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Útdráttur 

 

Það er hlutverk hönnuðar að koma í veg fyrir að notendur hafi tækifæri til að gera mistök. 

Notendamiðuð hönnun er aðferð við að hanna vöru með hjálp og tilsögn mögulegra 

notenda vörunnar. Hún getur komið í veg fyrir mannleg mistök hvort sem þau eru stór eða 

smá. Notendamiðuð hönnun snýst um að finna markhóp, safna upplýsingum um hann, 

kynnast honum, vinna með honum og prófa á honum. Nauðsynlegt er að vita hvað 

notandinn þarf, getur og langar. Í stað þess að neyða hann til þess að breyta hegðun sinni 

og venjum fyrir vöruna þarf hönnuður að laga hugmyndir sínar að þörfum hans. Margar 

útfærslur eru á aðferðum við notendamiðaða hönnun, engin ein er réttari en önnur. Vissar 

aðstæður geta verið þess valdandi að ein aðferð er valin framyfir aðra. Einföld atriði geta 

komið í veg fyrir vandræðalega baráttu við að ýta á hurð sem á að toga í, jafnt sem aðra 

hversdagslega og óvenjulega hluti. Efniviður eða lögun hluta getur gefið nægilega 

vísbendingu um notkun þeirra, leiðbeiningar eru oft óþarfar. Með því að notfæra sér 

aðferðir notendamiðaðrar hönnunar verða færri vandamál á vegi mannsins í hinu daglega 

amstri. Þar af leiðandi verður aukið traust til hönnuðar sem við þessa aðferð notast, sem 

skilar betri framleiðni. En hönnuðir væru ekki til ef engir notendur væru til staðar. Hönnun 

er ekki fyrir hönnuði heldur fyrir samfélagið í heild sinni. 
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Inngangur  

Öll höfum við upplifað að fá í hendurnar hlut sem við höfum ekki hugmynd um hvernig á 

að nota. Eða er svo óhentugur í notkun að það eru miklar líkur á að maður geri einhver 

mistök með honum. Hver hefur ekki til að mynda togað í hurð sem á að ýta á, eða öfugt? 

Ég keypti nýlega sjónvarp sem býður upp á ýmislegt annað en að horfa á 

sjónvarpsútsendingar. Meðal annars er hægt að tengja flakkara eða USB lykil við 

sjónvarpið, horfa á kvikmyndir eða skoða hvað sem er inn á honum. Nokkrum sinnum hef 

ég hinsvegar lent í vandræðum þegar ég hef óvart kveikt, slökkt og síðan kveikt aftur á 

tækinu. Eftir það fer tækið ekki í gang. Þá höfum við á heimilinu tekið á það ráð að taka 

allar snúrur úr sambandi og setja aftur í til þess að koma því í gang. Það var ekki fyrr en 

við vorum búin að eiga tækið í nokkra mánuði sem við áttuðum okkur á því að þetta 

gerðist aðeins þegar iPod-inn var tengdur við tækið. Þegar slökkt er á sjónvarpinu þarf 

iPod-inn nefnilega að fá tíma til þess að aftengjast tækinu. Ef reynt er að kveikja á 

sjónvarpinu áður en iPod-inn hefur aftengst er hreinlega ekki hægt að kveikja á því. Þessi 

mistök eru ekki mistök mín sem notandi heldur geta bent til þess að við hönnun 

sjónvarpsins hafi það ekki verið nógu vel prófað af notendum. Hönnuður sjónvarpsins 

hafði ekki gert ráð fyrir því að „vitlausir“ notendur myndu tengja iPod við sjónvarpið og 

ýta síðan þrisvar sinnum í röð á kveiki rofann. 

Það er hinsvegar hlutverk hönnuðarins að koma í veg fyrir að notandinn hafi 

tækifæri til að gera klaufaleg mistök. Notendamiðuð hönnun er einmitt aðferð sem getur 

komið í veg fyrir mannleg mistök hvort sem þau eru stór eða smá. Hér á eftir fjalla ég um 

helstu aðferðir sem hægt er að nýta við notendamiðaða hönnun. Hvað notendamiðuð 

hönnun er, mikilvægi þess fyrir hönnuði að vinna náið með markhópi sínum og hvaða kosti 

það hefur fyrir notendur. Margt getur farið í taugarnar á fólki í hinu daglega lífi og hönnun 

getur þar skipað stóran sess. Efnisval getur skipt miklu máli og mikilvægt er að hafa á 

hreinu hvað efnið á að gefa notendum til kynna. Lögun hluta getur gefið nægilega 

vísbendingu um hvernig á að nota þá, leiðbeiningar eru oft óþarfar. Staðsetning takka og 

hegðunarmynstur fólks hefur áhrif á umgengni þess um hluti. Stundum getur verið fallegt, 

sjónrænt, að fela allt sem ekki þykir flott en sýnileiki er oft grundvöllur þess að hlutur virki 

sem best. Ef ekki sést í lamir á hurðum þarf að gefa notendum þeirra einhvers konar 

vísbendingu um hvoru megin hún eigi að opnast. Ég mun einnig fjalla um hversu 
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mikilvægur einfaldleikinn er en samt sem áður hvernig óþarfa einföldun getur flækt hluti. 

Sumir hlutir eru flóknir af ástæðu. Þó svo að notendamiðuð hönnun geti einfaldað líf 

notenda og hönnuða er ekki víst að hún sé æskileg í öllum tilfellum. Hana er hægt að 

styðjast við að hluta til eða í öfugum tilgangi. Bílar hafa verið í stanslausri þróun í yfir 100 

ár. Nú eru þeir framleiddir í tugmilljarða eintökum ár hvert. Hversu auðvelt er að finna 

nauðsynlega takka í bílum? Ég gerði samanburð á tveimur bílum til að sjá hversu 

auðfinnanlegir takkarnir í þeim eru og hversu notendavænir þeir eru. 

Mín spurning er eftirfarandi: Hvernig getur notendamiðuð hönnun hjálpað hönnuðum 

og notendum? 
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1. Notendamiðuð hönnun 

Notendamiðuð hönnun (e. User Centered Design, UCD), sem hér eftir verður skammstöfuð 

NMH, kallast aðferð við að hanna vöru með hjálp og tilsögn mögulegra notenda vörunnar. 

