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Verkefnið mitt til BA-gráðu í grafískri hönnun við 
Listaháskóla Íslands er hönnun á íslensku sund-appi 
(ísl. smáforrit) sem fékk heitið Bára.

Í þessari hönnunargreiningu verður fjallað um 
kveikjuna að verkinu, rannsóknarvinnu, hugmynda 
og hönnunarferli þess.

Formáli
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nútíma samfélagi, þar sem hraði tækninnar þróast hratt 
og afleiðing þess er að fólk er í stöðugu upplýsingaáreiti. 
Í sundi eigum við öðruvísi samskipti en annars staðar, 
þar sem við erum okkar eina tæki. Bára er því tækni til 
að aftengjast. Því þótti mér vænt um þetta verkefni um 
leið og það  skaut rótum. Ég vonast til þess að Bára stuðli 
að því að okkar sundmenningarheimur fylgi okkur inn í 
framtíðina.

Á Íslandi ríkir mikil sundmenning og stundum er haft á 
orði að eins og Írar hittast á krám og Frakkar á kaffihúsum, 
hittast Íslendingar í heita pottinum. Það má segja að 
sundlaugar séu táknmynd íslensks samfélags og ríkjandi 
þáttur í daglegu lífi Íslendinga. Margir deila þessari ást til 
sundlauga og þar á meðal ég. Frá því að ég man eftir mér 
hefur sund alltaf verið hluti af mínu hversdagslífi. Pabbi fór 
með mig í sund, henti mér í djúpu laugina og kenndi mér 
að synda. Það liggur við að ég hafi orðið synd áður en ég 
gat gengið. Þessi griðastund sem sund veitir mér hefur 
fylgt mér í gegnum lífið.

Íslendingar sækja mikið í vatn og hafa fundið upp alls- 
kyns athafnir þar sem vatnið leikur aðalhlutverk í því að 
endurnæra líkama og sál. 

Fyrir útskriftarverkefnið mitt langaði mig til að rann-
saka heim sundlauga á Íslandi og tengingu mannsins 
við vatnið. Með komandi kynslóðum, þar sem síminn er 
framlenging af manninum, velti ég því fyrir mér hvernig 
ég gæti nálgast yngri kynslóðir og vakið athygli á þessum 
menningarheimi. Mér þykir áhugavert að skoða sköpun 
slíkra smærri samfélaga sem myndast innan samfélags 
Íslendinga í sundi. Ég sá tækifæri í tækninni og ákvað að 
hanna forrit sem er innblásið af sundmenningu íslendinga. 

Úr því verður Bára til. Bára er snjallforrit sem heldur 
utan um flóru sundmenningar á Íslandi og snýr að þörfum 
sundiðkenda. Bára er einnig sprottin út frá þeim ríka 
menningararfi sem við eigum hér þegar litið er til sund-
menningar en erfitt er að finna viðlíka vinsældir almennrar 
sundiðkunnar annars staðar í heiminum. 

Vissulega er ákveðin kaldhæðni fólgin í því að 
hanna forrit fyrir heim þar sem farsímar eru stranglega 
bannaðir. Einn af kostum sundlauganna er að það 
er undantekningarlaust símalaus staður. Bára er því 
andstæða flestra forrita, því hún hvetur þig til þess að 
aftengjast, vera bara til, fjarri skjánum og í faðmi vatnsins. 
Sífellt erfiðara virðist vera að finna skjálausan tíma í 

Inngangur
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Hugmynda- og rannsóknarferli

Ég ákvað að koma að verkefninu eins og ég væri 
að vinna fyrir viðskiptavin að „alvöru“ verkefni. 
Í rannsókninni fundaði ég með mismunandi 
bæjarfélögum og sagði þeim frá hugmyndinni og 
markmiðum verksins. Allir sem ég fundaði með 
tóku afar vel í verkefnið og töldu góðan grundvöll 
fyrir slíku forriti hér á landi. Einnig skynjaði ég 
sjálf hagkvæmni sameiningar sundlauga hinna 
ýmsu bæjarfélaga og þeirra margháttuðu kerfa 
sem nýtt eru. Mér fannst mikilvægt að aðkoma 
sundlauga væri aðgengileg og að einstaklingar 
gætu flett upp aðbúnaði eins og sérklefum, 
köldum potti, aðgengi fatlaðra o.s.frv. í hverri 
laug. 

