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Abstract  
Title: Drinking moderately -Trust and norms in applications that regulate alcohol 

consumption 

To drink moderately can be hard for many people and there is a lot of norms that will amp up 

the temptation to drink more. In this essay the focus is to see what effect technology has 

when it comes to regulate alcohol consumption. The technology reviewed was the application 

Promillekoll, created by Systembolaget. This application gives the user an estimated value on 

what blood alcohol level the user had after consuming alcohol.  

By using different methods to collect data it helped to locate what kinds of norms there was 

when alcohol was being consumed and how they are playing a part in the regulation of 

alcohol. This essay also helped to figure out what kind of trust the user has for this type of 

application and what the application need so that the user will continue to use the application. 

The result indicate that the user can achieving a change in their behavior but they need the 

right attitude to achieve it. Many wanted an update of the features in the application to make 

it more appealing for them to use it, because the interaction in the application is not perfect. 

The main thing that hindering the application was the social norms that comes with drinking 

alcohol.  

Keywords 

Health applications, alcohol consumption, Promillekoll, alcohol norms, trust  

Sammanfattning  
Att dricka lagom mycket kan vara svårt för många och det finns flera normer som ökar 

påfrestelsen att dricka mera. I denna studie ligger fokus på att ta reda på vilken effekt 

tekniken har när det kommer till att reglera alkoholkonsumtion. Den teknik som granskades 

är applikationen Promillekoll, som är en applikation framtagen av Systembolaget. Den ger  

användaren ett uppskattat värde av ens promillehalt när de dricker.  

Men hjälp av olika metoder samlades data in för att ta reda på över vilka typer av normer som 

finns när det kommer till alkoholkonsumtion och hur de spelar in för regleringen av alkohol 

samt ta reda på hur stor tillit användarna hade till applikationen och vad som krävdes för att 

de skulle fortsätta användningen av applikationen. Resultatet tyder på att det går att uppnå en 

förändring med hjälp av applikationen men då krävs det att användaren har rätt attityd från 

början. Många respondenter ville däremot ha en uppdatering av applikationen då 

interaktionen inte var så effektiv som den skulle kunnat vara. Dock stod flera sociala normer i 

vägen för att tekniken skulle kunna vara effektiv.  

Nyckelord 

Hälsoapplikationer, alkoholkonsumtion, Promillekoll, alkoholnormer, tillit.  
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1.Inledning 
Hälsotrenden har bara blivit starkare i hela världen och stort fokus hos många ligger i att 

fokusera på sitt välmående och att man ska ta hand om sig själv. Detta märks i detaljhandeln 

där det har skett en stor ökning i försäljning av hälsoartiklar, träningskläder, kosttillskott och 

mer hållbar mat. Ökningen av hälsotrenden märks tydligt bland applikationerna på Google 

Play och Apple Store. 2015 fanns det över 150,000 applikationer inriktade mot hälsa och 

träning (Terry, 2015). Hälsoapplikationer är inriktade mot olika typ av problem som finns hos 

användarna men fokus ligger oftast på att användaren ska bli mer välmående. Innehållet i 

applikationerna innefattar allt från olika matdieter och träningsövningar, till applikationer för 

att underlätta för sjukdomar och som fungerar som ett stöd mot olika typer av beroende - till 

exempel nikotinberoende (Handel, 2011). 

Bland de mest populära applikationerna i Google Play inom kategorin hälsa och träning så 

finns en majoritet av applikationer som inriktar sig på styrketräning och gym. Dessa 

applikationer innehåller antingen övningar eller så är det gymkedjors egna applikationer där 

användaren kan boka in träningspass och lägga till dem i sin kalender. En annan typ av 

applikation som sticker ut är Lifesum, vilket är en applikation som ska fungera som en 

livscoach i fickan. Applikationen påminner användaren att dricka mycket vatten, ger tips på 

hur man kan äta bättre och hur användaren kan ta sig igenom tuffa dagar i livet. Användaren 

kan lägga in sin vikt och hur den tränar kan applikation använder det för att ge användaren en 

överblick över hur kroppen mår samt att den ger tips på hur ens välmående kan förbättras. 

Andra applikationer som finns inom kategorin handlar till exempel om graviditeter och visar 

vad som händer i kroppen vid en graviditet, samt hur barnet utvecklas under de olika stadier 

som genomgås under graviditeten (Google, 2016). 

Då den finns många olika typer av hälsoapplikationer kommer fokus i denna studie ligga på 

applikationer om alkoholkonsumtion och mer specifikt Systembolagets applikation 

Promillekoll. Applikationen ger ett uppskattat värde av vad ens promille ligger på efter att en 

viss mängd alkohol har konsumerats. Användaren får ställa in sin kön, ålder, vikt och längd 

och när användaren ska dricka fyller den i vilken typ av dryck det är, hur stor den är och 

vilken procenthalt alkohol den har. Applikationer räknar därefter ut ett uppskattat 

promillevärde användaren har i blodet utefter de grundinställningar som har ställts in. 

Applikationer har utöver det koll på hur många kalorier alkoholen i drycken innehåller. Om 

telefonen vrids på visas en kurva över promillenivån, vilket tydligt visar när den är som högst 

och sedan hur den avtar.  

