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Útdráttur 

 

Hamfarahlýnun er eitt stærsta áhyggjuefni manna í dag þar sem þeim er orðið ljóst hversu 

alvarlegt ástandið er og hversu stórri áskorun þeir standa frammi fyrir. Fólk er farið að leita 

lausna, líta í eiginn barm, og er aukinn vilji fyrir hendi til að gera meira og betur. Fólk er 

nú meðvitaðra og fróðara um orsakir loftslagsbreytinga sem gerir því kleyft að sjá hvar 

gallarnir liggja og hverju þurfi að breyta. Einn orsakavaldur loftslagsbreytinga er hin 

hömlulausa neysla nútímasamfélagsins. Þar spila grafískir hönnuðir stórt hlutverk sem tól 

hins kapítalíska efnahagskerfis sem í sífellu ýtir undir þá óhóflegu neyslu sem sífelldur og 

ósjálfbær vöxtur þess krefst. Í ritgerðinni verður farið yfir stöðu loftslagsbreytinga, orsakir 

þeirra og afleiðingar. Hvernig grafískir hönnuðir virka sem áhrifavaldar hamfarahlýnunar 

og hvar siðferðileg lína þeirra liggur að því leyti, með sinni endalausu eggjun til aukinnar 

neyslu. Sýnt verður fram á það vald sem grafískir hönnuðir hafa til að koma á 

samfélagslegum breytingum, bæði slæmum og góðum og hvernig það vald er nýtt á tímum 

hamfarahlýnunar og hvernig væri mögulega hægt að nýta það betur.  
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Inngangur  

Hamfarahlýnun er orðið sem brennur á vörum almennings í dag, enda er hún ein stærsta og 

alvarlegasta áskorun sem mannkynið hefur staðið frammi fyrir.1 Notkun okkar á 

jarðefnaeldsneyti við iðnað og framleiðslu til að standa undir lifnaðarháttum 

nútímasamfélagsins krefst gífurlegrar orku, sem hefur í för með sér aukna losun 

gróðurhúsalofttegunda og veldur þar af leiðandi hlýnun jarðar.2 Mestur hluti iðnaðarins er 

nýttur í að framleiða orku og varning sem krefst síaukinnar neyslu nútímasamfélagsins. Í 

kapítalísku samfélagi samtímans eru aukin efnisleg gæði talin fela í sér hærri og betri stöðu 

innan samfélagsins. Sífellt er verið að framleiða og selja neysluvarning og munaðarvöru 

sem fólki er svo talin trú um að sé nauðsynlegur þáttur til að öðlast hamingju og fullkomið 

líf.3  

 Stór hluti í starfi grafískra hönnuða er að fanga athygli fólks með auglýsingum og 

markaðsherferðum, þar sem fólki er sannfært um að með nýjum skóm eða nýjasta 

snjallsímanum sem inniheldur allt það nýjasta nýtt, muni leysa það undan oki hversdagsins. 

Með grafískri hönnun er lagt upp úr fegrun og aðlaðandi framsetningu söluvarnings og 

þjónustu, þar sem markmiðið er að tæla fólk og að selja meira. Þannig taka grafískir 

hönnuðir þátt í að knýja áfram hina umtöluðu neysluhyggju. Það má því segja að stéttin 

eigi drjúgan þátt í hinu stóra vandamáli hamfarahlýnunar og beri því töluverða ábyrgð og í 

raun mun meiri ábyrgð en við gerum okkur grein fyrir.  

 Þar sem okkur er nú orðið ljóst hversu alvarlegri og stórri áskorun við stöndum 

frammi fyrir í loftslagsmálum, getum við ekki haldið lengra á sömu braut, ef við viljum að 

komandi kynslóðir geti búið á þessari jörð um ókomin ár. Að ýta undir efnishyggjuna, 

vitandi hvaða afleiðingar það hefur á jörðina, vekur eðlilega upp siðferðilegar spurningar. 

Því langar mig í þessari ritgerð, að komast að því hver siðferðileg ábyrgð grafískra 

hönnuða sé á tímum hamfarahlýnunar. Hvernig er stéttin að standa undir þeirri ábyrgð 

núna og hvað er hægt að gera betur?  

 
1 „Landvernd“, Tryggvi Felixson, sótt 4. nóvember 2019, landvernd.is/loftslagsbreytingar. 

2 Hugrún Harpa Reynisdóttir, „Loftlagsbreytingar – Hvað og af hverju?,“ Nýheimar þekkingarsetur (blogg), 

sótt 15. September 2019, nyheimar.is/lifandi-kennslustofa/loftslag-og-leidsogn/loftlagsbreytingar-hvad-og-

af-hverju/. 

3 Hildur Ásta Þórhallsdóttir, „Neysla til bjargar loftslaginu“ (BA-ritgerð, HÍ, 2017), bls. 19, 

https://skemman.is/bitstream/1946/27156/1/LokaeintakBAHA%c3%9e.pdf. 
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1. Hamfarahlýnun 

Síðustu ár hefur almenningur sífellt orðið meðvitaðri um hlýnun jarðar. Svo virðist vera 

sem fólk hafi fyrst tekið við sér af alvöru þegar Greta Thunberg hóf skólaverkfall sitt að sú 

gríðarlega athygli sem henni hefur á skömmum tíma tekist að vekja, nær einni síns liðs. 

Það er líkt og Greta hafi vakið okkur öll af værum draumi afneitunar. Við höfum ef til vill 

ekki skilið hvað hlýnun jarðar felur í sér í raun, enda um afar margþætt og flókið fyrirbæri 

að ræða. Í raun mun stærra mál en við höfum hingað til kynnst. Hugur okkar á svo erfitt 

með að ná utan um áskorun af þessari óþekktu stærðargráðu. Auðveldast er að gefast upp 

og snúa sér að öðru. Við skiljum kannski margt af því sem snýr að loftslagsbreytingum, 

eins og orsakir, áhrif og afleiðingar þeirra, en áttum okkur samt ekki á raunverulegum 

alvarleika heildaráhrifanna.4 Frá iðnbyltingu hefur maðurinn með breyttum lifnaðarháttum 

sínum, aukið útblástur gróðurhúsalofttegunda með notkun jarðefnaeldsneytis til 

landbúnaðar eða annarrar framleiðslu, og þar með valdið mikilli losun koltvísýrings og 

annarra gróðurhúsalofttegunda sem varðveitt voru í jarðlögum.5 Með endalausum iðnaði 

og framleiðslu til að standa undir lifnaðarháttum mannsins hefur magn koltvíoxíðs í 

andrúmsloftinu hækkað úr 280ppm í 400ppm síðustu 150 árin.6 Við höfum alist upp við þá 

ranghugmynd að jörðin innihaldi endalausa uppsprettu auðlinda sem menn geti nýtt til 

eilífðarnóns, án þess að það hafi varanleg áhrif á jörðina.7 Í dag erum við reynslunni ríkari 

og vitum að allt umhverfi okkar eins og við þekkjum það mun koma til með að breytast til 

frambúðar. Hitastig jarðar mun hækka, jöklar bráðna, yfirborð sjávar rísa sem mun hafa í 

för með sér flóð, þurrka, súrnun sjávar, eyðimerkurmyndun, skógarelda og aðra ófyrirséða 

ógn.8 Með þessu áframhaldi munu lífsgæði jarðarbúa hríðversna, lífríki jarðar mun hrörna 

og heimili okkar allra mun leggjast í rúst. Við þessa framtíðarsýn fyllumst við vonleysi og 

uppgjöf. Við sjáum að við þurfum öll að líta í eiginn barm og endurhugsa venjur okkar og 

hefðir, bæði í leik og starfi. 

1.1 Öfganeysla nútímasamfélagsins 

Hugmyndir mannsins um aukin lífsgæði eiga rætur sínar að rekja til efnahagskerfis 

kapítalismans, þar sem aukin efnisleg gæði eru talin fela í sér betri lífsgæði og hærri stöðu 

 
4 Andri Snær Magnason, Um tímann og vatnið (Reykjavík: Mál og menning, 2019), bls 9. 

5 Umhverfisráðuneytið, 2008, „Loftslagsbreytingar,“ Umhverfisráðuneytið, Reykjavík, 

https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/pdf_skrar/loftslagsbreytingar.pdf. 

6 „Global Climate Change,“ NASA, sótt 4. nóvember 2019, https://climate.nasa.gov/causes/. 

