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Útdráttur 
 
Ritgerð þessi fjallar um starf grafískra hönnuða og þau áhrif sem starf þeirra getur haft. Í 
fyrri hluta ritgerðarinnar er litið til sjónrænnar nálgunnar og farið yfir nokkur af þeim helstu 
þáttum sem grafískir hönnuðir þurfa að hafa í huga við hönnun og miðlun upplýsinga. Eru 
þau umfjöllunarefni sem farið verður yfir meðal annars: letur, litir, tákn, flokkun upplýsinga 
og athygli notenda. Auk þess fjallar höfundur um það samfélags- og menningarlega hlutverk 
sem grafískir hönnuðir gegna og þá ábyrgð sem hönnun innan þessa sviðs fylgir, sem 
sjónrænt form samskipta. Er markmið þessarar ritgerðar að svara þeirri spurningu: þegar að 
túlkun, upplifun og miðlun upplýsinga kemur, hafa grafískir hönnuðir sem einstaklingar 
áhrif? Leiðir umfjöllun þessarar ritgerðar í ljós að svo sé, en bendir á að ekki þarf langt að 
leyta til þess að finna dæmi um verkefni þar sem þau áhrif eru vannýtt eða jafnvel vanmetin. 
Er það niðurstaða höfundar að það sé hlutverk grafískra hönnuða að horfa til þeirra afleiðinga 
sem þeir hafa með sinni vinnu, taka þeim áskorunum sem þeim fylgir opnum örmum og nýta 
þau fræði og þá þekkingu sem við búum yfir til þess að hefja fag grafískrar hönnunar upp á 
næsta þrep. 
 

  



 

    

 

Efnisyfirlit 

Inngangur .............................................................................................................................. 1	
1	 Letur, læsileiki og litir ........................................................................................... 2	
2	 Flokkun upplýsinga og athygli notenda ............................................................... 7	
3	 Ábyrgð og siðferði ................................................................................................ 14	

Lokaorð ............................................................................................................................... 19	
Heimildaskrá ...................................................................................................................... 21	
Myndaskrá .......................................................................................................................... 23	
Viðauki 1 ............................................................................................................................. 23	
 
 
 



 

   1 

Inngangur  

Sem nemandi í grafískri hönnun í Listaháskóla Íslands kemur það eflaust ekki á óvart að ég 
hef mikla trú á mikilvægi þess fags í okkar samfélagi. Ég lít svo á að grafísk hönnun vinni 
sjónrænt með tungumál, nauðsynlegan miðil sem nota megi til að miðla upplýsingum á 
sjónrænan hátt og hafa áhrif á upplifun, skilning og túlkun fólks á efni af hvaða tegund sem 
er. Eitt sjónarhorn á grafíska hönnun er að hún sé einhvers konar tæki eða verkfæri til 
lausnaleitar (e. problem-solving) eða eins konar markaðstól, þar sem hlutverk hönnuða 
einskorðast við þýðingu upplýsinga yfir á sjónrænt form — eins konar Google Translate 
fyrir augun. Annað sjónarhorn horfir til þeirra áhrifa sem túlkun upplýsinga á sjónrænan 
máta hefur á upplifun þeirra sem við þeim taka, þeir sem trúa á menningarlegt og 
fagurfræðilegt vægi þeirra áhrifa sem persónuleg túlkun og innsæi þessa sjónræna miðils 
getur gefið af sér.1 Hef ég orðið vör við þau ólíku sjónarhorn í starfi mínu sem grafískur 
hönnuður og kviknaði þar neistinn að þessari ritgerð. Í þessu sambandi er það ætlun mín að 
svara þeirri spurningu: þegar að túlkun, upplifun og miðlun upplýsinga kemur, hafa grafískir 
hönnuðir sem einstaklingar áhrif? Í þeim tilgangi að komast að rökstuddu svari mun mun ég 
byrja á því að fara í gegnum nokkra af þeim helstu þáttum sem grafískir hönnuðir þurfa helst 
að horfa til við hönnun og miðlun upplýsinga: letur, liti, tákn, flokkun upplýsinga og athygli 
notenda. Hef ég valið að takmarka umfjöllun mína við þau atriði, þó sé vert að nefna að 
þegar á heildina litið eru atriðin töluvert fleiri og jafnvel breytileg eftir verkefnum. Að því 
loknu mun ég snúa mér að samfélagslegu og menningarlegu hlutverki grafískra hönnuða og 
mun ég taka fyrir sérstaklega þá ábyrgð er hönnun innan þessa sviðs fylgir. Máli mínu til 
stuðnings miða ég að því að nýta þann fjölda upplýsinga, fræða og þekkingar sem til eru 
ásamt því að setja þau fræði í samhengi með því að vitna í raunveruleg verkefni. 
  

                                                
1 Adrian Shaughnessy, How to be a graphic designer without loosing your soul (New York: Princeton 
Architectural Press, 2005), 13.  
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1 Letur, læsileiki og litir 

Ein elsta leið mannsins til að tjá sig og koma tilfinningum sínum og hugsunum á framfæri 
er að draga upp einhvers konar einfalda mynd og byggjum við stóran hluta okkar samskipta 
nú til dags á slíkum táknum. Í því sambandi má nefna þau myndrænu merki sem við þekkjum 
í dag sem stafróf. 2  Þessi tákn og sá texti sem þau geta myndað er sjónræn útgáfa af 
tungumáli 3  sem gerir okkur kleift að miðla ítarlegum upplýsingum og skilaboðum á 
hljóðlausan máta. Það ferli sem fólgið er í móttöku þeirra upplýsinga mætti skipta í tvo hluta, 
annars vegar lesturinn sjálfan og hins vegar sjónræna skynjun. Snýr fyrrnefndi hlutinn að 
því að við lesturinn meðtekur heilinn þau orð og skilaboð þess efnis sem miðlað er. Hins 
vegar er sjónræna skynjun okkar á textanum fólgin í þeirri tilfinningu sem útlit textans vekur. 
Hún mótar upplifun okkar á þeim upplýsingum sem efnið felur í sér og eru þau áhrif gjarnan 
ómeðvituð. Týpógrafía segir sögu, gefur þér vísbendingu um hvað orð textans munu segja 
þér. Þannig getur texti ekki einungis miðlað tungumáli á sjónrænan hátt, heldur einnig 
stemningu og andrúmslofti.4 
 Þrátt fyrir að sjónræn skynjun á texta sé gjarnan ómeðvituð, er sá lestur að stórum hluta 
til eitthvað sem þróast hefur í okkar menningu og við lærum frá unga aldri. Við tengjum öll 
ákveðin útlits-einkenni leturgerða við ákveðinn karakter. Stór og feitletruð leturgerð sem 
þekur stóran hluta flatar lítur almennt út fyrir að vera hávær og mikilvæg, á meðan að lítil 
orð virðast fjarlæg og hljóðlát. Að geta lesið upplýsingar á þann hátt gerir okkur kleift að 
meðtaka skilaboð hraðar, sem er eiginleiki sem við höfum þróað með okkur í aldanna rás. 
Við lesum ákveðnar upplýsingar í form af náttúrunnar hendi, þar sem hringir og rúnnuð form 
tákna öryggi og vingjarnleika, á meðan að skörp og oddhvöss form tákna hættu og ágengni. 
Aðrar upplýsingar eru þó eitthvað sem við höfum lært með tímanum og helst í hendur við 
okkar menningu. Til að mynda voru „Blackletter“ leturgerðir notaðar fyrir fyrstu bækur sem 
prentaðar voru í Þýskalandi á 15. öld og voru þær byggðar á handskrift munka. Má því gera 
ráð fyrir að þær upplýsingar sem fólk las í útlits-einkenni þeirra leturgerða á þeim tíma hafi 
verið á borð við þekkingu, virðuleika og jafnvel tiltekna trú. Ímynd okkar í dag af karakter-
einkennum þeirrar leturgerðar er þó allt önnur, þar sem „Blackletter“ leturgerðir voru notaðar 
þvert á útgefið efni herferða nasista í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar og hefur þar 
með kollvarpað þeirri ímynd sem þessi leturgerð hafði áður. Þannig spilar tíðarandi stórt 
hlutverk í miðlun upplýsinga af þeim toga og því mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

