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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um auglýsingar sem ætlað er að hafa áhrif á hegðun 

neytandans, þ.e. auglýsingar sem ekki eru gerðar til að selja tiltekna vöru, heldur framkalla 

hughrif og verður athyglinni eingöngu beint að nokkrum sérvöldum auglýsingum sem tengjast 

umferð. Þessar tegundir auglýsinga hafa verið nefndar „almannaheillaauglýsingar“ og var sá 

flokkur auglýsinga nánast óþekktur fyrir árið 1968 en segja má að eftir gildistöku hægri 

umferðar þann 26. maí það ár hafi fyrst aðeins farið að bera á slíkum auglýsingum í 

fjölmiðlum. Hér verður aðallega fjallað um tvær sjónvarps/kvikmyndaauglýsingar sem 

tengjast umferð og er ætlað að breyta, eða hafa áhrif á, hegðun fólks í umferðinni. Einnig 

verður skoðuð athyglisverð auglýsingaherferð fyrir blöð og tímarit sem sló tóninn hvað varðar 

tilfinningaþrungnar auglýsingar. Fjallað verður lauslega um upphaf almannaheillaauglýsinga í 

umferð hér á landi, tegund auglýsinga m.t.t. aðstæðna í samfélaginu hverju sinni, hvaða 

markhópum þeim er beint að, kynjahlutföllum, útfærslu og hugmyndafræði og hvernig þær 

endurspegla samfélagið á hverjum tíma. Þá verða tekin dæmi af auglýsingum sem hafa vakið 

ótta eða óhugnað og í sumum tilfellum verið bannaðar. Að lokum verður reynt að skoða hvort 

slíkar auglýsingar hafi áhrif á fólk þannig að hegðun þess breytist til betri vegar í umferðinni. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formálsorð 

Lítið hefur verið fjallað um almannaheillaauglýsingar hér á landi. Öflun heimilda reyndist því 

erfið og ber ritgerðin þess merki. Nokkrar auglýsinganna, sem hér eru til umfjöllunar, eru ekki 

geymdar miðlægt. Allar myndirnar úr herferðinni Akstur er dauðans alvara fann ég á 

timarit.is. Myndirnar í herferðinni  Sýndu þroska – aktu eins og maður eru til í eigu höfundar, 

utan nokkurra sem ég fann í tímariti Vátryggingafélags Íslands.  

Sumar eldri auglýsingarnar, s.s. auglýsingin með Helga Tómassyni og smáauglýsingarnar sem 

birtast saman á einni síðu, eru í einkaeigu Óla H. Þórðarsonar og nálgaðist ég úrklippusafn 

eftir hans ábendingu á Þjóðskjalasafninu.  Myndin af Helga Tómassyni er á plakati og 

auglýsandinn er Umferðarráð. Óli afhenti safninu allt úrklippusafn sitt en þegar ég skoðaði 

það hafði ekki enn verið gengið frá þessum gögnum á safninu og því erfitt að vísa í heimildir 

á hefðbundinn hátt. Ég leitast  því við að rita meiri upplýsingar en minni í neðanmálsgreinum. 

Nokkur hluti ritgerðarinnar er skrifaður af eigin þekkingu á almannaheillaauglýsingum í 

umferð. Ég vann stóran hluta starfsævi minnar við einhvers konar forvarnir sem tengjast 

umferð; fyrst sem lögreglumaður og síðar sem forvarna- og öryggismálafulltrúi VÍS. Þá 

starfaði ég um árabil hjá Umferðarráði. Þær auglýsingar sem ég fann miðlægar á netinu vísa 

ég  til með hlekk. Útlistanir og skýringar á myndmáli herferðarinnar Akstur er dauðans 

alvara, eru unnar eftir túlkun og fagráðgjöf frá Ólöfu Þorvaldsdóttur, auglýsingahönnuði 

herferðarinnar.  Sýndu þroska – aktu eins og maður og Heppinn, eru mínar. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum, Sif Ríkharðsdóttur, fyrir góða leiðsögn og gagnlegar athugsemdir.  

Sérstakar þakkir fær Ólöf Þorvaldsdóttir fyrir upplýsingagjöf og faglegar ábendingar en hún 

var hugmyndasmiður og stjórnandi herferðarinnar Akstur er dauðans alvara. Auk þess þakka 

ég Óla H. Þórðarsyni fyrir aðgang að einkasafni sínu og yfirlestur og Ólínu Þorvarðardóttur 

og Helgu Eysteinsdóttur, fyrir yfirlestur og ábendingar. Eiginmaður minn, Jóhann Sævar 

Óskarsson, fær einnig þakkir fyrir tæknilega aðstoð. 

 

 



 

 

 

 

 Efnisyfirlit 

 

Inngangur .................................................................................................................................1 

 

Upphafið ..................................................................................................................................2 

 

Markhópar og tegundir auglýsinga ..........................................................................................9 

 

Akstur er dauðans alvara – tímamótaauglýsingar ..................................................................10 

 

Tilfinningaþrungnar auglýsingar ............................................................................................21 

 

Heppinn ..................................................................................................................................27 

 

Auglýsingar sem vakið hafa neikvæð viðbrögð .....................................................................26 

 

Kynjahlutfall auglýsinga ........................................................................................................26 

 

Árangur forvarnaauglýsinga í umferð ....................................................................................27 

 

Niðurstaða – lokaorð ..............................................................................................................29 

 

Viðauki........ ...........................................................................................................................31 

 

Heimildaskrá............................................................................................................................36 

 



1 
 

 

 

Inngangur 

Auglýsingar eru ævagamalt fyrirbæri og tíðkuðust meðal Forn-Egypta og Babilóníumanna 

löngu fyrir Krists burð. Kaupmenn beittu auglýsingum til að vekja athygli á vörum sínum en 

frumstæðasta form auglýsinga er án efa köll og hróp götusalans og lofræður hans um 

varninginn sem hann selur. Annað mjög frumstætt form auglýsinga eru tilkynningar á þingum 

og mannafundum af ýmsu tagi. Auglýsingar eru því að öllum líkindum jafn gamlar 

menningunni en eftir að prentlistin kom til sögunnar fór áhrifa þeirra að gæta mun meira.1 

Kjarni alls auglýsingastarfs felst í hugmyndum og útfærslu auglýsingarinnar. Auglýsing sem 

ekki er byggð á góðri hugmynd, höfðar ekki til markhóps síns. Hún höfðar ekki til 

kaupandans. Hún selur ekki. Auglýsingahugmynd, hve einföld sem hún er, getur ekki talist 

vera góð nema hún byggist á kostum og eiginleikum vörunnar eða þjónustunnar, sem verið er 

að auglýsa. Hugmyndavinna byggist fyrst og fremst á úrvinnslu upplýsinga og niðurstöðum.2 

Í hugum margra hverfast auglýsingar aðallega um að auka áhuga neytenda á ákveðinni 

markaðsvöru eða þjónustu. Í Auglýsingabókinni, sem kom út árið 1947, stendur orðrétt: 

Auglýsingar eiga þannig rót sína að rekja til ýmiss konar tilkynninga, sem er hið elzta form 

auglýsinga. En munurinn á tilkynningu og auglýsingu er aðallega í því fólginn, að í 

auglýsingunni er ekki einungis verið að tilkynna eitthvað, heldur felst og í henni einhvers 

konar áróður, tilraun til þess fá menn til að haga athöfnum sínum samkvæmt þeim tilmælum 

sem í henni felast...3 

Í sömu bók fjallar Símon Jóhann Ágústsson um hlutverk auglýsingarinnar og nefnir til 

sögunnar fjóra meginþætti sem eru þeir að vekja á sér eftirtekt þeirra manna sem henni er 

beint til,  vekja löngun þeirra til að kaupa einmitt hina auglýstu vöru, vekja traust á 

auglýsandanum og vörunni og að áhrif auglýsingarinnar komi skýrt fram í athöfnum manna.4  

Höfundur fjallar jafnframt um að skipta megi auglýsingum í tvo meginflokka, þ.e. annars 

vegar hvort leitast sé við að sannfæra menn með rökum og staðreyndum og hins vegar hvort 

reynt sé að hafa sefjandi áhrif á þá. Hann segir rökræna auglýsingu vera fræðandi; hún tali til 

skynseminnar þar sem kostum vörunnar er lýst og skynsamleg rök færð fyrir því hvers vegna 

                                                           
1 Símon Jóhann Ágústsson 1947:9-10. 
2 Ólafur Stephensen 1987:173. 
3 Símon Jóhann Ágústsson 1947:12.  
4 Símon Jóhann Ágústsson. 1947:26-27. 
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menn eigi að kaupa hana. Sefjandi auglýsing sé aftur á móti með stuttum texta en stórri mynd. 

Henni sé ætlað að vekja eftirtektina, greypast í minnið, glæða þörf og löngun manna og knýja 

þá þannig til athafna.5 

Í þessari ritgerð verður fjallað um auglýsingar sem ætlað er að hafa áhrif á hegðun 

neytandans, þ.e. auglýsingar sem ekki er ætlað að selja tiltekna vöru, heldur framkalla hughrif 

og verður athyglinni eingöngu beint að nokkrum sérvöldum auglýsingum sem tengjast 

umferð. Þessar tegundir auglýsinga hafa verið nefndar „almannaheillaauglýsingar“ og var sá 

flokkur auglýsinga nánast óþekktur fyrir árið 1968 en segja má að eftir gildistöku hægri 

umferðar þann 26. maí það ár hafi fyrst farið að bera á slíkum auglýsingum í fjölmiðlum. Sem 

dæmi um almannaheillaauglýsingar má nefna auglýsingar sem miða að forvörnum gegn 

reykingum, HIV smitun, áfengisdrykkju og umferðarslysum. Hér verður aðallega fjallað um 

tvær sjónvarps/kvikmyndauglýsingar sem tengjast umferð og er ætlað að breyta, eða hafa 

áhrif á, hegðun fólks í umferðinni. Einnig verður skoðuð athyglisverð auglýsingaherferð fyrir 

blöð og tímarit sem markaði tóninn hvað varðar tilfinningaþrungnar auglýsingar. Fjallað 

verður lauslega um upphaf almannaheillaauglýsinga í umferð hér á landi, tegund auglýsinga 

m.t.t. aðstæðna í samfélaginu hverju sinni, hvaða markhópum þeim er beint að, 

kynjahlutföllum, útfærslu og hugmyndafræði og hvernig þær endurspegla samfélagið á 

hverjum tíma. Þá verða tekin dæmi af auglýsingum sem hafa vakið ótta eða óhugnað og í 

sumum tilfellum verið bannaðar. Að lokum verður reynt að skoða hvort slíkar auglýsingar 

hafi áhrif á fólk þannig að hegðun þess breytist til betri vegar í umferðinni.  

