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[Hið] Nýja andlit tækninnar er framsetning á 
aðstæðum í spekúlatívri framtíð og tóli ætluðu til að 
takast á við þær breytingar á samskiptamáta sem 
höfundur spáir. Ólíkt hinum aragrúa af tæknilausnum 
þá er tólinu ekki ætlað að sanna snilli sína, skilvirkni 
eða söluvænsku. Tólinu er með tilvist sinni einfaldlega 
ætlað að vekja upp spurningar um ágæti þess er liggur 
að baki tilvistar þess sem og undirstrika súrrealismann 
sem býr að baki sköpunar þess. Verkið kallar eftir því að 
afleiðingar tækninnar séu hugleiddar fyrirfram, 
fremur en að litið sé á þær sem óhjákvæmilega 
fylgifiska. 

Forsíðumynd: Skjáskot úr hönnunarferli
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FERÐDAMÁTI

Spekúlatív hönnun er nálgun sem hefur rutt sér til 
rúms á undanförnum árum en hugtakið lýsir nálgunum 
og aðferðum hönnunar sem hefur það markmið að 
leggja til nýja eða framúrstefnulega framtíðarsýn.1 
Nálgunin gefur færi á því að koma fram hugmyndum 
þvert á samhengi nútíðar og framtíðar með því að 
byggja á því sem við þekkjum nú þegar en á sama tíma 
gefst rými fyrir óheftar spekúlasjónir um það sem koma 
skal. Spekúlatív hönnun þurrkar þannig út 
greinarmuninn á milli þess sem er og þess sem gæti 
verið og/eða orðið. enn fremur hefur nálgunin getið 
sér orðspor sem hvati fyrir breytingu.2

Mynd 1: Skjáskot úr hönnunarferli
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Í upphafi var hönnuður kvíðinn, ringlaður en þó 
afar eftirtektarsamur. Forvitinn um samfélagslegar 
aðstæður og áhugasamur um pólítík lagði hann af stað 
í ferðalag þar sem hann reyndi að svara spurningum 
varðandi neysluhegðun mannsins og afhverju hann léti 
ofneyslu viðgangast þrátt fyrir allar þær viðvaranir 
vísindamanna um neikvæðar afleiðingar neyslunnar.
Afhverju meðtökum við ekki skilaboðin, hvað þarf til? 

Þessar hugleiðingar höfundar áttu þó eftir að leiða 
hann út um víðan völl, ein uppgötvun leiddi hann að 
annarri og við kjörnun lokahugmyndar hafði hún þróast 
ansi langt frá upphafstað ferðalagsins.

NEISTINN 
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Verkefnið byrjaði í raun sem tilraun til þess að svara 
spurningum sem kviknuðu við skrif á lokaritgerðinni 
minni. Það átti þó eftir að þróast út í eitthvað allt 
annað. Og þó. Verkefnið hófst með spekúleríngum mínum 
um hegðun mannsins en lokaútkoman fjallar um einmitt 
það, nema hvað að ramminn hefur þróast út frá nútíð 
yfir í framtíð.

NEISTINN 
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UPPHAF FERÐÐÐÐÐDAR
Ég hef alltaf verið forvitin um hegðunarmynstur 
mannsins. Slíka forvitni tel ég mér vera eðlislæga enda 
maðurinn vitsmunavera sem hefur í aldanna rás reynt að 
gera grein fyrir sínu nánasta umhverfi. Eitt hefur mér 
alltaf þótt sérstaklega merkilegt en það er 
eiginleiki mannsins til framkvæma þvert á sín eigin 
samfélagslegu gildi, með það að leiðarljósi að 
einfalda lífið og mögulega öðlast stundarkorn af 
hamingju. Slíkar ákvarðanatökur eru gjarnan 
réttlættar með þeim hætti að þarna sé fólk að lifa í 
núinu, án þess að hafa of miklar áhyggjur af 
framtíðinni. 