7 Andri Snær Magnason, Um tímann og vatnið, bls 8. 

8 Andri Snær Magnason, Um tímann og vatnið, bls 8 og 61. 

-  
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innan samfélagsins. Kapítalismi er efnahagskerfi sem einkennist af eignarrétti einstaklings 

eða fyrirtækja á fjárhagslegum gæðum, af fjárfestingum sem stjórnast af ákvörðunum 

einstaklinga, og af verði, framleiðslu og dreifingu vara sem ákvarðast aðalega af 

samkeppni á frjálsum markaði.9 Kerfið snýst einungis um aukinn gróða og 

hugsunarhátturinn „því meira því betra“ ræður þar ríkjum. Ein stærsta ógn mannkynsins 

stafar af óhóflegri neyslu. Við sitjum föst í ósjálfbærri óreiðu, spunninni af skjótum 

framförum, auknum hraða og sannfæringu um að við þurfum meira en nauðsyn krefur.10 

Með kapítalismanum er stuðlað að öfganeyslu nútímasamfélagsins. Framleiðslan er 

óendanleg og nýting á auðlindum eftir því. Kapítalisminn hefur ef til vill skapað mikinn 

auð en hann hefur líka myndað stórfenglegt magn úrgangs, sorps, mengunar og annars 

konar umhverfislegt niðurbrot, sem hefur í för með sér óhóflega loftmengun og þar með 

gríðarleg neikvæð áhrif á loftslagið. Endalaus eyðsla og græðgi hefur leitt okkur þangað 

sem við stöndum í dag. Kapítalisminn og hinn frjálsi markaður stangast í eðli sínu á við 

sjálfbærni jafnt sem aðrar lausnir loftslagsvandans.11 Mengun er bein afleiðing 

neysluhyggjunnar og ef við ætlum að geta tekist á við þessa áskorun verðum við að 

takmarka notkun okkar á auðlindum. Reynt hefur verið að leiðrétta þróun hamfarahlýnunar 

með aðferðum hins frjálsa markaðar, en efnahagskerfi kapítalismans er ekki hannað til að 

sporna gegn endalausri framleiðslu og gróða sem gerir það ógerlegt að bæta úr 

hamfarahlýnun með neysluhyggjuna að vopni.12 Efnahagskerfi okkar er í stanslausu stríði 

við lífríki jarðar. Til að snúa blaðinu við þurfum við að breyta lifnaðarháttum okkar 

algjörlega og varast ofnotkun auðlinda, því ekki breytum við lögmálum náttúrunnar.13 

 

1.2 Siðferði á tímum loftslagsbreytinga 

Nú þegar vart er talað um annað en loftslagsbreytingar og við öll orðin upplýst um orsakir 

þeirra og afleiðingar, vakna upp siðferðilegar spurningar. Hvernig getur mannkynið, með 

góðri samvisku, haldið lifnaðarháttum sínum og öfganeyslu áfram vitandi hvaða 

afleiðingar það hefur. 

 
9 „Merriam-Webster,“ Merriam-Webster, sótt 3. nóvember 2019, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/capitalism 

10 David B. Berman, Do Good Design (California: New Riders, febrúar 2013), 
ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780321573209/samplepages/032157320X.pdf, bls. 2. 

11 Jonathan T. Park, „Climate Change and Capitalism,“ The Journal of Sustainable Development 14, nr.2 

(2015): bls. 1, sótt 4. nóvember 2019, consiliencejournal.org/wp-content/uploads/sites/25/2016/09/408-1121-

2-PB.pdf. 

12 Berman, „Climate Change and Capitalism,“ bls. 1. 

13 Naomi Klein, This Changes Everything (Canada: Alfred A. Knopf Canada, 2014), bls. 19.  
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Siðferði er að mestu fólgið í grundvallarreglunum um rétta eða ranga mannlega breytni 

er varðar lifnaðarhætti okkar, hegðun og samskipti við annað fólk, dýr og umhverfi. 

Siðferðileg gildi geta þó breyst með tímanum og með breyttu samfélagi14og eru sjaldnast 

þau sömu milli manna þar sem þau fara gjarnan eftir bakgrunni, trú og öðrum félagslegum 

þáttum. 15 

Siðferðileg gildi okkar hafa þróast í gegnum ótæknivæddan heim þar sem 

hugsunarhátturinn „því meira því betra“ hefur ráðið ríkjum. Í dag höfum við hins vegar 

komist að því að samansafn „saklausra“ aðgerða síðustu áratuga hafa haft þvílíkar 

afleiðingar að enginn hefði getað séð þær fyrir. Það var enginn sem ætlaði sér að koma af 

stað hamfarahlýnun og koma okkur í þá stöðu sem við erum í dag. Það er því erfitt að finna 

einhvern einn sökudólg. Við erum öll sek og berum öll ábyrgð. 16 

Siðferðileg ábyrgð er oftast sett á herðar orsakavalds. Það þarf alltaf að vera einhver 

sökudólgur til staðar til að kenna um þá röngu hegðun sem hefur átt sér stað og þær slæmu 

afleiðingar sem hún hefur haft í för með sér. Hins vegar er enginn einn sökudólgur þegar 

kemur að hamfarahlýnun. Í það minnsta er hann afar óljós. Til að mynda eru flestar okkar 

hversdagslegu athafnir að hluta til orsakir afleiðinga og hamfara framtíðarinnar. Öll þau 

litlu atriði eins og að kveikja ljósið, setja í vél, fara í sturtu eða versla í matinn geta virkað 

svo ómerkileg og agnarsmá að þau geti ekki haft nein stórvægileg áhrif á hlýnun jarðar, og 

skipti því engu máli. En þegar við leggjum saman alla íbúa jarðar og óendanlegan fjölda 

smárra og ómerkilegra aðgerða þeirra, eru afleiðingarnar ógurlegar.17 Þar af leiðandi er 

ekki hægt að kenna einhverjum einum um.  

Eins og fram hefur komið, hafa lifnaðarhættir fólks, kapítalíska efnahagskerfið og 

neysluhyggjan átt gríðarlega stóran þátt í afleiðingum loftslagbreytinga. Því spyr maður 

sig; hvað er það sem ýtir undir allar þessar hversdagslegu og „ómerkilegu“ athafnir, alla 

þessa öfganeyslu og framgang kapítalismans? 

 

 

 

 

 
14 Geir Þ. Þórarinsson, „Hvað er siðferði? Og hvað er siðfræði?,“ Vísindavefurinn, 7. september 2005, sótt 4. 

nóvember 2019, http://visindavefur.is/svar.php?id=5247. 

15Hubert Mietkiewicz, „Graphic Design + Ethics + Capitalism,“ (BA ritgerð, University Of Greenwich, 

2016), bls 11, www.academia.edu/28848387/Graphic_Design_Ethics_Capitalism 
16 James Garvey, The Ethics of Climate Change (London: Bloomsbury, 2008), bls. 2-3, 
www.cs.toronto.edu/~sme/PMU199-climate-computing/papers/Garvey-chapter3.pdf. 

17 Garvey, „Responsibility,“ bls. 5. 
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1.3 Áhrif grafískra hönnuða á loftslagsbreytingar 

Starf grafískra hönnuða felur í sér miðlun upplýsinga og skilaboða á sjónrænu formi með 

samspili lita, forma og tákna ásamt ýmsum orðaleikjum til að gera viðfangsefnið aðlaðandi 

og spennandi.18 

Áhrifin sem grafískir hönnuðir geta haft á umheiminn eru þeim ekki alltaf ljós. Oft 

geta þeir verið svo uppteknir að smáatriðum hvers verkefnis fyrir sig að þeir átta sig ekki á 

áhrifunum sem vinna þeirra hefur fyrr en langt er um liðið.19 Grafísk hönnun er ekki 

einungis öflugt samskiptatæki, heldur einnig verkfæri sem hægt er að nýta til miðlunar 

ákveðinna gilda til almennings. Auk þess getur hún verið áhrifaríkt markaðstól til að búa til 

langanir almennings í þjónustu og söluvarning.20 Þannig læra grafískir hönnuðir jafnan að 

nýta verkfæri sín til sannfæringarkrafts.   

Hönnuðir eru gjarnar séðir sem tól kapítalismans, þar sem starf þeirra felur m.a. í sér 

hönnun merkja, umbúða og markaðssetningu á munaðarvarningi. Grafískir hönnuðir eru 

orðnir inngróinn hluti af kerfi hins frjálsa markaðs með því að stuðla að sköpun auðs í 

samfélaginu.21 Þar með ýta grafískir hönnuðir undir þessa endalausu neyslu þar sem stór 

partur af starfi þeirra er að tæla neytendur og vekja falskar langanir með þeim.22  

Varningur er í raun og veru ekki lengur framleiddur eða seldur til að svala þörfum 

mannsins heldur er hann framleiddur eftir rannsóknum og markaðssetningu fyrir aukinn 

gróða. Það veldur síðan aukinni neyslu og offramleiðslu vegna þeirra uppgerðu langana 

sem búnar hafa verið til með hinum ýmsu loforðum og fullyrðingum. Þar af leiðandi er 

hlutverk grafískrar hönnunar ekki bara að skapa fegurð sem auðgar menningu og menntun, 

heldur einnig til að þjóna neysluhyggjunni sem smurolía fyrir hina óseðjandi löngun 

neytendans til að halda neyslunni gangandi sem síðan keyrir gróðrahyggjuna áfram.23 

Þannig má segja að grafísk hönnun, öfganeyslan og kapítalisminn haldist hönd í hönd 

með keðjuverkandi áhrifum á samfélagið, umhverfið og hlýnun jarðar. 