Det intressanta med just den här typen av applikation är att den fokuserar på en aktivitet som 

är i grunden ohälsosamt, eftersom det är skadligt för kroppen och personer i ens umgänge 

dricka alkohol i större mängder. Applikationen bygger trots det inte på att användaren ska 

sluta helt som många andra liknanden applikationer, till exempel applikationer som handlar 

om att sluta röka. Istället bygger applikation på ett nöjesdrickande och att det ska strävas efter 

att dricka med måtta. Applikationens syfte är alltså att hjälpa till att kontrollera sitt drickande 

så att det inte "spårar ur".  
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Det är lätt att drickandet ”spårar ur” då det finns flera normer i samhället som bygger på att 

dricka alkohol. Studenter är speciellt utsatta då alkohol är en naturlig del av studentlivet och 

det är inte ovanligt att det finns en stor hets kring att dricka. Vilket leder till att många tycker 

att det är svårt att passa in på universitet om man inte dricker, då det har varit en del av 

traditionen så länge på flera av det stora universiteten i Sverige. Men även om det finns 

mycket alkoholnormer under studietiden finns det även normer i övrigt i samhället. Det har 

blivit allt vanligare att kolleger träffas på en ”AfterWork” där de dricker för att slappna av 

efter en tuff jobbvecka. Det finns även normer runt våra stora högtider i Sverige vilket har lett 

till att flera organisationer strävar efter att fler svenskar ska fira en vit jul, alltså en jul utan 

alkohol. Allt för att fler barn inte ska växa upp runt vuxna som konsumerar stora mängder 

alkohol. Men att dricka alkohol ser många som en social tillställning och kan bidra till en god 

stämning bland personer. Men det gäller att dricka rätt mängd och det är detta många kan ha 

problem med. Det är lätt hänt att personer omedvetet hetsar varandra till att dricka mer än vad 

som kan ha varit planerat från början och det är när man får i sig för mycket alkohol de blir 

ett problem. Det är här applikationen Promillekoll kan vara till hjälp, då användaren kan se 

och följa sin nivå när de dricker.  

Forskningen tyder på att hög konsumtion av alkohol är ett problem i samhället. Det finns 

även forskning på hur tekniken kan påverka användarens hälsa. Dock finns det lite forskning 

om teknikens roll i alkoholkonsumtionen. Därför kommer denna studie att undersöka vilken 

roll tekniken kan ha som ett verktyg för att förändra beteenden och attityder i förhållande till 

alkohol och alkoholkonsumtion. Mer specifikt fokuserar denna studie på applikationen 

Promillekoll och hur den upplevs av användare. De forskningsfrågor som studien ämnar att 

besvara är: 

Hur upplever användare applikationen? 

 I vilken grad känner användarna tillit till applikationen? 

 Hur upplever användarna att applikationen har påverkat deras alkoholkonsumtion? 

Vilka normer relaterat till alkoholkonsumtion förmedlar applikationen? 

 Vilka alkoholnormer upplever användarna att applikationen signalerar? 

Frågorna adresseras med hjälp av en enkätstudie, en intervjustudie samt en innehållsanalys 

med fokus på normer av applikationen Promillekoll. Studien bygger på forskning kring 

hälsoapplikationer samt forskning kring normer i design. Denna forskning presenteras mer 

utförligt i avsnitt 3 – Teorier och tidigare forskning. 
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras en bakgrund kring alkoholnormer i samhället och olika former av 

regleringar av alkoholkonsumtion, med särskilt fokus på Systembolaget. Vidare kommer 

applikationen Promillekoll presenteras då den är central i studien. 

2.1 Alkoholnormer och regleringar  

Det är inte ovanligt att höra att "om alkohol uppfanns idag skulle det vara olagligt" och 

studier visar att det finns en viss sanning i det då alkohol är en berusningsdrog som påverkar 

människan både kort- och långsiktigt. Spår av användning av alkohol har hittats från 9000 

f.kr och alkohol har genom tiden blivit en socialt accepterad dryck. I Björks studie om 

alkohol beskriver författaren att vi dricker alkohol för att det ger ett "skönt" rus och påverkar 

hjärnas belöningssystem. Samt att det är individuellt hur mycket en person behöver dricka för 

att få den "sköna" känslan och hur lätt det är att dricka för mycket (Björk, 2012). 

Alkoholnormer finns över allt i vårt samhälle men är något många i samhället inte tänker på 

då de hade funnits så länge i vårt samhälle. Det är vanligt att det förväntas av sin omgivning 

att alla ska dricka under sociala tillställningar och om någon säger att de inte dricker så ser 

folk lite snett på den. Under de svenska högtiderna är drickandet en central punkt i högtiden, 

allt från midsommar till julfirande. Det är snapssånger och punsch som ska drickas och just 

under julen är det inte ovanligt att det sker en högkonsumtion av alkohol i hushållen.  

Även om mycket alkohol konsumeras runt högtiderna är det bland unga vuxna många 

alkoholnormer  uppstår, allt från kompisrelationer som kretsar kring alkohol till att en 

”AfterWork” med nya kollegorna för att kunna passa in bättre på sin arbetsplats. Men det är 

under studietiden som man utsätts för den största hetsen till att dricka alkohol eftersom att 

studera på universitet eller högskola förknippas av många med fest och drickande. En stor del 

av studietiden är att träffa nya vänner på olika sittningar och fester, vilket i sin tur kan leda 

till en hel del konsumerande av alkoholhaltiga drycker. Studier visar på att under studietiden 

dricker studenter mer än under andra perioder i deras liv (Johnsson, 2016). Oftast kan 

studenters drickande kategoriseras som berusningsdrickande Andersson et al. (2009) vilket 

ökar risken för negativa konsekvenser för hälsan och folkhälsorelaterade problem som 

olyckor, skador, våld och sexuellt risktagande. Studenthälsomottagningarna har ett intresse av 

att förebygga dessa hälsoproblem och har i en studie testat nya sätt att få studenter att 

reducera drickandet genom att studenten själv ska börja reflektera över sin 

alkoholkonsumtion. Sedan finns det även rådgivning och stöd för hur det kan förbättras på 

studenthälsomottagningarna.  

