
PROCESSDOKUMENTATION 
AF LOGO

Jeg ledte efter 
sjove slang fra 
spansk/mexikansk 
og kom frem til “A 
poco” som betyder 
“no way!” – Den 
reaktion folk får 
når de smager 
restaurantens mad.

Pga navnet ville 
jeg have en “skull” 
– inspireret af 
de meksikanske 
fejringer af 
døden “Dia de los 
muerto” – som ser 
overrasket ud.

Det endte til sidst 
med denne sketch.

Her råber kraniet 
“¡A Poco!” af 
overraskelse.

Samt nogle små 
sketch af det, for at 
se hvordan det vil 
se ud som lille.



PROCESSDOKUMENTATION 
AF LOGO

Efter at have tegnet skitsen efter i illustrator vælger jeg så en 
farve. Jeg vælger den blå farve som inspireret af de blå fliser 
fundet fra moodboardet.

Moodboard



PROCESSDOKUMENTATION 
AF LOGO

Således blev det færdige logo. Det store har flere detaljer end det 
lille. Læg mærke til  antallet af “dråber” og tænder. 



EKSPERTANALYSE

Ekspertanalyse / heuristisk inspektion
Inspektion af design, funktioner, navigation, indhold og interaktion

Dit navn: 
URL til website: 

Inspiceret af: Maj

Krav opfyldt 0

   Husk at lave en kopi inden du udfylder skemaet!
Kan leve med 1

Kritisk - bør prioriteres 2
Skal løses ASAP 3

Inspektion / vurdering af designet: Værdi
Følges de fastlagte principper for designet i forhold til designguiden? 
Farvepalette, fonte, ikoner, grafiske elementer mv. 0
Er stemning og stil ramt i forhold til den valgte stilart?  0
Er designstilen konsekvent på alle sider og enheder? 0
Er der en tydelig afkodning af hvem sitet henvender sig til? 
(målgruppen) 0
Er der en tydelig afkodning af hvad du tilbyder? 0
Er der en tydelig afkodning af hvad websitet handler om? 0
Bruges en designskabelon, der er baseret på et grid-system? Herunder 
ens lodrette og vandrette afstande mellem elementerne? 0
Er indholdet designet så det er læsevenligt? Eks. for lange linjer, 
læsevenlig font til brødtekst, linjeafstand, skriftstørrelse? 0
Er der gjort brug af læsevenlige tekstspalter/brødtekst? Fast forkant og 
ikke centreret skrift eller justify? Urolig baggrund mv? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset mobil-enheden? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset tablet-enheden? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset desktop-enheden? 0
Er knapper, handlinger, valgmuligheder og objekter synlige og intuitive? 
Gælder det for alle enheder? 0
Er indholdet organiseret, så det er nemt at finde rundt / navigere? 0
Er der gjort brug af overskrifter så det bliver nemt at 'scanne' sitet? 0
Er der skabt et visuelt hierarki? (Font-hierarki) 0
Er der skabt ro på sitet? Eks. ved brug af white space? 0
Er der konsekvent gjort brug af navigationsmenuen på hele sitet 
(undersiderne)? 0
Hvis der bruges både en primær og en sekundær menu, er det så klart, 
hvad du finder i de til forskellige menuer? 0
Kan der navigeres på sitet uden at bruge den primære eller sekundære 
menu? 0
Har alle links den samme farve på hele sitet? 0
Er der brugt farvet tekst, der kan skabe forvirring mht. links? 0
Er der brugt understreget tekst, der kan skabe forvirring mht. link? 0
Linker logoet til forsiden? 1 Der er jo ikke en "forside", hvilket egentlig ikke er nødvendigt. Men måske ved klik på logo, skal siden gå tilbage til "all cources"
Er logoet tilpasset alle platforme? Evt. forskellige designs til de tre 
enheder 0
Er designet renset for overflødige og distraherende detaljer? 0
Er der tilføjet farvekoder til farvepaletten? (RGB, #kode + evt. CMYK) 0
Er der brugt tilstrækkelig farvekontrast? Lys/mørke kontrast, tekst 
ovenpå urolig baggrund mv.?  0
Er det tydeligt at se hvad der er klikbart? Eks. tekst, elementer, billeder 
mv. 1 Evt lav en "læs mere" knap ved retterne, når man skal åbne popop.
Er det nemt at finde kontaktoplysninger / adressefelt på alle enheder? 0
Virker alle funktioner som de skal? Eks. links, knapper mv. 0
Har alle billeder den rette størrelse og er weboptimeret? (kort loadtime) 0
Er der på mobil- og tabletenheden knapper mv. som kun er klikbare via 
mus / tuchpad 0
Tilføj evt. andre observationer: 