Upphafið 

Að morgni dags þann 26. maí árið 1968 var breytt yfir í hægri umferð hér á landi. Mikill 

umferðaráróður hófst í fjölmiðlum tveimur árum áður en breytingin gekk í gildi og má með 

sanni segja að á þeim tíma hafi fyrst birst eiginlegur umferðaráróður í íslenskum fjölmiðlum. 

Sjónvarpið var nýlega tekið til starfa á þessum tíma og voru reglulega á dagskrá sérstakir 

umferðarþættir sem bjuggu almenning undir þessa miklu breytingu. Sá boðskapur sem þar 

birtist miðaði þó aðallega að því að kenna fólki að aka hægra megin á götunni. Í kjölfar hægri 

breytingarinnar var Umferðarráð stofnað í janúar árið 1969. Með tilkomu þess fór fyrst að 

bera á sérstökum umferðarauglýsingum í fjölmiðlum. Samkvæmt umferðarlögunum er 

                                                           
5 Símon Jóhann Ágústsson 1947:83. 
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Umferðarráði m.a ætlað að beita sér fyrir bættum umferðarháttum í landinu og vera 

stjórnvöldum og öðrum til ráðuneytis um umferðarmál.6 

Fyrsti framkvæmdastjóri Umferðarráðs var Pétur Sveinbjarnarson utan þess sem Árni Þór 

Eymundsson leysti hann af um eins árs skeið. Ekki var mikið um umferðarauglýsingar fyrir 

gildistöku hægri umferðar en þó mátti af og til sjá litlar auglýsingar í blöðum og tímaritum 

sem tengdust umferð auk þess sem dagblöðin birtu smáauglýsingar frá Umferðarráði sem 

uppfyllingarefni og var það gert án endurgjalds að hálfu blaðanna. Ef til vill má þó flokka 

útvarpsþættina Jónas og fjölskylda sem umferðarauglýsingar. Þar var um að ræða leikna þætti 

í umferðinni þar sem Bessi Bjarnason og Margrét Guðmundsdóttir léku hjón sem voru á 

ferðinni í bíl um landið og lentu í hinum ýmsu hrakningum. Það var Ólafur Örn Haraldsson, 

núverandi þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, sem samdi leikþættina sem voru fluttir reglulega í 

Ríkisútvarpinu. Tilgangur þáttanna var að vekja vegfarendur til umhugsunar um hættur 

umferðarinnar í gegnum þau slæmu viðhorf sem Jónas, fjölskyldufaðirinn, hafði til 

umferðarmála. Í þáttunum var gamansamur undirtónn með alvarlegu ívafi og vöktu þeir mikla 

athygli sem slíkir því þarna var í fyrsta skipti gert nett grín að Íslendingum í umferðinni um 

leið og alvarlegum boðskap var komið á framfæri.7 Á þessum árum mátti einnig finna 

einstaka auglýsingar í fréttablaði Umferðarráðs, Umferð. Þær auglýsingar myndu án efa ekki 

hafa sama forvarnargildi og þá, enda taka þær mið af viðhorfum almennings til umferðarmála 

þess tíma. Þannig var það almennt talið auka öryggi barna að sitja í aftursætinu en ekki 

framsætinu. Farþegasæti bílsins við hlið ökumanns var jafnan talið hættulegasti staður bílsins 

til að sitja í og var þá foreldrum, og öðrum forráðamönnum barna, ráðlagt að láta börnin sitja  

í aftursætinu – án alls öryggisbúnaðar sem reyndar var ekki til á þessum tíma. Varla þarf að 

taka fram að fjölmörg börn slösuðust sem farþegar í bíl á þessum árum þegar þau hentust fram 

í framrúðuna við árekstur. Það þarf ekki að fara lengra en aftur til ársins 1972 til að finna 

umferðarauglýsingu sem minnir fólk á að hafa börnin í aftursætinu. Dagbjartur 

Sigurbrandsson, hjá Eigna- og framkvæmdasviði Reykjavíkurborgar, sem annaðist viðgerðir 

og eftirlit með umferðarljósum á þessum árum, segist oft og tíðum hafa séð ung börn sitja í 

bæði fram- og aftursætum bifreiða á þessum árum án alls öryggisbúnaðar.8 Á myndinni hér að 

neðan má sjá litla stúlku, með bangsann sinn í fanginu, sitja flötum beinum í aftursætinu og 

það gefið í skyn að barnið sé öruggara í aftursætinu 

                                                           
6 Umferðarlög 1987 nr. 50. 
7 Óli H. Þórðarson 2015. Munnleg heimild. 
8 Dagbjartur Sigurbrandsson 2017. Munnleg heimild. 



4 
 

9 

Litla stúlkan situr með bangsann sinn, án alls öryggisbúnaðar, í aftursætinu. Víst er að enginn 

myndi hætta lífi barna sinna nú á tímum með því að láta þau sitja án öryggisbúnaðar í 

aftursætinu. Þessi auglýsing birtist einnig en hún er frá Samvinnutrygginum: 

10 

                                                           
9 Umferð 1972:14. 
10 Mynd fengin úr óskráðu úrklippusafni Umferðarráðs á Þjóðskjalasafni Íslands. Birtist í Morgunblaðinu 22.  

    febrúar 1987. 
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Þá var algengt að ýmsar smáauglýsingar birtust í dagblöðunum frá Umferðarráði sem litið var 

á sem uppfyllingarefni og voru þær því birtar án endurgjalds. 

11 

Óli H. Þórðarson starfaði sem framkvæmdastjóri Umferðarráðs frá árinu 1978 til ársins 2006, 

og var jafnframt formaður ráðsins frá 2002 - 2006. Hann greinir frá því að fljótlega eftir að 

Umferðarráð hóf starfsemi sína hafi stofnunin fengið að framleiða innslög fyrir útvarp sem 

send voru út reglulega þegar fylla þurfti upp í eyður í dagskránni. Þessi innslög voru stutt og í 

n.k. auglýsingaformi þar sem þekktir einstaklingar  í samfélaginu voru fengnir til að lesa inn 

stutt skilaboð um afleiðingar hraðaksturs, ölvunaraksturs, varúð við blindhæðir o.s.frv. Hér 

má sjá sýnishorn af slíkum setningum: 

Með því að hafa ljósin kveikt á bílnum, tryggið þið ekki aðeins að þið sjáið frá ykkur – heldur 

einnig að aðrir vegfarendur sjái ykkur – tímanlega. Kveikið ljósin og sjáist. 

Ótrúlega margir ökumenn virðast misskilja hugtakið „að gefa stefnuljós“. Það er engin gjöf – 

heldur skylda að gefa stefnumerki í umferðinni.12  

Umferðarráð lagði aðallega áherslu á áróður til ökumanna og var hann jafnan fremur mildur, 

þ.e. talað var á skynsamlegum nótum til ökumanna í þeim tilgangi að hafa áhrif á hegðun 

                                                           
11 Smáauglýsingar úr óskráðu úrklippusafni Umferðarráðs á Þjóðskjalasafni Íslands. Birtust sem uppfyllingarefni  

    í Morgunblaðinu og DV árið 1979. 
12 Ríkisútvarpið 1986. Birtist  24.10 – 4.12. 1986 á milli dagskráratriða. 
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þeirra í umferðinni. Dæmi um slíkan áróður voru slagorðin Eftir einn ei aki neinn, Á eftir 

bolta kemur barn og Barnið í aftursætinu. Þá lét Umferðarráð setja upp skilti hér og þar við 

þjóðvegi landsins þar sem á voru letruð fyrirmæli til ökumanna með þessum setningum og 

fleirum. Einnig voru framleidd plaköt  með þekktum einstaklingum sem höfðu ákveðinn 

boðskap fram að færa. Eitt þessara plakata sýndi Helga Tómasson, balletdansara, eins og sjá 

má á eftirfarandi mynd þar sem undirskriftin er Sýning er að hefjast – og ég kem spenntur í 

leikhúsið.13 

14 

Umferðarráð rak Umferðarskólann unga vegfarendur, sem var  m.a. bréfaskóli þar sem 

ungum börnum voru sendir bæklingar og fleira um umferðarmál. Einnig var starfræktur 

sérstakur umferðarskóli þar sem leikskólabörn og börn í yngri deildum grunnskólanna fengu 

fræðslu um umferðina í samstarfi við lögregluna. Af þessu er ljóst hvernig Umferðarráð 

beindi fræðslustarfsemi fyrstu árin – en framleiddi ekki nema að litlu leyti sérstakar 

forvarnaauglýsingar til birtingar í fjölmiðlum.15 

 

 

                                                           
13 Óli H. Þórðarson 2015. Úr einkasafni. Óskráð. 
14 Mynd í eigu Óla H. Þórðarsonar. Úr einkasafni. Óskráð. 
15 Óli H. Þórðarson 2015. Munnleg heimild. 
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Markhópar og tegundir auglýsinga 

Ljóst er að flestar almannaheillaauglýsingar í umferð sem gerðar hafa verið miða að því að 

hafa áhrif á tiltekinn markhóp. Auglýsandinn, oftast Umferðarstofa og tryggingarfélögin, 

vissu hvar eldarnir brunnu heitast og miðuðu áróðurinn við það. Skoðaðar voru slysatölur, 

ástæður slysanna, hvar þau áttu sér stað, kynjaskiptingu o. fl. sem síðan var tekið mið af við 

gerð auglýsinganna. Á árum áður voru slys á gangandi vegfarendum tíð á götum borgarinnar 

en þeim hefur fækkað verulega undanfarin ár. Það var því ekki tilviljun að Umferðarráð hafi á 

fyrstu starfsárunum varað við því að á eftir bolta kæmi barn. Á síðustu þrjátíu árum hafa 

helstu ástæður alvarlegra umferðarslysa hér á landi verið hraðakstur, ölvun við akstur og 

vanræksla á notkun bílbelta. Mikill  meirihluti gerenda og fórnarlamba er á aldrinum 17 – 26 

ára eins og sjá má af samantekt umferðarslysa á árunum 2006 –2015: 

 :  

16 

Það liggur því í hlutarins eðli að flestum auglýsingunum er beint að þessum aldurshópi. Hin 

síðari ár hafa einnig komið til sögunnar auglýsingar sem miða að  því að vekja fólk til 

umhugsunar um notkun farsíma undir stýri. Á árdögum almannaheillaauglýsinga hér á landi 

var mun algengara en nú er að birta prentútgáfu í dagblöðum og tímaritum en með minnkandi 

lestri markhópanna, sem þeim er beint að, hafa þær færst í auknum mæli inn í 

                                                           
16 www.samgongustofa.is. 
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kvikmyndahúsin og í sjónvarp og nú á síðari árum á samfélagsmiðla. Nær allar auglýsingarnar 

eru alvarlegs eðlis, þ.e. dregin er upp mynd af alvarlegum afleiðingum algengustu orsakaþátta 

umferðarslysanna. Á því eru þó undantekningar en VÍS lét framleiða auglýsingar í léttum dúr 

þar sem notaður var kátbroslegur einstaklingur til að benda á eitt og annað sem betur mætti 

fara í umferðinni. Í auglýsingunum kemur fram kona sem á kómískan hátt bendir á eitt og 

annað sem betur má fara í umferðinni.17   

Langflestar auglýsinganna eru í alvarlegum dúr, oft svarthvítar til að auka áhrifamáttinn, og 

flestar þeirra segja ákveðna sögu úr umferðinni sem endar ekki vel. Í lok hverrar 

sjónvarpsauglýsingar koma svo varnaðarorð – ýmist í formi texta eða lesinna skilaboða. Til 

þess að draga upp mynd af almannaheillaauglýsingum sem tengjast umferð verða hér tekin 

dæmi um slíkar auglýsingar og fjallað um hugmyndafræði þeirra, markhóp, nálgun og 

framsetningu. 