                                                
2 Gísli B. Björnsson, Merki og form (Reykjavík: Háskólaútgáfan/Listaháskóli Íslands, 2018), 7. 
3 Ellen Lupton, Thinking with type: a critical guide for designers, writers, editors and students (New York: 
Princetop Architectural press, 2004), 3. 
4 Jost Hochuli, Detail in typography (París: Éditions B42,2015), 19. 
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ólík einkenni geta haft misjafna þýðingu milli mismunandi samfélaga og taka jafnframt 
breytingum í takt við samfélagslegar áherslur hvers tíma og eru því eins og gefur að skilja í 
sífeldri þróun.5  
 Tilvalið er að horfa til hefðbundinnar 
hönnunar matarumbúða í dag til þess að 
finna lýsandi dæmi þar sem höfðað er til hins 
ómeðvitaða hluta lesturs, þar sem að sá hluti 
lestursins er gjarnan sérstaklega skýr og 
sýnilegur í þessu sambandi. Sem dæmi má 
sjá myndina hér til hliðar, en á henni eru 
umbúðir af þremur ólíkum tegundum af 
sósum. Þrátt fyrir að sami texti komi fram á 
þeim öllum, ættu flestir auðvelt með að gera 
sér grein fyrir mun þeirra. Við lesum 
ósjálfrátt í þær upplýsingar sem stemning 
týpógrafíunnar miðlar og hafa þær áhrif á 
okkar skoðanir og ákvarðanir sem teknar eru 
út frá þeim upplýsingum.6  

Þó ber að hafa það hugfast að á sama 
tíma og hægt er að beita upplýsinga-miðlun 
með ofangreindum hætti til þess að styðja 
við skilaboð viðkomandi efnis, er hún einnig 
notuð til þess að segja hluti sem ekki er hægt 
eða leyfilegt að segja hreint út. Segjum til 
dæmis að fyrirtæki sé að fjöldaframleiða 
hamborgara. Þeim væri ekki heimilt að segja 
að þeir væru handgerðir, eða sýna mynd af manneskju að gera hann í höndunum. Þau gætu 
hins vegar miðlað þeim upplýsingum, þeirri ímynd, í gegnum umbúðirnar með rétta letrinu 
og er sú aðferð gjarnan notuð í auglýsingabransanum.7 Týpógrafíu er þó í mörgum tilfellum 
ætlað látlausara hlutverk, þar sem að lesandi á ekki endilega að taka eftir henni. 
Upplýsingum um stemningu og andrúmsloft er þó enn miðlað til lesenda, en á þannig hátt 
að týpógrafían falli svo vel að efninu sem miðlað er að hún virðist ósýnileg.8 Slíkri hönnun 

                                                
5 Sara Hyndman, Why fonts matter  (London: Virgin books, 2016), 17–44. 
6 Sarah Hyndman, Why fonts matter, 16–19. 
7 Sara Hyndman, Why fonts matter, 45–46. 
8 Sara Hydman, Why fonts matter, 25. 

Mynd 1: Sýnishorn sem sýnir 
fram á þær upplýsingar sem 
við lesum í á sjónrænan hátt 
umfram lestur orðanna 
sjálfra. Teiknaði höfundur 
upp týpógrafíu fyrir þrjár 
tegundir af sósum þar sem A 
er salatdressing, B er BBQ 
sósa og C salsa sósa.  
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er ætlað að styrkja upplifun lesendanna og snýr ekki síst að því að gera það eins auðvelt fyrir 
þá að taka inn upplýsingarnar og mögulegt er.9 Eða eins og grafíski hönnuðurinn Atli Þór 
Árnason bendir á: „Það er alltaf svo skemmtilegt þegar tólið verður ósýnilegt, þegar það 
verður þér algjörlega náttúrulegt og þú spáir ekki í því og verður eins konar framlenging á 
huganum þínum.“10 
 Til að færa enn frekari rök fyrir því efni sem hér hefur verið fjallað um hefur 
ofangreindur texti á blaðsíðu 2 verið settur upp með mismunandi hætti útlitslega og fylgir 
sýnishorn með sem viðhengi þessarar ritgerðar málefni hennar til stuðnings á blaðsíðum 24–
25. Í þessu sambandi eru lesendur hvattir til þess að lesa þann texta aftur og sannreyna þannig 
áhrif ólíkrar hönnunar á túlkun þeirra í sambandi við efnisinnihald textans. Annað atriði sem 
einnig má horfa til í þessu sambandi varðar uppsetningu þessarar ritgerðar, þar sem að gera 
má ráð fyrir að hönnun hennar sé talin það áhrifarík að prófdómarar þurfi að krefjast þess að 
allir fylgi sömu viðmiðum, til að auðvelda þeim að bera saman texta frá ólíkum nemendum 
fyrir það eitt sem í honum stendur — þó svo vissulega megi deila um að 12 punkta letur í 
leturgerðinni Times New Roman, með eitt og hálft línubil, sett upp í einum breiðum dálki 
með sjálfvirkri aljöfnun sé í raun hlutlausasta uppsetningin sem hægt sé að finna. 
 Allt sem við greinum sjónrænt, sjáum við í lit. Í þá liti getum við lesið ýmsar 
upplýsingar, hvort sem þær snúa að líffræðilegu eða menningarlegu samhengi.11 Allir þeir 
litir sem við getum séð tilheyra þó einungis broti af rafsegulrófinu12 og höfum við, ásamt 
fjölmargra tegunda lífvera á jörðinni, þróað þann eiginleika til þess að hjálpa okkur að lifa 
af. Er því hluti þeirra upplýsinga sem við lesum í liti hlaðinn skilaboðum sem við greinum 
af náttúrunnar hendi á meðan að við lesum aðrar upplýsingar út frá menningarlegum 
forsendum.13 Sem dæmi má nefna þær ólíku tengingar sem við tengjum við litinn rauðan. 
Rauður er litur blóðs, sem augun okkar hafa þróast til þess að greina út frá samspili súrefnis 
og járns.14 Það er því ef til vill ekki skrítið að við tengjum þann lit tilfinningalega séð við 
hættu eða átök. Rauður er einnig gjarnan túlkaður sem tákn fyrir vald, sem vísindamenn 
benda á að út frá líffræðilegu sjónarmiði gæti það verið vegna þess að karlmenn með hærra 
magn af karlhormónum í blóðinu sínu virðast almennt hafa rauðara yfirbragð.15 Þó gæti sú 
túlkun þó einnig stafað af því að allt fram að árinu 1870 voru rauð litarefni svo dýr að 
einungis efstu stéttir samfélagsins höfðu efni á klæðnaði og öðrum varningi í þeim lit í 
                                                
9 Jost Hochuli, Detail in typography, 7. 
10 Viðtal 1, Atli Þór Árnason og Samúel Þór Smárason, tekið af höfundi þann 27. nóvember 2018, 3. 
11 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color (New York: Black dog leventhal publishers, 
2013), 11. 
12 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 17. 
13 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 124. 
14 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 36. 
15 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 46 
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vestrænu samfélagi. Rauður var því á tímabili litur konunga og hæst settu prestanna og gæti 
því hafa öðlast tengingu sína við vald af menningarlegum forsendum í hinum vestræna 
heimi. 16  Settur í annað samhengi getur rauður einnig táknað ást, kynæsingu, byltingu, 
frjósemi, hugrekki og jafnvel heppni allt eftir því með hvaða hætti hvert einstakt samfélag 
og menning þess hefur þróast og skapað sína eigin sögu og sérkenni í þessu sambandi.17 
Sambærileg rök, bæði líffræðileg og menningarleg, má finna fyrir alla aðra liti sem við 
greinum. Af því má sjá að litir eru hlaðnir upplýsingum og það að miðla upplýsingum með 
litavali sínu mætti segja óhjákvæmilegt, hvort sem það er gert með meðvituðum hætti eða 
ómeðvituðum.18 

Augu okkar hafa í gegnum þróun mannsins, haft meiri þörf til þess að greina nákvæma 
tóna ákveðinna lita fremur en annarra. Má þar nefna gulan og appelsínugulan, en við greinum 
mun víðara svið af tónum á því sviði miðað við aðra liti og greinum við þá liti hvað sterkast 
innan um aðra liti. Talið er að sú þróun hafi átt sér stað til þess að við gætum betur greint 
ávexti sem uxu á trjám, sem svo hafði einnig áhrif á þróun plantnanna á móti.19 Við greinum 
gulan hvað best frá öðrum litum í dagsljósi og appelsínugulan í rökkri og myrkri, og eru þeir 
litir því gjarnan notaðir þegar reynt er að ná athygli okkar. Því er ekki tilviljun að þeim 
hlutum sem ætlað er að grípa athygli okkar eða vara okkur við einhverju séu markvisst hafðir 
gulir eða appelsínugulir að lit. Til dæmis má annars vegar nefna umferðarskilti, leigubíla, 
minnismiða og yfirstrikunarpenna sem gjarnan eru gulir á lit og hins vegar björgunarvesti 
og -báta, umferðrakeilur og fangelsisfatnað sem allt er gjarnan haft appelsínugult að lit.20 
Þegar við greinum liti í raunveruleikanum á sér þó oftar en ekki — ef ekki alltaf —stað 
túlkun sem byggð er á bæði menningarlegum og líffræðilegum forsendum.  

