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Útdráttur 

Hjálparsamtök á Íslandi og víðsvegar um heiminn starfa með grafískum hönnuðum að 

fjölbreyttum verkefnum. Í þessari ritgerð er leitast við að svara spurningunni hvað væri 

mikilvægt fyrir grafískan hönnuð að hafa í huga sem vill nota þekkingu sína í þágu 

hjálparsamtaka og hvaða þekking á sviði grafískrar hönnunar gæti komið að gagni. Til að 

ná því markmiði hefst ritgerðin á því að gera grein fyrir upphafi opinbers þróunarstarfs, 

hlutverkum frjálsra félagasamtaka og þeim möguleikum sem grafísk hönnun býður upp á. Í 

framhaldi fer fram greining á því hvar þörfin fyrir þekkingu grafískra hönnuða liggur hjá 

frjálsu félagasamtökunum UNICEF á Íslandi og Rauða kross Íslands. Til samanburðar við 

sjónarmið starfsfólks þessara samtaka verður litið til reynslu einstaklinga úr 

hönnunargeiranum af samstarfi við hjálparsamtök. Þar á eftir verður fjallað um 

birtingarmyndir í kynningarefni og auglýsingum hjálparsamtaka og hvaða lærdóm má 

draga af þeirri umræðu sem hefur skapast. Ritgerð þessi byggist á prentuðum og 

óprentuðum heimildum meðal annars í formi fræðirita, tímaritsgreina, fyrirlestra og viðtala 

við starfsfólk frjálsra félagasamtaka og fagfólks úr hönnunargeiranum. Helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar leiða í ljós að þörfin fyrir grafíska hönnuði á vegum hjálparsamtaka fer 

vaxandi á Íslandi og þá sérstaklega fyrir hönnuði sem hafa aðlagað sig að breyttum 

miðlum. Mikilvægt er að hafa í huga að hönnun getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. 

Hönnuðir þurfa að kynna sér uppruna viðfangsefnisins og þá umræðu sem er í gangi til að 

geta gefið sanna mynd af orsökum vandans. Þeir þurfa að gera sér grein fyrir því að þær 

birtingarmyndir sem þeir skapa af einstaklingum og samfélögum í verkum sínum hafa ekki 

aðeins áhrif á árangur fjáraflana heldur hafa þær ennfremur áhrif á ímynd þeirra sem 

samtökin vilja hjálpa. Þessar birtingarmyndir geta í kjölfarið hjálpað við uppbyggingu eða 

verið skaðlegt fyrir málstaðinn. Áhersla á samstarf eykur líkurnar á hámarksárangri í 

hjálparstarfi hvort sem um er að ræða samstarf við einstaklinga sem eru hjálparþurfi eða 

samstarf hönnuða og starfsfólks hjálparsamtaka.  
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Inngangur  

Hjálparsamtök á Íslandi og víðsvegar um heiminn starfa með grafískum hönnuðum að 

ýmsum verkefnum. Frá því að ég byrjaði í námi í grafískri hönnun hafa verkefni sem 

tengjast hjálparsamtökum og vitundarvakningu heillað mig. Í raun hefur hjálparstarf 

heillað mig í lengri tíma. Árið 2006 fór ég, ásamt hópi af ungu fólki, til Perú í þrjár vikur á 

vegum frjálsu félagasamtakanna Adventist Development and Relief Agency eða ADRA. 

Meðal annars fékk ég að taka þátt í að byggja skóla. Þetta starf krafðist ekki 

sérfræðiþekkingar á byggingarfræðum, af okkar hálfu. Flest okkar höfðu enga menntun og 

litla eða enga reynslu af þess konar starfi en á staðnum var starfsfólk sem kunni til verka. 

Eftir þessa vinnu ferðuðumst við um landið og fengum að kynnast verkefnum sem ADRA 

vann að víðsvegar um Perú. Í rauninni var þessi hjálparstarfsferð kynningarferð. Við 

fengum að sjá hvernig verkefni hjálparsamtökin inna af hendi til að byggja upp samfélög í 

Perú og hlutverk okkar var í kjölfarið að miðla þessari upplifun til fólksins í samfélagi 

okkar heima – svo fólkið skildi hvað það væri að styrkja og hvaða árangri það skilaði. 

Þessi ferð var lærdómsrík á margan hátt og oft hugsa ég til baka. Hins vegar sækist ég ekki 

eftir því að fara í slíka ferð aftur. Þó reynslan hafi verið góð vil ég ekki taka að mér 

verkefni þar sem ég hef litla sem enga þekkingu sem getur komið að gagni (líkt og 

byggingarvinnu) og jafnframt vil ég ekki aðeins vera áhorfandi að neyð og hjálparstarfi. 

Aftur á móti gerir fréttaflutningur ýmissa fjölmiðla lesendur þeirra óumflýjanlega að 

áhorfendum, því á hverri stundu hljóma fréttir víðsvegar að úr heiminum þar sem hinar 

ýmsu krísur eru til umfjöllunar. Atburðirnir virðast sýnilegri en áður þar sem fólk er sífellt 

meira tengt miðlum af ýmsum toga í gegnum sjónvarp, tölvur og síma. 

Orð læknisins Friðbjörns Sigurðssonar í Morgunblaðinu árið 2010, lýstu kjarnanum á 

áhuga mínum á hjálparstarfi. Öflugur jarðskjálfti skók Haítí og fór Friðbjörn á vegum 

Rauða kross Íslands til að veita neyðaraðstoð. Hann sagði það erfitt að horfa upp á þá sem 

höfðu engin úrræði og það hafi skipt hann miklu máli að vita af því að hann hefði verið að 

gera gagn.1 Friðbjörn nýtti þekkingu sýna og fann að aðstoð hans nýttist vel, þar sem 

þörfin var mikil og hann gat haft áhrif á sínu sérsviði. Hann var ekki lengur óvirkur 

                                                
1 Karl Blöndal, „Erfitt en gott að gera gagn,“ Morgunblaðið, 23. febrúar 2010, sótt 17. október á 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1323379. 
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áhorfandi heldur virkur þátttakandi, hafði áhrif og gerði gagn með því að nota þá þekkingu 

sem hann hafði tileinkað sér. 

Ég vil hætta að vera áhorfandi eins og ég var þessar þrjár vikur sem ég ferðaðist um 

Perú eða þegar ég hlusta eða horfi á fréttir af umheiminum. Þar sem þekking mín liggur 

ekki á sviðum byggingafræði né læknisfræði, heldur innan grafískrar hönnunar, vil ég 

kynna hvar og hvernig sú þekking nýtist til að miðla upplýsingum um starf hjálparsamtaka 

víða um heiminn.Við fyrstu sýn virtist lítið af upplýsingum vera til um efnið, en þegar ég 

tók að líta til ýmissa fræðigreina á sviði félags- og hugvísinda uppgötvaði ég svo mikið 

magn af efni og sjónarmiðum að ég á enn langt í land með að ná utan um alla þætti þess. 

Hins vegar hef ég þegar fundið áhugaverðan fróðleik sem hefur breytt hugsunarhætti 

mínum og haft áhrif á hvernig ég mun nálgast verkefni á vegum hjálparsamtaka. 