 

Akstur er dauðans alvara - tímamótaauglýsingar 

Akstur er dauðans alvara er e.t.v. fyrsta auglýsingaherferðin sem birtist í fjölmiðlum sem 

fellur undir almannaheillaauglýsingar í umferð en hún birtist í dagblöðum, aðallega 

Morgunblaðinu, árið 1988. Segja má að þessi herferð hafi markað upphafið að þeim 

umferðarauglýsingum sem komu í kjölfarið og sumir kalla hræðsluáróður en aðrir 

tilfinningaáróður. Undanfari auglýsingaherferðarinnar var sá að um vorið 1988 voru mjög tíð 

og alvarleg umferðarslys á Íslandi. Eitt þessara slysa hafði afgerandi áhrif  á þá ákvörðun 

nokkurra leikkvenna að taka höndum saman og freista þess að hafa áhrif á íslenska ökumenn í 

þeirri viðleitni að þeir tækju sig á í umferðinni og kæmu þannig í veg fyrir frekari harmleiki 

þar. Þær komu saman á 10 ára útskriftarafmæli árgangsins, þar sem ákvörðunin var tekin. Hér 

má sjá brot úr viðtali við Jóhann Sigurðarson, sem slasaðir í tilteknu slysi: 

Þegar svona hlutur gerist verður maður fljótt umkringdur góðu fólki, vinum og fjölskyldu, sem 

hjálpa manni að komast í gegn um þetta, og í minningunni var það þannig. Í kjölfarið varð svo 

til gríðarlega sterkur hópur, Áhugahópur um bætta umferðarmenningu, sem leikkonurnar Edda 

Björgvinsdóttir, Guðrún Þórðardóttir, Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir og fleiri góðar konur 

stofnuðu og ég held að hafi haft gríðarlega mikil áhrif. Þær beittu sér mjög ötullega í þeirri 

                                                           
17 www.vis.is. 

http://www.vis.is/


9 
 

baráttu svo þessi atburður leiddi til ýmissa umbóta sem hefði þurft að vera búið að koma á 

löngu fyrr.18 

Uppistaða einstaklinganna í hópnum, sem kallaði sig Áhugahóp um bætta umferðarmenningu, 

var, sem áður segir, leikkonur. Áhugahópurinn  leitaði til Ólafar Þorvaldsdóttur, 

auglýsingahönnuðar, til ráðlegginga og hugmyndavinnu og stjórnaði hún verkinu og fékk 

vinnufélaga sína á Auglýsingaþjónustu GBB til liðs við sig og naut mikils velvilja stofunnar. 

Úr varð auglýsingaherferðin  Akstur er dauðans alvara.19 

Markhópurinn, sem auglýsingarnar áttu að höfða til, var aðallega ungir ökumenn enda mátti 

tengja liðlega þriðjung allra alvarlegra umferðarslysa við aldurshópinn 17 - 25 ára á þessum 

tíma. Í herferðinni Akstur er dauðans alvara kvað við alveg nýjan tón í umferðaráróðri. 

Höfðað var til tilfinninga fólks og ótta við það sem gæti gerst í umferðinni. Notuð voru sterk 

orð og myndmál þar sem dauði og örkuml komu við sögu. Svarthvít ljósmynd í heilsíðustærð 

bar uppi hverja auglýsingu og síðan var ein sterk setning, gjarnan spurning, sem oft fól í sér 

n.k. orðaleik, notuð til þess að undirstrika áhrifamátt boðskaparins. Helstu áhersluatriði 

auglýsinganna voru afleiðingar glæfraaksturs þar sem sjónum var einkum beint að hraða, 

bílbeltum, ölvunarakstri og gangandi vegfarendum. Einnig var bent á ábyrgð ökumanna 

gagnvart farþegum sínum, sem oft urðu fórnarlömb glæfraaksturs ungra ökumanna. 

Samkvæmt upplýsingum frá Ólöfu Þorvaldsdóttur, sem stjórnaði verkinu hjá GBB, var leitað í 

slysatölur Umferðarráðs og rætt við lögregluna um hvar þörfin væri mest og varð niðurstaðan 

sú að taka fyrir ofangreind atriði. 

Sem fyrr segir var það Áhugahópur um bætta umferðarmenningu sem stóð fyrir 

auglýsingunum en framleiðandi var Auglýsingaþjónusta GBB.  Allir þeir sem komu að gerð 

auglýsinganna unnu endurgjaldslaust að þessu verkefni og allar birtingar í dagblöðum voru 

kostaðar af VÍS.20 Strax í upphafi var ákveðið að hafa auglýsingarnar allar  svarthvítar. 

Svartur er litur  sorgar og dauða og var talið að áhrifamáttur auglýsinganna yrði meiri fyrir 

vikið. Framleiðsla auglýsinganna var á þeim tíma sem hin ýmsu lagfæringaforrit voru ekki 

komin til sögunnar og þar af leiðandi varð að beita mikilli þolinmæði til þess að ná réttri áferð 

og stemmingu. Þannig varð að bíða eftir rétta veðrinu í einni þeirra og leggja mikla vinnu í 

áverkaförðun í annarri; atriði sem nútíma tölvuforrit myndu leysa án vandkvæða. Val á letri er 

afar mikilvægt í auglýsingum þar sem skilaboðin eru stutt og hnitmiðuð. Eins og Barnard 

                                                           
18 Sunnudagsmogginn 2005. 27:16. 
19 Ólöf Þorvaldsdóttir 2015. Munnleg heimild. 
20 Ólöf Þorvaldsdóttir 2015. Munnleg heimild. 
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Lewis bendir m.a. á hafa leturgerðir yfirbragð í stíl við röddina. Léttir tónar - léttar leturgerðir. 

Þungir tónar  - þunglamalegar leturgerðir.21   

Þegar leggja á áherslu á letur t.d með því að setja í HÁSTAFI, skáletrað eða feitletrað gefur 

maður letrinu ákveðinn karakter. Þegar letur er sett í hástafi talar það við mann á háværum 

nótum. Á hinn bóginn eru orð sem sett eru einungis með lágstöfum, mun óformlegri;  þau 

verða vinalegri vegna hringlögunar formanna sem mynda orðin.22 

Letur var vandlega valið. Alltaf er ein setning undir myndinni, gjarnan spurning, nema í 

tveimur þeirra þar sem setningu er laumað undir aðalsetninguna í lágstöfum til þess að 

undirstrika staðhæfinguna fyrir ofan. Neðst á hverri mynd er komið fyrir slagorði 

herferðarinnar Akstur er dauðans alvara og eru stafirnir svartir á hvítum bakgrunni. 

Einfaldleiki er áberandi í gerð auglýsinganna. Myndmálið á að tala sterkt til fólks en engu að 

síður eru ákveðin smáatriði sem skipta þar miklu máli. Léttur, grannur rammi er settur utan 

um hverja auglýsingu sem gefur sterka heildarmynd af ljósmynd og texta. Mikil vinna var 

lögð í ljósmyndunina sjálfa þegar hugmyndavinnu var lokið. Fenginn var einn færasti 

ljósmyndari sem þá var völ á, Lárus Karl Ingason. Flestar myndanna voru teknar í 

ljósmyndastúdíói og fagmenn fengnir til að fara yfir öll smáatriði sem skiptu máli. Bíll, sem 

þá var vinsæll meðal ungmenna, var fenginn að láni, leitað faglegrar ráðgjafar hjá 

útfararstofu, líkbíll var fenginn að láni og farið var eftir ljósmyndum af illa slasaðri stúlku til 

að ná fram raunsærri mynd af örum settu andliti stúlku eftir að hafa lent í framrúðunni í 

umferðarslysi. Þá var leitað til lögreglunnar eftir upplýsingum um aðkomu að umferðarslysi 

og fleira þ.a.l. Mikið var lagt uppúr því að velja módel fyrir myndatökuna, t.d. varðandi 

klæðnað og tísku  þess tíma. Tekið var mið af veðurfari þegar ljósmyndir voru teknar 

utanhúss, sbr. myndina Fyrirgefðu en þá var beðið lengi eftir því skýjafari sem þar birtist. 

Eins og sjá má var það ekki markmið auglýsenda að sýna berum augum hryllinginn sem 

tengist umferðarslysunum, enda hefði það verið einfaldasta lausnin. Þess heldur var 

myndunum ætlað að vekja ákveðin hughrif hjá fólki. 

                                                           
21 Lewis 1914:8. Mín þýðing. 
22 Franz 2010. Mín þýðing. 
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23 

Ungur strákur spyr tvær ungar stelpur hvort þær vilji far. Ökutækið er líkbíll. Með þessari 

útfærslu er reynt að höfða til skynsemi og ábyrgðar ungra ökumanna og jafnframt segja þeim 

að þeir beri ábyrgð á farþegum sínum. Þarna er beinlínis verið að gefa í skyn að stúlkurnar séu 

að fara í sína hinstu ferð. Auglýsingunni er einnig ætlað að vekja ungar stúlkur til umhugsunar 

um að ekki sé óhætt að setjast upp í bíl með hverjum sem er og að aksturslag þess, sem situr 

undir stýri í umrætt sinn, geti ráðið örlögum þeirra. Þannig leiðir áhorfandinn líkur að því að 

þessar stúlkur muni setjast upp í bílinn og annað hvort láta lífið eða slasast illa vegna 

hegðunar ökumannsins. Vert er að vekja athygli á stráknum sem ekur bílnum. Hann sýnir 

ákveðið kæruleysi með því að hafa handlegginn lafandi út fyrir niðurdregna rúðuna. 