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med studenthälsomottagningarna gjort en studie för 

att kunna ge bättre rådgivning och studien gick ut på att studenter fick fylla i ett AUDIT-

formulär. Ett AUDIT-formulär är ett formulär som är specifikt framtaget av 

världsorganisationen WHO  för att tidigt kunna identifiera skadligt drickande, snarare än att 

mäta ett alkoholberoende (WHO, 2016). I studien av folkhälsomyndigheten svarade 628 

studenter och av dessa låg nästan hälften, 44.7% över gränsvärdet för riskbruk 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 
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2.2 Systembolaget  

Sverige är ett av få länder i välden som har alkoholmonopol när det kommer till att sälja 

alkohol. Systembolaget har funnits sen 1955 och har samma uppdrag nu som då, nämligen att 

sälja alla alkoholhaltiga drycker över 3,5%. Samtidigt som systembolagets uppgift är att sälja 

alkohol ligger det även i deras intresse att sälja med ansvar. Det handlar om att kontrollera 

vem som köper vad och speciellt se till så att minderåriga inte köper, samt att se till så att 

ingen köper ut till minderåriga. Systembolaget har en speciellt typ av försäljningsstrategi då 

de snarare erbjuder service för att hitta rätt dryck till rätt tillfälle än att de priskonkurrerar för 

att sälja så mycket som möjligt. De har inga kampanjer med extrapris på varor och ingen 

dryck är kyld i butiken, allt för att minimera uppmuntran till alkoholkonsumtion. 

Systembolaget är ett av Sveriges mest servicevänliga företag och på så sätt får de högt 

förtroende från folket. Ett exempel på hur Systembolaget arbetar med att förändrar normer 

om måltidsdrickande. Året 1957 startade Systembolaget en informationskampanj ”operation 

vin”. Under denna tid började vinet att dyka upp i den svenska samhället, tidigare var de 

brännvin och sprit som dominerade drickandet i de flesta hemmen. Det Systembolagets 

kampanj gick ut på var att byta ut spriten mot den mer lågprocenta vinet. Detta genom att 

propagera med affischer och öppna vinaffärer. Kampanjen fokuserade mycket på att vin 

kompletterade god mat bättre än vad brännvin gjorde samt att det var väldigt modernt och 

hippt att dricka vin. År 1970 kunde Systembolaget konstatera att ”operation vin” hade lyckats 

så de såg en förminskning av den totala alkoholförsäljningen och enbart lättvinet som hade 

ökat i försäljning. Efter minskningen tonades vinkampanjen ner och Systembolaget fortsatte 

med att annonsera ut de risker som medföljer alkoholkonsumtion (Systembolagetshistoria, 

2017).  

Alkohol är ingen vanlig typ av vara och genom att Sverige har denna typ av försäljning av 

starköl, vin och sprit räddas 2000 liv varje år jämfört med om dessa typer av drycker såldes i 

vanliga matbutiker. Studier visar även att sjukdomar, olyckor och våldsbrott blir färre med 

alkoholmonopolet. Arbetet som Systembolaget gör märks mest i detaljhandeln och i 

hushållen. Men genom att Systembolaget har tagit fram en applikation som hjälper 

användaren att reglera sitt alkoholintag bidrar Systembolaget till en förbättring både på 

krogen och i hushållen (Systembolaget, 2016). 

2.3 Promillekoll  
Promillekoll är en applikation som går ut på att användaren ska hålla sitt drickande under en 

viss nivå. Enligt Systembolaget har forskare upptäckt att vid 0.6 promille uppnår hjärnan sin 

maximala kapacitet av att sända ut dopamin till kroppen som leder till en skön och 

uppiggande känsla av alkohol (Systembolaget, 2016). 

Därför är Systembolagets applikation utformad att användaren ska hålla sig till 0.6 promille, 

men applikationen mäter upp till 0.8 promille. Det användarna behöver göra är att börja med 

att ställa in kön, vikt, läng och ålder. När användaren ska dricka fyller de in vilken typ av 

dryck de är, hur stor den är, vilken procenthalt alkohol drycken har och vilken tid som 

drycken konsumerades. Se Figur 1 för en grafiska bilder över hur applikationen ser ut.  
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Figur 1 skärm dumpar från applikationen Promillekoll, från vänster till höger: inställningar, val av dryck och startsidan. 

Sedan räknar applikationen ut ett uppskattat värde av promillehalten användaren får av 

drycken. Om  användaren vänder på sin telefon visar applikationen en kurva över 

promillehalten, när den kommer att toppa för att sedan börja dala ut och slutligen när den har 

gått ner på noll igen. Som sagt mäter applikationen bara upp till 0.8 promille, allt över det 

visas inte i applikationen.  

 

Figur 2 skärm dumpar från applikationen Promillekoll. Från vänster till höger: historik, promillekurvan och information. 

Som Figur 2 visar går det att se sin historik, där det genom en färgkodning syns tydligt vilka 

dagar användare har legat under 0.6 och vilka dagar som har gått över. I applikationen finns 

det även information över varför applikationen bara mäter till 0.8. Det visas även varför 

applikationen inte är utformad för att användaren ska vet när den kan köra bil dagen efter och 

lite annan information som till exempel varför det är positivt att hålla sig under 0.6 promille 

och varför den mäter kalorinivån i alkoholen.  

Det som gör denna applikation så speciell och varför den vill att användaren ska hålla sig 

under 0.6 i promillenivå upptäcktes i en studie av Systembolaget att om en person har 0,6 

promille eller mindre i blodet uppnås hjärnas maximala gräns för att skicka ut dopamin och 
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endorfiner vilket ger en välbehaglig känsla vid konsumtion av alkohol (Systembolaget, 

2016).  

När konsumenten överstiger 0,6 promille ökar kroppens utsläpp av GABA. Se Figur 3 hur 

kurvan över utsläppen förhåller sig till varandra. GABA är ett ämne som finns naturligt i 

kroppen men det blir problem om det finns en större mängd än vanligt, eftersom motoriken 

och kommunikationen mellan hjärna och kropp försämras. Vid överstigning av 0,6 promille 

minskar utsändningen av dopamin, så ju mer som dricks efter den uppnådda gränsen desto 

mer GABA utsöndras och därmed förloras mer och mer kontroll över kroppen (Frost 2014). 