 Í þessari ritgerð leitast ég við að svara spurningunni hvað væri mikilvægt fyrir 

grafískan hönnuð að hafa í huga sem vill nota þekkingu sína í þágu hjálparsamtaka og 

hvaða þekking á sviði grafískrar hönnunar gæti komið að gagni. Ritgerðin skiptist í þrjá 

kafla og ég nota viðtöl sem ég tók við fagfólk innan hönnunargeirans og starfsfólk 

hjálparsamtaka ásamt fræðigreinum, tímaritsgreinum og öðru efni. Fyrsti kafli fjallar um 

opinbert þróunarstarf, frjáls félagasamtök og möguleika sem hönnun býður upp á ásamt því 

hvað beri að varast. Í öðrum kafla er greining á því hvar þörfin fyrir þekkingu grafískra 

hönnuða liggur hjá frjálsu félagasamtökunum UNICEF á Íslandi og Rauða kross Íslands 

og hvernig samstarf hjálparsamtaka við hönnuði hefur reynst. Þriðji og seinasti kafli 

ritgerðarinnar fjallar um birtingarmyndir í kynningarefni og auglýsingum hjálparsamtaka 

og hvaða lærdóm má draga af þeirri umræðu sem hefur skapast. 
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1. Hjálparsamtök og hönnun  

Fjáraflanir hjálparsamtaka og átaksverkefni eru sífellt sýnilegri í íslensku nútímasamfélagi 

sem og um allan heim. Frjáls félagasamtök byggja öll á vissum grunni eða hugmyndafræði 

sem unnið er út frá. Sú hugmyndafræði tekur oft breytingum í takt við nýja strauma og 

stefnur og því breytast verkefni og miðlun þeirra í tímans rás. Auðvelt er að taka 

þróunarhjálp og frjálsum félagasamtökum sem sjálfgefnum og gleyma því að hönnun 

skiptir verulegu máli þegar kemur að velgengni félagasamtaka, en grafísk hönnun efnisins 

sem almenningur sér getur haft jákvæð eða neikvæð áhrif á ímynd einstaklinga og hópa 

sem og málstaðinn sem um ræðir. Miklir möguleikar eru fyrir hendi fyrir grafíska hönnuði 

sem vilja stuðla að góðum verkefnum sem skila árangri. Ég mun byrja á að fjalla um 

upphaf opinbers þróunarstarfs, frjáls félagasamtök og þá möguleika sem grafísk hönnun 

býður upp á, áður en ég tek fyrir viðtöl við fagfólk hönnunargeirans og starfsfólk frjálsra 

félagasamtaka. 

Opinbert þróunarstarf og frjáls félagasamtök 
Margskonar frjáls félagasamtök hafa starfað í ýmsum myndum í lengri tíma. Hins vegar 

hefur þróunarhjálp ekki alltaf verið til staðar. Þegar gefinn er gaumur að upphafi 

þróunarhjálpar kemur margt áhugavert í ljós og raunin er sú að ekki er langt síðan 

hugmyndafræðin um þróunarhjálp kom til sögunnar. 

 Fjórum árum eftir seinni heimstyrjöldina, eða árið 1949, hélt Harry S. Truman 

innsetningarræðu sína til forsetaembættis Bandaríkjanna, þar sem hann staðhæfði að sá 

dagur markaði ekki aðeins upphaf nýrrar stjórnar heldur einnig upphaf tíma sem gæti orðið 

afgerandi fyrir heiminn.2 Í ræðunni notaði hann orðið „underdeveloped“ eða „vanþróuð“ 

um fátækari svæði. Það hafði mikil áhrif á orðræðuna í heiminum, því talað var í auknum 

mæli um þróuð og vanþróuð ríki og út frá því styrktist hugmyndin um tilvist „vanþróaðra 

ríkja“.3 Miklar hugmyndafræðilegar breytingar áttu sér stað á þessum tíma. 

Stjórnmálafræðingurinn Jón Ormur Halldórsson nefnir í bók sinni Þróun og þróunaraðstoð 

að tvennt hafi skipt mestu máli fyrir Vesturlönd á þessum tíma: annarsvegar að hamla 

                                                
2 C-SPAN, „President Truman 1949 Inauguration,“ myndband, 17:54, 14. janúar 2009, sótt 12. október 2015 
á www.youtube.com/watch?v=PXE-u4WanMI. 
3 Kristín Loftsdóttir, „Stórhuga Íslendingar: Forsaga og upphaf íslenskrar þróunarsamvinnu,“ Stjórnmál & 
stjórnsýsla 7, 2 (febrúar 2011): bls. 307–325, 8. september 2014 á 
http://www.irpa.is/article/view/1141/pdf_231, bls. 310. 
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útbreiðslu kommúnismans – og þar með að vernda heimsverslun og efnahagslega 

hagsmuni Vesturlanda – og hinsvegar að vinna að uppbyggingu þeirra Evrópuríkja sem 

lágu í rúst. Jón Ormur segir að þróunaraðstoð hafi orðið að meginatriði í báðum þessum 

stefnumálum.4 Á Íslandi hófst opinbert þróunarstarf ríkisins þó ekki fyrr en árið 1971.5 Í 

grein sinni „Stórhuga Íslendingar: Forsaga og upphaf íslenskrar þróunarsamvinnu“, í 

vefritinu Stjórnmál og stjórnsýsla, leggur mannfræðingurinn Kristín Loftsdóttir áherslu á 

að „áhugi Íslendinga á þátttöku Íslands í alþjóðlegri þróunarsamvinnu fól í sér hugmyndir 

um hlutverk Íslands í samfélagi þjóðanna.“6 Forsendur fyrir upphafi þróunarhjálpar voru 

því þær, bæði hérlendis og í öðrum ríkjum hins vestræna heims, að styrkja átti stöðu 

Vesturlanda í alþjóðasamhengi, og hafði sú hugmynd mótandi áhrif á uppbyggingu og 

hugsunarhátt innan þróunarstarfs. 

 Hjálparsamtök óháð hinu opinbera kerfi kallast frjáls félagasamtök.7 Slík samtök 

hafa oft meiri möguleika á að vinna nánar með almennum borgurum og hafa öðruvísi 

aðgang að samfélögum en opinberar þróunarsamvinnustofnanir.8 Til að mynda er jafnan 

auðveldara fyrir þau að vera gagnrýnin á ríkjandi fyrirkomulag. Fjöldi frjálsra 

félagasamtaka skiptir þúsundum í heiminum9 og þau eru sífellt þýðingarmeiri. Nokkur slík 

samtök eiga gott samstarf við utanríkisráðuneytið á Íslandi10 á meðan önnur vinna að 

hagsmunagæslu, með því að veita ríkinu aðhald og þrýsta á stefnubreytingar. Frjáls 

félagasamtök geta verið allt frá því að vera litlir hópar upp í stór alþjóðasamtök á borð við 

Rauða krossinn og UNICEF. Málefni samtakanna geta verið margvísleg en þau eiga það 

sameiginlegt að starfa ekki í ágóðaskyni heldur í þágu fólks, dýra eða umhverfismála.11 

Viðfangsefni hjálparsamtaka eru því gríðarlega opin og fjölbreytt og grafískir hönnuðir 

geta beint sjónum sínum að þeim málstað sem vekur áhuga þeirra. 

                                                
4 Jón Ormur Halldórsson, Þróun og þróunaraðstoð, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1992, bls. 23. 
5 Kristín Loftsdóttir, „Stórhuga Íslendingar: Forsaga og upphaf íslenskrar þróunarsamvinnu,“ bls. 318. 
6 Kristín Loftsdóttir, „Stórhuga Íslendingar: Forsaga og upphaf íslenskrar þróunarsamvinnu,“ bls. 308. 
7 Patricia Brander, Bárbara Oliveira, Rui Gomes og fleiri, Kompás – Handbók um mannréttindafræðslu fyrir 
ungt fólk, Helga Jónsdóttir og Þórgunnur Skúladóttir þýddu, Kópavogur: Námsgagnastofnun, 2009, bls 305. 
8 Björn Dagbjartsson og Þórdís Sigurðardóttir ritstýrðu, Langtímaáætlun um verkefni ÞSSÍ 2000-2004, 
Reykjavík, Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2000, bls. 13. 
9 Patricia Brander, Bárbara Oliveira, Rui Gomes og fleiri, Kompás – Handbók um mannréttindafræðslu fyrir 
ungt fólk, bls. 305. 
10 „Frjáls félagasamtök,“ Utanríkisráðuneytið, sótt 16. október 2015 af 
http://www.utanrikisraduneyti.is/utanrikismal/throunarsamvinna/skipulag/frjals-felagasamtok. 
11 Patricia Brander, Bárbara Oliveira, Rui Gomes og fleiri, Kompás – Handbók um mannréttindafræðslu fyrir 
ungt fólk, bls. 305. 
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Grafísk hönnun 
Í lýsingu á námi í grafískri hönnun á vefsíðu Listaháskóla Íslands stendur að grafísk 