 

 
18 Mietkiewicz, „Graphic Design + Ethics + Capitalism,“ bls. 6. 

19 Eileen MacAvery Kane, Ethics: A Graphic Designer’s Field Guide (US: Adams Media Corporation, 

2010), bls 32, https://eportfolios.capilanou.ca/judysnaydon/wp-

content/uploads/sites/7204/2019/01/Ethics_Graphic_Designers_Field_Guide.pdf. 
20 Mietkiewicz, „Graphic Design + Ethics + Capitalism,“ bls. 6. 

21 Kane, „Morality,“ bls. 34. 

22 Mietkiewicz, „Graphic Design + Ethics + Capitalism,“ bls. 2. 

23 Mietkiewicz, „Graphic Design + Ethics + Capitalism,“ bls. 30. 
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2. Vald grafískra hönnuða 

Grafísk hönnun er alls staðar, hvert sem litið er. Við sjáum skilti, merki, veggspjöld, 

umbúðir og svo ótal margt fleira svo í raun væri hægt að telja endalaust áfram. Ef til vill 

tæki skemmri tíma að telja upp það sem ekki fellur undir grafíska hönnun. Hún hefur 

ótrúleg áhrif á umhverfið og án hennar væri heimurinn satt best að segja, frekar litlaus og 

svipbrigðalítill. Það er því vart hægt að segja að hún skilji ekkert eftir sig, eða að hún hafi 

lítil sem engin áhrif á samfélagið eða umheiminn.  

Þó að hönnun hafi óneitanlega víðtæk áhrif á heiminn allan og menningu hans, er 

spurning hversu mikil áhrif hönnuðir geta haft, þar sem að í stóra samhenginu eru það 

sjaldnast þeir sem ákveða hvað er selt eða hvaða aðferðir eru notaðar til þess. Oft er það 

hlutverk hönnuðarins að miðla áfram skilaboðum eins aðila til þess þriðja.  

Með því að gera sér grein fyrir því hlutlausa hlutverki sem grafískir hönnuðir taka 

jafnan að sér, sem tannhjól sem keyrir áfram hið kapítalíska markaðshagkerfi, er hægt að 

gera sér grein fyrir hvaða áhrif hönnun þeirra hefur á heiminn í raun og veru.24 

Með sjónrænni miðlun, mörkun og markaðsherferðum, endurspegla hönnuðir 

menningarlega og félagslega sjálfsmynd samfélagsins. Með því að færa áherslur hönnunar 

á samfélagið og mannkynið sjálft, hjálpar það hönnuðum að kanna þau samfélagslegu áhrif 

sem vinna þeirra hefur og sjá hvaða skilaboð þeir séu í raun og veru að skilja eftir sig. 

Hönnuðir geta haft djúpstæð áhrif á heiminn, bæði góð og slæm, og það hvernig menn lifa 

lífi sínu.25 Þeir hafa áhrif á neyslumynstur manna og fylgir því mikil ábyrgð. Til að hægt sé 

að skilja raunverulega þá möguleika sem hönnun hefur til bættra samfélagsáhrifa er 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem hönnun hefur haft á samfélagið 

hingað til. Menningarlega séð hefur hönnun áhrif á neysluhyggju, félagslega hegðun og 

hlutverk kynjanna.26 Grafísk hönnun hefur valdið til að gefa samfélagshópum og 

málstöðum rödd og bjóða þeim breytta sýn á það hvernig heimurinn gæti verið.27 

 

 

 

 
24 Cassandra Reese, „Societal Influence of Graphic Design,“ bls. 6, 

www.academia.edu/10168414/The_Societal_Influence_of_Graphic_Design. 

25 Reese, „Societal Influence of Graphic Design,“ bls. 3. 

26 Reese, „Societal Influence of Graphic Design,“ bls. 5. 

27 Reese, „Societal Influence of Graphic Design,“ bls. 6. 
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2.1 Siðferðileg og samfélagsleg ábyrgð grafískra hönnuða 

Með þetta vald í höndunum, þurfa grafískir hönnuðir að hugsa sig vel um hvernig fara 

skuli með það. Vilja þeir halda áfram á sömu braut eða vilja þeir nýta það til góðs og 

breyta heiminum til hins betra? Það er kominn tími til að hönnuðir taki afstöðu til þess 

hvaða skilaboðum þeir vilji koma áleiðis og hvaða áhrif þeir vilji hafa á heiminn.  

 Það getur verið flókið að átta sig á því hvað sé siðferðilega rétt eða rangt þegar það 

kemur að því að breyta hegðun fólks með hönnun að vopni, þar sem við erum öll með 

mismunandi siðferðileg gildi. Það sem einum hönnuði þykir siðferðilega rétt, gæti öðrum 

hönnuði þótt siðferðilega rangt.28 Sumir grafískir hönnuðir telja að siðferði grafískra 

hönnuða byggi á þjónustulund og það að hjálpa öðru fólki sé góðverk. Vandamálið er þó, 

að grafískir hönnuðir myndu eflaust vera ósammála um merkingu þess að „hjálpa“. 

Hönnuðir nasistanna trúðu til dæmis að þeir væru að hjálpa Þjóðverjum, þegar þeir voru í 

raun að gera hið mótstæða. Aðrir trúa að sjónræn sannfæring sé það sem grafísk hönnun 

felur í sér; að það sé ábyrgð grafískra hönnuða að fegra ímynd kúnnans óháð persónulegum 

skoðunum, og að það sé í raun algjör þversögn að biðja grafíska hönnuði um að nota ekki 

hæfileika sína til sannfæringarkrafts og fegrunar.29  

Til þess að hönnuðir átti sig á því hvað þeim þyki í raun siðferðilega rétt eða rangt, 

geta þeir byrjað á því að spyrja sjálfa sig hver markmið þeirra séu, hvaða áhrif vinna þeirra 

hafi, hver gildi þeirra séu og hvað þau feli í sér, og hvernig þau endurspegli velvild þeirra í 

garð umheimsins. Hvernig miðlar hönnunin hugmyndum þeirra um hið fullkomna líf og 

hver sé þeirra eigin hugmynd um hið fullkomna líf, sem sé þess vert að lifa.30   

Það er mikilvægt að hönnuðir átti sig á þeim áhrifum sem hönnun þeirra hefur á 

samfélagið og umhverfið. Hvað hún skilur eftir sig og hvort hún hafi yfir höfuð góð áhrif 

og hvort áhrifin passi við þeirra siðferðilegu gildi.  

Mikilvægt er að hönnuðir hanni verk sín, byggð á háu siðgæði og með meðvitund um 

samfélagslega ábyrgð jafnt sem áhrif.31 Hönnun er bæði hægt að nýta sem verkfæri til 

lausna jafnt sem eyðileggingar.32 Siðferðileg og samfélagsleg ábyrgð grafískra hönnuða og 

 
28 Sebastian Deterding, „What Your Design Say About You“ (fyrirlestur, Ted Talks, Ulrecht, nóvember 

2011), sótt 3. nóvember, 

www.ted.com/talks/sebastian_deterding_what_your_designs_say_about_you?nolanguage=en%2523t-

351052. 

29 Kane, „Morality,“ bls. 31.  

30 Deterding, „What Your Design Say About You.“ 

31 Bennett, „Good Design is Good Social Change,“bls. 73. 

32 Bennett, „Good Design is Good Social Change,“ bls. 74. 
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í raun allra hönnuða nú á tímum hamfarahlýnunar er mikil og er því gífurlega mikilvægt að 

hönnuðir nýti sér verkfæri sín til lausna. 

 

2.2 Samfélagsleg áhrif merkja og markaðsherferða 

Stór hluti vinnu grafískra hönnuða er, eins og áður sagði, að skapa ásýnd fyrirtækja, hanna 

merki og setja saman herferðir og auglýsingar. Sú vinna hefur einkar mikil áhrif á 

samfélagið þar sem sá þáttur starfsins er sá sem hefur hvað mest áhrif á neyslu fólks. Merki 

(e. brand) er til að mynda ekki bara vara eða þjónusta. Merki er loforð sem fólk fellur fyrir. 

Fólk treystir á og myndar sterk tengsl við ímynd fyrirtækja og trúir á yfirburði þeirra og 

verslar þess vegna við þau.33 Það er einmitt það sem grafískir hönnuðir eru svo góðir í, og 

það sem starfið felur í sér, að skapa sterkt merki með sannfærandi ímynd.  