 

Figur 3 Kurva över ämnesutsläppen när alkoholhaltiga drycker konsumeras. Bildkälla (Frost, 2014). 

Som påvisats i avsnittet finns det en lång tradition i Sverige av arbete med reglering av 

alkoholkonsumtion. Till viss del drivs det genom regleringar och monopolisering av 

försäljning, men också genom att försöka påverka normer och beteenden kring 

alkoholkonsumtion. Nyligen har detta arbete även flyttat in på en digital arena genom att 

Systembolaget har tagit fram applikationen Promillekoll. Eftersom det är relativt nyskapande 

med teknik som ska påverka alkoholkonsumtionen samtidigt som det även finns lite 

forskning inom ämnet kommer teorier inom närliggande områden presenteras i 

nästkommande avsnitt. För att de sedan ska anknytas till applikationen Promillekoll och hur 

de påverkar teknikens roll i att reglera alkoholkonsumtion. 

3. Teori och tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning och teorier tas upp för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. De teorier och tidigare forskning som kommer att beskrivas nedan 

handlar om E-hälsa och hälsinformatik, Normkritisk design, design för beteendeförändring 

och tillit till applikationer.  

3.1. E-hälsa och hälsoinformatik  
Applikationen Promillekoll räknas in i kategorin hälsa, då den strävar efter att användaren ska 

tänka till mer när det kommer till sitt drickande och inte dricka för mycket så att de blir 

skadligt för sig själva och de i sin omgivning.  

Det finns flera olika typer av hälsoapplikationer och de kan utformas på olika sätt för att vara 

anpassade till användaren. För att det ska bli mer tydlig och för att få en bättre förståelse över 

hur en hälsoapplikation är utformad, kommer det att vidare beskrivas nedan.  
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3.1.1 Consumer health informatics    

I en studie av Gibbons MC et al (2013) definieras consumer heath informatics (CHI) som ett 

elektroniskt verktyg, teknologi eller system vars primära design är att:  

1. Integrera hälsoinformation till användarna eller konsumenter.  

2. Integrera direkt med användaren som ger personlig hälsoinformation till CHI-

systemet och mottar personlig hälsoinformation från applikationer eller system.  

3. Lagra data, information, rekommendationer eller andra förmåner till konsumenten, 

som kan användas med sjukvårdspersonal, men som inte är beroende av den (Gibbons 

MC et al, 2013, s.13). 

Det betyder att CHI spelar en stor roll i att tillhandahålla information till användaren och till 

allmänheten. Vilket i sin tur främjar egenvård, möjliggör att ta välinformerade beslut, främjar 

hälsosammare beteende och inbördes informationsutbyte (Abaidoo och Larweh, 2014). 

CHI system kan vara utformade på olika sätt för att vara anpassat specifikt för en viss typ av 

vård och hjälp. Att bygga in CHI systemet i en applikation till en smartphone är allt vanligare 

då de oftast är uppkopplade mot internet, vilket gör det smidigare att komma åt informationen 

för användaren. De kan användas till allt från att söka upp information om olika sjukdomar 

eller liknade för att ta med till läkaren, till hälsotips som kan göras i hemmet.   

Ett exempel på denna typ av applikation är 1177 Vårdguiden. Vårdguiden är i dagsläget en 

webbplats som kan användas för att söka upp information om olika sjukdomar eller symtom. 

Vårdguiden är kopplad till vårdcentraler och sjukhus så det är enkelt att se när vård behövs 

samt vart närmsta läkare finns. På websidan finns det e-tjänster som kan användas för att 

boka tid och förnya recept (Vårdguiden, 2004). 

Vårdguiden har även tagit fram olika applikationer och ett exempel är BVC- applikationen. 

Applikationen hjälper en att ha koll på när man ska på besök oss barnavårdscentralen (BVC) 

med sina barn. Det går att ställa in olika värden som längd, vikt och när olika vaccinationer 

togs. Det finns även information om olika växtkurvor för att se om barnet växer i en hälsosam 

takt (1177, 2016). Den information applikationen lagrar går att använda till att antingen visa 

sin läkare om något verkar konstig i växtkurvorna eller för eget bruk för att se om sitt barn 

mår bra.  

Andra exempel på CHI är självhanteringssystem, vilket är system som inkluderar olika 

kombinationer av funktionalitet som utnyttjar olika plattformar och ger svar på information 

om den aktuella statusen för användaren i realtid. Till exempel olika blodvärden som 

blodtryck eller blodglukos. Sedan återkopplas användaren om deras hälsotillstånd. Till 

exempel om användaren är diabetiker och använder en applikation som mäter blodsockret, 

kan applikationen hjälpa till att visa hur blodvärdet ligger och därmed kan användaren fatta 

ett mer informerat beslut om den behöver åtgärda ett problem eller inte (Abaidoo och 

Larweh, 2014). 

3.1.2 Mobile health 

Området Mhealth är relaterat till consumer health informatics, men med fokus på mobila 

tjänster för hälsoinformation. Men vad är egentligen en hälsoapplikation och vilka typer av 
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applikationer är kvalificerade att kalla sig för hälsoapplikationer? Det kan tas reda på med 

hjälp av Mobile health (Mhealth) som definieras som medicinsk- eller folkhälsostöd av en 

mobil enhet som till exempel en mobiltelefon, surfplatta eller andra trådlösa enheter (World 

Health Organization, 2011).  

Idag är det väldigt vanligt att personer använder sig av teknik för att få bättre koll på sin hälsa 

och välmående. 72% av internetanvändare i USA år 2012 googlade först för att kolla upp sina 

symtom eller hälsoproblem innan läkare uppsöktes (PewInternet, 2013). Dessutom har 

användandet av smartphones ökat kraftigt och en stor del av världens population har idag en 

telefon av något slag. Med det medföljer en ökning av skapandet av applikationer för dessa 

smartphones. Idag finns det i stort sätt en applikation för allt och utvecklingen av 

hälsoapplikationer samt applikationer inriktade på användarens välmående ökar stadigt. 