                                                
16 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 38–43. 
17 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 35 
18 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 11–124. 
19 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 108. 
20 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 107 

Mynd 2:Á hvaða bakgrunni eru stafirnir skýrastir?  
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Má því máli til rökstuðnings horfa til blýanta, þar sem þrír af hverjum fjórum blýöntum sem 
seldir eru um heim allan eru gulir að lit. Upphaflega var litur blýantsins ef til vill valinn sem 
tilvitnun í uppruna blýsins sem notað var í þá, sem flutt var inn frá Kína en gulur litur hefur 
verið tákn um konungleika í þeim menningarheim í aldanna rás. Þó er líklegt að liturinn hafi 
einfaldlega verið valinn vegna þess hve vel þeir blýantar gripu auga viðskiptavina í 
búðarhillum. Þó er nú ljóst að sama af hvaða forsendum sá litur var upphaflega valinn hefur 
guli litur blýantsins síðan þá öðlast nýtt vægi í hugum okkar og orðinn hluti af þeim 
eiginleikum og þeirri ímynd sem við höfum af góðum blýanti. Hafa kannanir leitt í ljós að 
þegar að fólki er gefið blýantar í mörgum litum — sem eru að öðru leiti nákvæmlega eins 
— virðist því finnast gulir blýantar virka margfalt betur en til að mynda grænir blýantar, sem 
sýnir fram á þá þróun sem átt hefur sér stað á ímynd gula litarins í þessu samhengi, sem 
vafalaust er byggð á líffræðilegum, sögulegum og menningarlegum forsendum til samans.21 

   

                                                
21 Joann Eckstut og Arielle Eckstut, The secret language of color, 114–115. 
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2 Flokkun upplýsinga og athygli notenda 

Grafísk hönnun miðlar skoðunum, gildum og hugmyndum. Hún getur glatt, komið á óvart 
og hvatt okkur til aðgerða. Notendur vefsíðu eða snjallsímaforrits gera meira en að horfa 
blátt áfram, þeir smella, benda, skrolla, líka við, „swipe-a“ (e. swipe) og bregðast við því 
sem þeir skynja. Á það sama við um lesendur bóka, viðskiptavini vörumerkja, bílstjóra sem 
fylgja umferðarskyltum o.s.frv. Því keppast hönnuðir við að sníða upplýsingar sínar þannig 
að notendum séu veittar þær vísbendingar sem þeir hafa þörf fyrir. Markmiðið er að leiða þá 
í gegnum tiltekið ferli, benda þeim á þær upplýsingar sem þeir þarfnast og leiðbeina þeim 
hvernig þeir eiga að haga sér og bregðast við til þess að ná fram settum markmiðum22. 
 Sjón er markmiðasinnuð greining augna á umhverfi okkar sem vísar einbeitingu hugans 
að þeim upplýsingum sem skipta máli.23 Augað skimar eftir þeim upplýsingum sem leitað 
er eftir, stekkur á milli og velur úr þau atriði sem kunna að vera athyglisverð. Við sjáum 
þannig ekki allar þær upplýsingar sem við okkur blasa samtímis, heldur tökum inn hvert 
atriði eitt í einu þar til við höfum byggt upp þann skilning sem við þörfnumst. Þannig erum 
við stöðugt að flokka það sem við sjáum í tvennt: annars vegar þá hluti sem skipta máli eða 
vekja athygli okkar og við kjósum af þeim forsendum að meðtaka, og hins vegar þá hluti 
sem við teljum ómerkilega og við leiðum þar af leiðandi hjá okkur. Í því ferli erum við 
stöðugt að greina á milli ólíkra eiginleika, hvort sem um er að ræða punkta á móti strikum, 
gult á móti grænu, hreyfingu á móti kyrrð o.s.frv. 24  Við leitum stöðugt að nýjum, 
áhugaverðum upplýsingum og erum þannig þjálfuð til að leita uppi tilbrigði eða „stílbrot“ 
innan þess mynsturs sem á er horft. Er sú tilhneiging okkar því eitt af því mikilvægasta sem 
grafískir hönnuðir þurfa að horfa til þegar miðla skal miklu magni af efni eða flóknum 
upplýsingum. Hönnuðir geta nýtt þá þekkingu á hegðun okkar til að veita fólki vísbendingar 
—með tilbrigðum í útliti á uppsetningu upplýsinga, til dæmis með ólíkum litum, stærðum 
og hreyfingu — til þess að gefa til kynna hvar og hvernig notendur skulu ferðast innan 
tiltekins texta, gagnagrunns eða mynsturs.25Af því má sjá að markmið hönnuða gengur að 
miklu leyti út á að grípa athygli, sem þó getur reynst flókið þegar horft er til þess að 
einbeiting fólks nær einungis utan um örfá atriði í einu. Jafnvel þegar augað leitar ekki að 
neinu sérstöku, laðast það að ákveðnum atriðum svo sem andlitum, augum og grípandi texta 
á síðum26. Þetta er eitthvað sem við lærum inn á í hverju samhengi fyrir sig eins og Jacob 
Nielsen og Kara Pernice benda á í bók sinni Eyetracking Web Usability. „Á vefsíðum með 

                                                
22 Ellen Lupton, Design is storytelling (New York: Cooper Hewitt, 2017), 11–117. 
23 Ellen Lupton, Design is storytelling, 136. 
24 Ellen Lupton, Design is storytelling, 132–137. 
25 Ellen Lupton, Design is storytelling, 137–138. 
26 Ellen Lupton, Design is storytelling, 116. 
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miklu magni af óþarfa myndefni, lítur fólk á vefsíðuna sem þrautabraut sem þau þurfi að 
komast í gegnum. Þau horfa á textann í kringum myndirnar, en ekki á myndirnar sjálfar“27 
og vísa þannig til þess hvernig augun okkar hafa lært á að horfa framhjá efni á borð við 
„stock“-ljósmyndir og auglýsingakubba í vefsíðum. 

Til þess að viðhalda athygli notenda þarf að ríkja flæði sem notendur geta fylgt í gegnum 
efnið, ákveðið skipulag eða mynstur sem leiðir þá áfram — eins konar söguþráð (e. 
storytelling). Hönnuðir skapa því leiðir sem notendur fylgja og þær vísbendingar sem þeir 
þarfnast til að komast á leiðarenda. Ferlið sem felst í notkun hannaðra hluta á borð við bækur, 
vefsíður, veggspjöld, vegvísakerfi (e. wayfinding system) o.fl. vinnur stöðugt að ákveðnu 
markmiði.28 Hvort sem um er að ræða vefsíðu þar sem markmið notenda er að kaupa tiltekna 
vöru eða ef til vill orðabók þar sem markmið lesenda er að finna tiltekið orð á frönsku byggist 
ferlið upp í skrefum, hápunktum og lágpunktum, hindrunum og verðlaunum.29 Mismunandi 
verk og miðlar kalla á ólíka söguþræði og jafnvel margar mögulegar leiðir í gegnum hvern 
og einn þráð. Til dæmis markar bók ákveðinn söguþráð spjaldanna á milli, en lesendum er 
þó frjálst að flakka um þær síður í hvaða röð sem þeir kjósa. 30  Þar er eðli efnisins í 
lykilhlutverki; þar sem það gæti verið kennslubók í hag að nemendur geti auðveldlega flett 
upp á skilgreiningum 
hugtaka og flakkað á milli 
kafla á meðan að lesendur 
spennusagna vilja ef til vill 
einungis geta lesið frá 
upphafi sögunnar til enda. 
Nota hönnuðir gjarnan 
skýringarmyndir sem sýna 
flæði tiltekins verkefnis (e. 
flowchart) til þess að 
kortleggja þær leiðir sem 
notendum eða lesendum 
eru færar. Til að skapa 
yfirlit getur verið gott að 
gera grein fyrir þeim 

                                                
27 „On web pages with multiple superfluous images, people treat the entire page as an obstacle course they 
must navigate. They look at the text around the images, but not at the images“ Jakob Nielsen og Kara 
Pernice, Eyetracking Web Usability (Bandaríkin: New Riders, 2010), 198. 
28 Ellen Lupton, Design is storytelling, 117–120. 
29 Ellen Lupton, Design is storytelling, 22. 
30 Ellen Lupton, Design is storytelling, 19. 