                                                           
23 Morgunblaðið 1988:5. Allar myndirnar úr þessari herferð eru fengnar af timarit.is. 
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24 

Hér er stillt upp nýjum fallegum smábíl, sem ungt fólk sækist eftir að eiga, og hjólastól. 

Boðskapurinn er einfaldur og textinn fenginn að láni úr bílaviðskiptum þar sem oft er skipt á 

ökutækjum „á sléttu“, þ.e. án þess að borgun sé innt af hendi. Hér er verið að minna á að 

bílferð getur endað á því að einhver farþeginn eða ökumaður bílsins, verði e.t.v. að verja 

ævinni í hjólastól eftir umferðarslys. Á þessum árum hlutu að meðaltali fimm einstaklingar á 

Íslandi mænuskaða af völdum umferðarslysa á hverju ári. Á undanförnum árum hefur 

tilfellum þar sem mænuskaði hlýst af umferðarslysum fækkað verulega og má þar án efa 

þakka aukinni notkun bílbelta því flestir sem skaddast á mænu hendast út úr bifreiðinni við 

árekstur eða bílveltu. 

                                                           
24 Morgunblaðið 1988:3. 
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25 

Ungur og fallegur maður liggur á líkbörunum. Textinn felur í sér orðið „hel“ sem táknar skv. 

Íslenskri orðabók ríki dauðra, bani, dauði fara til heljar.26 Leiða má líkur að því að þessari 

auglýsingu sé einnig ætlað að höfða til foreldra ungmenna – enda fátt eins skelfilegt og að 

missa barnið sitt í blóma lífsins. Þess má geta að mikil vinna var lögð í lýsingu þessarar 

myndar en skuggarnir endurspegla enn sem fyrr svart og hvítt – liti dauðans. 

                                                           
25 Morgunblaðið1988:13. 
26 Íslenzk orðabók 1978:237. 
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27 

Sundurtætt , sem liggur í götunni á merktri gangbraut, er bein skírskotun til þess hvað getur 

gerst þegar forgangur gangbrauta er ekki virtur. Þarna er brúðan táknmynd barns og verða 

áhrif auglýsingarinnar engu minni fyrir þá sök að aðeins brúða er notuð í stað barns. Enn er 

leitað í smiðju orðaleikja og höfðað til leikja barna (brúðan) og háttarlags sumra ungra 

ökumanna sem nota bílinn eins og leikfang í umferðinni. Þá er annað augað í brúðunni 

skaddað og minnir á að skemmda brúðu sem má laga, henda eða endurbæta en hið sama gildir 

ekki um lítið barn. Undirtitillinn,  Ekur þú eins og óviti? vísar til þess að börn í umferðinni eru 

óvitar og þess vegna sé þörf á að fara sérstaklega varlega þar sem þau eru annars vegar. 

                                                           
27Morgunblaðið 1988:3. 
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28 

Þarna er sýndur legsteinn þar sem á er ritað að sá sem þar hvíli hafi verið fórnarlamb ölvaðs 

ökumanns. Þarna er höfðað til þess hversu þung byrði það er að valda dauða annarrar 

manneskju með óábyrgu háttarlagi, að þessu sinni vegna ölvunaraksturs. Því hefur verið 

haldið fram að þeir sem valda dauða eða varanlegri fötlun vegna háttarlags síns bíði þess 

aldrei bætur. Orðaleikurinn felst í því að líkja þunga legsteinsins við þær byrðar sem 

ökumaðurinn þarf að bera alla ævi eftir að hafa orðið valdur að slíkum harmleik. Ökumenn, 

sem valda því með aksturslagi sínu að farþegi slasast eða lætur lífið, bíða þess aldrei bætur 

eins og fram kemur í máli Jóns Baldurssonar, læknis, hér á eftir. 

                                                           
28 Morgunblaðið1988:7. 
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29 

Þessi auglýsing er e.t.v. sú óhugnanlegasta í herferðinni. Þarna er byssuhlaupi beint að höfði 

lítillar stúlku og ölvunarakstri líkt við rússneska rúllettu. Ef til vill er þetta eina auglýsingin 

sem teljast má svolítið vafasöm. Það eru t.d. ekki allir sem vita hvað rússnensk rúlletta er og 

að auki verður óhugnaðurinn boðskapnum yfirsterkari. Líkja má þessari auglýsingu við 

sjónvarpsauglýsingu þar sem lítið barn hljóp fram af handriðslausum svölum á efstu hæð. Í 

þeirri auglýsingu var tilgangurinn sá að minna fólk á að spenna barnið sitt í barnabílstól eða 

bílbelti en sé það ekki gert jafngildi það falli af fjórðu hæð. Í báðum þessum tilfellum víkur 

hinn sanni boðskapur auglýsinganna fyrir óhugnaðinum sem eftir situr í hugum fólks. Þannig 

verður byssa við barnshöfuð aðalatriðið en ekki sú staðreynd að ökumaðurinn setur alla sína 

farþega og aðra vegfarendur í jafn mikla lífshættu með því að aka undir áhrifum áfengis. 

Svipur barnsins er afar sterkur og lýsir vonleysi, auk þess að peysan hennar er með svarthvítu 

teningamynstri og minnir um margt á gatnamerkingar. Þess má geta að þessi auglýsing birtist 

aðeins einu sinni þar sem hún þótti of ógnvænleg  að margra mati. Þess var því farið á leit við 

áhugahópinn  og hún yrði ekki birt oftar. Þá heyrust þær raddir að e.t.v. gæti myndin ýtt undir 

sjálfsvíg eða ofbeldi. 

                                                           
29 Dagblaðið – Vísir – DV 1988:7. 
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30 

Í þessari mynd er að finna afar sterkt myndmál þar sem örum sett kona horfir þungbúin fram. 

Hér er verið að minna á gildi bílbelta en á þessum tíma höfðu bílbelti verið lögleidd en ekki 

var byrjað að beita viðurlögum við brotum og notkun þeirra því ekki almenn. Í textanum undir 

myndinni er enn einn orðaleikurinn þar sem orðið skera á að minna á framrúðuna sem brotnar 

þegar andlitið fer í hana við árekstur. Textinn felur líka í sér skírskotun til þess að ungar 

súlkur vilja gjarnan á einhvern hátt skera sig úr fjöldanum – en bara ekki á þennan hátt. Enn 

og aftur er minnt á að förðunarfræðingar áttu allan heiður af þessari útkomu – enda engar 

tæknibrellur sem hægt var að grípa til. Einungis var farið eftir leiðbeiningum lögreglunnar og 

lækna við förðun þessa módels. 

                                                           
30 Dagur 1988:6. 
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31 

Að margra mati er þetta sú auglýsinganna sem höfðaði hvað sterkast til fólks. Einfaldleikinn, 

bæði í myndmáli og texta, segir allt sem segja þarf og áhorfandanum er látið eftir að geta sér 

til um líðan unga mannsins sem stendur við leiðið. Myndin skilur eftir ótal hugsanir um það 

hver ungi maðurinn sé, hver hvíli í gröfinni og af hverju. Boðskapur myndarinnar er e.t.v. sá 

að það sé of seint að vera vitur eftir á og þetta fallega orð fyrirgefðu sé lítils virði þegar 

skaðinn er skeður. Það má túlka þessa auglýsingu á margan hátt. Við ljósmyndatökuna fór 

mikill tími í að bíða eftir rétta veðurfarinu, þ.e. þungbúnum himni, sem getur táknað hugarfar 

þess sem þarna stendur eða harmleikinn sem að baki býr.  

Þessar auglýsingar ollu ákveðnum straumhvörfum í umferðaráróðri hér á landi. Þær vöktu 

mikil viðbrögð, bæði góð og slæm. Margir voru ekki tilbúnir til að standa frammi fyrir svo 

beinskeittum áróðri þar sem dauði, örkuml og kirkjugarðar voru aðalatriðin. Í kjölfar þessara 

auglýsinga lét Áhugahópur um bætta umferðarmenningu hlaða vörðu til minningar um alla 

sem látist hafa við Kúagerði á Reykjanesbrautinni. Varðan var  vissulega áminning um látna 

vegna hættulegs vegarkafla en fyrst og fremst áminning um að fara varlega þarna og ákall til 

Vegagerðarinnar um úrbætur.32 

 

                                                           
31 Morgunblaðið 1988:7 
32 Ólöf Þorvaldsdóttir 2015. Munnleg heimild. 
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Tilfinningaþrungnar auglýsingar 

Árið 1994 var ráðinn sérstakur forvarnafulltrúi hjá Vátryggingafélagi Íslands og ákvað 

tryggingarfélagið að hefjast handa að framleiða sérstakar forvarnaauglýsingar til birtingar í 

blöðum, tímaritum, sjónvarpi og útvarpi. Þessum auglýsingum var beint að öllum almenningi 

en ekki eingöngu viðskiptavinum VÍS. Framleiddar voru nokkrar herferðir fyrir alla miðla 

sem miðuðu að því að hafa áhrif á hegðun ökumanna, einkanlega ungra ökumanna. Frá byrjun 

var lagt upp með að auglýsingarnar endurspegluðu á sem raunverulegastan hátt þann 

veruleika sem blasti við í umferðinni og var þá oftar en ekki stuðst við raunveruleg dæmi af 

umferðarslysum. Ein þessara herferða bar yfirskriftina Sýndu þroska – aktu eins og maður. 

Það var auglýsingastofan Gott fólk McCann-Ericson og forvarnafulltrúi VÍS sem unnu 

hugmyndavinnu auglýsinganna og kvikmyndafyrirtækið Plúton sá um kvikmyndatöku. 