Á níunda áratugnum skrifaði Don Norman um hugtakið í fyrsta sinn undir því nafni1 og í 

bók sinni The Design og Everyday Things gerði hann lista yfir það sem góð hönnun ætti að 

hafa að bjóða: 

 

Design should: 

 

• Make it easy to determine what actions are possible at any moment 

(make use of constraints). 

• Make things visible, including the conceptual model of the system,  

the alternative actions, and the results of actions. 

• Make it easy to evaluate the current state of the system. 

• Follow natural mappings between intentions and the required act- 

ions; between actions and the resulting effect; and between the 

information that is visible and the interpretation of the system state.2 

 

Margar útfærslur eru á aðferðum við NMH, engin ein er endilega réttari en önnur. Vissar 

aðstæður geta verið þess valdandi að ein aðferð er valin framyfir aðra. Hér á eftir koma 

nokkur dæmi um aðferðir sem notaðar eru við mismunandi aðstæður. 

 

1.1. Spurningatækni 
Hönnuður getur aflað sér upplýsinga um notendur með því að spyrja þá spurninga. Þær 

geta nýst vel fyrir hönnuð til að kynnast viðfangsefninu ef notendur eru í þeirri stöðu að 

                                                
1 Chadia Abras, Diane Maloney-Krichmar og Jenny Preece, User-Centered Design, 2003, sótt 29. nóvember 
bridge,%20W.%20Encyclopedia%20of%20Human-Computer%20Interaction.%20Thousand%20Oaks%20Sa
ge%20Publications%20-%20Abras,%20Maloney-Krichmar,%20Preece%20-%202004%20-%20User-Center
ed%20Design.pdf, bls. 1. 
2 Donald Arthur Norman, The Design of Everyday Things, Basic Books, New York, 1990, bls. 188. 
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auðvelt er að lýsa vandamálum. Þær upplýsingar eru þó ekki nákvæmar hvað varðar 

tímasetningar atburða. 

 

• Viðtöl: Notandi er tekinn í viðtal og spurður spurningar eftir tilbúnum 
spurningalista. Vikið er frá listanum eftir aðstæðum og öðrum spurningum bætt inn. 
Hægt er að fara milliveg og taka símaviðtöl sem þó verða aldrei eins persónuleg. 
Þessi aðferð er mjög gagnvirk þar sem að notendur geta fengið nánari útskýringar á 
spurningum sem þeir skilja ekki. Þá getur hönnuður bætt inn spurningum ef honum 
finnst eitthvað vanta. Viðtöl geta verið tímafrek, sérstaklega ef margir notendur eru 
teknir fyrir. Oft muna þeir ekki eftir öllum vandamálum þegar þeir hugsa aftur í 
tímann.3 

• Kannanir: Þegar erfitt er að nálgast notendur, til dæmis vegna staðsetningar, er 
hægt að notast við könnun sem send er á viðkomandi markhóp. Þá er viðfangsefnið 
útskýrt í stuttu máli fyrir markhópnum og þeir spurðir nokkurra hnitmiðaðra 
spurninga.4 Með þessari aðferð er hægt að nálgast upplýsingar frá stórum hópi 
notenda á mismunandi stöðum, á tiltölulega stuttum tíma. Notendur ráða því sjálfir 
hvort þeir svari spurningum eða ekki og erfitt er að fá skilmerkileg svör. Hönnuður 
fær síðan ekki að vita meira en því sem svarað er í könnuninni.5 

 

1.2. Vettvangsrannsóknir 

Hönnuður fylgist með notendum, finnur vandamál, upplýsir þá um þau og reynir að finna 

lausnir á þeim. Síðar í ferlinu prófar hann hönnunina á notandanum og breytir eftir þörfum 

áður en hún fer á markað. Þessi aðferð getur hentað vel þegar erfitt er fyrir notendur að 

útskýra vandamál eða þegar umhverfið hefur mikil áhrif á hegðun og notkun notenda á 

vörunni.6 

• Dagbókarfærslur: Hönnuður fær notendahóp til þess að skrifa niður eða taka upp á 
myndband dagbókarfærslur. Þær gætu verið skráðar á vissum tíma dags eða þegar 
ákveðið verkefni eða athöfn er framkvæmd. Með þessari aðferð er hægt að kanna 

                                                
3 Timothy C. Lethbridge, Susan Elliott Sim og Janice Singer, Studying Software Engineers: Data Collection 
Techniques for Software Field Studies, 2005, sótt 9. nóvemer 2013, http://download.springer.com/static/pdf/ 
649/art%253A10.1007%252Fs10664-005-1290-x.pdf?auth66=1386683417_389eb1cc618c05c59865b450c36
4fbf8&ext=.pdf, bls. 319. 
4 Chadia Abras, Diane Maloney-Krichmar og Jenny Preece, User-Centered Design, bls. 7. 
5 Timothy C. Lethbridge, Susan Elliott Sim og Janice Singer, Studying Software Engineers: Data Collection 
Techniques for Software Field Studies, bls. 321. 
6 Chadia Abras, Diane Maloney-Krichmar og Jenny Preece, User-Centered Design, bls. 1. 
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hegðun notenda yfir langt tímabil.7 Þá eru atburðir skrifaðir niður á meðan þeir eru 
enn í fersku minni í stað þess að þeir þurfi að muna langt aftur í tímann. Það getur 
þó truflað ferlið að þurfa að stoppa og búa til dagbókarfærslur. Stundum reyna 
notendur að komast hjá því að gera ákveðna hluti, eru ónákvæmir í frásögn eða 
hreinlega sleppa því að búa til færsluna. 

• Skuggun (e. Shadowing): Hönnuður fylgist með notandanum og punktar niður án 
þess að skipta sér af. Skuggun er auðveld aðferð sem skilar niðurstöðum á stuttum 
tíma og krefst einskis sérstaks búnaðar. Hönnuður sem fylgist með þarf að hafa 
góðan skilning á viðfangsefni sínu svo hann skilji hvað fer fram. 