Ekspertanalyse / heuristisk inspektion
Inspektion af design, funktioner, navigation, indhold og interaktion

Dit navn: Andre Jensen
URL til website: http://firehill.dk/kea/05/apoco/?fbclid=IwAR2zpQATPTNyL6KiE50eEYtLy_Dm8jFNn2VJQo77lz6uCom_pUB30GX-bmg

Inspiceret af: Mouad Naji

Krav opfyldt 0

   Husk at lave en kopi inden du udfylder skemaet!
Kan leve med 1

Kritisk - bør prioriteres 2
Skal løses ASAP 3

Inspektion / vurdering af designet: Værdi
Følges de fastlagte principper for designet i forhold til designguiden? 
Farvepalette, fonte, ikoner, grafiske elementer mv. 0
Er stemning og stil ramt i forhold til den valgte stilart?  0
Er designstilen konsekvent på alle sider og enheder? 0
Er der en tydelig afkodning af hvem sitet henvender sig til? 
(målgruppen) 1
Er der en tydelig afkodning af hvad du tilbyder? 0
Er der en tydelig afkodning af hvad websitet handler om? 0
Bruges en designskabelon, der er baseret på et grid-system? Herunder 
ens lodrette og vandrette afstande mellem elementerne? 0
Er indholdet designet så det er læsevenligt? Eks. for lange linjer, 
læsevenlig font til brødtekst, linjeafstand, skriftstørrelse? 1
Er der gjort brug af læsevenlige tekstspalter/brødtekst? Fast forkant og 
ikke centreret skrift eller justify? Urolig baggrund mv? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset mobil-enheden? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset tablet-enheden? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset desktop-enheden? 0
Er knapper, handlinger, valgmuligheder og objekter synlige og intuitive? 
Gælder det for alle enheder? 0
Er indholdet organiseret, så det er nemt at finde rundt / navigere? 0
Er der gjort brug af overskrifter så det bliver nemt at 'scanne' sitet? 0
Er der skabt et visuelt hierarki? (Font-hierarki) 0
Er der skabt ro på sitet? Eks. ved brug af white space? 0
Er der konsekvent gjort brug af navigationsmenuen på hele sitet 
(undersiderne)? 0
Hvis der bruges både en primær og en sekundær menu, er det så klart, 
hvad du finder i de til forskellige menuer? 0
Kan der navigeres på sitet uden at bruge den primære eller sekundære 
menu? 1
Har alle links den samme farve på hele sitet? 0
Er der brugt farvet tekst, der kan skabe forvirring mht. links? 0
Er der brugt understreget tekst, der kan skabe forvirring mht. link? 0
Linker logoet til forsiden? 1
Er logoet tilpasset alle platforme? Evt. forskellige designs til de tre 
enheder 0
Er designet renset for overflødige og distraherende detaljer? 0
Er der tilføjet farvekoder til farvepaletten? (RGB, #kode + evt. CMYK) 0
Er der brugt tilstrækkelig farvekontrast? Lys/mørke kontrast, tekst 
ovenpå urolig baggrund mv.?  0
Er det tydeligt at se hvad der er klikbart? Eks. tekst, elementer, billeder 
mv. 0
Er det nemt at finde kontaktoplysninger / adressefelt på alle enheder? 0
Virker alle funktioner som de skal? Eks. links, knapper mv. 0
Har alle billeder den rette størrelse og er weboptimeret? (kort loadtime) 0
Er der på mobil- og tabletenheden knapper mv. som kun er klikbare via 
mus / tuchpad 0
Tilføj evt. andre observationer: Det er simpelt og ser professionelt 
ud. virker som det skal, og stemmer over ens med design guiden

Ekspertanalyse / heuristisk inspektion
Inspektion af design, funktioner, navigation, indhold og interaktion

