ÞAÐ SEM KAUPFÉLAGINN SNÝST UM!

Mikil vitundarvakning hefur orðið í loftslagsmálum síðustu ár. Samfélagsþegnar eru allir af vilja gerðir til að leggja sitt að mörkum, en oft reynist það
hægara sagt en gert. Þeir vilja til að mynda vita hvað þeir eru að kaupa og hvaða áhrif varan hefur á umhverfið. Hins vegar er erfitt að afla áreiðanlegra
heimilda um hvað sé umhverfisvænt og hvað ekki. Á hvað er hægt að treysta? Snjallforritið Kaupfélaginn fylgir neytendanum í gegnum matarinnkaupin og
veitir notendum upplýsingar um umhverfisáhrif hverrar vöru. Til hvatningar eru umhverfisvæn innkaup gerð að léttum leik með markmiðasetningu
og umbun sem færir notanda nær sínu setta markmiði, minnkuðu kolefnisspori og hreinni samvisku.
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UPPHAFIÐ
Hugmyndin að lokarverkefninu kviknaði fyrst eftir
skrifin á lokaritgerð minni, sem fjallaði um siðferðilega ábyrgð grafískra hönnuða á tímum hamfarahlýnunnar og fannst mér því viðeigandi að halda
áfram með sama þema í lokaverkefninu. Vildi ég
sýna fram á það í verki mínu, hvernig við grafískir
hönnuðir, sem jafnan virkum sem eitt af tannhjólum
kapítalismans, gætum nýtt hæfileika okkar og lagt
okkar að marki í baráttunni gegn hamfarahlýnun.
Í ritgerðinni fjallaði ég meðal annars um raunveruleikamörkun og mikilvægi gagnsæi fyrirtækja
gagnvart neytendum. Sífellt fleiri neytendur í dag
krefjast meiri upplýsinga um það sem þeir kaupa og
við hvers konar fyrirtæki þau eru að versla. Með
aukinni vitundarvakningu í umhverfismálum síðustu
ára hefur umfjöllun og almenn vitneskja um kolefnispor aukist. Fólk er farið að reikna út sitt eigið
kolefnisspor og fyrirtæki færa mörg slík spor inn í
bókhaldið – og eru jafnvel farin að keppast við það
að kolefnisjafna sig.
   Það er óhætt að segja að fólk vilji gjarnan leggja
sitt af mörkum til að vera umhverfisvænna, en það
getur verið erfitt að vita hvað er í raun betra en
annað, og á hvaða upplýsingar er hægt að treysta.
Væri því ekki einfaldast að sjá kolefnisspor hverrar
vöru á svart á hvítu, það er að segja hver hin raunverulegu umhverfisáhrif hennar eru?

HUGMYNDAVINNA

Mynd 2 & 3:
Möguleikar viðbótarveruleikans á umbúðum

Í fyrstu langaði mig til þess að hanna nýjan leiðarvísi
fyrir ásýnd fyrirtækja, sem byggður væri á kolefnisspori þeirra. Fyrirtæki myndu þá til að mynda bara
nota tiltekna liti og letur eftir umhverfisáhrifum
starfsemi þess. Jafnvel gætu óumhverfisvæn
fyrirtæki fengið „ljótt“ útlit og umhverfisvæn „falleg“.
Jafnvel svipað og oft er gert fyrir ódýrar eða dýrar
vörur að einhverju leyti.
   Ég áttaði mig fljótlega á því að umhverfi okkar
yrði ansi einsleitt og starf okkar grafískra hönnuða
óspennandi ef allir færu eftir sama kerfinu.
Þróaðist þar með hugmyndin yfir í viðbótarveruleika
(e. Augmented reality). Þannig gætu neytendur séð
umhverfisáhrif fyrirtækja í gegnum myndavél
símans, og þannig ákveðið við hvern skyldi versla.
Ég vissi þó ekki nákvæmlega hvernig ég vildi nýta
mér viðbótarveruleikann, hvort að á skjánum ættu
að birtast tölulegar upplýsingar með áhugaverðri
upplýsingagrafík eða hvort að distópísk/útópísk
breyting yrði á vöru, þar sem vara myndi til dæmis
rotna eða dafna á skjánum, allt eftir umhverfisáhrifum hennar. Seinni valkosturinn hljómaði
vissulega meira spennandi og fór ég því að kanna
möguleika viðbótarveruleikans og fann nokkrar
áhugaverðar útfærslur mér til innblásturs.