• Að hugsa upphátt (e. Think aloud): Hönnuður biður notendur um að segja upphátt 
það sem þeir eru að hugsa um leið og tekst á við verkefni. Þessi aðferð er auðveld í 
framkvæmd og gefur góða mynd af því hvað er í gangi inni í höfðinu á notendum 
en úrvinnsla efnisins getur orðið ansi tímafrek.8 

• Teymi: Hönnuður og notandi mynda teymi og vinna sem jafningjar. Í gegnum allt 
ferlið hefur hönnuðurinn notandann sér við hlið sem hefur sérkunnáttu um það sem 
hönnuðurinn er að vinna að.9 Notendur eru líklegri til að líða betur og vera eðlilegri 
í teymi með hönnuði en þegar fylgst er með honum. Ferlið er mjög tímafrekt og 
hætta á að teymið missi sýn af viðfangsefni sínu. 

• Fluga á vegg (e. Fly on the wall): Hönnuður eða notandi kemur myndbands-
upptökuvél fyrir á ákveðnum stað og kveikt er á henni þegar ákveðið verkefni er 
framkvæmt. Síðan vinnur hönnuður úr myndbandinu og finnur vandamál. Lítill tími 
fer í þessa framkvæmd og hún truflar notendur að litlu leyti.10 

Það sem einkennir allar þessar aðferðir er að notendur taka þátt, á einn eða annan hátt, frá 

fyrsta skrefi ferlisins. Gerðar eru ítrekaðar prófanir á hönnuninni og hún löguð betur að 

notendum. 

Það er mannlegt að gera mistök. Hönnuður þarf að gera sér grein fyrir því að ef 

möguleiki er á því að mistök geti átt sér stað munu þau, að öllum líkindum, gerast einhvern 

tíma. Í þessum prófunum ættu öll þau vandamál að koma fram áður en varan fer á markað 

svo hægt sé að bæta úr þeim. NMH snýst um að finna markhóp, safna eins miklum 

upplýsingum og hægt er um hann, kynnast honum, vinna með honum og prófa á honum. 
                                                
7 Martin Maguire, Methods to support human-centered design, 26. júní 2001, sótt 4. desember 2013, 
http://www.cse.chalmers.se/research/group/idc/ituniv/courses/06/ucd/papers/maguire%202001a.pdf 
 bls. 598. 
8 Timothy C. Lethbridge, Susan Elliott Sim og Janice Singer, Studying Software Engineers: Data Collection 
Techniques for Software Field Studies, bls. 324-326. 
9 Patrick Howell, Utilizing Co-Design to Create Market-Driven Products, Pragmatic Marketing, 2013, sótt 
29. nóvember 2013, http://www.pragmaticmarketing.com/resources/utilizing-co-design-to-create-market-
driven-products.  
10 Timothy C. Lethbridge, Susan Elliott Sim og Janice Singer, Studying Software Engineers: Data Collection 
Techniques for Software Field Studies, bls. 327, 329. 
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Nauðsynlegt er að vita hvað notandinn þarf, getur og langar. Í stað þess að neyða hann til 

þess að breyta hegðun sinni og venjum fyrir vöruna þarf hönnuður að laga hugmyndir sínar 

að þörfum hans.11 Ef notandi notar hlut án áreynslu og nánast hugsunarlaust þá er líklega 

ekki verið að ráðast á hegðunarmynstur hans. 

                                                
11 Chadia Abras, Diane Maloney-Krichmar og Jenny Preece, User-Centered Design, bls. 6. 
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2. Markmið 

Markmið NMH er að hjálpa notendum að takast á við daglega hluti og koma í veg fyrir 

villur sem gætu átt sér stað við notkun þeirra. Hún forðar okkur frá misskilningi. En NMH 

er ekki einungis notendum í vil heldur einnig hönnuðum. Vegna þess að viðfangsefni 

NMH ganga útfrá notendunum sjálfum skiptir hún þá virkilegu máli. Því er auðveldara að 

fá notendur til að hjálpa til. Þar af leiðandi verður meiri framleiðni hjá hönnuði og minni 

tími sem fer í baráttu við ósannfærða notendur. Samvinna við notendur skapar 

hugmyndaríkari lausnir. Með sífelldum prófunum forðast hönnuður ósamræmi og ólæsi 

vörunnar. Þá geta þær komið í veg fyrir að miklum fjármunum sé eytt í framleiðslu á vöru 

sem mun ekki skila góðum árangri úti á markaði. Með góðum árangri felst aukið samþykki 

notenda. Þeir eru líklegri til þess að kaupa aftur vörur frá sama hönnuði ef þeim líkaði sú 

fyrri.12 

 

2.1. Kortlagning 
Lögun hluta og hefðir í kringum þá geta sagt margt án útskýringa. Kringlóttir hurðarhúnar 

eru til þess að snúa, en lárétt stöng gefur til kynna að ýta eigi á hana. Stundum getur verið 

erfitt að sjá hvoru megin hurðin opnast, en einfaldar vísbendingar eins og sýnilegar lamir 

auðvelda notandanum að finna út úr hlutunum án þess að hugsa mikið.13 Útidyrahurðir 

heimila opnast nánast undantekningalaust 

inn á við, líklega til þess að skella ekki 

hurðinni í andlitið á þeim sem að berja að 

dyrum. Hinsvegar ef gengið er í fyrirtæki 

eru hurðarnar af ýmsu tagi, sumar opnast 

inn, aðrar út, enn aðrar til beggja hliða eða 

snúast jafnvel í hringi. Á mörgum þessara 

hurða stendur skýrum stöfum „TOGIÐ“ eða 

„ÝTIÐ“ en í flestum tilfellum fara þessar 

leiðbeiningar framhjá fólki. Það kannast líklegast flestir við að hafa togað í hurð þegar á 

hana þarf að ýta. En hvers vegna eru þessar leiðbeiningar þarfar? Með því að leggja 
                                                
12 Martin Maguire, Methods to support human-centered design, bls. 587-588.  
13 Donald Arthur Norman, The Design of Everyday Things, bls. 3-5, 9. 

