de 
målinger, der oftest indsamles i kvantitativ 
brugervenlighedstest, er opgavesucces og tid til opgave. 
Kvantitativ brugervenlighedstest er bedst til at indsamle 
benchmarks.

Remote vs In-Person Testing

Fjernbetjeningstests er populære, fordi de ofte kræver 
mindre tid og penge end personlige undersøgelser. Der er to 
typer af ekstern test af brugervenlighed: modereret og 
umodereret.

Fjernmodererede brugervenlighedstest fungerer meget på 
samme måde som personlige studier. Facilitatoren interagerer 
stadig med deltageren og beder hende om at udføre opgaver. 
Imidlertid er facilitatoren og deltageren forskellige fysiske 
placeringer. Normalt kan modererede tests udføres ved hjælp 
af skærmdelingssoftware som Skype eller GoToMeeting.

Remote umodererede fjernbetjeningstest har ikke 
den samme facilitator-deltager-interaktion som en personlig 
eller modereret test. Researcheren bruger et dedikeret online 
fjerntestværktøj til at oprette skriftlige opgaver til deltageren. 
Derefter fuldfører deltageren disse opgaver alene på sin egen 
tid. Testværktøjet leverer opgaveinstruktioner og eventuelle 
opfølgningsspørgsmål. Når deltageren har gennemført sin test, 
modtager forskeren en optagelse af sessionen sammen med 
målinger som opgavesucces.

DESIGN THINKING / TEST



Elementerne i Usability Test?
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UX Test
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UX Test

En modereret testsession 
administreres personligt eller eksternt af 
en uddannet forsker, der introducerer 
testen til deltagerne, besvarer deres 
forespørgsler og stiller 
opfølgningsspørgsmål. Omvendt udføres 
en umoderet test uden direkte tilsyn; 
deltagere kan være i et laboratorium, 
men det er mere sandsynligt, at de er i 
deres eget hjem og / eller bruger deres 
egne enheder til at gennemse det 
websted, der testes.

Fjernbetjeningstest
udføres via internettet eller 
telefonisk; personlig test, 
som navnet antyder, kræver, 
at testen udføres i fysisk 
tilstedeværelse af en UX-
forsker / moderator.

Eksplorative tests er åbne. Deltagerne 
bliver bedt om at brainstorme, give 
meninger og udtrykke følelsesmæssige 
indtryk af ideer og koncepter. 
Oplysningerne indsamles typisk i de 
tidlige stadier af produktudvikling og 
hjælper forskere med at finde huller i 
markedet, identificere potentielle nye 
funktioner og workshop nye ideer.
.
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Guerilla test
Lab

Brugervenligheds-test
Umodereret 

fjernbetjeningstest
Kontekstuel 
forespørgsel

Telefoninterview Kortsortering Sessionsoptagelse Human Insight Platform



Starter du et UX-projekt? Brug denne tjekliste

1. Lav personaer 
2. Sørg for, at brugerrejsen giver mening fra alle vinkler
3. Har en produktiv brainstorm
4. Lav wireframing
5. Sørg for, at alle UI-elementer er autentiske og tilgængelige.
6. Find og rette eventuelle svage rutter
7. Kommuniker en let genkendelig brand-besked
8. Sørg for, at din skrifttype og farvehierarki passer brand.
9. Kontroller anvendelighed på alle enheder
10. Tilføj mikrointeraktioner
11. Få UX KPI'er til at fungere efter dine forretningsmål
12. Vælg UX analyseværktøjer, der er nemme at bruge
13. Gør din A / B-testplan klar til brug
14. Få feedback fra dine brugere