Það reyndist meira en að segja það og undir lokin var ég 
búin að skapa mér minn eigin vítahring með því að leggja 
óraunhæfa pressu á mig sjálfa. Við upphaf ferlisins var 
því ég aftur komin á byrjunarreit. Hvort sem þarna hafi 
verið um að ræða þrjósku eða hvort viðfangsefnið hafi 
einfaldlega tekið hug minn einum of föstum tökum þá 
ákvað ég að vinna lokaverkefnið mitt út frá sama 
vandamáli. Upphafsstaðurinn var sá sami en í þetta skipti 
tók ég aðra leið og breytti um nálgun. Í stað þess að líta 
á vandamálið þá hóf ég ferlið á að leita inn á við.

Eins og áður sagði þá á kveikja verkefnisins rætur í 
lokaritgerðinni minni, eða öllu heldur, áhrifunum sem 
skrif hennar höfðu á mig og líðan mína. Ég hafði valið 
mér stórt og flókið viðfangsefni: umhverfislega krísu 
sem afleiðingu neysluhyggju og pressuna sem hönnuðir 
finna fyrir sem áætlaðir bjargvættir við þeirri krísu. 
Krísu sem hönnuðir hafa átt sinn part í að skapa. 
Það læddist hægt og rólega aftan að mér að þarna hafði 
ég lagt upp með óraunsætt markmið, að  reyna skýra 
hvernig hönnuðir gætu leyst þrautina sem hún hefur 
skapað þeim. Lausn út úr vítahring. 
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Eftir að upphafspunkturinn lá fyrir tók ég að greina 
hvatan hjá sjálfri mér og var kvíði þar augljóst 
lykilorð. Ég gerði myndrænt hugarkort þar sem ég 
safnaði saman myndrænum vísunum í samfélagsleg áhrif 
á neysluhegðun og greindi út frá því áhugaverða punkta 
sem ég skoðaði svo betur.

FERÐDALAG
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Ég velti fyrir mér leiðum til að koma skilaboðum áleiðis 
og áhrifum slíkra leiða. Í heimi þar sem áreiti er sífellt 
er okkur engin leið til þess að meðtaka það allt, við 
neyðumst til að velja hvert við beinum athygli okkar og 
fyrir hverju við opnum eyrun. Skilaboðaskjóðan gegnir 
þar veigamiklu hlutverki og þá einkum samfélagsleg 
staða hennar. Í samtali mínu við Bryndísi 
Björgvinsdóttur þjóðfræðing ræddum við predikanir 
þeirra sem standa okkur hærra: „Engin mætir í kirkju og 
efast um orð prestsins, hann segir okkur dæmisögu og 
við drögum af henni lærdóm, án þess að efast.“3

Öll eigum við okkur fyrirmyndir sem við lítum upp til, 
treystum og tökum trúanlegum. Myndun samfélagsins 
felur í sér að við að treysta næsta manni fyrir þeim 
hlutverkum sem honum hafa verið falin.

FERÐDALAG

Mynd 2: Í fyrstu yfirferð annarinnar skilgreindum við „hin fjögur H“ ásamt því að 
leggja út rannsóknarspurningu

HVAÐ? 
Tilraun til að vekja fólk til umhugsunar um hvernig og út frá hverju það taki ákvarðanir varðandi 
eigið neyslumynstur og hvað það sé sem móti þeirra lífsgildi. 
 
FYRIR HVERN? 
Fyrir hinn almenna borgara sem fylgir óskrifuðum reglum samfélagsins. 
 
AFHVERJU? 
Neysluhyggja samtímans hefur nú þegar haft óafturkræf neikvæð áhrif á vistkerfi okkar á 
jörðinni. Samt sem áður virðist ekkert lát verða á neyslunni okkar, við virðumst ekki meðtaka 
skilaboðin sem okkur berast heldur láta þau sem vind um eyru þjóta, líkt og svo margt annað 
sem okkur ber fyrir augu. Upplýsingaflæði samtímans er óheyrilegt og stjórnlaust og fólk hefur 
ekki undan við að melta þær upplýsingar sem það fær. Úlfur Úlfur. Það gerir það meðal annars 
að verkum að fólk heldur í það sem það þekkir, það er orðið þreytt verður gagnrýnið á fréttir 
sem þeim berast og neitar að trúa öllu sem það heyrir. Ég lái þeim það ekki. Ég vil komast að því 
hvað það sé sem fái fólk til að bregðast við.  
 