Taka má sem dæmi herferð Obama árið 2008 er telst til einna áhrifamestu og 

árangursríkustu framboðsherferða okkar tíma. Í herferðinni var aðeins notast við skilvirka 

sjónræna stefnumörkun til að koma boðskap herferðarinnar til almennings, en það skilaði 

gífurlegum árangri.34 Merki Obama er talið eitt hið frumlegasta er kemur að hönnun 

pólitískra framboðsmerkja. Merkið inniheldur hina hefðbundnu þjóðarliti Bandaríkjanna en 

með einstakri og útpældri uppbyggingu, með mjúkum línum, litablöndun (e. gradient) og 

andrými (e. white space), sker merkið sig frá framboðsmerkjum allra hinna mótherjanna. 

Það má segja að merkið sjálft hafi verið mjög í takt við boðskap herferðarinnar. Það var þó 

ekki einungis fagurfræðilega hlið merkisins sem skildi það frá mótherjum Obama, þar 

spiluðu mikilvægir sálrænir þættir einnig stórt hlutverk.  

Merkinu er skipt í tvennt með litunum rauðum og bláum 

og sýnir upphaf ferðalags hetjunnar (Obama) og 

endurspeglar tíma þar sem mikil spenna er á milli tveggja 

andstæðra afla sem eiga í togstreitu við hvort annað í 

leitinni að einhverju betra. 

Hönnuðir merksins notuðust við fremur lúmska notkun á 

sjónarhorni og réttu samspili forma til að mynda landslag 

eða hæð sem áhorfandinn getur ímyndað sér að stigi upp. 

Þegar augu áhorfendans beinast síðan að sjóndeildarhringnum birtist þeim hvítur hnöttur 

við bláan bakgrunn, sem minnir einna helst á rísandi sól. Táknar það upphaf lausna 

 
33 Kane, „Morality,“ bls. 36.  

34 Kane, „Morality,“ bls. 36.  

Mynd 1: Merki framboðsherferðar 

Obama 2008 
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viðvarandi deilna og er merki um nýja og breytta tíma. Sólin sem rís við 

sjóndeildarhringinn endurspeglar umbreytingar og von, en von var lykilorð í herferð 

Obama. Með samspili og nákvæmri staðsetningu forma, leturs og lita, náði 

hönnunarteymið að setja saman þessa árangursríku herferð er náði að fanga hug og hjörtu 

Bandaríkjanna.35  

Mörg dæmi eru til um áhrifaríkar herferðir, bæði góð og slæm. Til að mynda, er hægt 

að taka áróðursherferðir fyrri hluta 20. aldarinnar sem virkilega slæmt dæmi en þær höfðu 

vægast sagt skelfileg áhrif á heiminn. Nasistarnir notuðu áróðursherferðir af miklum krafti 

til að útmála gyðinga og aðra minnihlutahópa sem hættulega og óæðri öðrum mönnum og 

mótuðu þannig skoðanir, trú og hefðir Þjóðverja. Með veggspjöldum, kvikmyndum, 

útvarpi, söfnum, sýningum og öðrum miðlum, herjuðu þeir á almenning Þýskalands með 

skilaboðum hönnuðum til að byggja upp stuðning og samþykki fyrir sýn þeirra á framtíð 

lands og þjóðar.   

Eitt af fyrstu verkum Hitlers sem kanslara, var að koma á stofn ráðuneyti 

upplýsingagjafar og áróðurs. Hann taldi það, að hafa stjórn á upplýsingum og 

upplýsingaflæði, vera jafn mikilvægt og að hafa stjórn á hernum og fjárhagskerfinu. Með 

ráðuneytinu gat hann haft yfirsýn og stjórn á allri miðlun upplýsinga, alls staðar. Áróðri var 

ekki ætlað að vera heiðarlegur eða smekklegur. Áróðursherferðir gátu að þeirra mati hvorki 

verið of grófar og ljótar né of ljúfar og fallegar. Tilgangur áróðursherferða var einungis að 

ná árangri til sigurs. 

Hitler skrifaði í Mein Kampf að ef áróður ætti að þjóna tilgangi, ætti hvergi að 

takmarka notkun hans. Hamra þyrfti á slagorðum og endurtaka í sífellu þar til síðasti 

þjóðfélagsþegninn skildi það sem hann átti að skilja. Um leið og notkun slagorðanna yrði 

minnkuð, eða þeim fórnað fyrir fjölbreytileika, myndu áhrifin og árangurinn hverfa.36 Hluti 

þess áróðurs sem Nasistar notuðust við, birti jákvæðar myndir til að lofsama leiðtoga 

ríksins og gjörðir þeirra, sem varpaði ljósi á bjarta framtíðarsýn þjóðfélagsins. Áróður 

nasistanna gat einnig verið ljótur og neikvæður og skapað þannig hræðslu og hatur með því  

 

 

 

 
35 Lauren Nelson, „Exploring the Social Impact of Graphic Design,“ Crowdspring, 20. júlí 2016, sótt 4. 

nóvember 2019, www.crowdspring.com/blog/exploring-the-social-impact-of-graphic-design/. 

36 „Facing History,“ Facing History and Ourselves, sótt 3. nóvember 2019, 

https://www.facinghistory.org/holocaust-and-human-behavior/chapter-6/visual-essay-impact-propaganda. 
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að sverta orðspor minnihlutahópa. Dreifing nasista á gyðingahatri í kvikmyndum, 

dagblöðum og jafnvel barnabókum, vöktu upp aldargamla fordóma gagnvart gyðingum.37 

 

 

 

 

  

Það má því segja að grafískar áróðursherferðir nasistanna á 20. öldinni hafi óneitanlega og 

vægast sagt haft skaðleg áhrif á samfélagið og skilið eftir sig djúp sár.  

Þær áróðursaðferðir sem notast var við á 20. öld eru alls ekki ósvipaðar þeim 

markaðsherferðum sem notast er við í dag hvað notkun, slagorða, táknmynda, og 

auglýsingastefa varðar.38 Þessar sömu aðferðir er þó einnig hægt að nota til jákvæðra 

samfélagslegra áhrifa sem til dæmis má sjá með herferð dömubindaframleiðandans Always 

- „Like a girl“, þar sem setning hlaðin neikvæðri merkingu er snúið við í jákvæða. 

Fyrirtækið Always skipulagði alþjóðlega herferð með því markmiði að mynda 

tilfinningaleg tengsl milli þeirra og markhópsins og ná þar með auknum vinsældum og 

aukins trausts við merkið. Markmiðið var að breyta frasanum „Like a girl“ sem hlaðinn er 

neikvæðri orku og jafnan tekin sem móðgun, og breyta merkingu hennar í eitthvað frábært, 

hlaðið jákvæðri orku. Gerð var félagsleg rannsókn á því hvaða áhrif setningin hafði á 

samfélagsþegna, og þá sér í lagi stúlkur á táningsaldri. Aðalmarkhópur herferðarinnar var á 

aldrinum 13 ̶ 34 en hún tók í raun fyrir konur á öllum aldri. Herferðin innihélt myndband 

sem sýndi hvernig fólk á öllum aldri túlkaði frasann „Like A Girl“. Í ljós kom að konur frá 

táningsaldri og upp úr, töldu frasann vera merki um veikleika og hégóma. Myndbandið 

sýndi það og sannaði hvað örlítil hvatning getur gert mikið og kennt konum hvernig hægt 

 

37 „Facing History.“ 
38 Kane, „Morality,“ bls. 37. 

Mynd 2: Áróðursplakat 

nasistanna þar sem 

gyðingurinn er uppmálaður 

sem sökudólgur alls ills. 

Mynd 3: Áróðursplakat þar sem á 

stendur: „Lengi lifi Þýskaland“ og 

Hitler birtur sem hetja og öflugur 

foringi þjóðarinnar 
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sé að gera eitthvað „eins og stelpa“ með stolti. Á myndbandinu var svo byggð herferð sem 

miðlaði þessum kraftmiklu skilaboðum og hvatningu til kvenna, að „Like A Girl“ ætti í 

raun að vera jákvæður frasi. Herferðin heppnaðist vægast sagt vel, en það sem byrjaði sem 

lítil félagsleg tilraun endaði sem félagslegt samtal, sem dreifðist út um allan heim og fór 

þar með langt fram úr öllum væntingum Always. Með herferðinni var umræðunni 

gjörbreytt um heim allan og myndbandið varð eitt hið vinsælasta það árið. Always náði þar 

með sögulegum árangri í að tengjast markhópi sínum tilfinningalega. Samkvæmt 

rannsóknum sem gerðar voru eftir herferðina kom í ljós að 81% kvenna á aldrinum 16–24 

studdi Always þegar kom að því að snúa neikvæðri merkingu setningarinnar „Like A Girl“ 

yfir í jákvæða.39  

 

 

 

Með þessu er hægt að sjá, svart á hvítu, hvaða áhrif markaðsherferðir, þar sem 

grafískir hönnuðir spila stórt hlutverk, geta haft á samfélagið og heiminn allan. Grafískir 

hönnuðir hafa mikið vald sem þeir geta nýtt sér allavega og að eigin vild, samkvæmt sínum 

siðferðilegu gildum. Þurfa þeir hins vegar að hugsa sig vel um það hvernig þeir nýta þetta 

vald, á tímum sem þessum, þar sem breyting er óhjákvæmileg ef okkur á að takast að halda 

hlýnun jarðar í skefjum.  