Mynd 4: Skissa
af súrrealískri
útfærslu í viðbótar
veruleika

Mynd 5: Skissa af
infografískri útfærslu
í viðbótarveruleika

Sjálf er ég praktísk raunsæismanneskja svo ég vildi
heldur koma mér beint að efninu svo fólk fengi réttar
upplýsingar um umhverfisáhrif vara án nokkurs vafa.
Ég vildi gera eitthvað sem fólk nennti og vildi nýta
sérí sínu daglega lífi. Ég var þó ekki alveg tilbúin að
sleppa hugmyndinni um einhvers konar sjónræna
upplifun, þar sem ég vildi ekki að lokaútkoman
innihéldi einungis þurrar tölulegar uppslýsingar.
Ég ákvað því að fara einhvers konar milliveg. Það
var mér mikilvægt að útfærslan yrði notendavæn
og myndi fyrst og fremst auðvelda umhverfisvænni
neyslu. Hún yrði jafnframt að vera eitthvað sem
mögulega flýtti fyrir innkaupum, gerði þau
skemmtilegri og almennt auðveldari.

Mynd 1: Dæmi um
merki sem sýnir
kolefnisspor vöru
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SNJALLFORRIT
Mynd 6:
innkaupaferli snjallforritsins í skrefum

Mynd 9:
Beinagrind snjallforritsins
listi - skanni - karfa
+ upplýsingaskjáir
og staðan
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Ég fann að ég var sífellt að fjarlægjast viðbótarveruleikann (e. Augmented reality) með þessum hagnýtu
hugleiðingum. Til að auðvelda innkaupin varð hugmyndin sú að gera snjallforrit sem gerði fólki kleyft
að versla í gegnum símann. Það er að segja: skanna
vöruna og fá á skjáinn upplýsingar um umhverfisáhrif
eða kolefnisspor vörunnar með einföldu og auðskiljanlegu sjónrænu kerfi. Ef önnur svipuð umhverfisvænni vara er til myndi forritið stinga upp á henni.
Vörurnar væru síðan lagðar beint í pokann,
notandi myndi borga með símanum og tékka sig út
úr búðinni með QR kóða í gegnum læst hlið (líkt og á
flugvöllum). Það sem appið skyldi þá í aðalatriðum
innihalda, var skanni, kvittun/yfirlit og greiðsla, og
jafnvel möguleiki til að skrifa innkaupalista og geyma.
Hófst þá rannsókn mín á notendaflæði og notendaviðmóti í öðrum álíka verslunar- og innkaupasnjallforritum. Ég skoðaði önnur forrit þar sem

Mynd 7 & 8:
Skjáskot úr snjallforritunum „Reprint“
og „Good On You“
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notendur geta haldið innkaupalistum sínum til haga
og skipulagt innkaupin. Einnig skoðaði ég öpp sem
gera fólki kleyft að fylgjast með kolefnisspori sínu og
öðrum sambærilegum þáttum. Má þar nefna snjallforritin „Good On You“, „Listonic“, „Bring“ og
„Reprint“. Flest höfðu þau einhvern eiginleika sem
mér líkaði við og gat tekið með mér áfram.
   Snjallforritið „Good on you“ var til að mynda
góð fyrirmynd þegar kom að því að gera betri kaup,
bæði siðferðilega og umhverfislega. Þar var hægt að
sjá hvaða merki væru umhverfisvæn og færu eftir
góðum siðferðilegum stöðlum, og hvar tiltekin merki
væru að standa sig vel og hvar betur mætti fara.
Snjallforritið „Reprint“ var gott dæmi um það hvernig
hægt væri að sýna notenda hvernig hann væri að
standa sig umhverfislega séð, hvar hann sé verstur
í sinni neyslu og hvar hann sé að standa sig vel. Þar
birtast einnig ráð um umhverfisvænni lífstíl.
   Ég vildi tvinna þessi atriði saman í eitt snjallforrit svo að notendaflæðið myndi virka vel. Mikilvægast fannst mér að ferlið í gegnum innkaupin
gengi smurt fyrir sig. Forritið skyldi því innihalda
þrjá lykilskjái. þ.e. innkaupalista, skanna og körfu.
Flæðið á milli þessara þriggja skjáa þyrfti að vera
einfalt svo auðvelt væri að fletta oft á milli skjáa til
að fylgjast með stöðu innkaupa. Þess utan yrði upplýsingaskjár um umhverfisáhrif vöru og uppástungur
fyrir umhverfisvænni kosti. Síðast en ekki síst fannst
mér mikilvægt að hafa stöðuskjá þar sem notandi
gæti séð hvernig hann eða hún væri að standa sig
yfir höfuð – og hvar viðkomandi gæti bætt sig.
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LEIKJAVÆÐING
Mér fannst mikilvægt að hafa bjartsýnina með í
för, leik og lífsgleði, sérstaklega með svo þungu og
alvarlegu málefni. Minn næsti hausverkur var því að
fá sem flesta til að nota appið. Ég var búin að finna
útúr því hvernig hægt væri að gera það praktískt og
auðvelda innkaupin. Að gera umhverfisvæn innkaup
skemmtileg og kveikja áhuga fólks á persónulegri
bætingu í umhverfisvænum innkaupum, var mín
næsta áskorun – og mér flaug í hug hvort ekki væri
hægt að leikjavæða umhverfisvæn innkaup.
   Með leikjavæðingu myndi ég hvetja enn
fremur til umhverfisvænni innkaupa. í upphafi hafði
ég hugsað mér að eftir því sem fólk keypti umhverfisvænna gæti það fengið afslátt í verslun, líkt og vildarkort, eða þá einhvers konar endurgreiðslu frá skattinum gegn framvísun kvittana. En þar sem ég gat ekki
gengið út frá því að verslanir og skatturinn tækju þátt
í slíku fór ég að skoða önnur snjallforrit sem hafa
nýtt sér leikjavæðingu (e. gamification) til að hvetja
notendur til árangurs.