hönnun sé „allt og alls staðar.“12 Faginu er lýst sem lifandi, að það taki breytingum og sé í 

stöðugri þróun – og því sé mikilvægt fyrir grafíska hönnuði að geta lagað sig að 

breytingum og breyta sjálfir því sem þeir vilja breyta. Ennfremur kemur fram að „helsta 

leiðarljós grafískrar hönnunar [sé] að miðla. Grafískir hönnuðir miðla upplýsingum, texta, 

myndum og hvers kyns innihaldi með það að markmiði að hámarka skilning.“13 Markmið 

með námi í grafískri hönnun er því ekki að móta heila starfstétt sem er öll í sama farinu. 

Þar af leiðandi eru grafískir hönnuðir ólíkir – þeir vinna að fjölbreyttum verkefnum og eftir 

mismunandi leiðum. Í frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 8/1996, um löggildingu 

nokkurra starfsheita14 er grafískri hönnun lýst með eftirfarandi hætti: 
 

Grafísk hönnun er í stuttu máli úthugsuð, tæknileg og skapandi framkvæmd. 
Hún er ekki bara einföld framleiðsla á myndefni heldur felur grafísk hönnun í 
sér greiningu, skipulagningu og framsetningu á myndrænum lausnum í 
verkefnum sem lúta að hvers kyns samskiptum. Verkefni grafískra hönnuða eru 
mjög fjölbreytt, þ.e. umbúðir, vöru- og firmamerki, peningaseðlar, frímerki, 
auglýsingar og margt fleira.15 

 
Í þessari lýsingu virðist vera mikilvægt að ljúka ekki upptalningunni á verkefnum grafískra 

hönnuða ef litið er til orðalagsins „og margt fleira“ – og er möguleikum faggreinarinnar 

þannig haldið opnum. 

Jákvæð og neikvæð hönnun 
Grafíski hönnuðurinn Stefan Sagmeister sem rekur litla hönnunarstofu í New York, sem er 

ein af þekktustu hönnunarstofum heims um þessar mundir,16 lagði í grein sinni „How Good 

is Good“ sérstaka áherslu á að slæm hönnun gæti skaðað okkur og gert heiminn að erfiðum 

tilverustað. Hann benti á að það væri einnig slæmt þegar góð hönnun og slæmur málstaður 

færu saman. Hann notaði hakakrossinn, merki nasistanna, máli sínu til stuðnings en merkið 

naut mikillar velgengni, styrkti baráttu flokksins, hafði gríðarleg áhrif og umbreytti 

                                                
12 „Námið,“ Listaháskóli Íslands, sótt 17. október 2015 á http://lhi.is/namid/honnun-og-arkitektur/grafisk-
honnun/namid. 
13 „Námið.“ 
14„Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 8/1996, um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í 
tækni- og hönnunargreinum, með síðari breytingum,“ Alþingi, sótt 12. október 2015 á 
http://www.althingi.is/altext/132/s/0690.html.  
15 „Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 8/1996, um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í 
tækni- og hönnunargreinum, með síðari breytingum.“ 
16 „Stefan Sagmeister,“ Design Museum, sótt 2. október 2015 á 
http://design.designmuseum.org/design/stefan-sagmeister. 
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heiminum en skaðaði hann að sama skapi verulega.17 Grafískir hönnuðir miðla 

upplýsingum og þær upplýsingar geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif fyrir einstaklinga og 

samfélög. Þar af leiðandi getur hönnun bæði verið notuð á góðan eða slæman hátt. Hvort 

sem hönnuðurinn tekur afstöðu til þeirrar hugmyndafræði sem býr að baki þess sem hann 

hannar eða miðlar, eða ekki, dregur það ekki úr þeim áhrifamætti sem verk hans hafa. Ég 

tel að hönnuðurinn geri sér aðeins grein fyrir áhrifum verka sinna ef hann kynnir sér 

viðfangsefnið gaumgæfilega. 

 Hönnuðurinn Sóley Stefánsdóttir skrifaði greinina „Hannaður heimur, 

hugmyndafræði og kyn,“ fyrir tímaritið Mæna sem gefið var út af nemendum í grafískri 

hönnun við Listaháskóla Íslands árið 2011. Þar segir hún að hönnun sé alltaf byggð á 

einhverri hugmyndafræði hvort sem hönnuðurinn geri sér grein fyrir því eða ekki. Hún 

segir að margir hönnuðir vilji bæta heiminn og að hönnun geti verið „þæg og fylgt 

tíðaranda og hugmyndafræði hvers tíma“18 en geti líka verið „afl til breytinga, leiðandi í 

stað fylgjandi.“19 Í ljósi þess verða þeir hönnuðir sem vilja ekki fylla ómeðvitað inn í eyður 

ríkjandi hugmyndafræði að staldra við og spyrja sig spurninga um hvað sé að móta verk 

þeirra og hvort sú hugmyndafræði hafi þau áhrif sem þeir vilja ná fram, eða hvort þeir þurfi 

að brjóta sér leið út úr henni. 

Forræði og valdastefna 
Enska orðatiltækið „beggars can’t be choosers,“ er notað við ýmis misalvarleg tilfelli. 

Merking þess er að þeir sem hafi engin úrræði nema að betla geti ekki valið hvað þeir fá frá 

þeim sem gefur20 en skiptir máli hvernig hjálp er veitt? Eiga einstaklingar sem eru 

hjálparþurfi einfaldlega að vera þakklátir ef einhver býður fram aðstoð? 

 Frjálsu félagasamtökin Öryrkjabandalag Íslands hófu í september 2015 herferð til 

að fá fólk í lið með sér við að skora á stjórnvöld að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks.21 Til að hjálpa fólki að setja sig í spor þeirra sem málið varðar 

gerði Öryrkjabandalagið myndbönd byggð á sönnum atburðum úr daglegu lífi fatlaðs fólks. 

Myndböndin sýndu mismunandi stöðu öryrkja bæði vegna líkamlegrar fötlunar sem og 

andlegrar.22 Eitt þessara myndbanda sýndi unga konu í matvöruverslun. Það kom ekki fram 

                                                
17 Stefan Sagmeister, „How good is good?,“ Typoteque, 2004, sótt 3. nóvember 2015 á 
https://www.typotheque.com/articles/how_good_is_good. 
18 Sóley Stefánsdóttir, „Hannaður heimur, hugmyndafræði & kyn,“ Mæna 2011: bls. 12. 
19 Sóley Stefánsdóttir, „Hannaður heimur, hugmyndafræði & kyn,“ bls. 12. 
20 „beggar’s can’t be choosers,“ Dictionary.com, sótt 28. oktúber 2015 á 
http://dictionary.reference.com/browse/beggars-can-t-be-choosers. 
21 „Skorum á stjórnvöld,“ Öryrkjabandalag Íslands, sótt 22. september 2015 á http://www.obi.is/askorun. 
22 „Skorum á stjórnvöld.“ 
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hver fötlun hennar var. Á eftir henni gekk eldri kona. Unga konan tók upp kjötvöru og 

ætlaði sér að setja hana í körfuna sína. Eldri konan fylgdist með þessu hneyksluð á svip, 

tók af henni kjötið og á meðan hún skilaði því til baka í kælinn sagði hún: „Nei, þetta er 

alltof dýrt!“ Hún dró yngri konuna með sér í áttina að ódýrum súpupökkum og sagði: 

„Þetta er miklu praktískara. Svona súpupakkar kosta ekki neitt.“ Yngri konan leit 

skömmustuleg í kringum sig, gekk svo áfram á eftir eldri konunni niðurlút og sagði ekki 

orð.23  

 Eldri konan í þessu myndbandi tók sér það hlutverk að hjálpa þeirri yngri út frá 

sínum eigin forsendum. Hún þóttist vita betur og veitti hún yngri konunni hjálp hvort sem 

hún vildi hana eða ekki. Hún hafði ekki val. Eldri konan áleit hana hjálparþurfi og þetta var 

hjálpin sem í boði var, að því er virtist. 