 

2.3 Herferðir á tímum hamfarahlýnunar 

Fjöldi fyrirtækja eru nú orðin meðvituð um afleiðingar markaðsherferða sinna. Þær hafa 

ekki einungis afleiðingar fyrir fyrirtækið sjálft, heldur samfélagið allt. Því eru sífellt fleiri 

fyrirtæki farin að tileinka sér umhverfisvænni markaðsaðferðir. Þau gera sér nú grein fyrir 

 
39 Always, „Always #LikeAGirl: Turning an Insult into a Confidence Movement,“ bls. 1-2, sótt 3. nóvember 

2019, instituteforpr.org/wp-content/uploads/Always-LikeAGirl-Turning-an-Insult-into-a-Confidence-

Movement.pdf. 

Mynd 4–5: Úr herferð Always „Like A Girl“  

 

Mynd 4–5: Úr herferð Always „Like A Girl“  
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því að mikilvægara er að notfæra sér markaðsstefnur og herferðir sem stuðla að langlífi 

fyrirtækisins, umhverfi og náttúru en að ná skjótum gróða.40 

Markaðurinn spilar stórt hlutverk þegar kemur að því að auka 

óhóflega neyslu þar sem að aðalmarkmiðið er að auka gróða, og í 

raun og veru hafa fyrirtæki hingað til ekki verið sérlega upptekin af 

því að vera sjálfbær eða umhverfisvæn. Hins vegar spila fyrirtæki 

lykilhlutverk þegar kemur að umhverfismálum, þar sem 

markaðsherferðir hafa gífurleg áhrif á hegðun viðskiptavina og geta 

hvatt fólk til að endurnýta, endurvinna eða spara orku og ennfremur 

vakið athygli á mikilvægi sjálfbærni og umhverfisvænna 

lifnaðarhátta, og þar með komið til móts við raunverulegar þarfir 

viðskiptavina og samfélagsins.41 Sem dæmi má taka Auglýsingaherferð Patagonia „Don’t 

buy this jacket“, en með henni biður Patagonia viðskiptavini sína um að sleppa því að 

kaupa vörurnar þeirra. Í staðinn vilja þau að viðskiptavinir fullnýti vörur þeirra svo lengi 

sem þær endast. Með því hvetur Patagonia viðskiptavini um að minnka óhóflega neyslu, 

endurnýta og endurvinna.42  

Einnig er hægt að líta til Gámaþjónustunnar en fyrirtækið hefur nú fengið nýja ásýnd 

þar sem nafninu var breytt í Terra og gamla merkið endurhannað þar sem nýtt merki byggir 

á hringformi sem minnir einna helst á jörðina. Um nýja ásýnd Gámaþjónustunnar stendur á 

heimasíðu þeirra: 

 

Nafnið Terra er latneskt heiti jarðargyðjunnar og eitt af nöfnum jarðarinnar,en 

okkar starf snýr að bættri umgengni við hana. Nýtt merki félagsins byggir á 

hringformi sem vísar til jarðarinnar,en einnig birtist í merkinu spírað fræ, tákn 

sjálfbærni og endurnýjunar til framtíðar.43 
 

 

Hringurinn í merki Terra er opinn, líkt og opinn ferill sem skapar hreyfingu og getur 

táknað sólarhringinn eða hringrás efnisins. Skærblái litur merkisins vísar síðan til 

hreinleika, himins og hafs en með bláa litnum er einnig haldið í gamalgróna ímynd 

Gámaþjónustunnar sem byggir á góðri þjónustu og þekkingu starfsmanna til margra ára.44 

 
40 Cristina Calvo-Porral, „The Role of Marketing in Reducing Climate Change,“ í Climate Change & Global 

Development (Basel: Springer,2019), bls. 262.  

41 Calvo-Porral, „The Role of Marketing in Reducing Climate Change,“ bls. 263.   

42 Calvo-Porral, „The Role of Marketing in Reducing Climate Change,“ bls. 261. 

43 „Terra,“ Terra, sótt 3. nóvember 2019, sótt 3. nóvember, www.terra.is/is/um-terra. 

44 Viðtal höfundar tekið við Líf Lárusdóttur, Tekið 11. nóvember 44 Viðtal. 

Mynd 6: Herferð  

Patagonia, „Don‘t buy  

this jacket“. 
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Aðspurð hver ástæða sé fyrir hinu nýja nafni og nýrri ásýnd Gámaþjónustunnar, segir 

Líf Lárusdóttir, markaðsstjóri Terra, að eftir 35 ára starfsemi Gámaþjónustunnar hafi sú 

breyting verið tímabær, enda hafi mikil þróun orðið á starfsemi fyrirtækisins. Með nýju 

nafni hafi öll dótturfyrirtæki verið sameinuð í eitt, er myndar aukna samstöðu starfsmanna 

og þar með bætta þjónustu gagnvart viðskiptavinum. Nýtt nafn hafi auk þess verið til 

einföldunar fyrir viðskiptavininn og hafi því verið mikilvægt að velja viðeigandi nafn fyrir 

þá heildstæðu þjónustu sem Terra veitir.  

Tímasetning nýrrar ásýndar segir Líf hafa verið í takt við aukinn áhuga fólks á 

umhverfismálum sem hefur farið ört vaxandi síðustu ár. Hafi það einnig komið í ljós við 

stefnumótun fyrirtækisins sem Terra vann með starfsmönnum sínum, að þjónusta þess væri 

talin nútímalegri, umhverfisvænni og framsæknari en sú sem ímynd Gámaþjónustunnar 

stóð fyrir.   

Með nýju nafni kom hið nýja slagorð, „Skiljum ekkert eftir“, er spilar mikilvægt 

hlutverk í markaðssetningu fyrirtækisins. Vill Terra hvetja Íslendinga og auðvelda þeim að 

skilja ekkert eftir sig með því að gera endurvinnslu og flokkun að einföldum og 

sjálfsögðum hlut. Terra telur það samfélagslegu skyldu sína að hjálpa til við að bæta 

umgengni okkar við jörðina og taka aukinn þátt í umræðunni um umhverfismál og miðla 

þekkingu sinni á viðfangsefninu.45  

Með aukinni meðvitund um umhverfismál hafa sífellt fleiri fyrirtæki orðið „græn“. 

Sprengja hefur orðið í grænni miðlun, vörum og þjónustu. Meira er orðið um vistvæn 

matvæli og umhverfisvænar umbúðir og nýjar umhverfisvænni vörur hafa litið dagsins ljós 

svo sem fjölnota sogrör, fjölnota burðarpokar, rafmagnsbílar og svo mætti lengi telja. 

Hvort öll þessi grænu fyrirtæki og umhverfisvænu vörur séu jafn umhverfisvænar og gefið 

er í skyn er hins vegar annað mál. Þessi græna sprengja hefur valdið miklum ruglingi og 

auknu vantrausti fólks gagnvart fyrirtækjum, sem grefur undan hinni sönnu grænu 

 
45 Viðtal. 

Mynd 7: Gamalt merki 

Gámaþjónustunnar. 
Mynd 8: Nýtt merki Gámaþjónustunnar 

sem nú ber nafnið Terra. 
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hreyfingu og veldur uppgjöf og vonleysi neytenda.46 Hvort fyrirtæki verði græn af 

siðferðilegum ástæðum eða einfaldlega til þess að líta betur út gagnvart almenningi og 

knýja fram aukinn gróða getur stundum verið óljóst. Viðskiptavinir krefjast í auknum mæli 

umhverfisvænni vara og eflaust hafa fyrirtæki fært sér það í not og reynt að lokka að sér 

viðskiptavini með því að sýna þeim fram á hversu græn og umhverfisvæn þau séu, með 

grænna útliti, grænu merki, grænum umbúðum, grænum auglýsingum og þar fram eftir 

götunum. Líkur eru á því að slík fyrirtæki hafi ekki rannsakað raunverulega merkingu þess 

að vera „græn“ og gæti slík fljótfærni og græðgi leitt til þess að fólk sjái í gegnum þau og 

dæmi þau sek um grænþvott.47  

Sem dæmi má taka þegar sala á eggjum Brúneggja ehf. og starfsemi þeirra öll 

stöðvaðist eftir umfjöllun um starfsemi fyrirtækisins í Kastljósi árið 2017. Brúnegg ehf. 

höfðu reynst sek um grófan grænþvott þar sem vörur þeirra voru merktar umhverfisvottun, 

sem þau notuðu til markaðssetningar, þrátt fyrir að uppfylla ekki skilyrði vottunarinnar.48 

Ekki er alltaf víst að einbeittur brotavilji sé fyrir hendi, en fyrirtækin þurfa í það minnsta að 

vera betur upplýst ef þau vilja ekki teljast til hræsnara og verða fyrir miklu tapi vegna 

vantrausts neytenda.   