Mhealt handlar om att involvera användaren i sin egen hälsa för att den därigenom ska kunna 

fatta genomtänkta beslut om hur ens välmående kan förbättras. Tillväxten av denna typ av 

teknik sammanfaller med folkhälsoinsatser mot fetma, rökning och andra beroenden, samt för 

medicinska behov för att förebygga och kontrollera kroniska sjukdomar (Handel, 2011). 

Exempel på Mhealth applikationer enligt Handels studie är:  

 Applikationer som hjälper med kaloriintaget. 

 Applikationer som hjälper med olika dieter eller allergier.  

 Applikationer som hjälper diabetiker med blodvärden och liknade.  

 Meditations och avslappnings applikationer för att minska stress.  

 Supportapplikationer för att kunna kontrollera olika missbruk som till exempel 

rökning. 

 Träningsapplikationer (Handel, 2011). 

Fördelarna med att använda Mhealth applikationer är att det är lätt att komma åt 

informationen. Användaren blir mer involverad i sin eget välmående och kan fatta 

genomtänkta beslut om hur ett hälsosammare liv kan levas. Ett tydligt exempel på vilken 

nytta Mhealth har på en användare visas i studie av Cafazzo et al, där de tog fram en 

applikation för tonåringar med diabetes. Applikationen bygger på att tonåringarna själva får 

kontroll över sin sjukdom och får hjälp med hur de ska kontrollera den. Genom att kunna 

mäta och lägga in vad som ätits under dagen kan applikationen hjälpa användaren att 

kontrollera blodsockret och ge information om hur användaren kan höja eller sänka sina 

värden. Applikationen kan även ge information varför användaren känner som den gör och 

hur de kan göra för att se till att det ligger på en rätt nivå när det kommer till blodsockret 

(Cafazzo et al., 2012). 

3.2 Normkritisk design  
I samhället och när det kommer till just alkohol finns det flera normer kring hur vi ska bete 

oss och varför vi gör vissa saker. I denna studie undersöktes vilka normer som uppstår via 

applikation om alkoholreglering och ifall ett norm kritiskt perspektiv kan förändra normerna.  

Vad är då en norm, normer är allt vi gör och varför vi gör vissa saker. Det kan bygga på 

sociala normer som till exempel kön, ålder, etnicitet eller olika diskrimineringar. Normer 
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uppstår även vid olika trender och varför vissa saker görs. Innan man kan vara kritisk till en 

norm måste den först synliggöras, vilket användarna är bäst på att göra utan att ens veta om 

det (Martinsson och Reimers, 2008, s.13).  

Att synliggöra normer kan genomföras genom att tillämpa ett normkritiskt perspektiv. Det 

som oftast menas med ett normkritiskt perspektiv är att ifrågasätta normer - men även att 

utmana, förändra och skapa nya normer och standarder. Genom att ifrågasätta normer vi tar 

för givet kan normkritik upplysa hur andra grupper kan gynnas utav att normen förändras 

(Martinsson och Reimers, 2008, s.28).  

I en studie av Lundmark och Normark (2014) upptäcktes ett problem med att designa 

hälsotjänster online, eftersom att den digitala världen sätter nya krav på både hälsoservice och 

interaktionsdesign. Tekniska artefakter saknar alltså egna värderingar och det är snarare 

designern bakom artefakten som implementerar normer inom sin skapelse. I studien 

genomfördes en normkritisk granskning av UMO.se tjänst ”kärleks animationen.” Vid 

studiens start hade UMO.se tagit fram ett första förslag till kärleks animationen, vilket bestod 

av att förklara vad som händer i kroppen när en person är kär. Det illustrerades med en 

animation på en pojke och genom att klicka på olika delar på hans kropp fick användaren 

information om olika fenomen i kroppen. Genom att granska animationen upptäcktes 

problem då kärlek uppstår på olika sätt och är väldigt individuell. Genom att Lundmark och 

Normark bidrog med ett normkritisk perspektiv kunde designerna ta fram en mer passande 

design för att visa en mer representativ bild av vad som händer när man är kär. Istället för att 

använda en person som representerade alla kärleksfenomen så användes istället en hel grupp 

med olika kärleksfenomen och etnicitet. I den nya animationen genomfördes förändringar i 

normer, då de till exempel valde att den stora tuffa killen skulle representera ledsamhet. Allt 

för att få unga människor mer bekväma med sig själva och för att lättare kunna bygga upp en 

självsäkerhet som bygger på att normer kan brytas.  

På samma sätt som Lundmarks och Nordmarks studie om ungdomsrådgivning online 

fokuserar på de normer som omedvetet förmedlas av dessa tjänster, kan det vara intressant att 

reflektera över vilka normer med avseende på alkoholkonsumtion som finns inbyggda i 

applikationen Promillekoll. Genom att göra en normkritisk analys av applikationen kan dessa 

osynliga normer synliggöras.  

3.3 Design för beteendeförändring  

Hälsoapplikationer handlar om att ändra beteende hos användaren. Det kan ske via designen 

och med hjälp av en teoretisk aspekt över hur designen påverkar användaren att ändra ett 

beteende. Applikationen Promillekoll bygger på att hjälpa användaren att tänka efter mer när 

det kommer till att konsumera alkohol.  

3.3.1 Persuasive system design  

Hälsoapplikationer fokuserar ofta mycket på att förändra ett beteende eller en attityd hos 

användaren. Det är inte alltid lätt och utmaningarna består av att utveckla en applikation som 

både fungerar men även som användaren fortsätter att använda under en längre tid.  