Dit navn: 
URL til website: http://firehill.dk/kea/05/apoco/

Inspiceret af: Naomi

Krav opfyldt 0

   Husk at lave en kopi inden du udfylder skemaet!
Kan leve med 1

Kritisk - bør prioriteres 2
Skal løses ASAP 3

Inspektion / vurdering af designet: Værdi
Følges de fastlagte principper for designet i forhold til designguiden? 
Farvepalette, fonte, ikoner, grafiske elementer mv. 0
Er stemning og stil ramt i forhold til den valgte stilart?  0
Er designstilen konsekvent på alle sider og enheder? 0
Er der en tydelig afkodning af hvem sitet henvender sig til? 
(målgruppen) 0
Er der en tydelig afkodning af hvad du tilbyder? 0
Er der en tydelig afkodning af hvad websitet handler om? 0
Bruges en designskabelon, der er baseret på et grid-system? Herunder 
ens lodrette og vandrette afstande mellem elementerne? 0
Er indholdet designet så det er læsevenligt? Eks. for lange linjer, 
læsevenlig font til brødtekst, linjeafstand, skriftstørrelse? 0
Er der gjort brug af læsevenlige tekstspalter/brødtekst? Fast forkant og 
ikke centreret skrift eller justify? Urolig baggrund mv? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset mobil-enheden? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset tablet-enheden? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset desktop-enheden? 0
Er knapper, handlinger, valgmuligheder og objekter synlige og intuitive? 
Gælder det for alle enheder? 0
Er indholdet organiseret, så det er nemt at finde rundt / navigere? 0
Er der gjort brug af overskrifter så det bliver nemt at 'scanne' sitet? 1 Overskrifter er ikke på dansk - så navigationen til menuen er en lille gætteleg 
Er der skabt et visuelt hierarki? (Font-hierarki) 0
Er der skabt ro på sitet? Eks. ved brug af white space? 0
Er der konsekvent gjort brug af navigationsmenuen på hele sitet 
(undersiderne)? 0
Hvis der bruges både en primær og en sekundær menu, er det så klart, 
hvad du finder i de til forskellige menuer? 1
Kan der navigeres på sitet uden at bruge den primære eller sekundære 
menu? 1
Har alle links den samme farve på hele sitet? 0
Er der brugt farvet tekst, der kan skabe forvirring mht. links? 0
Er der brugt understreget tekst, der kan skabe forvirring mht. link? 0
Linker logoet til forsiden? 1 Der er ingen forside, så den behøver ikke at skulle linke 
Er logoet tilpasset alle platforme? Evt. forskellige designs til de tre 
enheder 0
Er designet renset for overflødige og distraherende detaljer? 0
Er der tilføjet farvekoder til farvepaletten? (RGB, #kode + evt. CMYK) 0
Er der brugt tilstrækkelig farvekontrast? Lys/mørke kontrast, tekst 
ovenpå urolig baggrund mv.?  1

Kunne måske være fedt med en tredje farve, som bliver brugt diskret (streger, kryds i pop-up etc). 
Det er dog lækkert og stilrent med bare blå og hvidt

Er det tydeligt at se hvad der er klikbart? Eks. tekst, elementer, billeder 
mv. 0
Er det nemt at finde kontaktoplysninger / adressefelt på alle enheder? 0
Virker alle funktioner som de skal? Eks. links, knapper mv. 0
Har alle billeder den rette størrelse og er weboptimeret? (kort loadtime) 0
Er der på mobil- og tabletenheden knapper mv. som kun er klikbare via 
mus / tuchpad 0
Tilføj evt. andre observationer: 

Udfra ekspertanalyserne lader det til, at mit første resultat er 
godt udviklet. Det kan også være, at “eksperterne” er for flinke, jeg 
savner nemlig meget mere konstruktiv kritik.



REDIGERING EFTER FEEDBACK

“Teksten er måske lidt for langt i info boks” – Mouad

Jeg var straks enig med Mouad og lavede en løsning til dette 
samt tilføjede mulighed for at kontakte pr email og telefon.
Tekstboksen i retters pop up fik også lige lidt mindre tekst 
bredde.

FØR

FØR

Efter

Efter



REDIGERING EFTER FEEDBACK

“Overskrifter er ikke på dansk - så 
navigationen til menuen er en lille 
gætteleg ” – Naomi

Her valgte jeg så at lave mouseover 
tekst som forklarer hvad de spanske 
begreber betyder. Men dog stadig 
på engelsk da jeg har valgt at 
restaurantens sprog er på engelsk.