Til þess að styrkja útkomu snjallforritsins 
vildi ég ná tali af fjölbreyttum hóp einstaklinga, 
halda forritinu opnu og leyfa því að aðlagast og 
breytast með rannsókninni. Ég fór víða og komst 
í kynni við fjölbreyttan hóp af fólki. Viðtölin voru 
opin og skemmtilegar samræður mynduðust 
þar sem ég fékk að skyggnast inn í mismunandi 
sundheima fólks. Ég lagði fyrir þau nokkrar 
spurningar sem ég gæti nýtt mér við hönnun 
snjallforritsins. Eftir viðtölin hannaði ég karaktera 
út frá þeim persónum sem ég tók viðtöl við. 
Ég útbjó mismunandi beinagrindur (e. wireframe) 
fyrir hvern notanda og í lokin sameinaði ég 
grindirnar til að ná til fjölbreytan hóps sundiðkenda. 
Ég vildi tvinna saman öllum þeim upplýsingum sem ég 
hafði sankað að mér í gegnum rannóknina í eitt snjallforrit 
þar sem notandaflæðið þyrfti að virka vel. Eftir viðtölin 
voru nokkur lykilatriði sem ég vildi að forritið myndi inni-
halda þ.e. kort, miðakaup, spjallþráð, viðburði og 
þína dagskrá.

Eins og fram kemur að ofan er ég mikil sundkona og 
fer því reglulega í sund. Ég fer yfirleitt í Sundlaug 
Kópavogs, Lágafellslaug í Mosfellsbæ og einstaka 
sinnum í Vesturbæjarlaug. Fyrir þessar þrjár laugar þarf 
ég þrjú mismunandi sundkort, vandamálið er að stundum 
týnast eða gleymast kortin heima, þá þarf ég að bíða 
í afgreiðslunni eftir þjónustu, gefa upp kennitölu eða 
símanúmer til að prenta út annan sundmiða eða hreinlega 
kaupa nýjan miða. Þar sem þetta er bæði tímafrekt fyrir 
starfsfólk og slæmt fyrir umhverfið upp á pappírsnotkun 
og fleira fékk ég þá hugmynd að sameina öll sundkortin 
undir eitt „veski“ í símanum. Ég sá möguleika á íslenskum 
markaði til að hanna í kringum okkar stærstu auðlind, 
vatnið, og allt það sem það gefur okkur, þjónustu sem 
auðveldar aðgengi að sundlaugum, staðsetningu þeirra 
og bjóða upp á kaup á sundmiðum. Snemma í ferlinu 
spurði ég sjálfa mig eftirfarandi spurninga; væri hægt að 
bæta við nýjungum inn í þessa rótgrónu hefð? Myndi það 
efla samfélagið og styrkja sundlaugaiðkun enn frekar? Og 
hvernig gæti hönnun á slíku forriti höfðað til sem flestra? 

Mynd 1. Sundmiðar í sundtöskunni minni.

Mynd 2. Skissur eftir viðtölin.
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Í rannsóknarferlinu myndaði ég ferðalagið mitt í gegnum 
þá sundheima sem ég heimsótti. Ég skrásetti upplifun 
mína með ljósmyndum og myndböndum til að gefa 
skýrari mynd af ferlinu og vekja athygli á fjölbreyttum 
möguleikum vatnsins. Þegar litið er um öxl verður það 
deginum ljósara að þessi heimur sundmenningar á Íslandi 
er mun stærri og teygir sig langt út fyrir þá sundheima 
sem ég heimsótti. Því áttaði ég mig á því að það er 
vettvangur og þörf á forriti á bog við Báru. Vegferð mín 
er því í raun aðeins upphaf á mun lengra ferðalagi. 
Í rannsóknarferlinu komst ég í kynni við fólk sem stundar 
flot, sjósund, vatnsþrek, gufubaðsrútínur við hafið svo fátt 
eitt sé nefnt. 

Til stuðnings við forritið ákvað ég að hanna bók til 
að gefa betri innsýn í þennan fjölbreytta heim. Bókin 
inniheldur ljósmyndirnar sem ég tók ásamt textaskrifum 
um athafnirnar og mína upplifun á hverri og einni þeirra. 
Þar sem forritahönnun getur verið svolítið einsleit langaði 
mig til þess að dýpka á skilningsvitum aðkomenda með 
því að skrásetja þetta ferðalag með orðum og myndum 
sem að fólk getur flett í gegnum og fær þá vonandi frekari 
tilfinningu á öllum þeim litum sem heimur vatnsins skartar. 
Þessi upplifun og rannsóknarvinna eflir og styrkir minn 
eigin skilning sem nýttist mér í framkvæmd við hönnarferli 
forritsins Báru.

Mynd 3. Verkfærin sem voru notuð Canon vél og Dji Pocket 2.

Mynd 4. Opnur úr bókinni.



12 13

Snjallforritið Bára

Þar sem sundmenning okkar er út af fyrir sig sérstakur 
heimur langaði mig til þess að skapa umgjörð í kringum 
hann; samfélag í sniði snjallforrits. Bára væri þá svæði þar 
sem fólk getur nálgast allt um laugar á einu bretti. 

Þetta var ekki kvillulaust ferli, en því lengra sem ég 
komst því fleirri flækjur þurfti ég að leysa úr þar sem 
forritið þurfti að vera svo margþætt. Ég lagðist í mikla 
skissuvinnu til að sjá fyrir heildarútlit forritisins. Þetta var 
flóknasti partur verkefnisins: að ákveða hvernig flæði 
hönnunarinnar og notendaupplifun vinni saman. Ég fann 
fyrir mikilli pressu sem ég hafði sett á mig sjálfa því ég 
var að reyna að höfða til þarfa mismunandi hóps af fólki. 
Loks komst ég að niðurstöðu eftir fjölmargar tilraunir, 
skissuvinnu og nokkur pirringsköst. 