 

 

 

 

Árið 2007 stóð til að mynda í einni auglýsingu þjónustufyrirtækisins Heklu hf. „Þeir 

eru allir grænir“, þar sem í smærra letri stóð, “Nýir bílar frá Volkswagen eru 

kolefnisjafnaðir“. Með þeirri fullyrðingu var gefið í skyn að bílarnir frá þeim væru 

umhverfisvænni en aðrir bílar. Skilja mátti auglýsinguna þannig að bílar þeirra væru 

 
46 Jacquelyn Ottoman, The New Rules of Green Marketing (London: Routledge, 2011), bls. 11. 
47 Kane, „Morality,“ bls 39. 

48 Rut Kristjánsdóttir, „Grænþvottur á Íslandi“ (BA-ritgerð, Háskólinn í Reykjavík, 2017), bls. 22, sótt 3. 

nóvember, skemman.is/bitstream/1946/28237/1/Gr%C3%A6n%C3%BEvottur_a_%20Islandi.pdf. 

 

Mynd 9: Umbúðir brúneggja, 

grænn eggjabakki sem stendur á: 

„10 vistvæn brún egg“, „Hænur 

eru frjálsar og verpa í hreiður“ 

Mynd 10: Auglýsing Heklu 
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skaðlausir umhverfinu en reyndin var sú að Hekla kolefnisjafnaði notkun nýrra bíla til eins 

árs. Forsvarsmenn Heklu játuðu ekki á sig sökina, þar sem hvergi hafði komið beint fram 

að bílar þeirra væru skaðlausir umhverfinu, en þar sem skilaboð auglýsingarinnar þóttu 

villandi og skilja mátti hana sem svo, reyndust þeir samt sem áður hafa gerst sekir um 

grænþvott.49  

Hvort fyrirtæki séu í raun og veru umhverfisvæn liggur kannski aðallega í eðli 

fyrirtækisins. Þess vegna getur verið varasamt að auglýsa bíla sem græna eða 

umhverfisvæna. Eins setur undirrituð spurningamerki við herferð Olís, „Kolefnisjafnaðu 

eldsneytisviðskiptin með Olís“. Þar býður Olís viðskiptavinum að kolefnisjafna 

eldsneytisviðskipti sín með Olís-lyklinum þar sem fastur afsláttur lækkar um 2kr og Olís 

borgar 2 krónur á móti. 4 kr af lítranum renna þá til Landgræðslunnar í ýmis 

kolefnisjöfnunarverkefni.50 Erfitt er að segja til um hvort eðli þessarar herferðar sé góð eða 

slæm og ætlar höfundur ekki að taka afstöðu hvort um grænþvott sé að ræða eður ei. 

Skilaboðin sem Olís gefur frá sér eru fremur ruglandi. Hægt er að sjá þetta sem jákvætt 

skref þar sem þau eru í samstarfi við Landgræðsluna og þau eru í það minnsta að gera 

eitthvað til að bæta fyrir eldsneytisnotkunina. Hins vegar er hætt á að eldsneytisneytendum 

fjölgi, sér í lagi ef fólk telur þessa aðferð vera umhverfisvænni en raun ber vitni, en hún er 

sú að eldsneyti er afar óumhverfisvænt og kolefnisjöfnun nær ekki nema að litlu leyti að 

bæta fyrir þann skaða sem það veldur umhverfinu.51 Þar að auki er tilgangur þessarar 

herferðar, þegar upp er staðið, aukinn gróði Olís. Í raun mætti spyrja hvort ekki ætti að 

setja lögbann á eldsneytisauglýsingar vegna skaðlegra áhrifa þess á umhverfið, rétt eins og 

það er ólöglegt að auglýsa áfengi.  

 

  

  

 
49 Rut Kristjánsdóttir, „Grænþvottur á Íslandi,“ bls. 24. 

50 „Olís,“ Olíuverzlun Íslands hf., sótt 4. nóvember 2019, https://www.olis.is/kolefnisjofnun/.  

51 „eia,“ The U.S. Energy Information Administration, sótt 12. Nóvember 2019, 

https://www.eia.gov/energyexplained/gasoline/gasoline-and-the-environment.php. 

 

 

Mynd 11: Herferð Olís, „Kolefnisjafnaðu 

eldsneytisviðskiptin. Við greiðum 

helming á móti þér“. 
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Það má segja að meðvitund fyrirtækja á umhverfismálum sé í það minnsta til staðar 

og hafa ýmis fyrirtæki tæklað það á einn eða annan hátt. Hvort þau séu að gera það rétt eða 

á réttum forsendum er annað mál og er því mikilvægt að grafískir hönnuðir fullvissi sig um 

slíkt áður en þeir senda frá sér auglýsingar og herferðir út í samfélagið. 

 

3. Hvað geta grafískir hönnuðir gert betur? 

Grafísk hönnun snýst ekki einungis um fagurfræði eða tilfinningar heldur aðallega um 

áhrifin sem hún hefur á einstaklinginn, samfélagið og umhverfið allt. Ef hönnuðir hunsa 

þau áhrif sem vinna þeirra hefur á umhverfið og náttúruna og halda áfram að hanna og 

sinna verkefnum sínum án frekari vangaveltna um afleiðingar þess, er hætt á að vinna 

þeirra verði orsakavaldur eyðileggingar.  

Í fyrirlestri sínum, „How Designers Destroyed the World“ talar Mike Monteiro um 

ábyrgð sem einn stærsta fylgifisk hönnunar. Ábyrgðin sem hönnuðir bera og áhrif þeirra á 

heiminn er ekki val heldur fylgir það einfaldlega starfinu. Monteiro heldur því fram að 

hönnuðir séu þeir sem standi vörð um möguleika framtíðarinnar. Þeir hafi áhrif á hvað sé 

framleitt og hverju sé miðlað. Hönnun snýst ekki um það eitt að skapa heldur einnig um 

það að ákveða hvað skuli skapað. Starf hönnuða felur í sér að finna lausn á hinum ýmsu 

vandamálum en heimurinn er fullur af þeim svo það er nóg að gera fyrir hönnuði. 

Hönnuðir þurfa því að ákveða hvaða vandamál séu þess verðug að leysa. Hönnuðir hafa 

val um hvort þeir horfi fram hjá afleiðingum þess sem þeir hanna eða hvort þeir standi með 

sjálfum sér og sínum siðferðilegu gildum, því allt sem hönnuðir láta frá sér, er þeim merkt. 

Það er undir þeim komið hvort frekari eyðilegging verði kennd við þá. Hönnuðir geta átt 

það til að vera svo uppteknir að öllum möguleikum hönnunar sinnar, að þeir gleyma að 

hugsa út í allt það sem ætti að forðast og því slæma sem hún gæti haft í för með sér.  

Monteiro segir hönnuði þurfa að hræðast afleiðingar vinnu sinnar meira en þeir 

hræðist að standa upp fyrir sjálfum sér og sínum siðferðilegu gildum. Þeir þurfi að hræðast 

afleiðingarnar meira en þeim þyki vænt um sínar frábæru og snjöllu hugmyndir. Bogni 

hönnuðir undan ábyrgðinni og óttist starfferilsstengdar afleiðingar þess að standa við 

siðferðilegu skoðanir sínar meira en slæm áhrif vinnu sinnar á umhverfið, er líklegt að þeir 

muni valda því enn meiri skaða en ella, með mun alvarlegri afleiðingum. Hönnuðir þurfa 

að hætta að bíða og vona að aðrir muni birtast og leysa vandamál heimsins. Hætta að bíða 
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eftir því að þeir fái leyfi til þess frá einhverjum öðrum. Þeir þurfa að átta sig á því valdi 

sem þeir hafa sem hönnuðir til að geta komið á breytingum til hins betra.   

Öll þessi ábyrgð sem fylgir starfinu getur verið ógnvekjandi en ábyrgðin er ekki 

byrði heldur forréttindi og tækifæri til að uppfylla möguleika sérhvers hönnuðar, til að 

hanna til góðs og til að færa mannkynið framar. 

Grafískir hönnuðir þurfa því að vera samkvæmir sjálfum sér og hugsa sig tvisvar um 

og rannsaka málin betur, áður en þeir láta frá sér eitthvað sem gæti haft neikvæðar 

afleiðingar í för með sér fyrir umhverfið. Þeir þurfa að geta staðið upp fyrir sjálfum sér og 

þora að sýna kúnnanum hver rétta leiðin sé, eða jafnvel að neita þeim, hafi verkefnið slæm 

áhrif á samfélagið eða umhverfið.52 

 

3.1 Val á viðskiptavinum 

Það að velja viðskiptavini sína eða að segja nei við vafasömum verkefnum er ekki 

raunhæfur möguleiki fyrir alla, sérstaklega fjárhagslega séð, og getur verið heldur 

ógnvekjandi. En Monteiro segir þó frá því í fyrirlestri sínum, að þegar hann neitaði fyrsta 

viðskiptavini sínum, hafi viðskiptavinurinn ekki tekið því illa, heldur tekið hann alvarlegar 

og hlustað betur á hann, þar sem hann hafi áttaði sig á því að hann væri í traustum höndum. 