Mynd 3:Sýnishorn af því hvernig skýringarmynd á flæði (e. flowchart) vefsíðna 
geta litið út.  
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leiðum á sjónrænan hátt.31 Notendur/lesendur ferðast í gegnum ferlið þar sem þeir eru hvattir 
til aðgerða á hverju stigi með tökkum til að ýta á, yfirlitslista (e. menu bar) til að skrolla 
niður og blaðsíðum til að fletta. Hægt er að beita aðferðum til að gefa notendum/lesendum 
endurgjöf um að þeir séu á réttri leið og þannig auka öryggistilfinningu þeirra, með til dæmis 
látlausu pípi þegar að viðkomandi smellir á takka eða með skýrum vel afmörkuðum skilum 
á milli kafla bókarinnar.32 

Til þess að setja þetta efni í raunverulegt samhengi talaði höfundur við grafíska 
hönnuðinn Atla Þór Árnason og vefforritarann Samúel Þór Smárason í sambandi við nýja 
vefsíðu þeirra á vegum Íslandsdeildar Amnesty International sem gefin var út síðastliðinn 
október. Í því samtali sögðu þeir Atli og Samúel að þegar að hönnun á útliti og uppsetningu 
vefsíðunnar kom höfðu þeir haft það að leiðarljósi að leyfa efninu að anda og hvetja notendur 
til aðgerða. Við þá vinnu einbeittu þeir sér að því að byggja sterkt skipulag á efni og 
upplýsingum á síðunni, sem þeir leystu í þessu tilfelli með skipulagi sem minnir á öfugan 
pýramída, þar sem lesendur eru fyrst stuttlega kynntir fyrir mörgum atriðum en dregnir dýpra 
og dýpra eftir því hve langt þeir kjósa að halda áfram. „Við vorum að reyna að matreiða 
hæfilega skammta fyrir fólk að hverju sinni — þannig þú yrðir fljótur að skima yfir rosalega 
mikið efni“ sagði Atli aðspurður um skipulag upplýsinga á vefsíðunni. Ásamt áherslu þeirra 
á að ávallt væri stutt í næstu aðgerð og viðheldur þetta skipulag athygli notandans vel og er 
nú orðið töluvert auðveldara að nálgast þær upplýsingar sem notendurnir leita að, sé miðað 
við fyrra notendaviðmót vefsíðu samtakanna.33 

Þegar að því kemur að viðhalda athygli má einnig horfa til hönnunar með tilliti til 
tilfinninga. Tilfinningar eru eitt af þeim tólum sem við manneskjurnar höfum þróað með 
okkur til þess að gera okkur hæfari og auka líkur okkar á að lifa af, en hræðsla segir okkur 
að flýja og ást knýr okkur til þess að verja afkvæmi og ástvini okkar. Þar með má sjá að 
tilfinningar hvetja okkur til aðgerða. Til þess að hanna með þann eiginleika í huga þarf að 
horfa til þess hvaða tilfinningar tiltekið ferli muni koma til með að vekja hjá lesendum eða 
notendum og hvernig þeir munu minnast þeirra upplifuna seinna — hvort sem um er að ræða 
ánægju, löngun, traust eða það að koma á óvart. Sem dæmi ætti upplýsingahönnun fyrir 
náttúruhamfarir að vekja tilfinningar á borð við sorg og söknuð, á meðan að snjallsímaforrit 
fyrir hugleiðslu ætti að höfða til tilfinninga notendanna um rólegheit og núvitund. 34 Dæmi 
um slíka hönnun eru til að mynda sígarettupakkningar, sem þurfa samkvæmt lögum að 
innihalda ákveðið myndefni og ákveðinn texta sem miðlar upplýsingum um þær hættur sem 

                                                
31 Ellen Lupton, Design is storytelling, 76. 
32 Ellen Lupton, Design is storytelling, 19–22. 
33 Viðtal 1, Atli Þór Árnason og Samúel Þór Smárason, tekið af höfundi þann 27. nóvember 2018, 3–5. 
34 Ellen Lupton, Design is storytelling, 59–60. 
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reykingum fylgja.35 Hins vegar hafa rannsóknir bent til þess að það að vekja tilfinningar eitt 
og sér dugar ekki alltaf til þess að fá fólk til þess að grípa raunverulega til aðgerða. Má í því 
samhengi nefna rannsókn sem tannlæknar nokkrir í Bandaríkjunum leiddu áfram með það 
að markmiði að fá fólk til að bursta tennurnar sínar oftar og betur. Í þeim tilgangi var 
þátttakendum rannsóknarinnar skipt í tvo hópa, þar sem þeim voru sýndar tvær útgáfur af 
fyrirlestri þar sem dregnar voru fram mis alvarlegar myndir af þeim afleiðingum sem 
vanræksla tannburstunar myndi hafa í för með sér. Þátttakendur voru í lok fyrirlestursins 
spurðir, hver og einn, hvort þeir teldu líklegt að þeir myndu auka tannburstun sína eftir 
fyrirlesturinn. Í ljós kom að það hversu alvarlegur hræðsluáróðurinn var hafði engin áhrif á 
það hversu vel fólk stóð sig í að bursta tennurnar, heldur fylgdi niðurstaðan því hvort 
þáttakendunum hafði þótt líklegt að þeir myndu bregðast við fyrirlestrinum — eða með 
öðrum orðum: hvort þeir nenntu að bursta tennurnar eða ekki. Rannsókn þessi sýnir hvernig 
nota má tilfinningar til þess 
að vekja athygli en 
undirstrikar þar að auki það 
mikilvægi sem í því felst að 
sýna fólki fram á raunhæfa 
valmöguleika til að 
bregðast við, til þess að fá 
fólk til að grípa til aðgerða. 

Gott dæmi um það 
hvernig nota má tilfinningar 
til þess að hvetja til aðgerða 
er verkefni sem unnið var á 
vegum tímaritsins Wired. Í 
því verkefni gerir Thomas 
Goetz og hans teymi tilraun 
til að leysa eina stærstu 
hindrun heilbrigðiskerfisins á heimsvísu nú til dags. Það vandamál felst í því að fá fólk til 
þess að bregðast við þegar ummerki um slakari heilsu koma fram, til þess að fá fólk til að 
breyta hegðun sinni til frambúðar og bendir Thomas á að „betra heilsufar sé ekki vísindalegt 

                                                
35 Stjórnarskrá Íslands. Reglugerð nr. 790: „Mynd- og textaviðvaranir á tóbaki og mælingar á hámarki 
skaðlegra tóbaksefna.“ 2. kafli 3. gr. 