Lýsing á forritinu hljóðar því eftirfarandi;

Hönnun forritsins byggir á þörfum og þátttöku þeirra 
sem nýta sundlaugar landsins, svo sem staðsetningu, 
opnunartíma, viðgerðir og slíkt. Í annan stað heldur 
forritið utan um þátttöku notandans, virkni hans, 
sundferðir og samskipti hans við alla sundfélagana, hvort 
sem tilgangur samskiptanna sé að skipuleggja æfingar 
eða stefna á „hitting“ í næstu opnu laug. Bára gerir okkur 
því kleift að halda utan um miðakaup og mismunandi 
tegundir af sundkortum, þar sem hægt er að geyma þau 
öll í sama „veski“ í forritinu. Bára heldur utan um alla 
viðburði sem snúa að sundmenningu, hvort sem það er að 
fara í flot, sjósund, eða vatnsleikfimi. Þar að auki er hægt 
að setja upp sína eigin dagskrá og skipuleggja sundferðir 
með félögunum. Einnig er kort þar sem hægt er að velja 
ákveðin svæði landsins, tegundir lauga og sérstakar 
þjónustu og aðbúnað. 

Mynd 5. Vinir og vandamenn fengu að prófa forritið til að einfalda notandaflæðið.



14 15



16 17

Ásýnd

Þegar kom að því að hanna ásýnd fyrir verkið leitaði ég 
innblásturs til sundheimanna sem ég hafði rannsakað. 
Þegar ég hugsa um vatn þá er tenging bláa litsins mjög 
sterk. Blár litur kemur vel út bæði fyrir skjá og prent því 
valdi ég hann sem að aðallit verkefnisins. Til að brjóta upp 
og fá andstæðan lit á móti valdi ég gulan lit. Gulur litur 
er bæði fallegur og bjartur og getur líka táknað viðvörun 
eða varúðarmerki sem grípur augað. Gulur litur er ríkjandi 
á sundlaugarbökkum, (sjá á mynd 9) leiktækjum og 
merkingum. 
 Ég vildi bæta við nokkrum grafískum elementum 
til að glæða forritinu meira lífi og gefa því meiri karakter, 
án þess að vera yfirþyrmandi. Á nokkrum skjáum má sjá 
grafík og teikningar sem sækja innblástur í vatnið og 
gefur forritinu meira líf. 

Mynd 7.  Sundlaugarbakki í Kópavogslaug.

Mynd 8.  Litarpalleta Báru.

Mynd 6.  dæmi um grafísk element.
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Merki Báru

Áður en ég byrjaði að hanna merkið (e. logo) fyrir forritið 
varð ég að gefa því nafn. Ég fór að skoða merkingu orða 
og rakst á nokkur nöfn sem tengjast vatninu t.d. Alda, 
Hafdís, Hrönn, Bylgja og Bára. Merking nafnsins Bára 
heillaði mig en nafnið táknar bylgjumyndun á yfirborði 
vatns eða sjávar, alda. Eins þótti mér heillandi að það væri 
einnig fallegt íslenskt kvenmannsnafn. 

Merki Báru táknar því upphafstaf nafnsins sem og 
bárumyndun hafsins. Ég vildi hafa merkið einfalt og 
notendahæft svo hægt væri að minnka það niður án 
þess að fomið týnist og að auðvelt sé að stækka það 
upp. Merkið þarf að henta skjáformum og mismunandi 
prentmiðlum.

Mynd 9.  Bára úr orðabók.

Mynd 10.  Merki Báru í mismunandi stærðum.
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Lokaorð

Þegar ég hóf ferðalag mitt með Báru var ég að hefja 
annað mjög persónulegt ferðalag samtímis, sem víkkaði 
sjóndeildarhring minn mikið. Ég fann tenginguna á milli 
vatnsins og mannsins sem varð mér nánari en nokkru 
sinni fyrr. 

Ferlið varð lengra og flóknara en ég hafði nokkurn 
tíman ímyndað mér, en þegar uppi er staðið var þetta 
reynsluríkt og fræðandi ferðalag sem ég er ánægð að 
hafa lagt í. Ég vona að Bára verði að veruleika, en til 
þess þurfa bæjarfélög á Íslandi að taka höndum saman 
og leggjast í lið með mér. Það eru alls kyns áskoranir 
sem að við stöndum frammi fyrir til þess að geta 
framkvæmt verkefnið, en ég tel ágóða þess vera mun 
meiri en vandann. Bára er öldugangur vellíðunar sem að 
Íslendingar eiga aðgang að og er mjög mikilvægt að þróa 
áfram líkt og öll önnur menningarsvið landsins. 

Mynd 13. Verkið á Kjarvalstöðum.
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