HVERNIG? 
Annars vegar: Með því að rannsaka það sem fólk veitir virkilega athygli og hvað sé þar að baki. 
Rannsaka hina ýmsu áhrifavalda samfélagsins. 
 
Hins vegar: Með miðlunaraðferðum sem grípa athygli.. 

• Ýkjur 
• Absúrbismi 
• Satír 

..og fólk tengir við 
• Djúpar tilfinningar 
• Nostalgía 
• Missir 

 
RANNSÓKNARSPURNING: 
Hvernig fáum við fólk til að meðtaka skilaboðin um skaðsemi neysluhyggjunnar í upplýsingaflóði 
samtímans, í hverju liggur raunverulega tregða samfélagsins við að bregðast við og hvernig getum 
við nýtt okkur hana? 
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Út frá fyrrnefndum pælingum tók ég að skoða „grímuna“ 
sem tól til sviðsetningar. Ég vildi skoða hvort ég gæti 
efnisgert hina „huglægu grímu“ sem við setjum á okkur 
í hinum fjölbreyttu samfélagslegu aðstæðum og á sama 
tíma velta fyrir mér ágætinu á bakvið tilvist þeirra. Ég 
leitaði meðal annars til Ásgerðar Gunnarsdóttur, 
lektor í sviðslistafræðum, sem vísaði mér á heimildir 
sem áttu eftir að gefa mér mikinn innblástur. Þar ber 
sérstaklega að nefna bókina The Presentation of Self 
in Everyday Life eftir Erving Goffman.  Þá ræddi við 
Gógó Starr, dragdrottningu með meiru, um hamskiptin 
sem búa að baki dragginu með það markmið að reyna 
skilja betur hvatann til þess að sviðsetja eigin persónu.

FERÐDALAG
gríman-fyrsta tillaga
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Eftir því sem ég komst lengra inn í rannsóknina 
sannfærðist ég meira og meira um ágæti þeirra 
aðlögunarhæfni sem maðurinn býr yfir. Ég fór því frá 
því að skoða framsetningu líkamlegrar tjáningar yfir í 
að skoða túlkun og skilning á því óræða formi. Eftir að 
hafa pælt mikið í mikilvægi þess að koma vel fyrir fór ég 
að skoða hina hliðina á sama pening. Mátturinn sem 
fylgir því að skilja og geta lesið í andlitsdrætti 
viðmælanda okkar er gríðarlegur. Á sama tíma getur 
fylgt því mikill vanmáttur að skorta slíka hæfni.

FERÐDALAG
fyrsta millilending
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Mynd 3:  Dæmi um mynd úr félagsfærniprófi

Félagsfærnipróf (e. Social Intelligence Test) er próf 
sem mælir einmitt Áðurnefnda hæfni.4 Ég fékk nokkra 
vini til að taka prófið ásamt því að taka það sjálf og í 
kjölfarið ræddum við útkomuna og hvort þeir sem 
skoruðu lágt teldu sig upplifa áðurnefndan vanmátt. 
Við veltum fyrir okkur hvort hægt væri að jafna 
samfélagslega stöðu fólks með því að gera fólki kleift 
að lesa í andlitstjáningu með hjálp tækninnar. Tæknin 
væri eflaust til staðar, henni þyrfti bara að 
beita á réttan hátt. 

En hvað er réttur háttur til að beita tækni?