Genom att använda persuasive system design till informationsflödet i applikationer ökar 

chansen för att det sker en förändring av beteende eller attityd hos användaren. En dator eller 
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applikation har inga egna initiativ, utan det är skaparna av tekniken som har initiativet att 

påverka användares beteende eller attityd (Fogg, 1998). För att lyckas med att förändra en 

användares beteende eller attityd krävs det god kunskap i hur tekniken kan användas. 

De tre huvuddelarna av persuasive system design är förståelse av nyckelproblemen som 

ligger till grund för övertalnings system, en analys av den övertalades kontext och design av 

systemets kvalitéer (Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009, s.487). 

Förståelse av nyckelproblemen som ligger till grund för övertalningssystem handlar om att 

förstå sig på sin användare. Användarna behöver engagera sig i applikationen för att 

förändring av attityd och beteende ska uppstå. Det handlar alltså om vad som gör att 

användarna engagerar sig i applikationen och vidare hur den kan utvecklas så att de blir 

ytterligare engagerade för att öka påverkan av applikationen. 

För att få en förändring krävs det att applikationer är konsekventa eftersom annars riskeras att 

attityden kan försämras. Vilket leder till att användaren har svårt att fullfölja användningen av 

applikationen för att uppnå det uppsatta målet. Däremot krävs det att användaren är fullt 

engagerad i applikationen eftersom att annars märker de inte av eventuella inkonsekvenser 

(Oinas-Kukkonen och Harjumaa, 2009). 

För att en användare ska förändra beteendet behöver användaren ha rätt attityd. För att 

påverka attityden handlar det om att veta vem som har skapat applikationen, vilka som 

distribuerar applikationen och vilka som använder applikationen. Att veta vilka som ligger 

bakom en applikation är viktigt så användaren kan känna ett tillit till applikationen. Om 

skaparna av en applikation vet vilken målgruppen är kan de lättare skapa en bättre 

användarupplevelse som ger användaren en positiv attityd. 

Användarkontexten är lättast att förstå sig på om användarens mål är identifierade. 

Användarens mål kan dock förändras när de använder olika applikationer eftersom de 

attityden och beteendet kan förändras efter att användaren får nya insikter efter användningen 

av applikationen. Därför är det viktigt att det finns möjlighet för användaren att sätta upp mål 

som går att följa upp med hjälp av applikationen.  

Det är viktigt att veta vilken typ av applikation det är och hur den ska användas för att 

skaparna ska kunna anpassa designen efter systemets kvalitéer. Dock behöver veta vad 

applikationens primära uppgift är. Om den ska reducera ett behov, övervaka användarens 

prestationer eller en skräddarsydd lösning som är mer anpassad efter användarens behov och 

mål. Kvalitén på systemet bygger även på vilken feedback applikationen ger användaren, 

vilken typ av interaktion erbjuder applikationen användaren och om applikationen bygger på 

någon typ av belöningssystem eller uppmuntran. Applikationer kan "prata" med användaren 

genom att använda sig av påminnelser, föreslå alternativ eller liknade system (Oinas-

Kukkonen och Harjumaa, 2009). 

Kvalitén bygger på hur trovärdig och vilket tillit användaren har till applikationen. Se mera 

om detta i avsnitt 3.4 Tillit till applikationer.  
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3.3.2 Gamification 

Gamification går ut på att öka användarupplevelsen genom att lägga till spelelement till ett 

icke spel sammanhang. Flera hälsoapplikationer har någon typ av gamification för att 

motivera och engagera användarna att fortsätta använda applikationen. Gamification kan 

även användas för att förhöja användarupplevelse så att användaren kan ta till sig av  

informationen och lättare kan ta beslut om förändringar gällande sin hälsovana.  

Exempel på gamification är: en topplista, nivå av prestation och ranking system, digitala 

belöningar, riktiga priser, tävlingar/utmaningar och grupptryck (Lister et al., 2014, s.7). 

Att en hälsoapplikation har någon typ av gamification är mer vanligt men det finns inte 

framtagen någon typ av standard för hur gamification ska användas och vilken typ av effekt 

gamification har på beteendet i hälsoapplikationer. Det finns lite forskning kring hur 

kvaliteten på hälsoapplikationer säkerställs och vilken påverkan gamification har på 

hälsoapplikationer (Lister et al., 2014).   

Även om gamification används i många hälsoapplikationer finns det knappt någon forskning 

som på pekar att det faktiskt är en användbar designlösning att ha med när det kommer till 

applikationer som bygger på en förändring. I en studie av Lister et al. (2014) undersöktes det 

hur hälsoapplikationer använder sig av gamification element i designen och de kom fram till 

att det inte finns något som tyder på att implementering av gamification i hälsoapplikationer 

innebär en större påverkan jämfört med de applikationer som saknar gamification element. 

Men det finns en risk med att lägga till gamification element i designen då de kan bidra med 

hetsande och uppmuntran hos användaren.   

3.4 Tillit till applikationer 

2015 fanns det mer än 150,000 hälsoapplikationer i Google Play Store och Apple Store 

(Terry, 2015). Precis som många websidor om hälsa och välmående är kvaliteten varierande 

även bland applikationerna. För att användarens ska få en positiv användarupplevelse 

behöver de tillit till applikationen, speciellt när det är en applikation som bygger på hälsa och 

välmående.  Alkohol är ett känsligt ämne att diskutera för många, så om en applikation 

bygger på att reglera alkoholkonsumtionen behöver användaren tillit för att de ska känna sig 

säkra med att dela med sig av sin information.  

Scott et al. (2015) genomförde en granskning av hur hög tilliten är till graviditets 

applikationer. I studien gjordens en granska av olika applikationer föra att ta reda på vilken 

typ av tillit som finns för applikationen. Det som studien visade vara värda att granskas för att 

se om användaren har rätt typ av tillit till applikationen var: applikationens funkonalitet, 

användbarhet, säkerhet, pålitlighet, vårdpersonalens inblandning och forskningsbaserad 

information. 

