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LAUSLEG DAGSKRÁ

Hönnun & hönnuðir
Notendaupplifun
Dæmisögur & rö�

Smáatriði
Lófaklapp

Spurningar
Hlé.



Hvað er hönnun?



“Design is thinking
made visual.”

Saul Bass



„Allt sem hefur áhrif á
notagildi, virkni eða

útlit vöru - er á ábyrgð 
hönnuðar.“

Ég í gærkvöldi þegar ég gerði glærurnar.



Þarf ég hönnuð?



Já



NOKKUR DÆMI

Instagram
Foursquare

Airbnb
Mailchimp

Vegvísir



Hvernig hönnuð?



VIÐ ERUM ALLSKONAR

„grafíker“?
Útlitshönnuð?

UI / UX hönnuð?
Vöruhönnuð?



„Því meira ‘abstrakt’ sem
vandamálið er, því færari

hönnuð þarf til að
leysa það.“

Ég að umorða einhvern erlendann spaða.



EINKENNI GÓÐRA HÖNNUÐA
Geta rökstutt hönnunarákvarðanir

Spyrja „a�verju..?“ í sífellu
Rö�a endalaust um notendann

Þora að tala umbúðalaust
Skipta sér af hverju einasta smáatriði

Rukka aðeins meira
Gera stö� sem lookar

Setja sig í spor bæði notanda OG verkkaupa



Hvenær þarf ég að
tala við hönnuð?



STRAX



KOSTIR ÞESS AÐ HAFA
HÖNNUÐ MEÐ FRÁ BYRJUN

Teymið verður þverfaglegt!
Allir á sömu blaðsíðu

Hönnuður skilur vandamálið betur
Forðumst tvíverknað; spörum pening!
Erum sérfræðingar í notendaupplifun

...



„Hönnuður mun ganga
eld og brennistein fyrir
verk sem hann er hluti

af og hefur ástríðu fyrir.“
Ég, einhverntíma.



PRAKTÍSK SAMSTARFSATRIÐI

Treysta
Hafa skýrt umboð

Skilja virði góðrar hönnunar
Vandamál til að leysa, ekki til að skreyta

Vera umhugað um smáatriði
Ekki pixel pusha



Tölum smá um
smáatriði



Jón! Okkur vantar
sign up form, eitthvað

einfalt bara.



13:47 MÍNÚTUM SÍÐAR, VOILA!



EN ÞAÐ ER MEIRA

Villuskilaboð? Sjálfvirk leiðrétting á innslætti? Social login?
Einn eða tveir password reitir? Sterkt eða veikt password?

Staðfestingartölvupóstur? Tillögur að notendanafni?
Gleymt lykilorð? Þarf notandi prófíl? Þarf notanda að langa til

að uppfæra þann prófíl? Dashboard? Feedback á það sem ég vel?
Breytir „sign up hnappur“ um lit þegar ég get ýtt á hann?  



„Það eru smáatriðin sem 
mynda notendaupplifun, 

sem er varan sem við 
sendum frá okkur.“

Ég, í fyrradag.



PSD skjöl eru
lítils virði.



Glaldrarnir gerast
í þróun!



EINHYRNINGAR ÓSKAST!

Grid
Týpógrafía

Hönnunarstefnur
Photoshop

Sketch
Illustrator



Velja réttan hönnuð
Traust

Vinna saman
„Smáatriði“

Notendaupplifun



SPURNINGAR?


