1. Með sýnilegum vísbendingum er texti óþafur. 



 12 

áherslur á rétta hluti og gefa notendum í skyn hvernig opna eigi hurðina eru skrifaðar 

leiðbeiningar óþarfar. 

Hönnuðir þurfa að kortleggja (e. Natural Mapping) notkun hluta og skilgreina 

samband notanda við þá. Taka þarf góðan tíma í þessa kortlagningu, gera ótal prófanir og 

frumgerðir af vöru áður en hún reynist kláruð.14 Í hverju einasta húsi eru ótal rofar á 

veggjum til þess að kveikja ljósin. Þar sem margir rofar liggja hlið við hlið á vegg hefst á 

mörgum heimilinum barátta 

við að kveikja rétta ljósið 

jafnvel þó að fólk hafi búið í 

sama húsnæðinu árum saman. 

Oft er eins og ljósin séu tengd 

af handahófinu einu saman 

við rofana í stað þess að raða 

þeim í rökrétta fjarlægðar 

röð. Að kveikja rangt ljós 

kemur ekki til með að skaða 

neinn alvarlega, en mögulega 

gera daglega lífið örlítið 

erfiðara en það þarf að vera. 

 

2.2. Efni 
Efni eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Þau segja sína sögu og gefa fólki til kynna hvernig 

eignleika þau hafa. Mikilvægt er að hlutur gefi í skyn eða gefi notandanum vísbendingu 

hvaða tilgangi hann þjónar eða hvernig hann skal nota. Flatir og auðir veggir eru til þess að 

skrifa á, viður er sterkur en er einnig notaður til að tálga og brenna, gler er til að horfa í 

gegnum og brjóta.15 Um leið og gler er ekki gegnsætt þjónar það ekki lengur efnislegum 

tilgangi sínum og getur því átt á hættu að verða skemmdarvörgum að bráð. Strætóskýli á 

höfuðborgarsvæðinu hafa verið af ýmsum toga en eiga það öll sameiginlegt að verða af og 

til fyrir barðinu á skemmdarvörgum. Gráu stálskýlin eru með trébekk sem yfirleitt er 

brenndur, brotinn eða einfaldlega ekki til staðar. Skýlin sjálf hafa verið út krotuð, beygluð 

og götuð, enda sér sá sem bíður í skýlinu ekki hvenær vagninn er að koma. Nýjustu skýlin 
                                                
14 Donald Arthur Norman, The Design of Everyday Things, bls. 199. 
15 Donald Arthur Norman, The Design of Everyday Things, bls. 3-5, 9. 

2. Þessi hurð gefur til kynna hvernig hana á að opna. Textinn er óþarfur. 
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eru að meiri hluta úr gleri og er því vel hægt að sjá út úr þeim. Auk þess sjást 

skemmdarvargar betur úr gerskýlunum. Minna er krotað á þau skýli, að undanskyldum 

þeim hluta sem er þakinn auglýsingum, en þau eru aftur á móti brotin reglulega.  

3. Nýjustu strætóskýli Reykjavíkurborgar eru úr gleri. 
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3. Hvað ber að varast? 

„Less is more“16 skrifaði Robert Browning og átti líklegast við að hlaða ekki of miklu 

saman að óþörfu. Einfaldir hlutir geta verið fallegir og þægilegir. Hinsvegar ber að varast 

einföldun að óþörfu. Færri takkar þýða ekki endilega að hluturinn sé einfaldari í notkun. 

Oft er mörgum möguleikum troðið í einn til þess að bæta útlit hlutar en það er yfirleitt ekki 

notandanum í hag. Þegar flóknir hlutir eru einfaldaðir getur það komið niður á hönnuninni 

og flækt notkun hennar.17 

Á flestum bökunarofnum er ofnklukka. Á þeim er hægt að stilla klukkuna eða 

jafnvel tímann fyrir það sem á að vera inni í ofninum. Þær eru ýmist stilltar með 

snúningstökkum eða öðru fremur einföldu kerfi. Bakaraofninn á mínu heimili er um það bil 

10 ára gamall og á honum eru 5 takkar. Fyrir ofan 

hvern og einn takka er tákn. Ein bjalla, ofn, ofn með 

X-i yfir, mínus og plús. Enginn þeirra snýst. Ef 

rafmagnið fer af húsinu afstillist ofnklukkan. Ef 

ofnklukkan er ekki stillt er ekki hægt að kveikja á 

ofninum. Hið augljósa væri að ýta á plús merkið til 

þess að stilla klukkuna en við það stillist einungis 

tímateljarinn. Hvernig stilli ég þá klukkuna? Jú, ef 

báðum ofnatökkunum er haldið niðri er hægt að ýta 

á mínus og plús til þess að stilla klukkuna. Sömu 

tveimur tökkum er haldið niðri til þess að núllstilla 

klukkuna og einnig slökkva á áminningar-hljóðinu. Ef öðrum þeirra er haldið niðri og ýtt 

er á mínus er hægt að stilla hljóðið á ofninum. Auðveldara hefði verið að hafa þessar 

klukkur aðskildar og ótengdar hinum tökkunum. Er ekki auðveldara að ýta á einn takka í 

einu í stað þriggja?  

Sumir hlutir eru flóknir og þurfa að vera það. Til að mynda er stjórnklefi í flugvél 

einungis fyrir lærða flugmenn. Þeir þurfa að geta brugðist við hverju sem gæti gerst í flugi 

og því verða þeir að geta stjórnað öllu án mistaka. Einn takki sem felur í sér tvær skipanir 

eða jafnvel fleiri, að hægt sé að ýta á hann af mis miklum styrk eða toga og ýta, gæti orðið 
                                                
16 Robert Browning, Some poetry and prose quoted in The Lyttelton Hart-Davis Letters, sótt 9. desember 
2013, http://myweb.tiscali.co.uk/scribe/Some%20poetry%20and%20prose.pdf 
17 Donald Arthur Norman, The Design of Everyday Things, bls. 20. 

4. Ofnklukkan á mínu heimili. 
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til þess að mistök ættu sér stað.18 Þau mistök gætu orðið dýrkeypt í aðstæðum sem þessum. 