Mynd 4: Síða 1 af 4 af niðurstöðum úr blóðprufu í Bandaríkjunum. 
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vandamál, heldur vandamál sem snýr að 
upplýsingamiðlun.36 Við búum nú þegar 
yfir þeirri þekkingu og færni til að 
greina heilsufarsleg vandamál og getum 
í mörgum tilfellum séð hvað hægt sé að 
gera til þess að koma í veg fyrir þau — 
eða jafnvel fá þau til þess að ganga til 
baka. Þegar horft er til gagna á borð við 
niðurstöður sem dreift er til sjúklinga úr 
algengum prófum eins og blóðprufum, 
prófum fyrir CRP-gildi, PSA-gildi o.fl. 
má þó sjá að þeim upplýsingum er 
gjarnan miðlað á formi sem menntaðir 
læknar eða hjúkrunarfræðingar einir eru 
færir um að skilja — í stað þess að þeim 
upplýsingum sé miðlað beint til 
sjúklingsins sjálfs. Því fengu starfsmenn 
Wired hönnunarteymi frá Mucca Design 

til þess að endurhanna útlit þeirra þar sem haft var að markmiði að fá sjúklinga til að grípa 
til aðgerða. Má sjá á síðunni hér á undan mynd af upphaflegri útgáfu af niðurstöðu úr 
blóðprufu í Bandaríkjunum sem sjúklingar fá í hendurnar ef þeir biðja um niðurstöður 
prófsins. Er þar ljóst að það form niðurstaðanna gerir sjúklingum ekki auðvelt fyrir að lesa 
úr þeim upplýsingum um ástand sitt eða næstu skref. Á það sama við á Íslandi, og má sjá í 
því sambandi hér að ofan afrit af niðurstöðum úr sambærilegri blóðprufu frá 
Landsspítalanum. Af þeim ástæðum ákváðu hönnuðirnir hjá Mucca Design að draga athygli 
sjúklingsins fyrst að niðurstöðunum til þess að vekja viðeigandi tilfinningar, hvort sem þar 
var um að ræða hræðslu, ró eða gleði. Því næst settu þau þær niðurstöður í samhengi, sýndu 
fram á valmöguleika sjúklingsins hvað næstu skref varðar og hvöttu sjúklingin að lokum til 
aðgerða. Til þess að miðla upplýsingunum á sem skýrastan hátt nota þau skýra 
forgangsröðun upplýsinga (e. typographic hierarchy), liti, skala sem sýna fram á viðeigandi 
viðmið og hnitmiðaðan texta, eins og sjá má á myndinni hér á næstu síðu. 
 

                                                
36 “Better health is not a science problem, it’s an information problem“ Thomas Goetz. It‘s time to redesign 
medical data. Rafræn upptaka fyrirlesturs. Bandaríkin, Tedmed, 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=bCGlWQnzDVE&t=141s. 

Mynd 5:Niðurstöður úr blóðprufu frá Landspítala Íslands. 
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Ef niðurstöður þessar úr blóðprufunni eru bornar saman og reynt er að lesa viðkomandi 
upplýsingar úr hvoru útliti fyrir sig, má greinilega sjá þau áhrif sem hægt er að hafa á miðlun 
upplýsinga með ólíku útliti, hvernig nota má tilfinningar til að vekja athygli og hvetja 
lesendur til aðgerða. Þó svo fastlega megi gera ráð fyrir að læknar og hjúkrunarfræðingar 
leiðbeini sjúklingum sínum til þess að lesa í upplýsingarnar þegar þeim er miðlað á 
núverandi formi, er greinilegt að ofangreindur miðill er vannýttur, tapað tækifæri til þess að 
hvetja fólk enn fremur til þess að grípa til aðgerða, hjálpa þeim að muna hvað læknirinn eða 
hjúkrunarfræðingurinn sagði og til að auðvelda þeim frekari upplýsingaöflun á eigin 
vegum.37  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 Thomas Goetz. It‘s time to redesign medical data, 2011. 

Mynd 6:Endurhannaðar niðurstöður úr blóðprufu frá Mucca Design. 
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Auðvelt er að finna sambærileg dæmi um vannýtta möguleika í okkar hversdagsumhverfi, 
eins og sjá má á myndunum hér fyrir neðan. 

  

Mynd 7: skjáskot frá vefsíðunni 
www.althingi.is þar sem hægt er að 
fletta upp lögum í stjórnarskrá. Er 
höfundur þeirrar skoðunar að í þessu 
tilfelli sé töluvert svigrúm til þess að 
bæta flæði og miðlun upplýsinga og 
gera notendum auðveldara að hafa 
uppi á þeim atriðum sem þeir leita að.   

Mynd 8: til vinstri má sjá mynd  
af inneignarnótu frá bókabúðinni 
Pennin Eymundsson í eign 
höfundar frá árinu 2016. Má sjá 
umtalsverð líkindi hennar og 
hefðbundra kassakvittanna,  
sem sjá má á mynd til hægri.  
Gera má ráð fyrir að þau  
líkindi hafi áhrif á líkur þess  
að inneignarnótur sem þessar 
einfaldlega týnist eða jafnvel 
gleymist, eins og höfundur lenti  
í í þessu tilfelli. 
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3 Ábyrgð og siðferði 

Af ofangreindum köflum má sjá að grafískir hönnuðir þurfa í mörg horn að líta hvað 
sjónræna nálgun þeirra varðar. Hins vegar eru öll verkefni unnin á þessu sviði ávallt bundin 
stund og stað í tíma og rúmi. Ekki er hægt að meta grafíska hönnun eingöngu út frá sínu 
fagurfræðilega gildi og er nauðsynlegt að horfa á þá hönnun í víðara samhengi. Hvað hið 
siðferðislega hlutverk grafískra hönnuða varðar bera þeir ekki einungis ábyrgð gagnvart 
kúnnum sínum, vinnuveitendum, samstarfsmönnum, stétt sinni og sjálfum sér heldur einnig 
umhverfinu og samfélaginu í heild sinni. Í því sambandi er mikilvægt að horfa á áhrif og 
afleiðingar sem grafískri hönnun fylgir og að vera meðvitaður um þann mátt sem hönnuðir 
búa yfir og að þeir geti valið að nýta krafta sína til góðs — en einnig til ills.38 

Allt sem við gerum og búum til hefur afleiðingar og hefur árhif á umhverfið. Er því 
nauðsynlegt að horfa til þess sem hönnun og framleiðsla grafískra verka mun koma til með 
að skilja eftir sig — hvort sem um er að ræða bók, veggspjald, snjallsímaforrit eða 
bílamerkingar.39  Spurningar vakna á borð við: hversu lengi verður plast-filman utan af 
bílnum að brotna niður á ruslahaugunum? Er hægt að endurvinna pappírinn sem notaður var 
í bókina? Hvaða efni eru notuð við framleiðslu bleksins sem notað var í prentun 
veggspjaldsins? Verður einungis hægt að nota snjallsímaforritið í nýjustu símana á 
markaðnum — og er þar með verið að hvetja notendur til þess að losa sig við gamla síman 
sinn fyrr en þeir hefðu annars gert? 
 Sem miðill til samskipta og miðlunar upplýsinga, er nauðsynlegt að horfa til þeirra 
menningar- og samfélagslegu áhrifa sem verkin hafa. Getur það veitt hönnuðum innblástur 
þegar þeir tengja við eða eru sammála málsstaði efnisins, eða jafnvel hvatt þá til þess að 
kynna sér nýjar skoðanir og ný sjónarhorn40. Þó svo ekki sé hægt að staðhæfa að grafískum 
hönnuðum beri ávallt skylda til þess að vera ávallt fullkomlega sammála því efni eða þeim 
skilaboðum sem verk þeirra miðla — þar sem ólíkar skoðanir geta í mörgum tilfellum átt 
rétt á sér og geta jafnvel stuðlað að betra samfélagi — er mikilvægt að horfa til þeirrar 
samheldni sem ríkir á milli skilaboða og hönnun verka sem eðli grafískrar hönnunar hefur 
óhjákvæmilega í för með sér. Til dæmis má horfa til áróðursefnis nasistaflokksins í 
Þýskalandi í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar, þar sem það fyrsta sem okkur dettur í 
hug þegar við sjáum slík verk er sá hryllingur og sú hörmung sem starf þess flokks hafði í 
för með sér, áður en okkur er mögulegt einu sinni að byrja að meðtaka fegurð leturtýpunnar 

                                                
38 Anthony Grayling, „Approaching Good,“ í Good: an introduction to ethics in graphic design ritstj. 
Lucienne Roberts, 33–49. 
39 Lucienne Roberts, Good: an introduction to ethics in graphic design, 90. 
40 Adrian Shaughnessy, How to be a graphic designer without loosing your soul, 13. 
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eða áhugaverða myndbyggingu ljósmyndarinnar. Má því sjá hve flókið — ef ekki ómögulegt 
— er að aðskilja grafíska hönnun frá því efni sem hún miðlar, sem þar af leiðandi á einnig 
við um vinnu hönnuðar og málstað viðkomandi efnis.41 
 Hönnuðir bera ábyrgð gagnvart þeim sem hannað er fyrir, og þurfa þeir iðulega að hanna 
fyrir fólk sem er ólíkt þeim sjálfum.42 Auðvelt getur verið að sitja fastur í eigin sjónarmiðum 
og þurfa hönnuðir því að kunna að setja sig í spor þeirra sem munu koma til með að nota það 
verk sem unnið er að. Orðaði Deana McDonagh, sem unnið hefur að því að rannsaka hönnun 
og ólíka hönnunarferla, það svona:  