Hugmyndin að þessari tegund auglýsinga er fengin vegna áhrifa frá kvikmyndinni Natural 

born killers sem fjallar um kynþáttahatur og sýnir vel sjónarhorn  þeirra sem þjást og þeirra 

sem viðhafa kynþáttahatur.33 

Nálgunin í auglýsingum VÍS var tvíþætt: Fórnarlömb umferðarslysa voru fengin til að tala um 

lífsreynslu sína í auglýsingunum og aðstandendur þeirra einnig. Þá voru fagmenn sem komu 

að umferðarslysunum á einn eða annan hátt kallaðir til að skýra frá sinni hlið. Sem dæmi má 

nefna auglýsingu þar sem mikið fatlaður maður, mjög blæstur í máli, sagði frá því þegar hann 

velti bíl undir áhrifum áfengis með þeim afleiðingum að vinur hans lét lífið en sjálfur fór hann 

mjög illa bæði andlega og líkamlega. Í sömu auglýsingaherferð kom fram faðir ungs drengs 

sem lét lífið í umferðarslysi vegna þess að hann notaði ekki bílbelti í umrætt sinn auk þess 

sem ökumaðurinn var ekki með ökuréttindi. Hins vegar voru kallaðir til ungir menn sem léku 

hlutverk ungra ökumanna og endurspegluðu frásagnir þeirra þau viðhorf sem leiða til flestra 

umferðarslysa. Auglýsingarnar voru teknar þannig upp að viðmælandinn var í mikilli 

nærmynd með dökkan bakgrunn. Sex auglýsingar voru teknar upp með ungu ökumönnunum 

og sex með fórnarlömbum umferðarslysanna, aðstandendum, læknum, sjúkrahúspresti, 

útfararstjóra og sjúkraflutningamanni. Alltaf voru birtar tvær auglýsingar saman í sjónvarpi 

eða kvikmyndahúsi, þ.e. önnur þar sem óábyrgur ökumaður, tjáði sig um óheilbrigð viðhorf 

sín til aksturs, og strax á eftir kom auglýsing þar sem fórnarlamb, fagmaður eða aðstandandi 

talaði um raunverulegt dæmi um alvarlegar afleiðingar umferðarslysanna.34 Þar sem þessar 

                                                           
33 wikipedia.org.  
34 VÍS fréttir2000:12. 
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auglýsingar eru ekki tiltækar í rafrænu formi þar sem hægt er að benda á þær verður að láta 

nægja að birtar séu orðréttar setningar úr fjórum auglýsingum: 

 

Einhvern veginn er þetta svo fjarlægt manni - að þetta geti komið fyrir hjá manni sjálfum. 

Maður er oft búinn að hugsa það og hugsað með sér og hugsað til Magga. Af hverju varstu 

ekki í belti drengur. Hann var á fullu í körfuboltanum og langaði að fara til Bandaríkjanna sem 

skiptinemi og langaði að fara á leiki hjá MBA og oft ræddum við um að fara þangað og sitja 

einhvern leik saman og njóta þess að vera saman. En á sekúndubroti hvarf allt, þá hvarf þetta 

allt, það var búið.35 

 

Undirskrift auglýsingarinnar:  Lárus Kjartansson, faðir Magnúsar Örlygs Lárussonar sem lést 

í bílslysi árið 1996. Hann var 16 ára. Bílbelti geta forðað fjölskyldunni þinni frá harmleik. 

 

Strax eftir þessa auglýsingu kom síðan eftirfarandi auglýsing þar sem nokkrir strákar sögðu 

eftirfarandi: 

36 

 

Ég meina mér finnst gott að drekka, ég nota ekki öryggisbelti og það kemur engum við hvort 

ég noti öryggisbelti eða ekki. Ef ég vil deyja þá dey ég og það er mitt mál. Ég meina þannig 

séð þá kemur það engum við hvort ég er fullur ef ég er að keyra. Ég meina þetta er mitt líf og 

það er ekki eins og ég sé að drepa einhvern annan. Ef ég keyri fullur - það eru ekki neinir aðrir 

og kemur engum öðrum við. Ég meina mér finnst allt í lagi að drekka nokkra bjóra og keyra. 

Mér finnst það ekki koma neinum öðrum við nema sjálfum mér. Mér finnst alveg hörmulegt 

að nota belti. Þetta er of mikil fyrirhöfn að vera að eitthvað að koma sér inn í bílinn  og skella 

                                                           
35 Einkasafn höfundar. 
36 Einkasafn höfundar. 
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á sig öryggisbelti. Ég meina ég bara nenni því ekki. Þetta er bara fyrir einhverjar kellingar og 

löggur.37 

 

Undirskrift auglýsingarinnar: 17 - 25 ára strákar valda flestum umferðarslysum í umferðinni. 

Ekki deyja úr töffarastælum. 

 

Í þessari herferð voru einnig fengnir fagmenn til að fjalla um reynslu sína af umferðarslysum 

og á meðal þeirra var þáverandi yfirlæknir á slysadeild Landspítalans, sem nú heitir 

Bráðamóttaka Landspítala háskólasjúkrahúss. Hann sagði eftirfarandi: 

38 

Þeir sem verða valdir að umferðarslysum koma oft til okkar á slysadeildina. Ekki vegna þess 

að þeir eru slasaðir sjálfir - heldur vegna þeirra hugarástands og þeim líður bölvanlega. Þetta 

getur verið erfiðari þraut en að lenda í slysinu sjálfur og jafnvel stórslasast því að 

brennimarkið sem þetta setur á sálina það varir mjög lengi og getur verið mjög djúpt.39 

 

Undirskrift auglýsingarinnar: Jón Baldursson, yfirlæknir á slysadeid. 

Það eru ekki ytri áverkar á öllum sem þjást eftir slys. 

 

Strax á eftir þessari auglýsingu birtist eftirfarandi auglýsing þar sem Stefán Björgvin 

Sigurvaldason segir sögu sína. Tilviljun réð því að hann tók þátt í auglýsingunni en hann býr 

skammt frá upptökustaðnum og leit inn og bauðst til að taka þátt. Þess má geta að Stefán er 

enn mikið fatlaður og spastískur og hefur fráleitt tekið framförum hvað heilsu varðar Álitamál 

var hvort við hægt væri að nota hann í auglýsinguna vegna þess hversu blæstur á máli hann  er 

en þegar betur var að gætt var það samdóma álit að einmitt sú staðreynd myndi auka gildi 

auglýsingarinnar: 

 

                                                           
37 Einkasafn höfundar. 
38 Einkasafn höfundar. 
39 Einkasafn hörundar.. 
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40 

Já, ég var að koma af balli uppi í Skíðaskálanum í Hveradölum og ég var á undan rútunni sem 

flutti fólkið á  staðinn og af staðnum og við vorum tveir í bílnum og í brekkunni við 

Kolviðarhól fer ég út af og bíllinn veltur nokkrum sinnum og við duttum út. Hinn aðilinn lést 

og ég líka nema hvað hjartað hætti ekki að slá. Ég fékk höfuðhögg mikið og ég er spastískur í 

dag ásamt fleiru sem tengist minni fötlun. En ástæðan fyrir  því að svona fór er að ég var undir 

áhrifum áfengis.41 

 

Undirskrift auglýsingarinnar var: Stefán Björgvin Sigurvaldason velti bíl undir áhrifum 

áfengis. Spastískur, lamaður og heilaskaddaður. Vinur hans lést.   

 

Með öðrum orðum: Áhrifamáttur auglýsinganna helgast af þeim hughrifum sem fólk upplifði 

við að sjá og heyra þessar andstæður, þ.e. bæði ástæður umferðarslysa og afleiðingar þess. 

Auglýsingarnar vöktu talsverða athygli þar sem aldrei höfðu heyrst jafn gróf og sláandi 

viðhorf ungra ökumanna til aksturs og umferðar opinberlega. Til þess að taka af öll tvímæli 

voru ungu mennirnir, sem tóku þátt í auglýsingunum, allir leikarar, þ.e. þau viðhorf sem þeir 

viðra eru ekki þeirra eigin. Engu að síður var frammistaða þeirra það góð að margir þeirra 

urðu beinlínis fyrir aðkasti þegar auglýsingarnar birtust. Einn þeirra, Davíð Smári Harðarson, 

segir svo frá í viðtali við VÍS fréttir: 

Ég þekki þessi viðhorf og veit fyrir víst að allt sem ég segi í auglýsingunum er til í 

raunveruleikanum. Það þýðir þó ekki að ég sé sammála – enda vorum við strákarnir allir að 

leika í auglýsingunum og sjálfur myndi ég aldrei haga mér svona í umferðinni (...) Margir 

horfa svolítið undarlega á mig og sumir hundskamma mig. Í bíó finn ég hvað þessar 

auglýsingar vekja mikla athygli – sérstaklega þegar Lárus talar um strákinn sinn sem hann 

                                                           
40 Einkasafn höfundar. 
41 Einkasafn höfundar. 
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missti. Þá má heyra saumnál detta í bíósalnum. Ég er því ekki í vafa um að þessar auglýsingar 

virka.42 

Gerð þessara auglýsinga, upptökur og eftirvinnsla, hafði mikil áhrif á alla þá sem tóku þátt. 

Viðfangsefnið var afar viðkvæmt þar sem fjallað var um sára lífsreynslu fólks. Að sögn 

hjónanna Lárusar Kjartanssonar og Ragnhildar Jónsdóttur, sem komu fram í einni 

auglýsingunum, var algengt að fólk stoppaði þau á götu til að þakka þeim fyrir þeirra þátt í 

auglýsingunum og segjast þau viss um að þær hafi haft áhrif til góðs og segir Ragnhildur frá 

dæmi þess. „Þar var um að ræða einstakling sem byrjaði að nota belti eftir að hann sá 

auglýsinguna með Lárusi. Það segir okkur að þetta verkefni hafi þegar skilað árangri“.43 

Í sömu auglýsingaherferð voru framleiddar blaðaauglýsingar sem birtust í tímaritum, 

einkanlega skólablöðum, þar sem eitt hugtak var sett yfir mynd þar sem undirskriftin var síðan 

sú sama Sýndu þroska – aktu eins og maður. Hér má sjá dæmi um þær auglýsingar: 

44 

Myndmálið í þessum blaða- og tímaritsauglýsingum er sterkt og lýsir vel afleiðingum 

umferðarslysa. Eins og í Akstur er dauðans alvara eru notuð tvíræð orð: Cool, hefur 

skírskotun til kuldans í líkhúsinu, Viðkvæmt bendir á að sumir skaddist á heila eftir 

umferðarslys og leiða má líkur að því að unga stúlkan sem styður sig við göngugrind hafi 

orðið fyrir bíl – enda yfirskriftin þar Yfirkeyrð.  

 

                                                           
42 VÍS fréttir 2000:13. 
43 VÍS fréttir 2000:13. 
44 VÍS fréttir 2000:13 
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Heppinn 

Önnur sjónvarpsauglýsing sem VÍS lét framleiða árið 2005 bar yfirskriftina Heppinn og var 

lengsta gerð hennar tæpar tvær mínútur. Auglýsingin segir sögu ungs „heppins“ manns þar 

sem heppni hans felst í því að hann þarf ekkert að gera, er borinn á milli bíls og húss, mataður 

og þarf ekkert að gera annað en sitja og horfa út í loftið. Þar er brugðið upp mynd af mikið 

fötluðum manni sem þarf alla aðstoð. Auglýsingin hefst á því að ungur maður ekur bíl án 

bílbeltis og er jafnframt að drekka bjór. Hann á sætustu kærustuna og flottasta bílinn og er því 

mjög heppinn í lífinu. Heppni hans heldur síðan áfram þegar hann er orðinn fatlaður af 

völdum umferðarslyss í formi þess að eftir það fær hann alla þessa þjónustu. Þarna er beitt 

kaldhæðni til þess að kalla fram áhrif – enda vill enginn njóta þeirrar heppni sem þar er gefin í 

skyn. 