Ef hönnuður hafnar verkefni sem samræmist ekki siðferðilegu gildum hans, opnast svo 

dagskráin fyrir jákvæðari verkefni, sem gæti svo dregið að sér enn betra verkefni.53 

Það að velja verkefni samkvæmt persónulegum gildum og markmiðum hljómar 

kannski óraunsætt en með því eru hönnuðir að leggja sitt af mörkum til að færa heiminn í 

rétta átt. 

En ef ekki væri fyrir viðskiptavini væri enga vinnu að hafa fyrir hönnuði og því ekki 

furða að hönnuðir freistist til að taka þeim verkefnum sem þeim stendur til boða. En það 

má aldrei gleyma því hve mikilvægt það er að vanda valið á viðskiptavinum og velja þau 

verkefni og þau vandamál sem vert er og jafnvel brýnt að leysa.  

Hönnuðir eru þjálfaðir í því hvernig leysa skuli vandamál á sem bestan hátt og bera 

þeir ábyrgð á útkomu hvers verkefnis. Því er mikilvægt, reyni kúnninn að hafa áhrif á 

útkomuna, með miður góðum afleiðingum fyrir umhverfið, að hönnuðurinn taki hlutverk 

sitt sem leiðbeinandi hans alvarlega og beini honum á rétta braut. Hlutverk hönnuðarins er 

ekki að uppfylla allir óskir viðskiptavinarins umsvifalaust, heldur skal hann leiða 

 
52 Monteiro, „How Designers Destroyed the World,“ (fyrirlestur, USI, Frakkland, júlí 2015), sótt 3. 

nóvember, www.youtube.com/watch?v=qIcM21l61TE. 

53 Monteiro, „How Designers Destroyed the World.“ 
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viðkomandi í rétta átt. Forðast skal að vinna fyrir viðskiptavin sem hönnuður þorir ekki að 

segja nei við. Flestir þeirra vilja gera vel, en vita ekki að þeir eru að gera illt, fyrr en þeim 

er bent á.54 Með góðri leiðsögn geta hönnuðir haft áhrif á hugarfar og vinnuaðferðir 

kúnnanna og þar með breytt samfélaginu til hins betra.   

Sífellt fleiri hönnuðir ákveða að vanda betur val verkefna sinna og nýta hæfileika 

sína og krafta fyrir betri málstaði. Fyrsta skrefið til þess er að verða meðvitaður um stöðu 

mála og að viðurkenna vandann. Þaðan má síðan taka eitt skref í einu í átt að mótun betri 

heims. Áhrifin munu síðan smátt og smátt láta á sér kræla.55  

Hönnuðir hafa ætíð val um að taka verkefni að sér eður ei. Allar ákvarðanatökur hafa 

afleiðingar. Verkefni hönnuðar skilgreina viðkomandi bæði sem hönnuð og sem persónu 

og er ferilmappan haldbær vitnisburður um það.56 Hönnuðir ættu því með öllu halda sig frá 

kúnnum sem vilja að logið sé fyrir þá. 

 

3.2 Breyttar áherslur 

Fyrir umhverfisvænni og hreinni samvisku grafískra hönnuða eru ýmis atriði sem vert er  

að hafa í huga. Viðskiptavinurinn spilar stórt hlutverk í vinnu hönnuðarins og hefur því 

mikið að segja um umhverfisáhrif hvers verkefnis. Væri því æskilegt að rannsaka 

siðferðileg gildi hans og vinnuaðferðir. Hvort hann komi vel fram við starfsfólk sitt, hvort 

allar félagslegar og umhverfislegar ákvarðanir séu meðvitaðar og hvort starfsemi þeirra sé 

yfir höfuð umhverfisvæn.57 

Tryggja skal að kúnninn sé meðvitaður og upplýstur um umhverfisþætti svo líkurnar 

á grænþvotti séu í lágmarki. Grafískir hönnuðir gegna lykilhlutverki þegar kemur að því að 

fræða viðskiptavini sína um raunverulega umhverfisvæna og sjálfbæra starfshætti.58 Skal 

þá tekin til greina neysla eldsneytis og annarrar orku, hráefni og efnisnotkunnar við 

framleiðslu vöru hans, líftíma vörunnar og þann tíma sem tekur hana að brotna niður í 

umhverfinu. Þar að auki geta grafískir hönnuðir sjálfir valið að vinna með umhverfisvænt 

blek og pappír eða annan umhverfisvænan efnivið svo að útkoma verkefnisins verði eins 

umhverfisvæn og mögulegt er.59   

 
54 Monteiro, „How Designers Destroyed the World.“ 

55 Reese, „Societal Influence of Graphic Design,“ bls. 11. 

56 Monteiro, „How Designers Destroyed the World.“ 

57 Reese, „Societal Influence of Graphic Design,“ bls. 6. 

58 Kane, „Morality,“ bls. 39. 

59 Kane, „Morality,“ bls. 38. 
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Umhverfismeðvitund fólks hefur aukist og krefjast því margir aukinna 

umhverfisvænni lausna, svo að þeir geti notið umhverfisvænna lífs með hreinni 

samvisku.60 Fólk vill vita meira um það sem það er að neyta og óskar því eftir að auka 

tengsl sín við umheiminn og kýs því helst eiga í viðskiptum við fyrirtæki sem geta 

aðstoðað þau við slíkt. Í dag krefjast sífellt fleiri neytendur þess að vera upplýstir um stöðu 

mála, fá að vita hvernig staða mála sé og hvað hægt sé að gera betur. Þeir vilja fá að neyta 

og fullnægja löngunum sínum án sektarkenndar, fullvissir um það að neysla þeirra bitni 

ekki á öðrum.61 Fólk sem þetta er áhrifamiklir viðskiptavinir sem hafa áhuga á að versla 

við fyrirtæki sem svara kröfum um grænni starfsemi og umhverfisvænni varning. Það gerir 

það að verkum að fleiri fyrirtæki senda frá sér fjölda auglýsinga sem sýna fram á það 

hversu græn þau eru, en þá er hætt á að með því aukist líkurnar á grænþvotti.62 

Sífellt fleiri eru farnir að átta sig á því að óhófleg neysla muni eyðileggja líf okkar og 

framtíð. Fólk er þ.a.l. farið að leitast eftir dýpri og þýðingarmeri upplifunum er hafa 

jákvæð áhrif á líf þeirra og sál, þreytt og vonsvikið útí neyslusamfélagið sem sífellt er rekið 

áfram með fleiri auglýsingum.63 Vandinn liggur að hluta til í samskiptaörðugleikum 

fyrirtækja til neytenda þar sem fyrirtækin notast við hinar hefðbundnu markaðsaðferðir er 

byggja á hinu kapítalíska hagkerfi sem ekki hefur þróast í takt við breytta tíma, breytt 

samfélag og aukna tækni. Það gerir það að verkum að með vaxandi örvæntingu og 

samkeppnni um athygli neyslulatari neytenda verða auglýsinganar sífellt grófari og 

háværari.64 

Fyrirtæki, með fulltingi grafískra hönnuða, geta ekki haldið áfram tilbúningi sínum á 

fölskum löngunum og talið fólki áfram trú um að það vanti fleiri hluti til að fullkomna líf 

sitt og fela galla sína. Samfélagið er í örri þróun og margir vita betur. Neytendur sem áður 

hefðu látið til leiðast og fallið fyrir gylliboðum auglýsinga um betra líf, hafa nú margir 

áttað sig á því að þessi loforð eru innantóm og einskis virði. Margir hverjir hafa því áttað 

sig á því að aukin efnisleg gæði, hjálpa lítið til við hina endalausu leit að hamingjunni og 

frelsinu.65 

Fólk elskar að langa í eitthvað og finnst mun skemmtilegra að neyta þess sem það 

langar í en það sem þeir raunverulega þurfa. Galli neysluhyggjunnar í dag, sem grafískir 

 
60 Ottoman, The New Rules of Green Marketing, bls. 4. 

61 Heller & Vienne, Citizen Designer (New York: Allworth Press, 2003), bls. 75. 

62 Ottoman, The New Rules of Green Marketing, bls. 18. 

63 Heller & Vienne, „ The Cultural influence of Brands,“ bls.77. 

64 Heller & Vienne, Citizen Designer, bls. 75. 

65 Heller & Vienne, Citizen Designer, bls. 74-75. 
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hönnuðir ýta oft á tíðum undir, er sá að búnar eru til langanir sem ekki hægt er að 

fullnægja. Grafískir hönnuðir sem hingað til hafa virkað sem smurolía neysluhyggjunnar 

gætu þar nýtt tækifærið og stöðu sína til þess að upplýsa óumhverfismeðvitaða og 

neysluóða samfélagsþegna um raunveruleg umhverfisáhrif neyslu þeirra, búa til langanir 

fyrir eitthvað annað og mikilvægara, og jafnframt svarað raunverulegum þörfum 

umhverfismeðvitaðra neytenda.66. 