 Þegar kemur að hjálparstarfi skiptir máli hvernig komið er fram við þá sem verið er 

að hjálpa og að ímynd þeirra sé meðhöndluð af virðingu. Forsendur hafa áhrif á 

hugmyndaferli og framkvæmd sem getur haft áhrif á árangur starfsins. Stór hluti af hönnun 

er að búa til eitthvað nýtt eða endurhanna eitthvað sem mætti gera betur eða öðruvísi. 

Margir hönnuðir sjá tækifæri til að nota þá skapandi hugsun sem þeir hafa tileinkað sér og 

vilja búa til nýjan heim eða endurhanna þann hluta af honum sem þarfnast umbóta. Bruce 

Nussbaum setur spurningarmerki við þessa hugsun í grein sinni „Is Humanitarian Design 

the New Imperialism?“24 í tímaritinu Fast Company. Hann segist ekki efast um ágæti 

hönnuða sem vilji í einlægni bæta heiminn og nota þekkingu sína til góðs. Aftur á móti 

veltir hann upp þeirri spurningu hvort amerískir og evrópskir hönnuðir geri gagn með því 

að koma með sínar lausnir fyrir þróunarverkefni annarra landa. Þegar Nussbaum sótti 

fyrirlestra þar sem vestrænir hönnuðir greindu frá verkefnum tengdum hjálparstörfum 

upplifði hann oftar en einu sinni mótmæli innfæddra sem leist ekki vel á að hönnuðir 

annarra landa reyndu að leysa vandamál þeirra. Hann nefndi dæmi þess þegar stjórnvöld á 

Indlandi stöðvuðu dreifingu á fartölvum sem höfðu verið sérstaklega hannaðar til að bæta 

menntun ungs fólks í landinu, af þeirri ástæðu að þeir upplifðu þetta átak sem nýja 

óviðeigandi nýlendustefnu sem hefði slæm áhrif á þá sem nú þegar bæru ábyrgð á menntun 

í landinu. Í grein sinni biður Nussbaum vestræna hönnuði um að spyrja sjálfa sig hvort 

þeirra leið sé endilega sú besta, eða hvort þeir mættu hlusta betur á þá sem byggju í þeim 

                                                
23 „Skorum á stjórnvöld.“ 
24 Bruce Nussbaum, „Is Humanitarian Design the New Imperialism?,“ Fast Company, 6. júlí 2006, sótt 23. 
september 2015 á http://www.fastcodesign.com/1661859/is-humanitarian-design-the-new-imperialism. 
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löndum sem þeir vildu bæta, læra af þeim, hefja samstarf við þá og vinna störfin út frá 

þeirra forsendum en ekki út frá sínum eigin.25 

 Hönnuðurinn Marcio Dupont skrifaði í grein sinni „Is Humanitarian Design in poor 

countries a new Imperialism?“ um viðbrögð hönnuða við grein Nussbaum. Dupont sagði 

að þeir sem unnu að þess konar verkefnum hafi farið í gegnum þrjú stig: Á fyrsta stiginu 

hafi hönnuðir komið með staðbundnar lausnir út frá alþjóðlegum hugsunarhætti. Á öðru 

stiginu hafi þeir unnið staðbundar lausnir út frá hugarfari heimamanna og farið að bera 

meiri virðingu fyrir menningarmuninum. Hann sagði frá því að sumir hönnuðir hafi gert 

sér grein fyrir því á þessu stigi hversu erfitt það væri að hanna fyrir erlenda aðila og snúið 

sér að því að leysa vandamál í sínu heimalandi. Dupont sagði að á þriðja og lokastiginu 

hafi starfið breyst á þann hátt að nú væri meira um langtímasamstarf að ræða. Hönnunin 

gangi ekki lengur út á áþreifanlega lausn heldur miði samstarfið að því að efla fólkið í 

landinu, þekkingu þeirra og færni til að leysa vandamálin frá sínu eigin sjónarhorni og út 

frá hönnunarfræðum.26 Draga má þann lærdóm af þessum greinum að hönnuðir þurfi að 

vera gagnrýnir á þær forsendur sem þeir hafi og aðferðir sem þeir noti. Þeir þurfi að vara 

sig á því að telja sig sérfræðinga í vandamálum annars fólks og spyrja heldur þeirrar 

spurningar hvort þeir einstaklingar og samfélög sem veitt er hjálp hafi þekkingu og hugvit 

sem megi efla til að leysa vandamálin á betri hátt, á hátt sem gefi rödd þeirra meira vægi.  

                                                
25 Nussbaum, „Is Humanitarian Design the New Imperialism?“ 
26 Marcio Dupont, „Is Humanitarian Design in poor countries a new Imperialism?,“ The Living Principles, 7. 
ágúst 2014, sótt 23. september 2015 á http://livingprinciples.aiga.org/is-humanitarian-design-in-poor-
countries-a-new-imperialism. 
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2. Samstarf hjálparsamtaka og hönnuða: greining á þörfinni 

UNICEF á Íslandi og Rauði kross Íslands eru frjáls félagasamtök sem eru jafnframt 

alþjóðasamtök. Ég hafði samband við starfsfólk þessara samtaka, hjá UNICEF á Íslandi tók 

ég viðtal við Sólveigu Jónsdóttur kynningarfulltrúa27 og Helgu Ólafsdóttur verkefnastjóra 

fjáröflunardeildar.28 Hjá Rauða krossi Íslands tók ég viðtal við Hildi Björk Hilmarsdóttur 

sviðsstjóra samskiptasviðs og Hjálmar Karlsson sem vinnur á neyðarvarnarsviði og er 

jafnframt verkefnastjóri Hjálparsímans 1717.29 Markmið þessara viðtala var að kanna 

hvort og hvernig grafískur hönnuður kæmi að gagni hjá samtökunum. Til samanburðar við 

sjónarmið þessara einstaklinga tók ég viðtal við grafíska hönnuðinn Öggu Jónsdóttur 

hönnunarstjóra á auglýsingastofunni PIPAR/TBWA,30 grafíska hönnuðinn Sveinbjörn 

Pálsson31 og arkitektinn Steinunni Eik Egilsdóttur32 um reynslu þeirra af samstarfi við 

hjálparsamtök. 

UNICEF á Íslandi og Rauði kross Íslands 
Í viðtölunum við starfsfólk UNICEF á Íslandi og Rauða kross Íslands komst ég að því að 

þörf samtakanna fyrir þekkingu grafískra hönnuða er mikil og fjölbreytt. Viðmælendur 

mínir voru allir sammála um að óskastaðan væri sú að hafa starfandi grafískan hönnuð 

innanhúss en sú væri ekki raunin í dag. Helga hjá UNICEF talaði um að þörfin færi 

vaxandi, og þá sérstaklega fyrir grafískan hönnuð með þekkingu á samfélags- og 

vefmiðlum.  