„Complex things become simple after we have mastered them, after we understand how 

they operate and the rules for 

interaction“.19 Í augum ólærðrar 

manneskju lítur flugstjórnarklefinn án 

efa út fyrir að vera flókinn, en í augum 

flugmanns er hann líklega mjög 

skipulagður. Mestu máli skiptir að 

skipulag og uppbygging takkanna sé 

vel unnin. Sumir takkar koma vonandi 

aldrei til með að vera notaðir á meðan 

aðrir eru í reglulegri notkun. 

Með tölvuvæðingu hefur margt einfaldast og margt gerist sjálfvirkt bakvið tjöldin 

sem notandinn hefur ekki hugmynd um. Það auðveldar fólki oft mikla vinnu en getur líka 

gert hið gagnstæða. Sjálfvirkni getur komið í veg fyrir vissa þekkingu og kunnáttu, hún 

gerir kannski ekki fullkomlega það sem notandinn vill gera og verður þar af leiðandi oft 

ópersónulegri. Til þess að setja þetta í samhengi er hægt að nefna fyrirtækið Wordpress 

sem gerir sniðmát fyrir heimasíður. Heimasíðugerð er virkilega flókin og til þess að gera 

hana frá grunni þarf helst að kunna að kóða. Að læra það er eins og að læra nýtt tungumál. 

Fyrir þá sem ekki kunna að kóðun er hægt að fá sér aðgang að Wordpress og velja sér 

sniðmát. Hægt er að velja úr ógrynni af þemum, sum ókeypis en önnur þarf að kaupa. 

Hægt er að breyta litum, letri og ýmsu öðru upp að vissu marki, en ef þemað hentar ekki 

nákvæmlega þarf í raun að kunna að kóða til þess að breyta síðunni. Um leið og þema 

hentar ekki getur því verið betra að skrifa heimasíðuna frá grunni og jafnvel tekið skemmri 

tíma en að leiðrétta síðuna. Þessi einföldun getur hentað þeim notendum sem gera ekki 

miklar kröfur til heimasíðunnar en ekki þeim sem vilja breyta einhverju við sniðmátið. 

                                                
18 Donald Arthur Norman, Living With Complexity, The MIT Press, London, 2011, bls. 2. 
19 Donald Arthur Norman, Living With Complexity, bls. 222. 

5. Flugstjórnarklefi í Airbus A380. 
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4. Notkun notendamiðaðrar hönnunar í öfugsnúnum tilgangi 

Þó svo að NMH sé aðferð til þess að koma í veg fyrir villur og vandamál er ekki þar með 

sagt að ávallt þurfi að nota hana sem slíka. Með þeirri aðferð er gert ráð fyrir því að 

notandinn þurfi sem minnst að velta hlutunum fyrir sér þegar hann notar vöruna. 

Aðferðinni er hægt að snúa við og gera hið gagnstæða, þ.e. koma notendum í opna skjöldu 

eða rugla þá. Útiloka vissan markhóp eða vekja upp umhugsun um notkunina. Flest hlið 

inn á leikskólalóðir eru með sveif efst uppi svo að aðeins fullorðin manneskja getur með 

ágætu móti opnað það, en ekki leikskólabörnin. Börnin hafa verið útilokuð við hönnun 

hliðsins. Það gerir það að verkum að börnin séu ekki að fara út af lóðinni en um leið gerir 

fullorðnum auðvelt með að ganga inn á lóðina hvenær sem er, án þess að þurfa að læsa. 

Philippe Starck er einn þekktasti 

vöruhönnuður samtímans og þekktasta 

hönnun hans er líklegast sítrónupressan 

Juicy Salif. Hún hefur verið mjög umdeild 

enda ekki þótt sérstaklega hentug í að 

kreista sítrónur. Upprunalega var hún úr 

stáli en nokkur þúsund eintök af 

sítrónupressunni voru framleidd með 

gullhúð. Ekki er mælst til þess að hún sé 

notuð enda fer gullhúðin þá af. 

Hönnuðurinn er sjálfur sagður hafa sagt 

um pressuna „It's not meant to squeeze 

lemons, it is meant to start conversations.“20 

Vegna þess hversu straumlínulaga pressan er nær hún ekki eins miklu magni og oddhvöss 

sítrónupressa myndi gera. Starck fórnaði notagildinu fyrir útlitið. Má því segja að 

sítrónupressan sé orðin að eins konar skrautmun eða listaverki fremur er vöru. Spuningin 

er; hvenær hættir vöruhönnun að vera vöruhönnun?  

                                                
20 Kate Watson-Smyth, The Secret History Of: Philippe Starck’s lemon squeezer, The Indipendent, 14. maí 
2010, sótt 17. nóvember 2013, http://www.independent.co.uk/property/interiors/the-secret-history-of-
philippe-starcks-lemon-squeezer-1972849.html 
 

6. Gullhúðuð Juicy Salif eftir Philippe Starck. 
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5. Hversvegna á notendamiðuð hönnun ekki alltaf við? 

NMH getur verið tímafrek og kostnaðarsöm í framkvæmd. Auk þess kallar hún á að 

hönnuður hafi góð tök á samskiptum við notendur. Sífellt er hönnuður að glíma við 

vandamál notenda. Það gæti orðið þess valdandi að varan verði á endanum fyrir of þröngan 

markhóp.21 NMH á ekki við í öllum tilfellum. Notendur vita ekki alltaf hvað þeir vilja, 

hvað þeir myndu vilja eða hvað væri mögulega hægt að búa til. Í sumum tilfellum væri 

hönnunarferlið mjög hamlandi ef alltaf væri notast við þessa aðferð. Líklegast væru allar 

þær tækninýjungar og framfarir alls ekki til ef allir þróuðu vörur einungis út frá 

notendunum. 

Tækni lagar sig nefnilega ekki að fólki heldur lagar fólk sig eftir tækninni.22 Dæmi 

þess er fyrirtækið Apple sem hefur haft það að sjónarmiði að hanna vörur sem fólk mun 

vanta. Steve Jobs, einn stofnandi Apple, sagði þessa frægu setningu „A lot of times, people 

don’t know what they want until you show it 

to them.“23 Fyrirtækið átti mjög erfitt fyrstu 

árin enda framleiddu þeir, til að byrja með, 

tölvur sem ekki voru mikið fremri en aðrar. 