REDIGERING EFTER FEEDBACK

– Maj

Jeg fik så lavet en eventlistener der 
startede en funktion at reloade siden 
ved klik på coveret

Ekspertanalyse / heuristisk inspektion
Inspektion af design, funktioner, navigation, indhold og interaktion

Dit navn: 
URL til website: 

Inspiceret af: Maj

Krav opfyldt 0

   Husk at lave en kopi inden du udfylder skemaet!
Kan leve med 1

Kritisk - bør prioriteres 2
Skal løses ASAP 3

Inspektion / vurdering af designet: Værdi
Følges de fastlagte principper for designet i forhold til designguiden? 
Farvepalette, fonte, ikoner, grafiske elementer mv. 0
Er stemning og stil ramt i forhold til den valgte stilart?  0
Er designstilen konsekvent på alle sider og enheder? 0
Er der en tydelig afkodning af hvem sitet henvender sig til? 
(målgruppen) 0
Er der en tydelig afkodning af hvad du tilbyder? 0
Er der en tydelig afkodning af hvad websitet handler om? 0
Bruges en designskabelon, der er baseret på et grid-system? Herunder 
ens lodrette og vandrette afstande mellem elementerne? 0
Er indholdet designet så det er læsevenligt? Eks. for lange linjer, 
læsevenlig font til brødtekst, linjeafstand, skriftstørrelse? 0
Er der gjort brug af læsevenlige tekstspalter/brødtekst? Fast forkant og 
ikke centreret skrift eller justify? Urolig baggrund mv? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset mobil-enheden? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset tablet-enheden? 0
Er løsningen responsiv og tilpasset desktop-enheden? 0
Er knapper, handlinger, valgmuligheder og objekter synlige og intuitive? 
Gælder det for alle enheder? 0
Er indholdet organiseret, så det er nemt at finde rundt / navigere? 0
Er der gjort brug af overskrifter så det bliver nemt at 'scanne' sitet? 0
Er der skabt et visuelt hierarki? (Font-hierarki) 0
Er der skabt ro på sitet? Eks. ved brug af white space? 0
Er der konsekvent gjort brug af navigationsmenuen på hele sitet 
(undersiderne)? 0
Hvis der bruges både en primær og en sekundær menu, er det så klart, 
hvad du finder i de til forskellige menuer? 0
Kan der navigeres på sitet uden at bruge den primære eller sekundære 
menu? 0
Har alle links den samme farve på hele sitet? 0
Er der brugt farvet tekst, der kan skabe forvirring mht. links? 0
Er der brugt understreget tekst, der kan skabe forvirring mht. link? 0
Linker logoet til forsiden? 1 Der er jo ikke en "forside", hvilket egentlig ikke er nødvendigt. Men måske ved klik på logo, skal siden gå tilbage til "all cources"
Er logoet tilpasset alle platforme? Evt. forskellige designs til de tre 
enheder 0
Er designet renset for overflødige og distraherende detaljer? 0
Er der tilføjet farvekoder til farvepaletten? (RGB, #kode + evt. CMYK) 0
Er der brugt tilstrækkelig farvekontrast? Lys/mørke kontrast, tekst 
ovenpå urolig baggrund mv.?  0
Er det tydeligt at se hvad der er klikbart? Eks. tekst, elementer, billeder 
mv. 1 Evt lav en "læs mere" knap ved retterne, når man skal åbne popop.
Er det nemt at finde kontaktoplysninger / adressefelt på alle enheder? 0
Virker alle funktioner som de skal? Eks. links, knapper mv. 0
Har alle billeder den rette størrelse og er weboptimeret? (kort loadtime) 0
Er der på mobil- og tabletenheden knapper mv. som kun er klikbare via 
mus / tuchpad 0
Tilføj evt. andre observationer: 



REDIGERING EFTER FEEDBACK

“Kunne måske være fedt med en tredje farve, som bliver 
brugt diskret (streger, kryds i pop-up etc).  Det er dog 
lækkert og stilrent med bare blå og hvidt” – Naomi

Som følge af det valgte jeg at give pris feltet en grøn 
baggrund mod ingen baggrund før.

FØR

Efter



LINK TIL DET FÆRDIGE WEBSITE

http://www.firehill.dk/kea/05/apoco/