 UNICEF á Íslandi notar meðal annars samfélagsmiðlana Facebook, Twitter, 

Snapchat og Instagram en þeir reynast þeim betur en til dæmis sjónvarpsauglýsingar og 

blaðaauglýsingar.33 Sólveig hjá UNICEF sagði miðlun upplýsinga hafi breyst á þann hátt 

að nú sé hver sinn eigin fjölmiðill.34 Báðar eru þær Sólveig og Helga hjá UNICEF opnar 

fyrir að prófa ýmsar nýjar leiðir til miðlunar en Helga talaði um að ekki megi vanmeta þær 

                                                
27 Sólveig Jónsdóttir, höfundur tók viðtal, UNICEF á Íslandi, 13. október 2015. 
28 Helga Ólafsdóttir, höfundur tók viðtal, UNICEF á Íslandi, 9. október 2015. 
29 Hildur Björk Hilmarsdóttir og Hjálmar Karlsson, höfundur tók viðtal, Rauði krossinn á Íslandi, 5. 
nóvember 2015. 
30 Agga Jónsdóttir, höfundur tók viðtal, samskipti fóru fram í gegnum tölvupóst, 11. október 2015. 
31 Sveinbjörn Pálsson, höfundur tók viðtal, samskipti fóru fram í gegnum Messenger á Facebook, 3. 
nóvember 2015. 
32 Steinunn Eik Egilsdóttir, höfundur tók viðtal, samskipti fóru fram í gegnum tölvupóst, 12. október 2015. 
33 Helga Ólafsdóttir. 
34 Sólveig Jónsdóttir. 
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gömlu. Starfsfólk UNICEF á Íslandi eru í sífellu að búa til nýtt efni og grafískur hönnuður 

hefði þar margvísleg tækifæri til að gera gagn. Oft þarf að meðhöndla erlent efni sem þýtt 

hefur verið á íslensku, þar á meðal skýringarmyndir, og þá þurfi að nota forrit eins og 

Illustrator sem starfsfólk UNICEF á Íslandi hafi ekki kunnáttu til að nota.35 

Helga og Sólveig finna þörf fyrir hönnuði með þekkingu á skýringarmyndum og þær 

segja að það kæmi að góðum notum að geta framleitt slíkar myndir sem koma 

upplýsingum til skila á hnitmiðaðan hátt. Þær töluðu um að UNICEF taki fagnandi á móti 

grafískum hönnuðum í sjálfboðastarf þó draumastaðan væri að vera með slíkan hönnuð í 

launuðu starfi, meðal annars vegna þess að það taki tíma að setja nýjan einstakling inn í 

verkefni og hönnuðir hafi mismunandi stíl. UNICEF fer eftir alþjóðlegri stefnu í 

myndrænni framsetningu þar sem fram kemur hvernig notkun á letri, litum og ýmsu fleiru 

á að vera en þó sú stefna sé ítarleg býður hún samt sem áður upp á ákveðinn sveigjanleika. 

Oft á tíðum er UNICEF á Íslandi hins vegar ekki með skýra stefnu á samfélagsmiðlum eða 

í sinni eigin litanotkun, það fer gjarnan eftir persónlegum áherslum og hafa þau verið að 

prófa sig áfram hérlendis.36 37  

 Hildur Björk Hilmarsdóttir hjá Rauða krossi Íslands talaði um að þau noti 

Facebook langmest. Hún nefndi dæmi um að þar hafi fylgjendur aukist úr sex þúsund í 

tæplega nítján þúsund frá janúar 2014. Rauði krossinn notar aðra samfélagsmiðla eins og 

Twitter og Instagram einnig, en í minni mæli. Hjálmar Karlsson sagði að virkja megi betur 

aðra miðla og segist eingöngu nota samfélags- og vefmiðla þegar kemur að eigin 

verkefnum (hjálparsímanum 1717). Starfsfólk Rauða krossins notar fleiri miðla þegar 

birtingarstyrkir fást en samfélagsmiðlar fái alla jafna mun meira vægi hjá þeim en aðrir. 

Hildur talaði um að myndagagnagrunnur Rauða krossins á Íslandi sé ekki nógu góður, það 

vanti fleiri og betri myndir til að geta nýtt í kynningarefni. Hildur og Hjálmar sáu bæði 

kosti þess að vera með grafískan hönnuð í starfi innanhúss vegna þess að ýmis verkefni 

geri ekki boð á undan sér, en undirstrikuðu þó að sjálfboðaliðar komi vissulega að gagni. 

Hildur nefndi sem dæmi ýmis verkefni sem rætt hafi verið um en ekki tekist að 

framkvæma. Hún talaði m.a. um að vilji sé fyrir því að hanna merki fyrir verkefnið 

Mannvinir og að uppfæra þurfi gamalt skráningarkerfi fyrir sjálfboðaliða. Verkefni Rauða 

krossins eru verulega fjölbreytt og sjálfboðaliðar koma að auki með hugmyndir að 

                                                
35 Helga Ólafsdóttir. 
36 Helga Ólafsdóttir. 
37 Sólveig Jónsdóttir. 
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verkefnum og fjáröflunum. Í þessu skapast þörf fyrir kynningarefni þar sem þekking 

grafísks hönnuðar kæmi að góðum notum.38 

Bæði UNICEF á Íslandi og Rauði kross Íslands hafa verið í samstarfi við 

hönnunarteymi á auglýsingastofum í umfangsmeiri verkefnum. Hildur og Hjálmar hjá 

Rauða krossinum töluðu um að í slíkum verkefnum verði þau að starfa með 

auglýsingastofum. Þau sögðu samstarfið hafa reynst mjög vel, að hönnunarteymið sé með 

frjóan mannskap og vinni faglega.39 Helga hjá UNICEF talaði um að þau leiti til 

auglýsingastofa og auglýsingastofur leiti til þeirra ef starfsfólk langi til að taka að sér 

öðruvísi verkefni.40 

Samstarf við hjálparsamtök: reynsla fagaðila úr hönnunargeiranum 
Grafíski hönnuðurinn Agga Jónsdóttir, hönnunarstjóri á auglýsingastofunni 

PIPAR/TBWA, hefur unnið að ýmsum verkefnum fyrir hjálparsamtök, til að mynda fyrir 

frjálsu félagasamtökin Á allra vörum og Barnaheill. Í viðtali höfundar við Öggu41 sagði 

hún að PIPAR/TBWA taki að sér verkefni að beiðni hjálparsamtaka en stundum hafi 

starfsfólk auglýsingastofunnar frumkvæði að verkefnum ef þeir fá góða hugmynd fyrir 

ákveðin hjálparsamtök. Hún talaði um að þau fái mun meira frelsi í verkefnum þar sem þau 

gefi vinnuna sína og verkefni fyrir hjálparsamtök séu mest gefandi verkefni sem þau vinni 

að. Hún sagði að sem hönnuðir fái þau jafnframt mikið út úr því að vinna með eigin 

hugmynd og útkoman verði þá oft sterkari. Hugmyndavinnunni lýsti hún á eftirfarandi 

máta:  
 

Við byrjum á að fá að vita málstaðinn sem á að styðja. Fyrsti fundurinn er yfirleitt 
með leikstjórum líka en ekki alltaf. Þá hendum við hugmyndum á milli svona til að 
byrja þetta. Næst kemur rannsóknarvinna um málefnið og fleiri hugmyndafundir 
inni á teiknistofu. Við hittum svo leikstjóra og stillum strengi okkar saman, gerum 
kynningu og kynnum hugmyndir okkar í sameiningu.42 

 
Agga sagði að þau leiti leiða til að ná hámarksárangri og mismunandi leiðir séu farnar eftir 

því málefni sem verið er að styðja hverju sinni. Hún talaði um að þau vinni út frá eigin 

hugmyndafræði en þó með viðskiptavininn í fyrsta sæti. Hún sagði samstarfið við 

hjálparsamtökin hafi reynst mjög vel. Í grunninn sagði hún hjálparsamtök helst þurfa hjálp 

við að einfalda skilaboð svo almenningur skilji hratt og vel; margir vilji segja of mikið eða 