All too frequently developers feel compelled to dive into the design solving 

process without fully exploring, considering or reflecting on the user and 

user context. As part of the designing process and creative problem-solving 

approach to new product innovation, it is important to clarify human needs 

and motivation, before focusing on the final design outcome.43  

Þar vitnar hún í mikilvægi þess að hönnuðir aðlagi hönnun verka sinna að þeim gildum, 
skoðunum og markmiðum sem tilheyra þeim hluta samfélagsins er við á, þeirra sem munu 
koma til með að nota þann hlut sem hannaður er, út frá samfélagslegum og menningarlegum 
forsendum.44 Má þar nefna þau viðmið og þær ráðstafanir er hafa verið gerðar fyrir hönnuði 
að fylgja í stafrænni hönnun svo búnaður blindra einstaklinga geti lesið í þær upplýsingar 
sem fram koma. Er því gert ráð fyrir lausn á þeim vanda — þó svo hún eigi vafalaust eftir 
að þróast áfram og með tímanum og vonandi eftir að komast nær gæðum miðlunar 
upplýsinga sjáandi einstaklinga á einhvern máta. Hins vegar þegar horft er til sviða á borð 
við umbúðahönnun eru sambærilegar lausnir ekki enn til. Í því sambandi mætti spyrja hvort 

betur væri hægt að þjóna þeim 
hluta samfélagsins sem ekki sér 
með því að innleiða til dæmis 
áferð og snertingu inn í 
umbúðahönnun? Ættu að vera 
til viðmið og leiðbeiningar sem 

                                                
41 Anthony Grayling, „Approaching Good,“ 33–49. 
42 Ellen Lupton, Design is storytelling, 84. 
43 Joyce Thomas og Deana McDonagh, „ Empathic Design: Research strategies,“ Australatian Medical 
Journal (2013), sótt þann 11. nóvember 2018, doi:10.4066/AMJ.2013.1575 
44 Deana McDonagh, Second Skin. Rafræn upptaka fyrirlesturs. Skotland: Gordon University, 2013. Sótt 
þann 11. nóvember 2018 www.youtube.com/watch?v=mTcBRr3Y0W4 

Mynd 9: Sýnishorn af uppbyggingu stafsins „T“ í leturgerðinni Braille Neue, 
sem sýnir hvernig blindraletri og sjónrænu letri er blandað saman 
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segja til um það til dæmis að sjampó- og 
hárnæringabrúsar ættu aldrei að vera eins í 
laginu?45 Eða að samhliða innihaldslýsingu 
matvæla ætti einnig að setja upp sömu 
upplýsingar í blindraletri? Í því samhengi má 
horfa til leturtýpunnar „Braille Neue“ sem 
hönnuð er af grafíska hönnuðinum Kosuke 
Takahashi, sem vinnur að því að sameina 
þarfir hinna sjáandi og hinna blindu í einni 
leturgerð. „Um er að ræða tákn fyrir sömu 
stafi, og virðist það óeðlilegt að sjáandi fólk 
geti ekki lesið [blindraletur]“ sagði Kosuke 
um samhengi stafrófa sjónræns leturs og 
blindraleturs.46 Af því má sjá að nauðsynlegt 
er í öllum verkefnum að hönnunarferlið sé 
þverfaglegt og að leitað sé til ólíkra aðila sem geta veitt innsýn þar sem skortur er á. Í ferlum 
sem gjarnan eru kölluð „co-design“ eða samhönnun nota hönnuðir mismunandi 
rannsóknaraðferðir til þess að komast nær því að sjá hlutina frá sjónarhorni annarra — og þá 
sérstaklega þeirra sem munu koma til með að nota tiltekin verk. Í slíkum verkferlum nota 
hönnuðir aðferðir á borð við umræðuhópa og hugarstorms fundi (e. brainstorming sessions) 
til þess að koma af stað umræðu, hvetja til skapandi hugsunar og skapa sterkari tengsl á milli 
hönnuða og notenda. Því er hluti af starfi hönnuða að geta átt í mannlegum samskiptum, sett 
sig í spor annarra og leyst verkefni með skilningi og samvinnu við verðandi notendur.47  
 Í því samhengi má líta til ferilsins að baki fyrrnefndar vefsíðu Íslandsdeildar Amnesty 
International, þar sem það verkefni fór af stað með ítarlegri rannsóknarvinnu að sögn Atla 
og Samúels. Sneri sá hluti ferlisins að því að fara í gegnum allt efni sem var til, skoða hvernig 
vefurinn hafði verið nýttur fram til þess og hvernig erlend systurfélög þeirra nota sína vefi, 
hvað þau hafa gert vel og hvað hefði mátt betur fara. Til þess að átta sig betur á þörfum 
kúnnans tóku þeir enn fremur viðtöl við starfsmenn samtakana, sem leiddu í ljós að vefurinn 
hafði ekki verið að nýta þá möguleika sem mögulegir voru. Til þess að afla hugmynda um 
                                                
45 Má hér sjá dæmi um þau ráð sem blint fólk hefur notað til þess að aðgreina sjampó- og hárnæringarbrúsa 
sem líta eins út: „Shampoo and conditioner bottle battle,“ Blind abilities (blogg), 
www.blindabilities.com/blog/shampoo-and-conditioner-bottle-battle. 
46 „Even though it is the same character, it felt incongruous that sighted people could not read it.“ Kosuke 
Takahashi, „A Barille based typeface readable by both touch and sight,“ viðtal tekið af Claire Voon, 
Hyperallergic, sótt 1. desember 2018, https://hyperallergic.com/439072/braille-neue-standard-by-kosuke-
takahashi. 
47 Ellen Lupton, Design is storytelling, 59–144. 

Mynd 10: Prótótýpa af leturgerðinni Braille Neue, nánari 
upplýsingar má nálgast á www.brailleneue.com. 
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það hvaða tilgangi vefurinn gæti þjónað beittu þeir ýmsum aðferðum á borð við hugarflæðis 
fundi þar sem þeir kepptust við að klára setninguna „notandinn á að geta…“ á sem flesta 
vegu, eins og til dæmis „…skrifað undir mörg málefni í undirskriftasöfnun með einu smelli.“ 
Með slíkri rannsóknarvinnu benda þeir Alti og Samúel á að hægt sé að fá fram sterkar 
vísbendingar um það hvaða áskoranir leysa megi með hönnun viðkomandi verkefnis og segir 
Atli í þessu sambandi: „þetta er oftast hlutinn sem fólk verður þakklátast fyrir, af því það eru 
svona hugmyndir og tækifæri sem maður er oft ekki búinn að átta sig á, á þeim tímapunkti.“ 
Byggir nálgun sem þessi, þar sem áhersla er lögð á þverfagleika og rökstuddar ákvarðanir, 
mun sterkari grunn og opnar einnig nýja möguleika fyrir framhald viðkomandi verkefna. 
Eða eins og Samúel benti réttilega á: „það er alltaf gaman að sjá hvað það koma margar 
hugmyndir fram um hvað er hægt að gera í framhaldinu, um leið og tólið er orðið þægilegt 
og þér tekst að gera grunnin vel.“48 
 Þegar við nýtum þekkingu okkar á hegðun og tilhneigingum fólks í hönnun, líkt og þær 
upplýsingar er þegar hafa komið fram í þessari ritgerð, ber okkur að meðhöndla þær af mikilli 
varúð. Því þótt þær upplýsingar geti gert okkur kleift að hanna betri og notendavænni verk 
skapast jafnframt sú hætta að upplýsingar þessar séu þvert á móti notaðar gegn notandanum 
og hagsmunir annarra settir í fyrsta sætið. Til dæmis má horfa til þeirrar vitneskju að fólk er 
almennt líklegra til þess að skanna yfir, frekar heldur en að lesa, langa og ítarlega texta sem 
fylgja notendaskilmálum á netinu. Hönnuðir gætu þá sett þann texta upp með sterkri 
forgangsröðun upplýsinga (e. visual hierarchy) og notað áberandi fyrirsagnir, liti o.fl. til þess 
að draga athygli notenda að mikilvægum atriðum. Þeir gætu þó einnig notað uppsetningu 
textans til þess að gera lesendanum sem erfiðast fyrir að finna vafasöm atriði í textanum og 
hvatt notendur til þess að fletta í gegnum langa, samfellda texta án þess að kynna sér hvað í 
þeim stendur. Í þeim tilfellum þar sem þekking sem þessi er notuð gegn notendum er talað 
um myrk mynstur (e. dark patterns) og eru flestum kunnug á formi fyrirfram-útfylltra 
stillinga, flóknum og löngum ferlum til uppsagnar áskrifta eða jafnvel auglýsingar sem birtar 
eru í útliti fræðilegra greina og frétta.49 