Applikationen behöver granskas huruvida den beskriver vad den har för funktionalitet och om 

applikationen uppfyller funktionerna i olika miljöer. Det behöver även granskas om 

applikationen är användbar för användaren. Vilken säkerhetsnivå applikationer har är en stor 

avgörande del för att skapa tillit. Om systemet har en funktion där den skyddar sig själv mot 

externa attacker, både olycksfall eller planerade attacker, ökar det tilliten. Applikationer som 
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har inloggningsfunktioner har en högre säkerhetsnivå jämfört med applikationer som inte har 

det. Däremot är det många användare som inte tycker om att behöva logga in på applikationer 

för att kunna använda dem, trots att de gillar trygghetskänslan som ett inlogg ger (Dennison 

et al., 2013). Ytterligare en del av säkerheten är hur data sparas, om det är kortsiktigt i 

applikationen eller om en tredje part har tillgång till data. Samtidigt är det viktigt att veta 

vilken typ av information sparas i applikationens data.   

Applikationers pålitlighet handlar i stora delar om applikationens syfte och ifall den uppfyller 

funktionen den är skapad för att göra. Går det att utför funktionen i specifika miljöer utan att 

den fallerar och slutar fungera.  

När det kommer till hälsoapplikationers tillit så bygger det mycket på hur stor involvering 

vårdpersonal har haft i skapandet av applikationen. Om informationen i applikationer har en 

källa på var den kommer ifrån och går det att grunda informationen i forskning ökar det 

tilliten.  Vad som även har en stor betydelse är vilka som ligger bakom skapandet av 

applikationen. Det blir en skillnad i tilliten om det är ett företag eller en privatperson som står 

som utgivare av en applikation (Scott et al., 2015). 

3.5 Operationalisering av teori och tidigare forskning  
För att få en bättre förståelse av hur applikationen Promillekoll fungerar beskrivs i avsnitt 3.1 

E-hälsa och informatik övergripande varför Promillekoll klassas som en applikation inom E-

hälsa. Vidare tillämpades teorierna CHI och Mhelth då de på ett överskådligt sätt beskriver 

hur hälsoapplikationer fungerar och för att få en förståelse av hur de vidare kan bidra till att 

förbättra beslutstagandet hos användaren.  

För att tekniken ska vara effektiv måste användaren vara tillgänglig för att ta till sig av 

informationen och då kan normer vara ett hinder, därför måste man veta vilka normer som 

finns för att inte felaktigt dra slutsatsen att tekniken inte fungerar. Det kan även vara så att 

teckningen bidrar till nya typer av normer. Därför introducerades normkritiskt perspektiv i 

avsnitt 3.2 för att först synliggöra det normer som uppstår vid användningen av Promillekoll, 

samt att sedan se över om en förändring i de uppstådda normerna kan ändra alkoholkulturen.  

För att kunna förstå och besvara forskningsfrågan hur användarupplevelsen i applikationen 

Promillekoll var, presenterades i avsnitt 3.3 Design för beteendeförändring teorier som 

fokuserar på hur en beteendeförändring kan framhävas med hjälp av designen. Persuasive 

system design och gamification är teorier som på olika sätt förklarar hur en 

beteendeförändring kan uppnås och valdes därför ut för att undersöka om Promillekoll dels 

byggde på delar av teorierna, men även för att se om applikationen skulle kunna gynnas av att 

de tillämpades på ett tydligare sätt i applikationen.  

För att undersöka vilken tillit användarna har för Promillekoll är det viktigt att veta hur tillit 

mäts och vilken påverkan just tillit har på en applikations användbarhet. I avsnitt 3.4 Tillit till 

applikationer presenteras begreppet tillit, samt vad som påverkar tilliten hos användarna, för 

att bidra med nödvändig kunskap och avsnittet blir därför ett verktyg som kan bidra till att 

forskningsfrågan om tillit kan besvaras på ett tillförlitligt sätt. 
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4. Metod  
För att kunna besvara forskningsfrågorna som studien utgår från gjordes en kombination av 

datainsamling ifrån både en enkät studie och semistrukturerade intervjuer med personer som 

svarade i enkäten att de kunde tänka sig vara med i en mer djupgående studie. Även en 

normkritisk innehållsanalys gjordes på applikationen.  

4.1 Enkät  

Enkäten gjordes genom ett Google formulär och delades på Facebook, då det ansågs vara den 

kanal med störst sannolikhet att nå ut till populationen. Enkäten låg uppe på Facebook i 3 

veckor och delades i olika klassgrupper, ett fåtal respondenter delade enkäten på sina egna 

profiler och enkäten lades även upp på Södertörns studentpubs Facebook sida. Totalt svarade 

102 respondenter på enkäten.  

Enkäten delades in i 4 olika delar och beroende på vad respondenten svarade kom den vidare 

till olika delar i enkäten. Den avgörande frågan var om respondenten har använt 

applikationen Promillekoll tidigare. Om de svara ja kom de till en del med frågor anpassade 

efter någon som har använt applikationer. Om de svara nej kom de till en anpassad del som 

vara mer förklarande om vilken sorts applikation Promillekoll är, denna del innehöll även in 

informationsvideo om applikationen från Systembolagets egna Youtube kanal. Att båda dessa 

delar var med gjorde att fler kunde delta i enkäten och utrycka sina åsikter om applikationen. 