45 

Til þess að ná fram áhrifamætti auglýsingarinnar var leitað til sérfræðinga og annarra þeirra 

aðila sem annast fatlaða til að draga upp sem raunsannasta mynd af líkamlegum einkennum  

einstaklings með háan mænuskaða.46 Það virðist hafa heppnast enda höfðu margir á orði 

hvernig VÍS hefði fengið svona „mikið fatlaðan“ mann til að leika í auglýsingunni.47  

 

 

 

                                                           
45http ://www. https youtube.com/watch?v=Z0Bz69wC2hw. 
46 Talað er um háan mænuskaða þegar fólk skaddast ofarlega á mænu en því ofar sem skaðinn er, því víðtækari 

   er lömunin. 
47 VÍS fréttir 2000:13. 



25 
 

Auglýsingar sem vakið hafa neikvæð viðbrögð 

Af og til hafa birst umferðarauglýsingar sem beinlínis hafa vakið neikvæð viðhorf og því 

snúist upp í andhverfu sína; þ.e. þær hafa ekki þjónað þeim tilgangi sem þeim var ætlaður. 

Sem dæmi má nefna auglýsingu frá Umferðarstofu sem ætlað var að hafa áhrif í þá átt að fólk 

notaði bílbelti og barnabílstóla fyrir börnin sín. Um er að ræða þrjár auglýsingar. Í einni sést 

lítið barn hlaupa fram af svölum háhýsis meðan faðir þess lítur undan. Í annarri hleypur 

karlmaður niður stiga með lítið barn í fanginu og rekst þar á konu með þeim afleiðingum að 

hún fellur um og maðurinn einnig með barnið í fanginu. Í þeirri þriðju sést karlmaður sveifla 

barni í hringi í kring um sig og missa það úr höndunum. Þessar auglýsingar voru bannaðar 

samkvæmt ákvörðun Samkeppnisráðs sbr. eftirfarandi: 

SAMKEPPNISRÁÐ hefur með úrskurði sínum ákveðið að banna Umferðarstofu að birta þrjár 

auglýsingar þar sem börn sjást við ýmsar hættulegar aðstæður. Í niðurstöðu sinni segist 

Samkeppnisráð sammála áliti auglýsinganefndar Samkeppnisstofnunar um að auglýsingarnar 

séu til þess fallnar að misbjóða börnum einkum ef þær eru sýndar á þeim tíma sem líklegt er 

að börn sjái þær og heyri. Um er að ræða þrjár auglýsingar. Í einni sést lítið barn hlaupa fram 

af svölum háhýsis meðan faðir þess lítur undan. Í annarri hleypur karlmaður niður stiga með 

lítið barn í fanginu og rekst þar á konu með þeim afleiðingum að hún fellur um. Í þeirri þriðju 

sést karlmaður sveifla barni í hringi í kring um sig og missa það úr höndunum. Fram kemur í 

niðurstöðu Samkeppnisráðs, að Umferðarstofa hafi ekki orðið við tilmælum 

Samkeppnisstofnunar um að ljúka málinu með því að hætta birtingu auglýsinganna og því telji 

ráðið nauðsynlegt að banna birtingu þeirra.48 

 

Annað dæmi um umferðarauglýsingu sem var harðlega gangrýnd var einnig frá 

Umferðarstofu. Henni var ætlað að benda á hvernig viðhorf foreldra til umferðarinnar geti 

beinlínis haft áhrif á börnin þeirra. Auglýsingin sýndi 3 - 4 ára gamlan dreng á þríhjóli sem 

mætir lítilli stúlku, einnig á þríhjóli. Hann kallar blótsyrði til litlu stúlkunnar og lætur nokkur 

ljót orð falla um hana og kynferði hennar, ekki ólík ummæli og sumir ökumenn láta falla um 

kvenbílstjóra. Auglýsingin þótti afar ósmekkleg og margir bentu á að hún gæti haft áhrif á 

börn og gefið röng skilaboð. Einn þeirra sem gangrýndi þessar auglýsingar var Kári Jónasson, 

þáverandi fréttastjóri RÚV: 

Á sama tíma og samgönguráðherra flutti landsmönnum þau ánægjulegu tíðindi að færri hafi 

slasast í umferðinni á síðasta ári en árið á undan, birtir Umferðarstofa nú í blöðum og á 

                                                           
48 Morgunblaðið/greinasafn 2015.  



26 
 

víðavangi ógeðfelldar auglýsingar, þar sem börn eru notuð til að vekja athygli á ýmislegu sem 

betur má fara í umferðinni. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem börn eru notuð í þessu skyni og 

furðulegt eftir alla þá umræðu sem varð í vetur um börn í umferðarauglýsingum, að sami 

leikur skuli nú endurtekinn. Tilgangurinn á greinilega að helga meðalið. Oft hefur verið rætt 

um að varasamt kunni að vera að nota börn í auglýsingum, nema vandað sé til verka, en þegar 

börn eru látin gretta sig og skæla í þessum auglýsingum og segja setningar eins og "drullaðu 

þér áfram, kallpungur" og "færðu þig, kelling" eða "ertu heilalaus, hálfvitinn þinn", er skotið 

yfir markið.49 

Kynjahlutfall auglýsinganna 

Eins og sjá má eru það oftast karlmenn sem eru svokallaðir „gerendur“ í auglýsingunum. 

Þannig eru eingöngu strákar sem gerendur í herferðinni Sýndu þroska – aktu eins og maður, 

og einnig í auglýsingunni Heppinn. Karlmaður og lítill drengur eru notaðir sem módel í 

bönnuðu auglýsingunum og í flestum tilfellum í herferðinni Akstur er dauðans alvara. Það er 

engin tilviljun. Á meðan höfundur ritgerðar þessarar starfaði í lögreglunni var mun algengara 

að karlmenn, og þá oftast ungir karlmenn sem störfuðu við akstur, væru teknir fyrir alvarleg 

umferðarlagabrot. Konur voru vissulega meðal gerenda í umferðarslysum en þær voru mun 

færri. Karlmenn eru í miklum meirihluta þeirra sem valda alvarlegustu umferðarslysunum 

eins og sjá má af slysatölum. Þessar tölur eru fengnar út slysaskráningu Umferðarstofu. 

50 

                                                           
49 Kári Jónasson 2005. 
50 samgogustofa.is. 
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Eins og sjá má eru karlmenn í miklum meirihluta þeirra sem slasast og deyja í umferðinni og 

sláandi munur er á aldurshópnum 17 – 26 ára og öðrum aldurshópum hvað varðar slys af 

völdum ölvunaraksturs og þá ekki síst munurinn á milli kvenna og karla. Það er því 

sannarlega engin tilviljun að karlar eru oftar sýndir sem gerendur í umferðarauglýsingum.  

 

Árangur forvarnaauglýsinga í umferð 

Um beinan árangur forvarnaauglýsinga í umferð til fækkunar slysa er erfitt að fullyrða. Þegar 

tölur yfir ölvunarakstur eru skoðaðar sumarið 1988, þegar herferðin Akstur er dauðans alvara 

stóð sem hæst, má sjá að fækkun varð á slíkum brotum. Þannig voru 2618 manns teknir vegna 

ölvunaraksturs árið 1988, 2570 árið 1989 og 2446 árið 1990. Má leiða líkur að því að áhrifa 

auglýsinganna hafi gætt næstu árin á eftir.52 Hvort sú fækkun sé til komin vegna áhrifa 

þessarar herferðar, skal ósagt látið, enda engar kannanir verið gerðar sem styðja það. 

Freistandi er þó að álykta að svo sé. Hér á landi hafa aldrei verið gerðar rannsóknir sem kveða 

á um árangur umferðarauglýsinga. Oft hefur verið efnt til ýmiss konar átaka  í umferðinni, t.d. 

í tengslum við stórar ferðahelgar Íslendinga, en þá koma saman margir þættir sem geta haft 

áhrif á breytta hegðun ökumanna, t.d. hert umferðarlöggæsla og aukin áhersla á 

hraðamyndavélar.  Löggæslumenn hafa þó bent  á að þegar áhrifaríkar umferðarauglýsingar 

                                                           
51samgongustofa.is. 
52 Jón B. Jónsson, Óli H. Þórðarson og Örn Þ.Þorvarðarson 1991. 
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eru áberandi í fjölmiðlum, lækkar ökuhraði. Þetta kom berlega í ljós árið 2005 þegar 

auglýsingin Heppinn var mjög áberandi í sjónvarpi og kvikmyndahúsum. Lögreglan á 

Blönduósi, sem að öllu jöfnu er afar iðin við að hraðamæla í sínu umdæmi, staðhæfir að 

umtalsverður munur hafi verið á ökuhraða um umdæmi sitt á þeim tíma. Töldu lögreglumenn 

að þar gætti áhrifa Heppins.53 

Árið 1994 var gerð rannsókn í Viktoríufylki í Ástralíu sem bendir ótvírætt til þess að 

umferðaráróður hafi áhrif á ökumenn til góðs. Yfirvöld í fylkinu blésu til herferðar um breytta 

hegðun og aukið umferðaröryggi með samræmdum aðgerðum. Forsagan er sú að árið 1989 

létust 777 vegfarendur í Viktoríufylki og yfir 6000 aðrir slösuðust alvarlega í umferðinni. Á 

fimm ára tímabili þar á undan hafði látnum í umferðarslysum fjölgað um fimm í hverjum 

mánuði. Til þess að bregðast við þessari þróun voru mynduð tengsl milli lykilaðila sem unnu 

að umferðaröryggismálum sem miðaði að sérstakri kvikmyndatækni við eftirlitsstörf og 

aukinni vitund almennings í formi umferðarauglýsinga. Á innan við fimm árum hafði 

áætlunin bjargað 1200 mannslífum, forðað 9800 vegfarendum frá alvarlegum meiðslum og 

sparað 100.000 sjúkrahúsdaga.54 

Herferðin gekk aðallega út á aukna áherslu á notkun hraðamyndavéla og keyrslu 

umferðarauglýsinga í sjónvarpi og kvikmyndahúsum. Rannsóknarnefnd umferðarslysa í 

Viktoríufylki stóð fyrir auglýsingunum sem innihéldu eingöngu áróður gegn ölvunarakstri og 

hraðakstri, sem eins og í öðrum löndum, er helsta ástæða umferðarslysa. Um var að ræða tvær 

herferðir If you drink and drive you‘re a bloody idiot og Don‘t fool yourself speed kills. 