FERÐDALAG
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Mynd 4-5: Skjáskot af tilraunum með anditsskönnunarforritið 
Visage Technologies, annars vegar af mér sjálfri og svo af þekktum 
þjóðarleiðtoga til samanburðar

Andlitsskönnun (e. Facial recognition) er hugtak sem 
vísar til þess að greina andlit með hjálp tækninnar og 
bera þau saman saman við gagnagrunn andlita til að 
finna samsvörun. Á undanförnum árum hefur nýting 
slíkrar greiningar þróast svo um munar og hefur hún 
til að mynda orðið eitt verðmætasta tólið í 
markaðssetningu inn á samfélagsmiðlum. Tilvist 
hennar virðist þó eiga sér enn skuggalegri hlið... 5

FERÐDALAG
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Eftir að hafa verið með hugann límdan við framtíðina 
lá það beinast við að vinna útkomu verkefnisins undir 
hatti spekúlatívrar hönnunar. Ég ákvað að fjalla um 
spekúlatívan framtíðarheim út frá tveimur vinklum, 
gagnastuld og líkamstjáningu, og hvernig þeir skarast. 

FERÐDALAG
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Ég ákvað að ég vildi sviðsetja tól með tvíþætta virkni
Fyrrnefndar hugleiðingar um augnsamband og hvernig 
við lesum í það höfðu leitt mig út í þróun á tóli, sem 
ég vildi að hefði það hlutverk að jafna samfélagslega 
stöðu á sama tíma og það gæti verndað það fyrir
 ágangi tækninnar í einkalíf þeir. Það vildi ég gera með 
því að koma í veg fyrir  lestur andlitsskanna. Hönnun 
með slíka tvíþætta virkni krefðist tvíþættrar 
rannsóknar og lagði ég upp með það að skoða hvað hefði 
verið áður gert og hvernig ég gæti nýtt mér það sem 
undirstöðu við hönnun tólsins. 

FERÐDALAG
tóliÐd-önnur tillaga
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Við útfærsluna skoðaði ég boðskiptaleiðir í sínu 
einfaldasta formi, hvaða stöðu þær gengdu í samfélagi 
og pólítískar afleiðingar tengdar félagsfærni.

Þá skoðaði ég einnig ýmsa tækni sem þegar hafði verið 
þróuð til verndunnar gegn andlitsgreiningarskönnum. 

Mynd 7: Skissur úr ferli

FERÐDALAG
tóliÐd-önnur tillaga

Mynd 6: Hugarkort úr ferli (Mindmap)
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önnur millilending

Undir lokin í ferlinu fór ég að efast um ágæti tilvistar 
tólsins. Við sköpum forsendurnar fyrir þeim hlutum sem 
við framleiðum. Á sama hátt sköpum við forsendur þeirra 
hindrana sem við keppumst við að leysa. 

FERÐDALAG
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Mynd 8: PrivacyVisor, „undratólið“ sem kom aldrei á markað

Hönnuðir samtímans þurfa sífellt að vera á tánum. 
Hlutirnir breytast hraðar en við náum að átta okkur á 
þeim og lausnir verða úreltar áður en þær komast í 
notkun. Skýrt dæmi um þetta eru PrivacyVisor, 
gleraugu þróuð af upplýsingastofnun Japans (e.NII of 
Japan) sem ætlað er að hindra andlitslestur 
eftirlitsmyndavéla.6 Gleraugun eru gerð úr 
endurspeglandi efni sem blekkir innrauða skanna á 
eftirlitsmyndavélum og kemur þannig í veg fyrir að þær 
nái að lesa úr andlitsfalli þess sem klæðist þeim. 
Takmörk gleraugnana voru þó ljós frá upphafi: Tæknin 
myndi einungis virka á þær myndavélar sem væru næmar 
á innrauð ljós. Forvitin um mótttökur almennings á 
vörunni reyndi ég að hafa uppi á gagnrýni frá kaupanda. 
Eftir að hafa leitað ítarlega að án árangurs komst ég 
að þeirri niðurstöðu að ég yrði að sætta mig við að finna 
hana ekki. Það væri enginn kaupandi því varan hefði 
einfaldlega aldrei verið sett á markað.

FERÐDALAG
önnur millilending
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Ég áttaði mig á því að í kjarnann þá snúist þetta allt um 
að finna sjálfbæra nálgun á þau áhrif sem nýsköpun og 
framþróanir í tækni hafa á mannlega hegðun.
Sjálfbærni felst að mínu mati ekki í sífelldu 
kapphlaupi við tæknina, hönnun nýrra hluta og 
lausna, enda komi nýjar lausnir til með að leiða af sér 
nýjar hindranir. Sjálfbærni felst þá heldur í því að 
endurhugsa frá grunni forsendurnar sem við sköpum 
útfrá.