Hinsvegar hefur fyrirtækinu gengið gríðarlega 

vel síðasta áratuginn eftir að það kynnti á 

markað fyrsta iPod-inn árið 2001.24 Á undan 

iPod voru MP3 spilarar löngu komnir á 

markað. Samt sem áður sló hann algjörlega í 

gegn. Hann varð til þess að annar hver maður 

var með heyrnatól í eyrunum nánast öllum 

stundum. En hvers vegna? iPod var ekki 

eitthvað sérstakt tækniundur síns tíma. 

Hinsvegar var hann mjög einfaldur með einungis örfáa takka, ekki flóknari en hann þurfti 

að vera. Hann var auðveldur í notkun, gat geymt um 1000 lög, auk þess að vera mjög vel 

                                                
21 Chadia Abras, Diane Maloney-Krichmar og Jenny Preece, User-Centered Design, bls.11. 
22 Nilsen Norman Group, Human-Centered Design Considered Harmful, 2005, sótt 9. nóvember 2013, 
http://www.jnd.org/dn.mss/human-centered_desig.html 
23 „Steve Jobs on Apple’s Resurgence: “Not a one-man show”“, í Business Week Online, 12. maí 1998, sótt 
4. desember 2013, http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/may1998/nf80512d.htm 
24 Apple press info, Apple Inc., 2013, sótt 4. desember 2013, http://www.apple.com/pr/products/ipodhistory/ 

7. Fyrsta úgáfa af iPod, árið 2001. 
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markaðssettur. Apple hafði breytt markmiðum sínum en eins og Jonathan Ive, hönnuður hjá 

Apple, sagði „Our goals are very simple — to design and make better products. If we can’t 

make something that is better, we won’t do it.“25 Þó svo að í grunninn byggist verkferli 

þeirra ekki á NMH má þó geta sér til um að Apple nýti sér notendur á einhverjum 

tímapunkti hönnunarferlisins. 

Apple og fleiri frumkvöðla fyrirtæki hafa á stuttum tíma með nýrri tækni tekist að 

breyta hegðun samfélagsins til muna. Með snertiskjám og borðum breytast hreyfingarnar 

úr föstum formum yfir í frjáls og ekki er lengur sama hvort þú ýtir fast eða laust. Í mörgum 

smáforritum nemur tölvan hvernig þú hallar henni, í hvaða átt þú snýrð og svo margt fleira. 

Með snjallsímum setur fólk myndir inn á Instagram uppá Esju.  

 

                                                
25 Cody Lee, Jony Ive explains some of the secrets to Apple’s sauce, iDownloadBlog, 12. mars 2012, 4. 
desember 2013, http://www.idownloadblog.com/2012/03/12/jony-ive-explains-products/ 
 

8. Snjallsímar hafa breytt hegðun notenda á örskömmum tíma. 
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6. Rannsókn 

Þegar fyrsti bíllinn var hannaður var engin kerfisbundin rannsókn gerð á því hvernig 

náttúrulegast væri fyrir mannfólkið að stjórna honum heldur voru hestvagnarnir og stýring 

þeirra notuð sem fyrirmyndir.26 Bílar voru í þá daga mun einfaldari en þeir eru í dag enda 

hafa þeir verið í þróun í yfir 100 ár. Með hverju árinu verða þeir örlítið flóknari. Hinsvegar 

verða þeir sífellt auðveldari í notkun vegna þess að ótal tölvukubbar stýra hinu og þessu 

sem notandinn hefur í ekki hugmynd um. 

Að keyra bíl er í raun mjög flókin framkvæmd. Allir þeir sem keyra bíla þurfa fyrst 

að fara í kennslu og standast próf áður en þeir fá tímabundið ökuskírteini. Þá er 

lærdómurinn þó rétt að hefjast vegna þess að enginn verður góður bílstjóri nema með 

miklum æfingum í umferð. Með þessari leið hefur kerfið lagað sig að bílum frekar en 

bílarnir að mannfólkinu. Bíll er flókið tæki með mörgum tökkum og sveifum sem bílstjóri 

þarf, samkvæmt lögum, að kunna á. Ég valdi tvo bíla til þess að kanna hversu auðveldlega 

reynist að finna nauðsynlega takka í bílnum. Valið á bílunum var nokkuð handahófskennt 

en þó hugsað þannig að annar bíllinn væri gamall en hinn nýr. Þá fékk ég tvo einstaklinga, 

Baldur og Maríu, til liðs við mig. Þau voru bæði ókunn bílunum. Baldur er 33 ára 

sjúkraþjálfari. Hann tók bílprófið þegar hann var 18 ára gamall og hefur átt 4 bíla. María er 

34 ára kennari. Hún tók bílprófið þegar hún var 17 ára og hefur átt 3 bíla. Við þessa prófun 

ákvað ég að nota „að hugsa upphátt“ aðferðina til þess að fá skilning á því hvað þau voru 

að hugsa. Á meðan tók ég upp myndband og bað þau um að gera eftirtalda hluti í bílunum: 

1. kveikja á háum ljósum, 2. þokuljósi og 3. hazard ljósi, 4. opna skott, 5. keyra upp að 

dælu á bensínstöð og opna bensínlokið. 

 

6.1. Daihatsu Sirion, árgerð 1998 
Ódýr bíll sem inniheldur aðeins það allra nauðsynlegasta sem bíll þarf að hafa. 

1. Til þess að kveikja á háu ljósunum þarf að kveikja á stöðuljósunum og ýta á 
ljósastöngina, annars er ekki hægt að festa háu ljósin en samt er hægt að kveikja á 
þeim. María gafst upp á að reyna að finna út úr því hvernig ljósin myndu festast en 
Baldur var aðeins um 20 sekúndur að kveikja á þeim. 