Til að uppfylla kröfur umhverfismeðvitaðra neytenda með uppfærðum 

markaðsaðferðum í takt við hina síðustu og verstu tíma skulu hönnuðir halda sér fjarri 

slæmri hönnun, útsmoginni, tælandi, uppáþrengjandi og óheiðarlegri.67 Neytendur í dag 

treysta á og versla við fyrirtæki sem hafa gagnsæi og heiðarleika í fyrirrúmi þar sem bæði 

kostir og gallar fyrirtækisins eru teknir með í myndina. Í stefnuyfirlýsingu K. Garland, 

First Things First, sem hann skrifaði árið 1964, er áhersla lögð á mikilvægi 

raunveruleikans og sannleikans í mörkun. Gleyma skuli fantasíunni.68 Ein leiðin sem 

möguleg er í átt að umhverfisvænni, meðvitaðri og minni neyslu er raunveruleikamörkun. 

Neytendur eru þreyttir á að láta gabba sig með tilbúnum loforðum og krefjast heiðarleika 

og gagnsæis, en raunveruleikamörkun byggir á viðeigandi og heiðarlegum skilaboðum, 

byggðum á raunverulegum verðnætum og loforðum sem hægt er að standa við.69 Með 

raunveruleikamörkun er hreinskilni í hávegum höfð og endurspeglar hún vöruna eins og 

hún er. Ekki er logið til um getu eða möguleika hennar. Í staðinn skal dregið fram það sem 

gerir vöruna einstaka í raun og veru svo að loforð verði ekki brotin. 

Með raunveruleikamörkun er tekist á við viðeigandi málefni líðandi stundar með 

virðingu fyrir þörfum einstaklinga, menningarhópa og samfélagsins. Raunveruleikamörkun 

hefur heilsteypt andlit og sterkan persónuleika með mikla sögu. Hún hefur skýr markmið, 

langanir, skoðanir og siðferðileg gildi sem vonandi hafa svo smitandi áhrif á kúnnann og 

gæti þ.a.l. smátt og smátt, haft góð áhrif á samfélagið allt.70 

Grafískir hönnuðir skulu taka þátt í öllu ferli hvers verkefnis og hafa áhrif á 

mikilvægar ákvarðanatökur um stefnumörkun, boðskap, umhverfi og dreifingu vöru í 

gegnum allt ferlið. Þó sá þáttur sé kannski ekki beinn liður í starfslýsingu grafískra 

hönnuða þá er það afar mikilvægt fyrir hönnuðinn að ganga úr skugga um að viðskiptavinir 

 
66 Heller & Vienne, Citizen Designer, bls. 77-78. 

67 Heller & Vienne, Citizen Designer, bls. 75. 

68 Margaux Lebel, „First Things Firs Manifesto: Ken Garland,“ London, sótt 3. nóvember 2019, 

www.academia.edu/32919817/First_things_first. 

69 Heller & Vienne, Citizen Designer, bls. 88. 

70 Heller & Vienne, Citizen Designer, bls. 89. 
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hans standi undir þeirri ímynd sem hann hefur hjálpað þeim að skapa. Með því geta 

hönnuðir nýtt stöðu sína og vald og haft sem mestu og sterkustu áhrifin á samfélagið og 

umhverfið.  

Ferli raunveruleikamörkunar er opið og spilar kúnninn þar lykilhlutverk með 

gagnrýni, athugasemdum og prufukeyrslu sinni á tiltekinni vöru eða þjónustu. Hefur það 

mikil og góð áhrif á útkomu hvers verkefnis. Skal því ekki óttast neikvæð viðbrögð þar 

sem það getur varpað ljósi á raunverulega eftirspurn vöru, viðhorfi viðskiptavina til 

fyrirtækis o.s.frv. Gefur það hönnuðinum nýja sýn á verkefnið og leiðir til betri og 

áhrifaríkari niðurstöðu.71  

Svo tekið sé saman, þá skulu grafískir hönnuðir sem hafa hug á að tileinka sér 

umhverfisvænni vinnuaðferðir og aukin jákvæð samfélagsleg áhrif, rannsaka og vanda 

bæði efnisval og val viðskiptavina gaumgæfilega, og leitast eftir því að leiða viðskiptavini 

sína hina réttu umhverfisvænu leið. Þeir skulu vera samkvæmir sínum siðferðilegu gildum 

og standa með sjálfum sér. Vera í takt við tímann og samfélagið og hlusta vel á rödd 

neytenda, og fullnægja þannig raunverulegum þörfum þeirra með auknu samtali og 

rannsóknum. Ekki skal synda á móti straumnum með úrelt efnahagskerfi kapítalismans í 

fararbroddi. Að lokum skulu grafískir hönnuðir ætíð vera meðvitaðir um þá miklu 

samfélagslegu ábyrgð sem þeir bera, vald sitt og þau áhrif sem þeir geta haft á umhverfið 

með réttum áherslum í gegnum hreinskilni og gagnsæi raunveruleikamörkunarinnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Heller & Vienne, Citizen Designer, bls. 90. 
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Niðurlag 

„Hver er siðferðileg ábyrgð grafískra hönnuða á tímum hamfarahlýnunar?“ var 

spurningin sem hratt þessari ritgerð af stað, skrifaðri af nemanda með 

loftslagskvíða, fullum af áhyggjum af því hvort það hafi mögulega verið glötuð 

hugmynd að leggja fyrir sig grafíska hönnun eftir allt saman. Eftir að hafa lært svo 

margt á skólagöngunni um hlýnun jarðar, orsakir og afleiðingar hennar, og komist 

að þeirri niðurstöðu að neysluhyggjan sé orsakavaldur þess alls, varð ég frekar 

svekkt og stressuð fyrir möguleikum framtíðarinnar. Vitandi það að grafísk hönnun 

hvetur sífellt til aukinnar neyslu, virtist væntanlegur starfsferill fullur samviskubiti 

og kvíða vegna þeirra slæmu umhverfisáhrifa sem möguleg framtíðarverkefni gætu 

haft. 

Grafískir hönnuðir hafa vissulega bæði siðferðilegri og samfélagslegri ábyrgð 

að gegna þegar kemur að loftslagsbreytingum, með hlutverki sínu sem eitt af 

tannhjólunum í klukkuverki hins kapítalíska efnahagskerfis sem sífellt ýtir undir 

aukna neyslu og aukinn gróða og þar með aukinn útblástur og enn frekari hlýnun 

jarðar. Siðferðileg gildi hönnuða eru misjöfn og fara jafnan eftir menningarlegum 

bakgrunni. Loftslagsbreytingar spyrja hins vegar ekki um stað né stund eða 

samfélagslega stöðu fólks og ættu því hin sömu siðferðilegu gildi að gilda meðal 

allra hönnuða. Því ættu allir hönnuðir að leggja sitt af mörkum til þess að sporna 

gegn hlýnun jarðar.  

Sagan hefur sýnt okkur að grafískir hönnuðir hafa áður haft mikil, bæði góð og 

slæm áhrif á samfélagið með vinnu sinni og því er ljóst að hönnuðir hafa það vald 

og þau verkfæri í höndunum sem til þarf til að koma á umhverfislegum og 

samfélagslegum breytingum. Þeir þurfa einungis að þora að standa með sjálfum sér 

og siðferðilegu gildum sínum og synda á móti stríðum straumi neysluhyggjunnar til 

að hafa áhrif. Grafískir hönnuðir geta í gegnum starf sitt upplýst ómeðvitaða 

samfélagsþegna um skaðleg áhrif óhóflegrar neyslu og leitt þá á hina 

umhverfisvænu braut. Hönnuðir geta með breyttum áherslum og nýjum 

starfsaðferðum, svarað raunverulegum löngunum fólks sem, fullt loftslagskvíða, 

bíður örvæntingarfullt eftir lausnum.  
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 Starf grafískra hönnuða þarf því ekki endilega að hafa jafn slæmar afleiðingar 

og höfundur óttaðist í upphafi enda fer það í raun eftir því hvernig haldið er á þeim 

verkfærunum sem hönnuðum eru færð í hendur. Grafískir hönnuðir hafa val um 

hvort þeir haldi áfram að vera vatn á myllu hinnar gengdarlausu neyslu og hafi þar 

með viðvarandi og skaðleg áhrif á umhverfið, eða endurhugsað möguleika 

grafískrar hönnunar og skipt um stefnu og breytt áherslum fagsins. Sé eitt skref 

tekið í einu, vel ígrundað og með réttu hugarfari og áherslan lögð á umhverfislegan 

ávinning fremur en fjárhagslegan, munu hin góðu áhrif ekki láta á sér standa.  
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