Mynd 12:
Leikjavæðing
Duolingo þar sem
stóru markmiði er
skipt niður í borð
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Mér þótti því tilvalið að yfirfæra þessi atriði yfir á
verkefni mitt. Ég hannaði því stigakerfi. Eftir því
sem fólk keypti meira umhverfisvænt, því fleiri
stig fengi það.

Mynd 13:
Erfiðleikastigin
sem í boði eru í
snjallforritinu

Stigakerfið setti ég upp svona:

Mynd 10 & 11:
Leikjavæðing
Apple Watch.
Sjónræn hvatning.

Þar á meðal eru Achievements í apple watch og
tungumálakennsluforritið Duolingo. Talið er að
Duolingo eigi vinsældir sínar leikjavæðingunni að
þakka. hún hvetur til áframhaldandi notkunar
kennsluforritsins. Það að brjóta stórt markmið upp
í minni skref þykir ein áhrifaríkasta aðferðin. Þá eru
sjónræn hvatning og árangursmælikvarði, líkt og
erfiðleikastig og verðlaunaskildir, mikilvægir þættir
til að halda notandanum við efnið.1
  Apple Watch notar svipaða aðferð til að fá fólk
til að hreyfa sig meira. Þar er leikjavæðingin notuð
til að fá notendur til að ná markmiðum og árangri í
einhverju sem annars er að jafnaði ekki talinn neinn
leikur. En Leikjavæðing dregur jafnan fram meðfædda löngun fólks til keppnis og árangurs.2

Það skipti þó miklu máli að notendur færu ekki bara
að kaupa meira til að ná eins mörgum stigum og þau
gætu. Ég vildi ekki ýta undir neyslu heldur að fá fólk
til að skipta því út sem það kaupir vanalega fyrir umhverfisvænni vörur. Til þess að stuðla ekki að aukinni
neyslu þurfti að byrja á því að setja viðmið um neyslumagn, þannig að neytandinn freistaðist ekki til að
kaupa meira í keppninni um fleiri stig, og var neyslumagnið miðað út frá fjölda fólks í heimili.
   Í takt við fyrrnefnd snjallforrit ákvað ég að skipta
markmiðunum niður í smærri skref svo þau væru
auðveld til að byrja með – og yrðu síðan erfiðari eftir
því sem liði á. Skipti ég því „leiknum“ í erfiðleikastigin: byrjandi, meðalmenni og meistari. Með
því gæti notandi byrjað á að velja sér markmið eftir
vitneskju sinni um umhverfismál. Erfiðleikjastigunum
skipti ég síðan niður í þrjú borð sem yrðu erfiðari
eftir því sem liði á. Í hverju borði er sett markmið um
stigafjölda og verðlaunaskildi sem notandi þarf að ná
á einum mánuði til að komast upp um borð. Þannig er
notandi sífellt hvattur áfram á sjónrænan hátt,
og áður en hann veit af er hann farinn að keppast
við sjálfan sig í umhverfisvænni matarinnkaupum.
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„The Drum“, Carnyx Group Limited, sótt 29. apríl 2020, thedrum.com/news/2017/10/26/gamification-the-key-duolingo-success-says-product-manager-gilani-canvas-conference.