                                                
26 Nilsen Norman Group, Human-Centered Design Considered Harmful. 
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2. Þokuljósa takkinn er staðsettur 
vinstra megin við stýrið rétt undir 
mælaborðinu. María var um hálfa 
mínútu að átta sig á því hvað 
þokuljós eru og hvernig takkinn 
fyrir þau lítur út en fann þau svo 
um leið rétt eins og Baldur gerði. 

3. Hazard takkinn er staðsettur ofan á 
stýrinu og sést ekki nema stýrið sé 
í beinni stöðu. María hafði snúið 
stýrinu og fann því ekki takkann 
fyrr en eftir mikla leit (hún kveikti 
fyrst á rúðuþurrkunum að aftan) en 
Baldur var nokkuð snöggur að 
finna hann. 

4. Takkinn, eða öllu heldur sveifin, 
til þess að opna skottið er staðsettur milli framsætanna (sjá mynd 10.), vinstra megin 
við handbremsuna. Til þess að opna skottið þarf að toga í hann, leiðbeiningar eru 
grafnar í takkann og sjást ekki nema í góðri lýsingu. Báðir aðilar byrjuðu á því að opna 
hurðina á bílnum, líta niður á gólfið og toga síðan í takkann til þess að opna húddið. 
María leitaði lengi en fann ekki takkann fyrr en hún fékk vísbendingu um hvar hann 
gæti verið að finna. Hún skoðaði ekki takkann en togaði strax í hann. Baldur var um 
rétt tæpar 2 mínútur að finna takkann en skoðaði hann nokkuð vel áður en hann togaði 
í hann.  

5. Bensínlokið er staðsett vinstra megin á 
bílnum. Til þess að opna það þarf að ýta á 
sama takka og opnar skottið. María lagði 
hægra megin við dæluna, réttu megin, en 
aðspurð var hún ekki alveg viss hvers vegna 
hún gerði það. Hún var nokkrar mínútur að 
leita að takkanum, aðallega vinstra megin í 
bílnum, þar til hún gafst upp. Baldur lagði 
hinsvegar vinstra megin við dæluna, röngu 
megin. Hann var fljótur að opna bensínlokið, 
vegna þess að hann hafði lesið vel á takkann 

þegar hann opnaði skottið, og sá þá í 
speglinum að hann hafði lagt röngu megin 
við dæluna.  

 

9. Sýn bílstjóra í Daihatsu Sirion. 

10. Sveif sem opnar skott og bensínlok. 
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6.2. Volvo V40, árgerð 2013 
Lúxus bíll með öllum helstu tækninýjungum. 

1. Til þess að kveikja á háu ljósunum þarf 
að toga í ljósastöngina vinstra megin á 
stýrinu. Báðir einstaklingarnir voru mjög 
fljótir að átta sig á þessu. 

2. Takkinn fyrir þokuljósin er staðsettur 

vinstra megin við stýrið. Það tók þau 

bæði innan við 5 sekúndur að finna hann. 

3. Hazard ljósa takkinn er staðsettur í 

miðjum bílnum fyrir ofan gírstöngina, 

hann er mjög áberandi rauður með ljósi. 

Það tók því Baldur og Maríu örskotstund að kveikja á þeim. 

4. Vinstra megin við bílstjórasætið, í gólfinu, er takkinn til þess að opna skottið. Það tók 
þau mjög stuttan tíma, en aðeins lengur en að kveikja ljósin. 

5. Bensínlokið er vinstra megin á bílnum og það opnast um leið og ýtt er á það. Í fyrsta 
skiptið áttu þau Baldur og María í erfiðleikum með eitthvað í þessum bíl. Bæði lögðu 
þau hægra megin við bensíndæluna, röngu megin, og aðspurð hvers vegna höfðu þau 
ekki hugmynd um það. Eftir það hófst leitin að takkanum til þess að opna bensínlokið. 
Eftir mikla leit ákvað Baldur að fara út úr bílnum þar sem hann áttaði sig að hann væri 
röngu megin við bensíndæluna. Hann var fljótur að opna lokið þegar hann kom að því. 
María fór hinsvegar tvisvar út til þess að athuga með lokið en datt aldrei í hug að ýta á 
það. Eftir að hafa sýnt henni hvernig lokið opnaðist sagði hún að henni hefði ekki 
dottið í hug að ýta á lokið „vegna þess að bíllinn er svo nýr og tæknilegur“. 

Að ræsa Volvo-inn er sér kafli fyrir sig. Honum fylgir ekki lykill heldur kubbur sem settur 

er inn í hólf hægra megin við stýrið. Fyrir ofan hólfið er takki sem ræsir bílinn. Á hann þarf 

einungis að ýta einusinni, á meðan kúplingunni er haldið niðri. Þá ræsir bíllinn sig eftir um 

það bil eina sekúndu, örlítið seinna ef kalt er í veðri. 

Lyklar hafa virkað ágætlega í gegnum tíðina, en einhverra hluta vegna þykir 

bílahönnuðum nútímans ástæða til að breyta þeim. Þó svo að ræsa bílinn hafi ekki verið 

hluti af könnuninni var áhugavert að fylgjast með Maríu ræsa hann. „Afhverju startast hann 

ekki?“ spurði María eftir að hafa ýtt nokkrum sinnum í röð á takkann. Að eigin sögn hafði 

hún keyrt bíl með samskonar kerfi. Það var kalt úti og bíllinn fór ekki í gang fyrr en eftir 

11. Sýn bílstjóra í Volvo V40. 
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um 4 sekúndur. En vegna þess að bíllinn fór ekki í gang um leið og hún ýtti á takkann gerði 

hún ráð fyrir því að hún væri að gera vitleysu. Þegar við snúum lykli til að ræsa bíl finnum 

við hvernig hann hrekkur í gang. Með tölvuvæðingu lykilsins er þessari tilfinningu kippt í 

burt. 

 

6.3. Greining 
Bílar eru á margan hátt mjög 

ólíkir. Allir hafa þeir takka yfir 

hluti sem nauðsynlegir eru en 

samt sem áður virðist engin 

sérstök regla vera á því hvar 

þeir eru staðsettir eða hvernig 

þeir virka. Það getur ýmist 

farið eftir tegundum bílanna 

eða heimsálfum framleiðanda. 