ÁFANGASTAÐDUR
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Hvernig viljum sjá framtíðarheiminn okkar og framtíðar-
samfélagið sem kemur til með að lifa innan hans? 

Getum við gert eitthvað til að sporna við þeirri þróun 
sem í stefnir? 

Ættum við yfir höfuð að reyna stjórna því eða ættum við 
bara að sleppa takinu og leyfa því sem verður að vera? 

Eru breytingar endilega slæmar eða hræðumst við 
einungis það sem við ekki þekkjum?

ÁFANGASTAÐDUR

Verkefni sem hófst með áhyggjum af því hvernig við 
lifum í núinu endaði með áhyggjum af því hvernig 
framtíðin mun líta út, og hvernig hegðun 
okkar gæti þróast - af illri nauðsyn eða einfaldlega sem 
eðlilegt þróunarmynstur, allt er þetta spurning um 
viðhorf.
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Vandamál skilgreinist sem óleyst ástand eða hindrun 
sem stendur í vegi fyrir ákveðnu markmiði. Hvernig við 
svo skilgreinum hindranir er upp á okkur sjálf komið. 
Þegar kemur að tæknilausnum þá eiga 
forsendurnar gjarnan rætur í líkamlega heiminum en 
þær enda sjaldnast þar. Því flóknari lausnir sem við 
þróum, því flóknari vandamál þróast í kjölfarið. Það 
mætti því segja að við séum farin að að eltast við skottið 
á sjálfum okkur með því að leita lausna við vandamálum 
sem við sköpuðum okkur sjálf. Við erum orðin týnd í 
tækninni, línurnar á milli nauðsynjar og vals verða 
óljósari með hverjum deginum.

ÁFANGASTAÐDUR

Hönnuðir hafa lengi haft það hlutverk að bregðast við 
aðstæðum eins og þær eru „í dag“, að leysa þau vandamál 
sem við stöndum frammi fyrir í samtímanum. Það hefur 
þó lengi órað fyrir hugarórum um framtíðina sem getur 
birst okkur sem spennandi en ógnvænleg á sama tíma 
enda er það manninum eðlislægt að óttast hið óþekkta. 
Með því hefur fagsvið hönnuða þróast yfir í að sjá fyrir 
og skilgreina möguleg vandamál framtíðarinnar og 
að endigu að finna lausn við þeim og stemma stigum við 
óvissunni. 

Það hefur sýnt sig og sannað að tæknin þróast hraðar 
en maðurinn.

Erum við tilbúin til að leyfa tækninni að taka 
yfirhöndina?
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[Hið] Nýja andlit tækninnar er, líkt og áður segir, 
framsetning á aðstæðum í spekúlatívri framtíð og tóli í 
formi andlitsgrímu sem ákveðinni mótsögn við þær hröðu 
breytingar sem eiga sér stað í tækniheiminum. 

Tólið er sett fram á súrrealískan hátt sem brýtur gegn 
öllum helstu reglum er varðar markaðssetningu í 
nútímanum: tólið er ekki nútímalegt, það er ekki létt og 
fyrirferðalítið né sérstaklega skilvirkt. 

Þegar ég upphaflega lagðist í hönnun tólsins fór ég þó 
nokkuð hefðbundnar leiðir, ef svo má að orði komast. Ég 
kannaði það sem áður hafði verið gert og kafaði í ferlið 
á bakvið þær lausnir. Þegar ég svo skoðaði velgengni 
þeirra lausna var ekki um grösugan garðinn að gresja, 
hönnunin hefði aldrei náð sér af þróunarstigi og út á 
hinn almenna markað.