Fullyrt er í skýrslu John Bodinnar, aðstoðaryfirlögregluþjóns og framkvæmdastjóra 

umferðamyndavéla Viktoríufylkis, að þessar tvær herferðir hafi leitt til helmings fækkunar 

dauðaslysa og meiðsla í umferðarslysum í Viktoríufylki á aðeins fimm árum.55 

Auglýsingarnar voru mjög áhrifaríkar og sýndu afleiðingar hrað- og ölvunaraksturs á sláandi 

hátt. Hér má sjá nokkrar auglýsingar eru herferðinni „If you drink and drive you‘re a bloody 

idiot“  

                                                           
53 Kristján Þorbjörnsson 2006. Munnleg heimild.   
54 Bodinnar, John 1994:3. 
55 Bodinnar, John 1994:7. 
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56 

Fjallað er um áhrif auglýsingaherferða í rannsóknaverkefni sem stóð yfir frá 2006 til 2009 og 

CAST Campaigns and Awareness-Raising Strategies in Traffic Safety stóð fyrir og var kynnt á 

ráðstefnu í Brussel árið 2009. Það kemur fram að rannsóknin byggi á niðurstöðum margra 

rannsókna sem gerðar hafa verið á þessu sviði. Þar kemur einnig fram að erfitt sé að leggja 

mat á árangur umferðarauglýsinga einna og sér eða hvort aðrir þættir í herferðum sem 

skoðaðar voru hafi einnig áhrif, t.d.  löggæsla og fl.57 

 

Niðurstaða – lokaorð 

Ekki voru birtar almannaheillaauglýsingar í umferð að neinu marki fyrr en herferðin Akstur er 

dauðans alvara var birt árið 1988. Með þeim má segja fyrst hafi komið fram svokallaður 

hræðsluáróður eða tilfinningaþrunginn áróður þar sem sagður var hinn bitri sannleikur um 

afleiðingar umferðarslysanna. Flestar forvarnaauglýsingar í umferð sem framleiddar hafa 

verið frá þeim tíma miða að því að vekja sterk hughrif sem ætlað er að hafa áhrif á þá sem 

þeim er beint að. Oft er viðfangsefni þeirra skírskotun í ástæður alvarlegra umferðarslysa með 

ákveðnum boðskap í formi innlesinna skilaboða eða ritaðra. Flestar auglýsingarnar lúta að 

hraðakstri, skorti á notkun bílbelta og ölvunarakstri en reynslan hefur sýnt að flest alvarleg 

umferðarslys megi rekja til þessara brota. Oftar en ekki, er gerandinn í auglýsingunni ungur 

karlmaður og þolandinn kona eða barn. Í flestum tilfellum er sagan í auglýsingunni 

harmþrunginn, þ.e. gerandinn og/eða þolandinn lætur lífið eða örkumlast. Æði oft eru notuð 

tvíræð skilaboð eða orðaleikir í lok auglýsingarinnar eða undir henni, sbr. Viltu skera þig úr 

fjöldanum, Viltu skipta á sléttu, Sumir vaxa aldrei upp úr því að leika sér á götunni, 

                                                           
56 https://www.youtube.com/watch?v=b3nagRrrDis. 
57Tamara, Wegman 2009. 
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Limaburður, Yfirkeyrð, o.s.fr. Í auglýsingunni Heppinn er gert út á kaldhæðni þar sem sá telst 

heppinn að fá alla þjónustu, endurgjaldslaust húsnæði og að vera borinn fram og til baka og 

þurfi í raun ekkert að gera annað en horfa út í bláinn. Í auglýsingaherferðinni Sýndu þroska – 

aktu eins og maður“ kveður við alveg nýjan tón en í þeim er ætlunin að hneyksla fólk með 

óábyrgum ummælum nokkurra stráka; ummælum sem sannarlega þekkjast meðal þeirra en 

um leið sýna fram á alvarleika slíkra viðhorfa með því að birta frásagnir fórnarlamba 

raunverulegra umferðarslysa og aðstandenda þeirra þar sem sagt er frá harmleikjum í 

umferðinni sem rekja má til hegðunar á borð við þá sem strákarnir lýsa. Erlendar auglýsingar, 

sbr. Don‘t fool your selv – speed kills og If you drink and drive – you are a bloody idiot eru af 

sama meiði, þ.e. athygli er vakin á alvarlegum afleiðingum umferðarslysa þar sem sterk 

skilaboð koma í lokin.  

Eins og fram kemur í þeim rannsóknum sem vitnað er í, virðist vera erfitt að henda reiður á 

hvort fækkun umferðarslysa, á meðan auglýsingaherferðir eru keyrðar í fjölmiðlum, sé þeim 

einum að þakka eða hvort aðrir þættir spili einnig inn í. Oftast eru þær keyrðar í tengslum við 

e.k. átök þar sem hraðamyndavélum og aukinni löggæslu er einnig beitt. Ragnhildur 

Jónsdóttir, móðir Magnúsar Örlygs Lárussonar, sem lést í umferðarslysi vegna þess að hann 

notaði ekki bílbelti, bendir á að hún hafi fengið eftirfarandi viðbrögð frá einstaklingi eftir að 

auglýsing með henni var sýnd í kvikmyndahúsi: „Þar var um að ræða einstakling sem byrjaði 

að nota belti eftir að hann sá auglýsinguna með Lárusi. Það segir okkur að þetta verkefni hafi 

þegar skilað árangri“.58 Lögreglan á Blönduósi staðhæfir einnig að hraðakstur hefi minnkað í 

umdæmi hennar á meðan auglýsingin Heppinn var sýnd sem oftast og rekur það til þess að 

auglýsingin hafi haft bein áhrif í þá átt. Einn af aðstandendum herferðarinnar Sýndu þroska – 

aktu eins og maður var eitt sinn staddur í stórmarkaði og beið í röð eftir að komast að 

kassanum. Þegar hann var kominn að kassanum spyr ung stúlka sem afgreiddi hann hvort 

hann sé ekki einn þeirra sem tóku þátt í auglýsingunum. Þegar hann játaði því sagði unga 

stúlkan: „Ég er nemandi í Fjölbrautaskóla Garðabæjar og strákarnir í bekknum mínum nota nú 

alltaf bílbelti en gerðu það aldrei áður en þeir sáu auglýsingarnar.“59  

Hversu mörg ungmenni, sem sáu auglýsingarnar á sínum tíma, hafa sett upp bílbeltin, aka 

hægar eða sleppa því að aka undir áhrifum áfengis? Þeirri spurningu verður ekki svarað hér en 

ofangreind ummæli gefa vísbendingu um að e.t.v. hafði vel gerðar almannaheillaauglýsingar í 

umferð meiri áhrif en okkur grunar. 

                                                           
58 VÍS fréttir. 2000:13. 
59 Ónafngreindur nemandi í Fjölbrautaskóla Garðabæjar 2000. Ummælin voru látin falla sumarið 2000 

    Fjarðarkaupum, Hafnarfirði, viðhöfð við höfund. 
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Viðauki 

Viðtal við Óla H. Þórðarson 

Óli H. Þórðarson starfaði sem framkvæmdastjóri Umferðarráðs á árunum 1978 - 2006.  Hann 

hefur mikla reynslu af gerð fræðslu- og kynningarefnis um umferðaröryggismál og hefur þar 

að auki kynnt sér að nokkru hvernig að slíkum málum var staðið áður en hann tók að starfa á 

þessum vettvangi.  

RD: Hvað vilt þú segja um umferðaráróður í áranna rás? 

ÓHÞ: Ef litið er langt aftur í tímann held ég að upp úr standi vel heppnaður umferðaráróður 

sem sendur var út í útvarpi og sjónvarpi í tengslum við breytinguna yfir í hægri umferð árið 

1968. Hægri-nefndin stóð einnig fyrir gerð umfangsmikils kynningarefnis í blöðum og 

bæklingum auk fjölsóttra kynningarfunda víða um land.  Áður en þetta mikla kynningarstarf 

hófst höfðu ýmsir aðilar komið að umferðaráróðri hér á landi og má í því sambandi 

sérstaklega nefna Slysavarnafélag Íslands, lögregluna í Reykjavík og umferðarnefnd 

Reykjavíkur. Umferðarráð var svo stofnað í kjölfar hægri breytingarinnar og hélt uppi miklum 

áróðri og fræðslustarfsemi um umferðarmál undir stjórn Péturs Sveinbjarnarsonar. Veggspjöld 

voru mörg prentuð á þessum árum, þ.á m. spjöld með svokölluðum hræðsluáróðri (Chock-

propaganda). En minnisstæðast frá þessum árum eru án efa þættirnir um Jónas og fjölskyldu.  

RD: Þeir voru sendir út án endurgjalds, var það ekki? 

ÓHÞ: Jú, Umferðarráð þurfti ekki að greiða fyrir útsendingar þeirra. Þá, eins og reyndar öll 

mín ár hjá Umferðarráði, var einstaklega gott samstarf við Ríkisútvarpið og velvilji í okkar 

garð mikill. Í Jónasarþáttunum voru aðalleikendurnir Bessi Bjarnason og Margrét 

Guðmundsdóttir. Jónas, fjölskyldufaðirinn, var á ferð með fjölskyldu sína um þjóðvegi 

landsins, og gengu þættirnir út á að Jónas viðraði skoðanir sínar á umferðinni; skoðanir sem 

fráleitt voru uppbyggjandi. Hann hafði allt á hornum sér og taldi sig alltaf hafa á réttu að 

standa – jafnvel þó hegðun hans skapaði mikla hættu í umferðinni. Eiginkonan reyndi sífellt 

að hafa vit fyrir honum, en án árangurs. Þannig var húmor og kaldhæðni blandað saman til 

þess að vekja vegfarendur til umhugsunar um hætturnar í umferðinni. Þessi þættir vöktu mikla 

athygli og kátínu meðal útvarpshlustenda og voru þeir aðallega fluttir á miklum ferðahelgum, 

s.s. um verslunarmannahelgar og páska og á öðrum stórum ferðahelgum. 
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RD: Eru þeir enn futtir á útvarpsstöðvunum ? 

ÓHÞ: Já, þeir heyrast stundum enn. En auðvitað hefur margt breyst í umferðinni frá  því 

þættirnir voru gerðir. Í þeim er m.a. fjallað mikið um lausamöl, ryk á vegum, blindhæðir og 

fleira sem nú er mun minna um en áður. En þegar þeir heyrast vekja þeir alltaf kátínu.  

RD: Svokölluð umferðarinnskot eru mér minnisstæð. 

ÓHÞ: Það gleður mig að heyra. Þannig var að fljótlega eftir að ég tók við starfi mínu fékk ég 

leyfi til þess að framleiða stutt umferðarinnslög sem lesin voru á milli dagskrárkynninga í 

Ríkisútvarpinu. Við fengum m.a. þjóðþekkt fólk til þess að lesa inn innslögin, sem voru flest 

aðeins örfáar sekúndur að lengd. Undir þeim var spiluð þægileg leikin tónlist sem byrjaði á 

háu nótunum en lækkaði niður þegar textinn var lesinn og hækkaði síðan aftur upp. Þau voru 

því í reynd uppfyllingarefni á milli dagskrárliða. Ríkisútvarpið lagði til vinnu við upptökur án 

endurgjalds og sendi auk þess innslögin út án þess að taka gjald fyrir. 