                                                
38 Hildur Björk Hilmarsdóttir og Hjálmar Karlsson. 
39 Hildur Björk Hilmarsdóttir og Hjálmar Karlsson. 
40 Helga Ólafsdóttir. 
41 Agga Jónsdóttir. 
42 Agga Jónsdóttir. 
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frá öllu. Agga sagði til að ná til fólks í dag þurfi skilaboðin að vera mjög hnitmiðuð vegna 

almenns áreitis í lífi fólks. Hún sagði að flestar herferðir sem hannaðar séu fyrir 

hjálparsamtök vinni mikið með tilfinningar fólks og þau gangi sífellt lengra til að snerta 

við fólki. Hún sagðist vera ánægð með árangur þeirra á þessum vettvangi en hönnuðir þurfi 

að passa sig að taka mið af breyttum miðlum og aðlaga sig að aðstæðum.43 

Grafíski hönnuðurinn Sveinbjörn Pálsson hefur tekið að sér að hanna 

vefauglýsingar fyrir safnanir UNICEF á Íslandi. Hann sagði starfsfólk hjálparsamtakanna 

hafa verið mjög opið gagnvart nálgun hans á verkefnið þó verkefnið hafi verið að þeirra 

beiðni. Hann talaði um að mikilvægt sé fyrir hjálparsamtök að gefa hönnuðum lausan 

tauminn þ.e.a.s. gefa þeim frelsi í verkefnum sem þeir taki að sér en passa um leið velja 

hönnuði sem vinna vel með slíkt frelsi.44 

 Arkitektinn Steinunn Eik Egilsdóttir hefur þónokkra reynslu af því að starfa við 

hjálparstörf í gegnum sitt fag. Í dag starfar hún í Ghana. Í frítíma sínum starfar hún með 

frjálsu félagasamtökunum Architecture Sans Frontieres eða Arkitektar án landamæra. Hún 

kynntist samtökunum þegar hún var stödd í Ghana árið 2013 þar sem hún vann óbeint að 

hjálparstarfi og skipulagði til að mynda málþing þar sem rætt var um hvernig hönnuðir 

gætu aðstoðað þá sem væru lægst settir. Hún talaði um að þörfin fyrir alls kyns hönnuði og 

fólk með frjóa hugsun geti gert gagn í hjálparstarfi. Hún sagði að reynslan hafi breytt 

hugsunarhætti hennar, hún sé nú mun lausnamiðaðri og opnari fyrir mismunandi leiðum og 

frumlegum lausnum. Steinunn sagði að mikilvægast væri að muna að vera auðmjúkur. 

Hönnuðir þurfi að forðast að tala sem sérfræðingar í heimkynnum og lífi annarra. Hún 

talaði um að það þurfi að hafa beri í huga að það taki langan tíma að skilja aðstæður sem 

maður hafi ekki upplifað sjálfur. Steinunn sagði að þörfin fyrir grafíska hönnuði í Ghana 

fælist helst í því að aðstoða nýsköpunarfyrirtæki að koma sér á framfæri eða aðstoða ungt 

fólk með markaðs- og kynningarefni.45 

 Samtal og samstarf þessara hönnuða við hjálparsamtök hafa reynst vel en Agga og 

Sveinbjörn taka það sérstaklega fram að frelsi í verkefnum sé mikilvægt atriði til að ná sem 

bestum árangri í að nýta þá skapandi hugsun sem hönnuðir hafi tileinkað sér. Steinunn Eik 

undirstrikar aftur á móti að mikilvægt sé fyrir hönnuði að taka sér tíma til að skilja 

aðstæður þeirra sem verið er að hjálpa, ennfremur sýna auðmýkt í nálgun þessara verkefna. 

Sólveig hjá UNICEF tók fram að þróunaraðstoð væri að breytast á þann veg að ekki væri 

                                                
43 Agga Jónsdóttir. 
44 Sveinbjörn Pálsson. 
45 Steinunn Eik Egilsdóttir. 
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lengur um þróunaraðstoð að ræða heldur þróunarsamvinnu.46 Þennan hugsunarhátt mætti 

eflaust leggja áherslu á í samstarfi milli hjálparsamtaka og grafískra hönnuða því samtal og 

samstarf virðist vera mikilvægt atriði til að ná hámarksárangri í hjálparstarfi. 

                                                
46 Sólveig Jónsdóttir. 
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3. Birtingarmyndir 

Í greiningu minni á hagnýtingu grafískrar hönnunar í samstarfi við hjálparsamtök beindu 

fræðigreinar annars vegar og viðmælendur mínir hinsvegar sjónum mínum að 

birtingarmyndum þess efnis sem notað er í kynningarefni og auglýsingar. Í ljós kom að um 

er að ræða málaflokk sem er umfangsmikill og mikilvægt er að gera grein fyrir þeirri 

umræðu sem á sér stað um þessar mundir. 

Birtingarmynd neyðar: að sýna fólki virðingu 
 

 
Mynd 1. Fólk með Sirrý safnar heimsforeldrum, stöðuuppfærsla UNICEF á Íslandi á Facebook 2005. 

Sólveig Jónsdóttir hjá UNICEF talaði um að starfsfólk á auglýsingastofum sýni frábært 

viðmót en hins vegar hafi hún lent í því að ólíkur hugsunarháttur um viðfangsefnið hafi 

truflað samstarfið. Um væri að ræða gamlan og nú nýrri stíl þegar kemur að 

birtingarmyndum hjálpar og þeirra sem þarfnist hennar. Sem dæmi um gamla háttinn 

nefndi hún ljósmynd sem UNICEF á Íslandi birti á Facebook árið 2005 (sjá mynd 1) sem 

sýndi ljóshærða konu sem hélt á söfnunarnúmeri, með úr á hendinni og fátækrahverfi í 

bakgrunni.47 Á myndinni stóðu síðan sjö börn frá Kenýa í kringum konuna.48 Sólveig 

                                                
47 Sólveig Jónsdóttir. 
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sagðist vera á móti því að láta erlend börn halda á skilaboðum á íslensku, því þar með sé 

verið að taka frá þeim þeirra eigin rödd. Hún sagði að ekki hafi allir þetta sama sjónarmið 

og þeir sem noti þessa aðferð séu gjarnan að leitast við að skapa kunnugleika í framandi 

aðstæðum. Að hennar mati er í raun ekki verið að brúa bil með þessu heldur að auka það 

með því að tala fyrir einstaklingana og leggja áherslu á hve mikill munur sé á milli þeirra 

sem þurfi aðstoð og þeirra sem geti hjálpað. Hún nefndi líka dæmi þess að áður fyrr hafi 

ljósmyndir verið notaðar í fjáröflunum hjálparsamtaka af börnum sem eru við dauðans dyr 

og með útréttar hendur að biðja um mat. Hún hefur mjög sterka skoðun á því að börn fái að 

halda virðingu sinni og séu ekki sýnd í svo viðkvæmu ástandi. Hún lítur svo á að það sé 

sjálfsagt mál að hjálpa börnum í neyð og þau eigi ekki að þurfa að vera með útréttar hendur 

í biðjandi stellingum.49  

Lýsing Kristínar Loftsdóttur á myndum sem notaðar voru í herferð frá árinu 1964 

endurspegla þennan gamla tíma sem Sólveig talaði um. Kristín sagði að þar megi sjá 