2

„The Conversation“, The Conversation Trust (UK) Limited, sótt 29. apríl 2020, theconversation.com/how-apple-watch-and-pervasive-computing-can-lure-you-Into-leveling-up-your-fitness

KAUPFÉLAGINN Hönnunargreining

KAUPFÉLAGINN Hönnunargreining

KAUPFÉLAGINN Hönnunargreining

KAUPFÉLAGINN Hönnunargreining

ÁSÝND

Mynd 15:
Ávaxtalímmiðar

Mynd 17:
Broskallastimpillinn úr
grunnskóla
Mynd 16:
Kvittun

Mynd 19:
Gömlu kassakerfin

Mynd 18:
Tilboðsbæklingar

:
d 20
igaMyn , og st ur
t
s
l
o
r
m ve
ra
-, b
Lita alinn se pori va
s
s
sk
o
lefn
á ko

Upps Mynd 21
innb etning kö :
lásin
r
af kv funnar
ittun
um

Viðskiptavinur:	  Þórey Guðjónsdóttir
Verslun:		 
   Kaupélagið
Dags.:			    18.05.20
Mynd 23:
Kaupfélaginn fylgist
með í horni skjásins
og minnir á sig

Mynd 22: Letur,
Neue Machina
— medium

Þegar konseptið, forritið og stigakerfið var komið
á hreint var kominn tími til fínpússa hönnun ásýndarinnar. Þó svo að ég hafi unnið hana jafnt og þétt í
gegnum ferlið, kom ekki sterk heildarmynd á hana
fyrr en allt hitt var komið á hreint. Útlitið þurfti að
undirstrika tilgang snjallforritsins, vera uppbyggjandi, skemmtilegt og líflegt en á sama tíma
einfalt og tiltölulega hlutlaust. Þannig væri það
í samræmi við einfaldleika innkaupaferlisins og
upplýsingar kæmust skjótt til skila.
   Auðveldasta leiðin til að setja fram kolefnisspor
og stigakerfi fram á myndrænan hátt, var með litakóðun. Var því litaval fyrsta skrefið í hönnun
ásýndarinnar. Þar sem nú þegar er í notkun alþjóðlegur litaskali fyrir umhverfisáhrif vara, þ.e. rauðurgulur-grænn, sem er auðskiljanlegur fyrir alla, vildi
ég halda mig við þá liti. En með 5 stiga kerfi vantaði
tvo liti til viðbótar og bættust þar með við blár
og hvítur. Blár fyrir himinn og meiri hreinleika og
hvítur fyrir mesta tærleikann. Til að gera þá meira
spennandi en hinn hefðbundna skala gerði ég litina
skærari og þar með meira lifandi og grípandi, sem
hentar vel fyrir skjánotkun.
   Með leikjavæðingunni fannst mér ég tengjast
hinu barnslega eðli fólks og fór ég því að pæla í
nostalgíunni. Hvað var það sem fékk mann til að
klára verkefni í skóla? Broskallastimpillinn sem
maður fékk í stílabækurnar ef heimavinnan var vel
unnin var einföld umbun sem allir kunnu að meta.
Broskallar eða andlit þykja hafa dýpri sálræn áhrif
á fólk en litir einir og sér og því var tilvalið að bæta
broskallastimplinum við litaskalann til að setja
áhrifameiri og skemmtilegri svip á appið.
Það að tvinna saman hlutleysi og lífsgleði var