Til að mynda eru gírstangir oft 

staðsettar í stýrinu á 

bandarískum bílum. Hönnuðir 

bíla virðast sífellt vera að prófa sig áfram og eru fáar skipanir sem hafa haldist eins í öllum 

bílum. Þó virðist stýrið alltaf haldast eins. Eins og ég hef nefnt áður er kortlagning 

notkunar mikilvæg. Hreyfing stýris gefur notandanum sterklega til kynna hvert stefnan er 

tekin og því er ekki þörf á að breyta. 

Erfitt virðist vera að koma skilaboðum til 

notanda um hvoru megin bensínlok bílanna er 

staðsett, eða skiptir það hönnuði mögulega engu 

máli? Mér var sagt að myndin af bensíndælunni í 

mælaborðinu gæfi til kynna hvoru megin bensínlokið 

sé. Það er að segja að dælan á myndinni sneri eins og 

dælan sem taka ætti bensín frá. Eftir að hafa athugað 

þetta í nokkrum bílum virðist þessi saga ekki standast. 

Hinsvegar er á mörgum nýlegum bílum ör við bensínljósið í mælaborðinu sem gefur til 

kynna hvoru megin við bílinn bensínlokið er staðsett. Viðmælendur mínir voru hinsvegar 

12. Nokkuð algeng sjón á bensínstöðvum. 

13. Hér er bensínlokið hægra megin. 
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ekki meðvitaðir um þessa merkingu. Mögulega er þessi merking ekki nógu sýnileg en 

einnig gæti það verið vani hjá fólki að opna bensínlokið til þess að komast að því hvoru 

megin það er. Hinsvegar er það ekki hægt þegar bensínlokið er opnað utanfrá. Þá verður 

bílstjórinn að vera fyrir utan bílinn til að sjá hvoru megin lokið er.   

Augljóslega hefur minna tíma verið eytt í prófanir á Daihatsu-num, enda mikið 

ódýrari bíll. Þess vegna vakti leitin að takkanum fyrir bensínlokið og skottið ekki beint 

undrun mína. Eins og ég benti á fyrr getur óþarfa einföldun valdið misskilningi. Tveir 

möguleikar í einum takka gera flókinn hlut enn flóknari. Baldur átti gamlan Volkswagen 

Golf þegar hann var nýlega kominn með bílpróf. Að eigin sögn gekk honum betur að finna 

takkana í Daihatsu-num vegna þess. Í raun kom mér á óvart hversu fljót Baldur og María 

voru að finna alla takkana í Volvo-num. Líklega eru takkarnir í honum nokkuð sýnilegir en 

einnig á hefðbundnari stað en í Daihatsu-num. Það sýnir hvernig hefð getur haft áhrif á 

notkun. 

Vegna þess að notendur þurfa að læra á bíl til þess að geta keyrt hann væri góður 

kostur að finna eina endanlega lausn á staðsetningu hvers takka fyrir sig og halda því. 

Hvað með að hafa öll bensínlok hægra megin? Þó myndi slík einsleitni seint geta gengið 

yfir alla bíla. Þeir eru af mismunandi stærðum og formum. Knúðir af bensíni, dísel, metani, 

vetni og rafmagni. Bílar eru einfaldlega mis vel hannaðir eins og þeir eru margir. 
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Niðurlag 

Í þessari ritgerð hef ég fjallað um notendamiðaða hönnun og hvernig hún nýtist hönnuðum 

sem og notendum. Aðferðir notendamiðaðrar hönnunar eru margbreytilegar en skiptast þó 

helst í spurningasvörun og vettvangsrannsóknir. Það sem einkennir þær aðferðir er að 

notendur taka þátt í hönnuninni á einhvern hátt. Eins og komið hefur fram er notendamiðuð 

hönnun mikilvæg vegna þess að hún kemur í veg fyrir mannleg mistök sem orðið geta við 

notkun vöru. Ýmislegt getur haft áhrif á notendur og getur lögun hluta gefið heilmikið til 

kynna. Sýnileiki hjálpar notendum án þess að þeir hugsi sérstaklega mikið um það. Ef 

lamir á hurð eru sýnilegar getur notandinn í fljótu bragði áætlað hvoru megin hurðin 

opnast. Einföld atriði sem þessi geta komið í veg fyrir vandræðalega baráttu við 

óútreiknanlega hurð jafnt sem aðra hversdagslega og óvenjulega hluti. Efniviður hefur 

mismunandi eiginleika og hönnuður þarf að vanda val sitt á honum. Gler er til þess að sjá í 

gegn um en það er líka brothætt. Það þarf því að nota það á réttan máta og athuga að það sé 

að senda rétt skilaboð til notenda. Nútíminn verður tæknivæddari, flóknari og hraðari með 

hverjum deginum. Mikilvægt er að hönnuðir geri sér grein fyrir því og reyni að hanna í 

kringum notendur í stað þess að reyna að breyta hegðun þeirra. Með því að notfæra sér 

aðferðir notendamiðaðrar hönnunar verða færri vandamál á vegi mannsins í hinu daglega 

amstri. Þegar hönnuður prófa vöru sína á notendum getur hann lagfært þær villur sem 

koma upp í prófuninni áður en hún fer á markað. Stundum á notendamiðuð hönnun ekki 

við. Tækninýjungar yrðu líklegast aldrei að veruleika ef einungis væri hannað útfrá 

notendum. Þeir vita ekki alltaf hvað þeir vilja eða hvað er mögulega hægt að búa til. Við 

notendamiðaða hönnun þarf hönnuður að reiða sig á og vinna með notendum. Sú vinna 

getur verið tímafrek og þar af leiðandi dýr.  

Ég tel notendamiðaða hönnun vera jákvæða í flestum tilfellum. Stundum þurfa 

hönnuðir að fá lausan tauminn í stað þess að staðna. Tækniundur verða að fá að komast 

upp á yfirborðið en þó má ekki gleyma notendum í því ferli. Það er alltaf auðveldast að 

fara stystu leiðina og sleppa notendum. En hönnuðir væru ekki til ef engir notendur væru 

til staðar. Hönnun er ekki fyrir hönnuði heldur fyrir samfélagið í heild sinni. 
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