„myndir af „hvítum“ Bandaríkjamönnum að störfum með „þurfandi þjóðum“ og einnig 

myndir af litlum vannærðum börnum með tómar skálar og biðjandi augu.“50 Aftur á móti 

sagði Sólveig að það þurfi að höfða til ákveðinna tilfinninga, það þurfi að gera án þess að 

fara yfir strikið sem sé vandmeðfarið. Myndirnar þurfi að sýna að ástandið sé slæmt en að 

hægt sé að hjálpa og Sólveig nefndi þá að mikilvægt sé að sýna einnig árangur.51  

UNICEF vinnur eftir ströngum reglum þegar kemur að myndanotkun en starfsfólk 

samtakanna taka myndirnar ásamt því að skrá sögurnar að baki þeirra. Í öllum tilfellum er 

fengið leyfi til að birta myndirnar og í sumum tilfellum er nöfnum einstaklinganna breytt 

til verndunar. Sólveig minntist á mynd sem UNICEF birti á Facebook árið 201452 sem 

sýndi nýja hugsunarháttinn (sjá mynd 2). Hún sagði að fréttamiðlar hafi í sífellu verið að 

segja frá neyð sýrlenskra flóttamanna og að þá sé hætt við því að fólki fallist hendur. Á 

myndinni stóð hins vegar tveggja ára strákur frá Sýrlandi sem hafði þurft að flýja heimili 

                                                                                                                                              
48 UNICEF á Íslandi, „Fólk með Sirrý safnar heimsforeldrum,“ stöðuuppfærsla á Facebook, september 2005, 
sótt 13. október 2015 á https://www.facebook.com/284005976423/posts/10150723427171424. 
49 Sólveig Jónsdóttir. 
50 Kristín Loftsdóttir, „Stórhuga Íslendingar: Forsaga og upphaf íslenskrar þróunarsamvinnu,“ bls. 316. 
51 Sólveig Jónsdóttir. 
52 UNICEF á Íslandi, „Omar er 2 ára og hefur, ásamt milljónum annarra barna, neyðst til að yfirgefa heimili 
sitt vegna átakanna í Sýrlandi. Hann er líka eitt þeirra barna sem hafa fengið vetrarföt frá UNICEF og er hér 
kappklæddur í hlýju fötin sín,“ stöðuuppfærsla á Facebook, september 2014, sótt 13. október 2015 á 
https://www.facebook.com/unicefisland/photos/a.302597566423.184876.284005976423/1015299729965142
4/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-arn2-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash2%2Ft31.0-
8%2F10834944_10152997299651424_2281509004205200670_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent
-arn2-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-ash2%2Ft31.0-
8%2Fs960x960%2F10834944_10152997299651424_2281509004205200670_o.jpg&size=1365%2C204 
8&fbid=10152997299651424. 
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sitt vegna stríðsátaka, en hann var klæddur í ný vetrarföt frá UNICEF. Sólveig benti á að 

slíkar myndir sýni börnum virðingu og sýni um leið árangur starfsins.53  

 
Mynd 2. Strákur frá Sýrlandi, stöðuuppfærsla UNICEF á Íslandi á Facebook 2014. 

Áskorun á „birtingarmynd hjálpar“ 
Eins og áður hefur komið fram byggist öll hönnun á einhverri hugmyndafræði. Þar eru 

auglýsingar og birtingarmyndir af þörfinni fyrir hjálp á vegum hjálparsamtaka engin 

undartekning. Árið 2012 fór félag nemenda og fræðimanna í Noregi af stað með herferð til 

að bjóða ríkjandi hugmyndafræði og staðalímyndum byrginn. Þessi herferð vakti mikla 

athygli og hefur opnað umræðuna um birtingarmyndir einstaklinga og hópa í auglýsingum 

fyrir fjáraflanir hjálparsamtaka. Félagið ber nafnið Studentenes og Akademikernes 

Internasjonale Hjelpefond en notar skammstöfunina SAIH.54 Félagið sér um fjölda 

verkefna, meðal annars hefur það unnið í mörg ár með þemað „our image of the south“ eða 

„ímynd okkar af suðrinu.“55 Það verkefni bendir á að of-einfölduð birtingarmynd getur 

hindrað þróun í því landi sem kastljósinu er beint að. Þar af leiðandi eiga hjálparsamtök 

það á hættu að vinna gegn markmiðum sínum ef þau gefa of óljósa og einfaldaða mynd af 

                                                
53 Sólveig Jónsdóttir. 
54 „Who we are,“ SAIH, sótt 13. október 2015 á https://saih.no/english/who-we-are. 
55 „Information,“ SAIH, sótt 13. október 2015 á https://saih.no/english/our-work/information. 
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orsökum vandans. Félagið vill stuðla að fjölbreyttari upplýsingagjöf.56 Í herferð þeirra 

sneru þau dæminu við: SAIH skáldaði frjáls félagasamtök og bjó til myndband sem skýrði 

frá markmiðum þess, sem var að Afríka hjálpaði Norðmönnum að halda á sér hita. Þessi 

samtök fengu heitið Africa for Norway eða Afríka stendur með Noregi en herferðin fékk 

nafnið Radi-Aid. Myndbandið byrjaði á þann hátt að rappari að nafninu Breezy V útskýrði 

markmið starfsins á eftirfarandi máta: 
 

Ég er í rauninni að safna liði til að sameina fólk í Afríku á þessum neyðartímum þar 
sem þörfin er mikil í Noregi, til að aðstoða Norðmenn. Margir gera sér ekki grein 
fyrir ástandinu þar núna, það er eiginlega jafn slæmt og fátækt ef þú spyrð mig. 
Sólskin fær fólk til að brosa. Fólk lítur ekki framhjá fólki sem sveltur, af hverju 
ættum við að líta framhjá fólki sem er kalt? Kal drepur líka. Afríka, við þurfum að 
leggja okkar af mörkum fyrir hönd Noregs. Við þurfum að safna ofnunum okkar 
saman, senda þá til Noregs og breiða út hlýju, birtu og bros.57 58 

 
Myndbandið sýndi verulega einfaldaða mynd af Noregi. Fram kom að fólk þar í landi væri 

að frjósa og þyrfti nauðsynlega á ofnum að halda ætti það að lifa af. Myndskeiðin sem 

sáust voru aðeins tekin í slæmu vetrarveðri þar sem fólk var meðal annars úti í miklum 

kulda, að moka frá húsum sínum eða vaða risastóra vatnspolla. Ef þetta væri eina myndin 

sem fólk fengi af Noregi gæfi það landinu ímynd sem er verulega frábrugðin 

raunveruleikanum, og í raun ofur einfölduð og ósönn ímynd. 

Anja Bakken Riise formaður SAIH árið 2013 sagði að við gerð myndbandsins hafi 

samtökin reynt að fá leyfi frá norskri sjónvarpsstöð til að nota myndskeið af norskum 

börnum að leik í köldu vetrarveðri. SAIH fékk ekki leyfið vegna siðferðisreglna sem 

sjónvarpstöðin vann eftir um notkun á myndefni af börnum.59 Þetta vekur mann til 

umhugsunar, því myndir af börnum úr fátækari löndum eru mikið notaðar í kynningarefni 

og fjáröflunarauglýsingar. Aftur á móti hafa mörg samtök strangar reglur þegar kemur að 

slíkum myndum og birta meðal annars ekki myndir án leyfis foreldra. Í kjölfar birtingar 

myndbandsins árið 2013 stofnaði SAIH það sem nú er orðin árleg verðlaunaafhending fyrir 

herferðir hjálparsamtaka. Veitt eru verðlaunin Golden Radiator Award eða Gullofninn fyrir 

                                                
56 „Information.“ 
57 Þýðing höfundar úr ensku: „I’m basically heading up a team that’s getting Africans together in this time of 
need for Norway. You know – helping them out. A lot of people aren’t aware of what’s going on there right 
now, it’s kind of just as bad as poverty if you ask me. Sunlight puts smiles on people’s faces. People don’t 
ignore starving people so why should we ignore cold people? Frostbite kills too. Africa, we need to make a 
difference in Norway. We need to collect our radiators, ship them over there and spread some warmth, spread 
some light and spread some smiles.“ 
58 SAIH Norway, „Africa For Norway - New charity single out now!,“ myndband, 3:44, 16. nóvember 2012, 
sótt 12. október 2015 á https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k. 
59 SAIH Norway, „The Rusty Radiator Award Ceremony 2013,“ myndband, 3:07:20, 10. desember 2013, sótt 
15. október 2015 á https://www.youtube.com/watch?v=uQDuObarB5Y. 
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þá herferð sem notar vel heppnaða og skapandi leið í herferð sinni, og þá eru einnig veitt 

skammarverðlaunin Rusty Radiator Award eða Ryðgaði ofninn fyrir þá sem nota mestu og 

verstu staðalímyndirnar. Markmið verðlaunaafhendingarinnar er annars vegar að bjóða 

almenningi að taka þátt í umræðunni, því hver sem er getur tilnefnt herferðir, og hins vegar 

að finna betri leiðir til að hafa áhrif á fólk án þess að skaða ímynd einstaklinga sem þurfa á 

hjálp að halda.60 Við verðlaunaafhendinguna sjálfa fara fram umræður um hvaða 

birtingarmyndir hafi jákvæð áhrif og hverjar hafi neikvæð áhrif. 