Út frá þeim forsendum má líta til þess hvernig samspil ábyrgðar milli andstæðra aðila 
þróaðist í fyrrnefndri vefsíðu Atla og Samúels, þar sem horft er til ábyrgðar gagnvart 
málstaðnum annars vegar og kúnnans hins vegar í sambandi við ábyrgð þeirra gagnvart 
notendum vefsíðunnar. Aðspurðir um nálgun sína að verkefninu, þegar að kúnninn er þess 
eðlis líkt og Íslandsdeild Amnesty International og önnur góðgerðarfélög eða  

                                                
48 Viðtal 1, Atli Þór Árnson og Samúel Þór Smárason, 1–2. 
49 Harry Brignull, „Dark patterns: deception vs. honesty in UI design,“ A list apart, (2001): 338, sótt 12. 
nóvember 2018, https://alistapart.com/article/dark-patterns-deception-vs.-honesty-in-ui-design. 
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mannréttindasamtök, sögðust þeir vera sammála um að þeir hafi í raun unnið það eins og 
hvert annað verkefni faglega séð — þó svo málefnin og sá jákvæði ávinningur sem 
samfélagið myndi hljóta af þeirra vinnu ef þeim vel tækist til hafi að sjálfsögðu verið 
hvetjandi. Markmið þeirra sneru að því að þjóna bæði kúnnanum og notendum. Hvað kúnnan 
varðar, vildu þeir hanna vefsíðuna þannig að auðvelt væri fyrir starfsmenn að setja inn efni 
og hvetja notendur til þess að gefa af sér í gegnum undirskriftir við málefni sín eða í formi 
styrkja. Hvað hinn almenna notanda varðar höfðu þeir það hins vegar að leiðarljósi að gera 
honum sem auðveldast fyrir að ná því fram sem hann óskaði eftir og að „draga hann í land“ 
þegar þess þurfti. Til þess að uppfylla þarfir kúnnans og notendanna samtímis þurftu þeir þó 
að finna viðeigandi jafnvægi, eða eins og Atli benti á: „þetta er mjög fín lína, þú villt ekki 
virka eins og dyrasölumaður, sem að þegar þú ert búinn að segja nei, setur fótinn inn um 
þröskuldinn svo þú getir ekki lokað.“ Notendur eru því leiddir áfram í gegnum efni 
vefsíðunnar og hvattir til að leggja samtökunum lið en er ávallt gefið skýrt til kynna að það 
sé þeirra valmöguleiki, eða eins og Samúel orðaði það: „að vera ekki of frekur og skapa með 
því upplifanir sem hindra notandanum að komast að því sem hann er í raun að reyna að 
komast í snertingu við.“ Má í þessu sambandi sjá að hlutverk og ábyrgð grafískra hönnuða í 
slíkum aðstæðum gengur út á að finna réttan milliveg í hverju verkefni út af fyrir sig.50 

                                                
50 Viðtal 1, Atli Þór Árnson og Samúel Þór Smárason, 5–9. 

Mynd 11: Skjáskot frá vefsíðunni www.amnesty.is þar sem sjá má hvernig Atli og Samúel miðla því 
hvernig leggja megi samtökunum lið.  
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Lokaorð  

Þegar á heildina er litið varðandi efni þessarar ritgerðar, má sjá tilraun mína til þess að 
kortleggja þær áskoranir sem fyrir grafískum hönnuðum liggja, bæði á sviði sjónrænnar 
nálgunnar og hlutverki okkar og ábyrgð. Ljóst er að grafísk hönnun felur í sér miðlun á víðu 
sviði sjónrænna upplýsinga og er mín niðurstaða sú að grafískir hönnuðir sem einstaklingar 
hafi óumdeilanleg áhrif á upplifun, túlkun og miðlun upplýsinga. Þó sjáum við ítrekað dæmi 
þar sem mikilvægi grafískrar hönnunar er ekki gefið það vægi sem hún á skilið og hve 
vanmetin þau áhrif sem við getum haft eru þegar öllu er á botninn hvolft. Þegar ég lít yfir 
minn eiginn starfsferil sem grafískur hönnuður, sem þó telst enn vera stuttur, sé ég töpuð 
tækifæri á þessu sviði. Ég hef nú þegar unnið að verkefnum þar sem gert var ráð fyrir því að 
ég varpaði allri ábyrgð þeirra afleiðinga sem mín vinna myndi koma til með að hafa á herðar 
kúnnans, þar sem ég tók ekki þátt í þeirri umræðu hvorki af mínu eigin frumkvæði né heldur 
kúnnans. Samt sem áður var það mín vinna sem hafði raunveruleg áhrif á fólk, mín vinna 
sem hvatti neytendur til þess að haga sér á einn eða annan hátt, mínar hugmyndir sem vöktu 
áhuga og athygli tilvonandi neytenda og ég sem hafði þar af leiðandi áhrif á annað fólk. Sú 
staða, sú tilhneiging til þess að varpa ábyrgðinni annað, er þó að mínu mati ekki endilega 
samfélaginu að kenna eða vanþekkingu annarra (t.d. kúnnans) á mikilvægi þessa sviðs og 
þeirra áhrifa sem við getum haft. Þess heldur tel ég það vera hlutverk okkar, grafískra 
hönnuða, að vera meðvitaðir um, gera betur grein fyrir og tileinka okkur þann rétt til þess að 
innleiða þá þætti inn í okkar viðurkennda verkahring. Ég sé nú sjálf hve mikil áhrif ég hefði 
geta haft á framvindu fyrrnefndra verkefna, ef ég hefði verið tilbúin til þess að taka þá 
umræðu með kúnnanum um hvaða áhrif viðkomandi verkefni myndi koma til með að hafa. 
Ef ég hefði stungið upp á öðrum leiðum sem hægt hefði verið að leiða verkefnið í til þess að 
fá fram niðurstöðu sem hefði haft jákvæðari áhrif á neytendur og samfélagið í heild. Ég sé 
nú hve mikil áhrif það gæti haft ef við færum að orðum Ellen Lupton er mælti: „rétt eins og 
læknar, ættu hönnuðir að sverja að gera engum mein og nota hina frábæru krafta tungumáls 
og hönnunar til að hafa jákvæð áhrif á samfélagið.“51  

 
 
 
 

                                                
51 „like doctors, designers should pledge to do no harm and use the amazing power of language and design to 
advance the common good“ Ellen Lupton, Design is storytelling (New York: Cooper Hewitt, 2017), 140.  
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Þeir tímar eru liðnir þar sem hægt er að beina augum okkar frá þeim afleiðingum sem við 
höfum, hvort sem um er að ræða starfssvið grafískrar hönnunar, eða hvaða svið atvinnulífsins 
sem er. Tökum þeirri ábyrgð sem okkar vinnu fylgir opnum örmum og nýtum þau tækifæri 
sem framundan eru, til að mynda í þeim áskorunum sem fyrir liggja á sviði umhverfismála, 
tækninýjunga, jafnréttis, hnattvæðingar og þróun samfélags okkar um ókomna tíð. Notum 
þau fræði og þá þekkingu sem við búum yfir og gerum grafíska hönnun að starfsstétt sem 
starfar í takt við og út frá þeirri ábyrgð og virðingu sem vinna grafískra hönnuða á skilið.  
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Viðauki 1 

Viðauki er birtur á síðum 24–25 og hannaður af höfundi. 
 