Við þróun á lokaútkomunni hóf ég því að endurskapa 
forsendurnar fyrir þróun tólsins. Frekar en að 
setja fram raunhæfa lausn með markaðsgildi 
hennar í huga þá vildi ég umfram allt draga athyglina 
að ástæðunni á bakvið eftirspurn eftir slíkri og hvaðan 
hún þá kæmi - út frá áhrifum tækninnar á manninn og 
þeim mótandi áhrifum sem hún hefur á samfélagslega 
hegðun mannsins.

ÁFANGASTAÐDUR
[hid] nýja andlit tækninnar
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MyndIR 9-12: TILRAUNIR ÚR FERLI
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Mynd 15: Skissa úr þróun á lokaafurð -  
samanburður á Andlitsföllum dýra og manna 

Mynd 14: Andlitsmyndir nýttar til að draga út andlitsföll dýra
Mynd 13: Skissa úr þróun á lokaafurð - Andlitsföll dýra

Mynd 16-17: þrívíddarteikningar notaðar til vinnslu á lokaafurð
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Ferlið í heild sinni hefur verið virkilega lærdómsríkt. 
Verkefnið hefur leitt mig um víðan völl og kollvarpast 
á miðri leið. Þrátt fyrir að ég hafi haft nokkra hugmynd 
um hvað ég vildi leggja áherslu á í verkefninu þá leyfði 
ég ferlinu að leiða mig áfram á ófyrirsjáanlega staði. 

Í miðju ferli tóku aðstæður innan samfélagsins að hafa 
gríðarleg áhrif í kjölfar samkomubanns sem sett var 
á 13. mars. Byggingum skólans var í kjölfarið lokað og 
hélst sú lokun fram að lokasprettinum eða í sjö 
vikur. Sjö vikur sem í „hinu dæmigerða“ hönnunarferli 
hefðu farið í tilraunir og prófanir inn á verkstæðum 
skólans og án efa langa daga upp í stúdíói í hópi 
samnemenda. Lokunin átti ekki einungis eftir umbreyta 
vinnuaðstöðunni en einnig hafa órvíræð áhrif á ferlið 
og allar ákvarðanir teknar í kjölfarið.  

Í gegnum námið hefur mikilvægi samtalsins í ferlinu 
verið margfalt staðfest fyrir mér. Þar er ekki einungis 
átt við formleg viðtöl heldur einnig þessi frjálslegu 
spjöll við hina og þessa sem á vegi þínum verða í 
skólanum. Forvitni sem vaknar hjá samnemanda við það 
eitt að sjá þig framkvæma tilraunir. Óþvingaðar 
samræður sem enda oft sem frjósamar uppsprettur 
hugmynda.

AÐÐD FERDALOKUM

Spekúlatíva formið reyndist mér ákveðin lausn í því 
samhengi sem skapaði hindranir í samskiptum. Með því 
gæti ég varpað fram hugmyndum á frjálsan og 
flæðandi hátt, byggðar á sterkum grunni þess sem á sér 
stað í samtímanum, opnar fyrir túlkun áhorfandans. 
Þannig skapa ég forsendur fyrir áframhald hins 
frjálslega samtals.

Að endingu er ég sátt og þegar ég lít yfir farin veg þá 
er erfitt að segja til um hvort ég hefði gert nokkuð 
öðruvísi. Aðrar ákvarðanir hefðu mögulega leitt mig á 
allt annan stað sem ómögulegt er að segja til um.
Umfram allt vildi ég skapa verk sem yrði fyrst og fremst 
hugvekja sem fær fólk til að líta nýju ljósi á 
neysluhegðun okkar í dag - þar með talda 
framleiðsluhætti. 

Mér þykir mikilvægt að þrátt fyrir að rætur 
verkefnisins séu af neikvæðum og skeptískum toga þá sé 
gott að setja hlutina í spauglegt samhengi og vekja 
þannig athygli og spyrja forvitnilegra spurninga. 
Það er mín von að áhörfandinn njóti þess að vera komið á 
óvart og taki með sér gagnrýna hugleiðingu út í daginn.
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Mynd 18: Vinnuskissa úr ferli - strúktúr fyrir prófdæmingu
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Mynd 19-20: Vinnuskissur úr ferli - Tæknilegar útfærslur á lokaafurð
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