ákveðinn hausverkur. Broskallarnir og litaskalinn
þóttu mér ekki nógu líflegir til að vega á móti hlutleysinu. Bætti ég því við þriðja þættinum. Ég hóf
að skoða hversdagslega grafísk element sem allir
þekkja úr verslunum á borð við kvittanir, ávaxtalímmiða, tilboðsskilti, kassakerfin, tilboðsbæklinga o.fl.
   Með því að flétta þessum hlutum inní notendaviðmót snjallforritsins tækist mér jafnvel að færa
annars hina kapítalísku grafík sem fær fólk til að
kaupa meira yfir á app sem hefur akkúrat andtæðan
tilgang. Þannig myndi ég snúa við upphaflegum tilgangi þess og nýta sömu aðferðir og nýttar eru til að
fá fólk til að kaupa meira – en þess í stað: að kaupa
umhverfisvænna, skynsamlegra og jafnvel minna.
Ávaxtalímmiðarnir voru innleiddir í stigakerfið,
broskallana og sem verðlaunaskildir. Sjálft notendaviðmótið var innblásið af gráum tökkum kassakerfisins. Uppsetningu kvittunarinnar innleiddi ég
í körfuna, en valið letur, Neue Machina, var einnig
innblásið af monoletrum kvittanna. Allt þurfti þetta
þó svo að virka vel saman sem ein heild og þar sem
broskalla-„ávaxtalímmiðarnir“ var það sem setti
einna sterkastan svip á appið, var það í raun útgangspunktur ásýndarinnar í heild.
   Þegar hið endanlega nafn „Kaupfélaginn“ kom
til sögunnar fannst mér allir lausir endar hnýttir.
Með nafninu var ég búin að tengja nostalgíuna, frá
kaupfélaginu frá því í gamladaga, grafísk element úr
neysluheiminum og broskallinn sjálfan, sem nú var
gæddur auknu lífi sem Kaupfélaginn sjálfur. Félaginn
sem fylgir notendanum í átt að umhverfisvænni innkaupum, rétt eins og aðstoðar-bréfaklemman sem
margir muna eftir úr Microsoft Office.
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FRAMSETNING
Framsetning verkefnisins til að koma hugmyndinni
sem best til skila var mér hin stærsta ráðgáta í
gegnum allt ferlið. Breytt fyrirkomulag prófdæmingar og útksriftarsýningar hafði þar mikil
áhrif. Finna þurfti út úr því hvernig hægt væri að
„selja“ hugmyndina og verkefnið sjálft á skemmtilegan og áhugaverðan hátt í prófdæmingu.
   Ég vildi skapa heim í kringum Kaupfélagann,
bæði til að sýna hvernig fólk myndi uppgötva hann
úti í samfélaginu og til að skapa aukna heild og meiri
stemmningu fyrir konseptinu öllu. Hið neyslumiðaða
þema í ásýnd Kaupfélagans, langaði mig að framlengja yfir í kynninguna sjálfa. Og gera heim
Kaupfélagans áþreifanlegan utan forritsins.
Ég ákvað því að hanna og framleiða varning með
merki hans. Með því að búa til óþarfa söluvarning
væri ég þó í mótsögn við tilgang Kaupfélagans, að
takmarka óþarfa neyslu, það yrði því að vera í
algjöru lágmarki, fjölnota og virka rökrétt fyrir
tilgang forritsins. Ákvað ég þess vegna að prenta
merki Kaupfélagans á taupoka ásamt broskallalímmiðunum. Taupokana gæti fólk unnið til verðlauna
fyrir góðan árangur. Þannig Myndi það skapa samfélag meðal umhverfisvænna neytenda en einnig
vekja eftirtekt og forvitni meðal almennings sem
myndi þá jafnvel líka vilja taka þátt. Broskallalímmiðarnir voru svo aðallega prentaðir til að skapa
meiri stemmningu og til að stækka brandið en
þá væri hægt að nota þá í verslun á vörur til
merkingar umhverfisáhrifa þeirra, (líkt og svansmerkið er notað í dag) en einnig til að auka enn
frekar forvitni viðskiptavina.
En þar sem að fjöldaprentun einnota límmiða er í
raun í mótsögn við grunnhugmynd Kaupfélagans er
tilgangur límmiðanna á prófdæmingu meira til að
gera framsetninguna áhugaverðari og sýna hvaðan
útlit verðlaunaskjaldanna og broskarlanna eiga rætur
sínar að rekja (ávaxtalímmiðinn). Í prófdæmingunni
mun ég því með kynningu og myndbandi, ásamt
fyrrnefndum atriðum, ramma inn neyslumenningu og
samfélag Kaupfélagans.
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LOKAORÐ
Útskriftarverkefni mitt, Kaupfélaginn, er í raun mín
eigin draumsýn um framtíðina. Fyrir hinn týnda
neytenda sem gjarnan vill gera sitt besta í umhverfismálum en veit ekki hvernig og er of latur til að afla
sér upplýsinga sjálfur. Það vantar klárlega uppá gagnsæi fyrirtækja í þessum málum og aukna hvatningu
til umhverfisvænni neyslu. Að vera umhverfisvæn/n
ætti ekki að vera svona flókið. Það væri vissulega
gaman að halda áfram með Kaupfélagann og gera
þetta að veruleika. Ég tel að Kaupfélaginn gæti verið
gott tól til að ýta verslunum í rétta átt og hvetja til
aukins framboðs á umhverfisvænni vörum. Ef einhver
er til í að taka slaginn með mér – er ég klár í slaginn.
Ég vona innilega að heimurinn sé á leið í þessa átt.
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