Ein elsta leið mannsins til að tjá sig og 
koma tilfinningum sínum og hugsunum 
á framfæri er að draga upp einhvers 
konar einfalda mynd og byggjum við 
stóran hluta okkar samskipta nú til dags 
á slíkum táknum. Í því sambandi má 
nefna þau myndrænu merki sem við 
þekkjum í dag sem stafróf. 

Þessi tákn og sá texti sem þau  
geta myndað er sjónræn útgáfa  
af tungumáli  sem gerir okkur kleift  
að miðla ítarlegum upplýsingum  
og skilaboðum á hljóðlausan máta.  
Það ferli sem fólgið er í móttöku 
þeirra upplýsinga mætti skipta í tvo 
hluta, annars vegar lesturinn sjálfan 
og hins vegar sjónræna skynjun. Snýr 
fyrrnefndi hlutinn að því að við lesturinn 
meðtekur heilinn þau orð og skilaboð 
þess efnis sem miðlað er. Hins vegar 
er sjónræna skynjun okkar á textanum 
fólgin í þeirri tilfinningu sem útlit textans 
vekur. Hún mótar upplifun okkar á 
þeim upplýsingum sem efnið felur  
í sér og eru þau áhrif gjarnan 
ómeðvituð. 

 „Við lesum ákveðnar
upplýsingar í form  af
náttúrunnar hendi.“ 

Týpógrafía segir sögu, gefur þér 
vísbendingu um hvað orð textans  
munu segja þér. Þannig getur texti  
ekki einungis miðlað tungumáli 
á sjónrænan hátt, heldur einnig 
stemningu og andrúmslofti. Þrátt fyrir 
að sjónræn skynjun á texta sé gjarnan 
ómeðvituð, er sá lestur að stórum hluta 
til eitthvað sem þróast hefur í okkar 
menningu og við lærum frá unga aldri.

Við tengjum öll ákveðin útlitseinkenni 
leturgerða við ákveðinn karakter.  
Stór og feitletruð leturgerð sem þekur 
stóran hluta flatar lítur almennt út fyrir 
að vera hávær og mikilvæg, á meðan 
að lítil orð virðast fjarlæg og hljóðlát. 
Að geta lesið upplýsingar á þann 
hátt gerir okkur kleift að meðtaka 
skilaboð hraðar, sem er eiginleiki sem 
við höfum þróað með okkur í aldanna 
rás. Við lesum ákveðnar upplýsingar 
í form af náttúrunnar hendi, þar sem 
hringir og rúnuð form tákna öryggi 
og vingjarnleika, á meðan að skörp 
og oddhvöss form tákna hættu og 
ágengni. Aðrar upplýsingar eru þó 
eitthvað sem við höfum lært með 
tímanum og helst í hendur við  
okkar menningu. 

Til að mynda voru „Blackletter“ 
leturgerðir notaðar fyrir fyrstu bækur 
sem prentaðar voru í Þýskalandi  
á 15. öld og voru þær byggðar  
á handskrift munka. Má því gera  
ráð fyrir að þær upplýsingar sem  
fólk las í útlits-einkenni þeirra letur-
gerða á þeim tíma hafi verið á borð 
við þekkingu, virðuleika og jafnvel  
tiltekna trú. Ímynd okkar í dag af 
karakter-einkennum þeirrar leturgerðar 
er þó allt önnur, þar sem „Blackletter“ 
leturgerðir voru notaðar þvert á útgefið 
efni herferða nasista í aðdraganda 
seinni heimsstyrjaldarinnar og hefur  
þar með kollvarpað þeirri ímynd  
sem þessi leturgerð hafði áður.  
Þannig spilar tíðarandi stórt hlutverk  
í miðlun upplýsinga af þeim toga og  
er því mikilvægt er að gera sér grein 
fyrir því að ólík einkenni geta haft 
misjafna þýðingu milli mismunandi 
samfélaga og taka jafnframt 
breytingum í takt við samfélagslegar 
áherslur hvers tíma og eru því eins  
og gefur að skilja í sífeldri þróun.
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Ein elsta leið mannsins til að tjá sig og koma 
tilfinningum sínum og hugsunum á framfæri er að 
draga upp einhvers konar einfalda mynd og byggjum 
við stóran hluta okkar samskipta nú til dags á slíkum 
táknum. Í því sambandi má nefna þau myndrænu  
merki sem við þekkjum í dag sem STAFRÓF. Þessi  
tákn og sá texti sem þau geta myndað er sjónræn 
útgáfa af tungumáli  sem gerir okkur kleift að miðla 
ítarlegum upplýsingum og skilaboðum á hljóðlausan 
máta. Það ferli sem fólgið er í móttöku þeirra 
upplýsinga mætti skipta í tvo hluta, annars vegar 
LESTURINN SJÁLFAN og hins vegar sjónræna skynjun. 
Snýr fyrrnefndi hlutinn að því að við lesturinn meðtekur 
heilinn þau orð og skilaboð þess efnis sem miðlað er. 
Hins vegar er SJÓNRÆNA SKYNJUN okkar á textanum 
fólgin í þeirri tilfinningu sem útlit textans vekur. 
Hún mótar upplifun okkar á þeim upplýsingum sem 
efnið felur í sér og eru þau áhrif gjarnan ómeðvituð. 
Týpógrafía segir sögu, gefur þér vísbendingu um hvað 
orð textans munu segja þér. Þannig getur texti ekki 
einungis miðlað tungumáli á sjónrænan hátt, heldur 
einnig stemningu og andrúmslofti. Þrátt fyrir að 
sjónræn skynjun á texta sé gjarnan ÓMEÐVITUÐ,  
er sá lestur að stórum hluta til eitthvað sem þróast 
hefur í okkar menningu og við lærum frá unga aldri.

Við tengjum öll ákveðin útlitseinkenni letur-
gerða við ákveðinn karakter. Stór og feitletruð 
leturgerð sem þekur stóran hluta flatar lítur almennt  
út fyrir að vera hávær og mikilvæg, á meðan að lítil  
orð virðast fjarlæg og hljóðlát. Að geta lesið 
UPPLÝSINGAR á þann hátt gerir okkur kleift að 
meðtaka skilaboð hraðar, sem er eiginleiki sem  
við höfum þróað með okkur í aldanna rás. Við lesum 
ákveðnar upplýsingar í form af náttúrunnar hendi, 
þar sem hringir og rúnuð form tákna ÖRYGGI og 
vingjarnleika, á meðan að skörp og oddhvöss form 
tákna HÆTTU OG ÁGENGNI. Aðrar upplýsingar eru þó 
eitthvað sem við höfum lært með tímanum og helst í 
hendur við okkar menningu. 

Til að mynda voru „Blackletter“ leturgerðir 
notaðar fyrir fyrstu bækur sem prentaðar voru 
í Þýskalandi á 15. öld og voru þær byggðar á 
handskrift munka. Má því gera ráð fyrir að þær 
upplýsingar sem fólk las í útlits-einkenni þeirra 
leturgerða á þeim tíma hafi verið á borð við þekkingu, 
virðuleika og jafnvel tiltekna trú. Ímynd okkar í dag af 
karakter-einkennum þeirrar leturgerðar er þó allt önnur, 
þar sem „Blackletter“ leturgerðir voru notaðar þvert á 
útgefið efni HERFERÐA NASISTA í aðdraganda seinni 
heimsstyrjaldarinnar og hefur þar með KOLLVARPAÐ 
þeirri ímynd sem þessi leturgerð hafði áður. Þannig 
spilar tíðarandi stórt hlutverk í miðlun upplýsinga af 
þeim toga og er því mikilvægt er að gera sér grein fyrir 
því að ólík einkenni geta haft misjafna þýðingu milli 
mismunandi samfélaga og taka jafnframt breytingum  
í takt við SAMFÉLAGSLEGAR ÁHERSLUR hvers tíma  
og eru því eins og gefur að skilja í sífeldri þróun.

LETUR, 
LÆSILEIKI 
& LITIR

„MIKILVÆGT ER AÐ GERA SÉR 
GREIN FYRIR ÞVÍ AÐ ÓLÍK 

EINKENNI GETA HAFT MISJAFNA 
ÞÝÐINGU MILLI MISMUNANDI 

SAMFÉLAGA“
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