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KVEIKJAN
Kveikjan af verkefninu kom eftir rannsóknarferlið í kringum BA–ritgerðina mína, en þar fór ég mikið í markaðsfræði 

pælingar. Ég velti fyrir mér hvað fólki þykir ljótt og fallegt. Og hvað virkar í umbúðarhönnun. Í ritgerðinni tók ég brennivínið 
sem dæmi en það var viljandi hannað ljótt til að virka fráhrindandi og sporna við mikilli áfengisneyslu þjóðarinnar. 

 Líklegast er óþarfi að taka það fram, að það virkaði ekki, og flakskan er svo gott sem eins í dag rúmlega 80 árum seinna. 
  

Eftir að ég skrifaði þessa ritgerð fannst mér öll sú rannsókn sem ég hafði gert þar svo áhugaverð. Mig langaði til að spá 
meira í þessu en var ekki alveg viss hvernig ég gæti unnið áfram með þessar hugleiðingar, þó ég hefði þær alltaf á bakvið 

eyrað. Ég fór síðan árið 2019 á ráðstefnu um grafíska hönnun í Glasgow, og þar var Stefan Sagmeister að tala um bókina sem 
hann og Jessica Walsh skrifuðu Beauty. Þar fara þau í fagurfræðilegar hugleiðingar, um hvað þykir fallegt um allan heim, 

afhverju eitthvað þykir ljótt eða fallegt, og hvernig form, litir og fleira spila þar ákveðið hlutverk. Þetta var svo ótrúlega 
flottur fyrirlestur, sem veitti mér mikin innbllástur til að byrja að skrifa og skissa, 

og útfrá því ákvað ég að hanna umbúðir útfrá vangaveltum um fagurfræði.



SKALI FAGURFRÆÐINNAR
En fagurfæði er hugtak og spurninginn um hvað fólki finnst fallegt og ljótt er alltof stór til að svara á skýran hátt í 

 einu verkefni. Þessar hugmyndir eru eitthvað sem við mannkynið höfum velt fyrir okkur í mörg hundruðir ár. Það fer einnig
 auðvitað eftir því hver áhorfandinn er af því „sitt sýnist hverjum um fegurð“. Þessvegna ákvað ég fyrir þetta verkefni að 

reyna að einfalda fagufræðina eins og ég gæti. Ég strikaði línu á blað og kalla það „fagurfræði skalann“ 

– lína með tölunum 1-6 þar sem einn táknar það sem er ljótast og sex það sem er fallegast.
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SÓDI 
Til þess að koma hugleiðingum mínum um fagurfræði í umbúðarhönnun til skila ákvað ég að hanna umbúðir eða „brand“

 umbúðirnar fyrir dós með sódavatni. Merkið skírði ég Sóda eftir hesti sem ég átti í æsku sem mamma mín kallaði alltaf
 „fallega ljótann“. Ég hannaði sex mismunandi útlit fyrir brandið og hvert útlit stendur fyrir ákveðin stað á 

fagurfræðiskalanum, en þó er heildarbragur yfir þeim öllum. 

Hugmyndin er að áhorfandinn (eða neytandinn) gæti þá valið sér dós sem höfðar til hans. Og ef sett yrði upp sýning þá gæti 
áhorfandinn raðað þeim í röð á fagufræðiskalnum eftir sínu huglæga mati.



RANNSÓKN 
Hvert útlit samanstendur af fjórum þáttum: Letri, formi, lit og myndefni. Hesturinn Sódi sem er einskonar „lukkudýr“ 

brandsins og er aðal myndefnið í öllum tilfellum. Þó er teikningin mis vel útfærð eftir því hvar umbúðirnar eiga heima á 
fagurfræðiskalanum. Letrið er einnig valið eftir mínu huglæga mati um fegurð en þó með það í huga hvað er almennt talað um 

sem ljótt letur. Ég tel líklegt að þetta sé í eitt af fáu skiftum ef ekki það eina þar sem letrið „comic sans“ er notað í 
lokaverkefni. Litirnir sem einkenna hvert útlit koma úr skoðannakönnun úr bókinni Beauty en um 5000 manns tóku þátt í 

þeirri rannsókn sem gerir hana nokkuð marktæka um hvað fólki almennt þykir fallegt.  
Litirnir sex koma úr eins rannsókn í þeirri bók. 

 
svo tek ég alla hlutina saman sem þykja fallegastir og set í útlit nr.6 svo allt sem er ljótast og set í útlit nr.1 

og svo  koll af kolli, og þannig raðast  hönnunin saman og hvert útlit passar á sinn stað á skalanum.



















„SITT SÝNIST HVERJUM UM FEGURÐ“
Ég fékk 15 manns til að raða umbúðunum á skalann eftir sínu huglæga mati. Niðurstaðan kom ekkert sértaklega á óvart. 

Það sem kom engu að síður skemmtilega á óvart var að umbúðirnar sem ég hannaði til að virka ljótastar voru í nánast öllum 
tilfellum settar á „réttan“ stað. og það sama má segja um það sem var hannað sem fallegast. Dósirnar í miðjunni voru 
hinsvegar breytilegri. En  niðurstöðurnar voru skemmtilegar og gaman var að sjá hvað fólki þykir fallegra en annað. 

Og gaman að sjá að þær sem voru viljandi hannaðar ljótastar og fallegastar skili sér á sinn stað.

Ég setti einnig upp vefsíðu þar sem hægt er að sjá hugmyndina og raða sjálfur á fagufræðiskalann.


