
“Scentify/
Scentified”

UX-process 2 – Anva ̈ndarcentrerad 
design



produkt idé

Vad för medel: En applikation för både 
android och iPhone. ENDAST.

För vem: för den som har ännu inte hittat sin 
parfym, men letar efter “sin” doft.

Bransch: “Retail”

Vi vet att personen är inom vår Målgrupp 
genom 

● att användaren är med stor sannolikhet 
kvinna.

● att användaren är i ett nytt skede i livet 
som exempel tonåring, ung kvinna, 
nyskild, avslutat studier, nytt jobb osv.

● att användaren tål parfym.



Idé sol

Parfym Appen

Finansiering? Vilka 
krävs?

● Systemutvecklare
● Ida & Elli (UX designer)
● Doft kunniga
● Subjekt/Användare Parfym producenter?, genom 

att göra reklam för sin 
doft/Butik.

Kund?
Åhlens
Kicks
mfl



MålGrupp



QUIZ



● Tester
● Långtid
● Seriöst
● Vetenskapligt
● Roligt
● Spel/Lek

Personlighetstest

Mental ålderstest

Arke typ?



DOFTER









ICON Inspiration





Här sitter vi och spånar över loggan
Hårda former för att symbolisera det 
manliga könet
Mjuka former för att symboliser kvinnliga 
könet
Kombinera dem två för att få en logga 
som kan få kunden att uppleva en 
UNISEX bild

Anna sitter med oss och spånar även på 
färgpaletten med mig och Ida.

Men vi var bestämda på för att hålla oss 
till den utvecklade affärsidén måste vi 
hålla oss till något mer bekant för 
användaren och även kunden för att det 
ska tilltala på rätt sätt.

I detta fall svart vitt.

Vi grundar både färg och form baserat 
på det vi forskat fram.



Detta är 
wireframen vi 
väldigt snabbt 
arbetade fram.

Och efter att Anna 
fått tittat på den 
och klargjorde att 
hon kunde förstå 
den och dess 
steg. 

Fann jag ingen 
anledning att 
utveckla den.

Utan valde att gå 
vidare på att 
skapa en Mockup.



Jag har valt att skapa min 
Mockup i Balsamiq och 
kommer så fort jag fått 
Sketch även bekanta med det 
programmet.

Varför inte Photoshop.

Enklare och snabbare.

Så istället för att lägga fokus 
på att förstå programmet kan 
jag låta hjärnan och kroppen 
vara i synk och fantasin flöda.

För att se filmen där man ser 
steg för steg Mockupen gå till
https://designbyelli.com/2016/
11/03/working-from-home/



Fortsättning följer…..