RD: Af hverju fékk Umferðarráð þetta án endurgjalds? 

ÓHÞ: Eins og þú þekkir mætavel hafði Umferðarráð ekki úr miklu fjármagni að spila á 

þessum árum og þar af leiðandi leitaði ég allra ráða til að fá efni flutt í Ríkisútvarpinu án 

endurgjalds. Ég hafði unnið þar í nokkurn tíma við almenna dagskrárgerð og þekkti því 

innviði og fjölmarga starfsmenn þessarar góðu stofnunar. Stjórnendur þar á bæ höfðu skilning 

á því að við vorum ekki í stakk búin til þess að greiða fyrir efni sem þetta. Við létum einnig 

búa til stuttar forvarnaauglýsingar, sem dagblöðin birtu á síðum sínum þar sem autt pláss 

myndaðist við umbrot, og án þess að greiða fyrir. Þar var velviljinn sá sami. Ég held ég megi 

segja að allir sem leitað var til hafi viljað allt fyrir okkur gera, og það ber að þakka. 

RD: Svo voru sérstakir umferðarþættir árum saman í Ríkisútvarpinu. 

ÓHÞ:  Já, það sama átti við um gerð þeirra, alltaf var okkur vel tekið með slíka þætti í 

Ríkisútvarpinu. Fjölmargir dagskrárgerðarmenn önnuðust þessa þætti auk mín og annarra 

starfsmanna Umferðarráðs, s.s. Sigurður Helgason. Þú varst nú t.d. drjúg í þessum efnum, 

Ragnheiður. Svo var það eftir að Umferðarráð flutti skrifstofu sína í Borgartún 33 að við 

fórum að starfrækja sérstakt umferðarútvarp, Útvarp Umferðarráðs, á árunum 1992 til 2002 

og sendum beint út frá sérútbúinni hljóðstofu í Borgartúninu. Lengst af voru þær útsendingar 

meira og minna á öllum útvarpsstöðvum landsins, en kjölfestan sem fyrr Ríkisútvarpið. Þetta 

útvarp okkar vakti ávallt mikla athygli á fundum okkar erlendis og þótti starfssystkinum í 

systurstofnunum Umferðarráðs ótrúlegt að heyra um þetta samstarf okkar við íslenskar 
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útvarpsstöðvar. Útvarpsfólk okkar, sem flest hafði reynslu af dagskrárgerð, sendi þarna út 

mikilvæg skilaboð til vegfarenda um umferðaröryggismál, en auk þess upplýsingar m.a. um 

færð og veður. Um verslunarmannahelgar voru umsvif okkar ávallt mikil og beinar 

útsendingar tíðar frá föstudegi og fram á mánudagskvöld. Þær útsendingar hófust reyndar 

löngu áður en sérstakt Útvarp Umferðarráðs varð til.  

RD: Þú minntist á svokallaðan hræðsluáróður Umferðarráðs áður en þú komst þar til starfa.  

ÓHÞ: Já ég vann ekki mikið að slíku fræðsluefni, þekkti þó auðvitað vel þessa tegund áróðurs, 

en fannst hins vegar einhvernveginn ekki við hæfi að Umferðarráð beitti honum nema að 

mjög takmörkuðu leyti. Þegar ég hóf störf á þessum vettvangi lagði ég höfuðáherslu á að 

vegfarendur sýndu hver öðrum gagnkvæma tillitssemi og hamraði á því árum saman. Ég tók 

því hins vegar fagnandi þegar Áhugahópur um bætta umferðarmenningu hóf herferð sína og 

studdi heilshugar þessa árangursríku nálgun hans á viðfangsefninu og tel hana hafa skilað 

miklum árangri. 

Óli H. Þórðarson lét af störfum hjá Umferðarráði árið 2006 en hefur frá þeim tíma unnið 

sjálfstætt að samantekt á banaslysum í umferðinni frá 1915 – 2015, og kynnti 

bráðabirgðaniðurstöður sínar í ársbyrjun 2015. Jafnhliða þessari umfangsmiklu rannsókn 

hefur hann unnið að því sem hann kallar „Drög að umferðarsögu Íslands.“ Hann er því enn að.

  

Viðtal við Ólöfu Þorvaldsdóttur 

Ólöf Þorvaldsdóttir, fyrrum framkvæmdastjóri og eigandi auglýsingastofunnar H:N 

Markaðssamskipti (áður Hér og nú), hefur víðtæka reynslu af hugmyndavinnu, hönnun og 

framleiðslu almannaheillaauglýsinga. Hún starfaði á auglýsingastofunni GBB árið 1988 þegar 

auglýsingarnar Akstur er dauðans alvara voru framleiddar undir hennar stjórn. 

RD: Hver var  kveikjan að þessum auglýsingum? 

ÓÞ: Systir mín, Lilja Guðrún, og nánar stöllur hennar úr leiklistinni höfðu misst kæra vinkonu 

í umferðarslysi. Missirinn gekk þeim mjög nærri og þær vildu leggja sitt af mörkum til að 

minnast hennar. Ég var kölluð til vegna vinnu minnar og tengsla við hópinn sem við skírðum 

Áhugahóp um bætta umferðarmenningu. Skemmst er frá því að segja að við ákváðum að ýta 

herferð úr vör - umfangið óákveðið á þeim tímapunkti. Ég leitaði til vinnuveitenda minna og 

fékk heimild til að virkja nokkra samstarfsmenn. Við hófumst handa, og köfuðum í orsakir og 

afleiðingar umferðarslysa.  Tillögur þróuðust, markaðar af tilfinningum sem hlóðust upp við 
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ótal frásagnir sem lágu þungt á fólki. Öll höfðum við misst eða þekkt til einhvers sem lent 

hafði í alvarlegu slysi. Fljótlega varð ljóst að efnið og tilefnið kallaði á óvenjuleg efnistök.  

RD: Hvernig ákváðuð þið að hafa efnistökin? 

ÓÞ: Við ákváðum að efnistökin yrðu óvægin - efnið var óvægið. Vildum að ökumenn stæðu 

frammi fyrir ábyrgð sinni í von um að ná til einhvers sem annars væri hættulegur umhverfinu 

og fækka alvarlegum slysum í umferðinni. Við beittum tiltækum ráðum þeirrar þekkingar og 

reynslu sem við bjuggum yfir; hugmynd, yfirbragði myndefnis, innihaldi og framsetningu 

myndar og texta. Þar við bættust heitar tilfinningar gagnvart viðfangsefninu og innsæi. 

RD: Af hverju voru þær svarthvítar í stað þess að vera í lit? 

ÓÞ: Dauðinn er svartur í huga flestra. Þess vegna ákváðum við að vinna með svarthvítar 

ljósmyndir, sterkar, dramatískar og listrænt teknar.  Myndefnið skyldi snarstöðva áhorfandann 

með því að sýna á harmrænan hátt afleiðingar slysa, textinn hamrar skilaboðin, letrið við hæfi. 

Heildarefnistökin yrðu sem sagt með þeim hætti að auglýsingarnar létu sem fæsta í friði af 

þeim sem við töldum þörf á að ná til, þá kærulausu, jafnt og þá sem telja sig vitsmunalega upp 

yfir auglýsingar hafna. Þær yrðu að fá umtal, yrðu að njóta viðurkenningar - yrðu að hreyfa 

við fólki. Fyrirsagnir hnífskarpar, meginmálstexti enginn. Setningarnar eins og Ert þú 

heltekinn af hraðakstri? við mynd af umgum pilti á líkbörum og Vilt þú skera þig úr 

fjöldanum? með mynd af örum skornu andliti ungrar stúlku  þarfnaðist engra skýringa - en 

beindi óvæginni spurningu að lesandanum. 

RD: Hvernig völduð þið fagmenn til liðs við ykkur? 

ÓÞ: Við fengum Lárus Karl til liðs við okkur, einn færasta ljósmyndara landsins, einkum í 

vinnu svarthvítra ljósmynda, og lögðum mikla undirbúningsvinnu í myndirnar. Þetta var fyrir 

tíma stafrænnar eftirvinnslu, árangurinn var undir myrkrakompuvinnu, lýsingartækni, 

þekkingu og auga ljósmyndarans kominn, ásamt förðun og vali sviðsmyndar.  Við fengum 

víða góð ráð, m.a. frá lögreglu og heilbrigðisstarfsfólki. Það er oft vandi að velja réttar 

fyrirsætur í auglýsingaljósmyndir - það var svo sannarlega í þetta skipti. Hver vildi liggja á 

líkbörum? Hver vildi sýna andlit sitt sundurskorið? Þá var slíkt óþekkt í auglýsingum hér á 

landi. Fólk varð líka að vera tilbúið til að vera til fyrirmyndar í umferðinni.  

RD: Voruð  þið ekki hrædd við viðbrögðin við þessum myndum? 
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ÓÞ: Við gerðum okkur grein fyrir að við værum að vinna efni sem gæti vakið óhug og þess 

vegna könnuðum við viðbrögð með því að bera hörðustu auglýsingarnar undir hópa fólks. Í 

framhaldi af því ákváðum við að hætta við birtingu einnar þeirra og ég játa að mér sjálfri 

fannst hún ganga of langt en féllst á að láta fjöldann ráða. Niðurstaðan varð sú að flestir vildu 

birta auglýsinguna. Ég lét í minni pokann og auglýsingin fór í eina birtingu áður en 

menntamálaráðherra bað um stöðvun hennar. Ég varð fegin og við urðum strax við þeirri 

beiðni. Sú auglýsing varð samt síðar stæld af stofu úti í heimi. 

RD: Hvernig urðu svo heildaráhrif herferðarinnar?  

ÓÞ: Herferðin vakti mikla athygli og olli ákveðnum straumhvörfum í 

almannaheillaauglýsingum hér á landi. Sumir hafa kallað slíka nálgun hræðsluáróður en víst 

er að margar auglýsingar hafa verið gerðar í kjölfarið sem byggja á sömu hugmyndafræði. 

Herferðin vakti athygli út fyrir landsteina og var ég meðal annars kvödd í viðtal á CNN þar 

sem hluti auglýsinganna var birtur. Herferðin fékk einnig verðlaun Epica sem eru alþjóðleg 

verðlaun á  sviði auglýsinga.  Ég er mjög stolt af þessari herferð sem braut blað í sögu 

almannaheillaauglýsinga á Íslandi. 
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