Draga má lærdóm af þessari umræðu. Þær aðferðir og birtingarmyndir sem hönnuðir, 

í þágu hjálparsamtaka, skapa af einkstaklingum og samfélögum hafa ekki aðeins áhrif á 

velgengni fjáraflana, heldur einnig áhrif á ímynd þeirra einstaklinga og hópa sem samtökin 

vilja hjálpa. Einstaklingar eða hópar geta þannig fengið á sig sanna eða ósanna ímynd í 

hugum fólks sem getur í kjölfarið hjálpað við uppbyggingu eða verið skaðlegt fyrir 

málstaðinn.  

  

                                                
60 „The Radiator Awards 2015,“ Rusty Radiator Awards, sótt 12. október 2015 á 
http://www.rustyradiator.com. 
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Niðurlag 

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að svara spurningunni hvaða þættir skipta máli fyrir 

grafíska hönnuði að hafa í huga sem vilja nota þekkingu sína í þágu hjálparsamtaka og 

hvaða þekking á sviði grafískrar hönnuðar gæti komið að gagni. Í fyrsta kafla gerði ég 

grein fyrir uppruna opinbers þróunarstarfs og frjálsum félagasamtökum. Þar fjallaði ég um 

þann möguleika sem samstarf þeirra við grafíska hönnuði getur boðið upp á. Þar kom í ljós 

að viðfangsefni hjálparsamtaka eru gríðarlega fjölbreytt, grafískir hönnuðir geta því beint 

sjónum sínum að þeim málstað sem vekur áhuga þeirra en það kemur sér vel í starfstétt þar 

sem hönnuðir eru ólíkir, hafa áhuga á fjölbreyttum verkefnum og vinna eftir mismunandi 

leiðum. Hönnuðir þurfa hins vegar að vera gagnrýnir á þær forsendur og aðferðir sem þeir 

nota og þurfa að forðast að telja sig sérfræðinga í vandamálum annars fólks. Í öðrum kafla 

greindi ég viðtöl sem ég tók við starfsfólk hjálparsamtakanna UNICEF á Íslandi og Rauða 

kross Íslands sem og við hönnuðina Öggu Jónsdóttur, Sveinbjörn Pálsson og arkitektinn 

Steinunni Eik Egilsdóttur. Þar kom fram að þörfin fyrir grafíska hönnuði á vegum 

hjálparsamtaka fer vaxandi á Íslandi. Mikill áhugi er á samstarfi og starfsfólk 

hjálparsamtakanna hafa trú á að ráðning grafískra hönnuða geti verið lykilþáttur í því að 

skapa árangursríkar herferðir og að bættri upplýsingamiðlun í hjálparstarfi. Agga og 

Sveinbjörn lögðu áherslu á að frelsi í verkefnum sé mikilvægt atriði til að ná sem bestum 

árangri til að nýta þá skapandi hugsun sem hönnuðir hafi tileiknað sér og Steinunn sagði 

mikilvægast að muna að vera auðmjúkur í verkefnum á vegum hjálparsamtaka. Í þriðja 

kafla fjallaði ég svo um birtingarmyndir hjálpar og breytingar á því sem teljast eðlilegar 

birtingarmyndir neyðar og hjálpar. Þær birtingarmyndir sem hönnuðir skapa af 

einstaklingum og samfélögum í verkum sínum hafa ekki aðeins áhrif á árangur fjáraflana 

heldur hafa þær ennfremur áhrif á ímynd einstaklinga og hópa sem samtökin vilja hjálpa. 

Út frá birtingarmyndum fá einstaklingarnir eða hóparnir á sig sanna eða ósanna ímynd sem 

getur í kjölfarið hjálpað við uppbyggingu eða verið skaðlegt fyrir málstaðinn. 

Ég tel það mikilvægasta fyrir grafíska hönnuði sem vilja nota þekkingu sína í þágu 

hjálparsamtaka sé að hafa í huga að hönnun getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif. Öll 

hönnun byggist á einhverri hugmyndafræði og hvort sem hönnuðurinn tekur afstöðu til 

hugmyndafræðinnar sem býr að baki því sem hann miðlar, eða ekki, hefur 

hugmyndafræðin áhrif á þann boðskap sem verkin bera. Því er mikilvægt að kynna sér vel 

uppruna viðfangsefnisins, þá umræðu sem er í gangi og einstaklingana og samfélögin sem 

um ræðir, til að geta gefið sanna mynd af orsökum vandans. Það er því mikilvægt fyrir 
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hönnuði að gefa sér tíma til að skilja aðstæður þeirra sem verið er að hjálpa og sýna 

auðmýkt í nálgun sinni á verkefni á vegum hjálparsamtaka. Hönnuðir ættu ennfremur að 

leitast við að gefa rödd þeirra sem eru hjálparþurfi vægi og virðingu, og efla samstarf 

frekar en einhliða aðstoð. Samtal og samstarf eykur líkurnar á hámarksárangri í 

hjálparstarfi hvort sem um er að ræða samstarf við einstaklinga sem eru hjálparþurfi eða 

samstarf hönnuða og starfsfólks hjálparsamtaka. Grafískir hönnuðir koma bæði að gagni í 

beinu persónulegu samstarfi við hjálparsamtök og í hönnunarteymum á vegum 

auglýsingastofa í umfangsmeiri herferðum. Sú þekking á sviði grafískrar hönnunar sem 

kemur að gagni í verkefnum á vegum hjálparsamtaka er fyrst og fremst sú þekking 

grafískra hönnuða á að miðla og hámarka skilning á upplýsingum. Jafnframt er hönnun 

vissulega afl sem hægt er að nýta til að brjótast út úr hugmyndafræði fyrri ára, ef þess er 

þörf. Sú þekking sem lögð hefur verið áhersla á að komi að gagni er þekking á samfélags- 

og vefmiðlum sem og skýringarmyndum. Því er einnig mikilvægt fyrir grafíska hönnuði að 

kunna að einfalda skilaboð og hafa skýrar hugmyndir. 

Í framhaldi af þessari ritgerð velti ég því fyrir mér hvort íslenskir hönnuðir taki þátt 

í umræðunni sem á sér stað um þessar mundir, um jákvæðar og neikvæðar birtingarmyndir 

einstaklinga og samfélaga sem eru hjálparþurfi. Ég velti því einnig fyrir mér hvort íslenskir 

hönnuðir geri sér grein fyrir aukinni þörf hjálparsamtaka fyrir aðstoð grafískra hönnuða og 

hvort almennur áhugi sé hjá hönnuðum fyrir frekari þátttöku í þessum verkefnum. 

Ennfremur tel ég að auka mætti umræðu um slík verkefni með það að markmiði að stuðla 

að framþróun grafískrar hönnunar á sviði hjálparstarfa.  
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