Svaren gav flera olika infallsvinklar kring hur applikationen fungerar då några som redan 

hade använt applikationer var mer bekant med den samtidigt som de respondenter som inte 

använt den tidigare hade ett öppet sinne och inte svarade utefter igenkänning. Fokus i 

frågorna låg på att ta reda på hur respondenten hade använt applikationen, vilket typ av tillit 

de hade till applikationen, om de saknade funktioner i applikationen och om de skulle tänka 

sig att fortsätta använda applikationen i framtiden, samt varför/varför inte de kan tänka sig 

använda applikationen mer. Båda delarna avslutades med en fråga om respondenten ville 

ställa upp i en mer djupgående intervjustudie. Om respondenten svarade ja så skickades den 

vidare till nästa sida för att lämna namn och kontaktuppgifter, om respondenten svarade nej 

så skickades ens svar in.   

Frågorna i enkäten kopplades ihop med forskningsfrågorna genom att fråga om hur 

respondenterna använde sig av applikationen Promillekoll. Hur drickandet ser ut oss 

respondenterna. Om respondenten saknade någon funktion i applikationen som skulle kunna 

förbättra användarupplevelsen. Se bilaga 1 för att se frågorna till enkätstudien.  

Frågorna i enkäten var utformade som alternativ-, kategori- och öppna frågor. De öppna 

frågorna var strukturerade för att kunna ge ett mer beskrivande svar på varför respondenten 

hade svarat ja eller nej till den tidigare frågan. Frågan om applikationen saknar någon 

funktion eller om den hade några förbättringsmöjligheter var öppen för att inte begränsa 

respondentens svarsalternativ då det var en fråga med många potentiella svarsalternativ. Vid 

en fråga i enkäten användes en likertskala där respondenten får svara på hur mycket tillit de 

har till applikationen (Bell, 2006, s.138). 
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4.1.1 Urval till enkätstudien  

Studien bygger på ett snöbollsurval där en mindre grupp respondenter kontaktas först för att 

de sedan skulle sprida vidare enkäten bland sina kontakter för att kunna få tillräcklig 

spridning och därmed få kontakt med flera respondenter (Bryman och Bell, 2005, s. 126). 

Anledningen till att snöbollsurval användes var att det ansågs vara den metod där enkäten 

med högst sannolik skulle få bred spridning bland populationen. Facebook användes som den 

primära kanalen att få ut enkäten på grund av att det är ett forum där studenter är aktiva och 

engagerade. Ett flertal personer från olika lärosätten valdes ut för att hjälpa till med att dela 

enkäten i deras klassgrupper på Facebook. Populationen för studien är studenter på olika 

universitet och högskolor i Sverige. Anledningen att studenter är populationen för studien var 

på grund av att de ligger i riskzonen till att konsumera stora mängder alkohol.  

4.1.2 Analys av enkätstudien  

De öppna svaren i enkäten analyserades via en klustermetod. En klustermetod är när svaren 

delas upp i olika grupper och liknade svar samlas och sen sätts en passande rubrik. Detta 

skapar ett enklare sätt att se avvikelser i svaren och om respondenterna har liknade åsikter 

(Dschool, 2009). 

Det övriga svaren kodades och presenteras sedan i den mest väsentliga i form av diagram. 

Till hjälp för att kunna analysera svaren på ett korrekt sätt användes boken introduktion till 

forskningsmetodik (Bell, 2006, s. 214). 

4.2 Intervju 

För att få en mer djupgående förståelse om ämnet utfördes semistrukturerade interjuver där 

en intervjuguide skapades för att hålla likformade interjuver med samtliga respondenter. 

Respondenterna fick i uppgift att inför intervjuerna testa applikationen igen så att de hade en 

god uppfattning om hur applikationen fungerade. Frågorna till intervjuerna strukturerades 

efter hur respondenterna upplevde applikationen och hur deras användning av applikationen 

var. Frågorna fokuserade även på om det fanns skillnader och likheter mellan andra 

hälsoapplikationer som respondenten använde dagligen och Promillekoll. Detta för att ta reda 

på hur Promillekollen skiljer sig mot andra typer av hälsoapplikationer och vad som får 

respondenten att regelbundet använda sig av de andra typer av hälsoapplikationer.  

I intervjustudien var det 10 personer som svarade ja från enkäten att de kunde ställa upp i en 

vidare studie, dock var det bara 9 stycken som kunde och hade tid för en intervju.   

I största mån genomfördes intervjuerna genom att träffas på olika platser i Stockholm. Av 

geografiska skäll hölls några av intervjuerna via telefon då respondenterna inte bodde i 

Stockholm, bland annat var en respondent en svensk utbytesstudent som befann sig i 

Tanzania.  

Samtliga intervjuer spelades in för att säkerställa att informationen presenterades korrekt i 

efterhand. Se bilaga 2 för att se intervjuguiden som användes till intervjustudien.  

4.2.1 Urval till intervjustudien  

Urvalet till intervjuerna bestod av de respondenter som svarade ja på frågan ifrån enkäten om 

att det ville ställa upp i en mer djupgående studie. Cirka 10% av respondenterna i 
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enkätstudien tackade ja till den djupgående studien. Ett bortfall uppstod då en av 

respondenterna tackade nej till att ställa upp på intervju efter att ett svarsmail skickades ut till 

de som hade tackat ja. Respondenten uppgav att anledningen till att den ändrat sig var på 

grund av att respondenten var bortrest under tiden intervjuerna skulle ske.  

4.2.2 Analys av intervjustudien  

Intervjuerna transkriberades och sedan anpassades en klustermetod på svaren för att se 

avvikelser och skillnader mellan de olika respondenter. Resultatet presenterades sedan i form 

av citat från respondenterna. Med hjälp av tidigare teorier som nämnts i texten kommer 

intervjusvaren att analyseras och användas för att besvara forskningsfrågorna.  

4.3 Normkritisk innehållsanalys  
En granskning av applikationen gjordes med hjälp av Pauwels multimodala ramverk för att 

analyser webbsidor, vilket gjordes för att lättare hitta normer och socialkulturer i 

applikationen (Pauwels, 2012). Metoden modifierades så att den fungerade på en applikation 

och inte bara en websida.  

Det multimodala ramverket går ut på 6 steg:  

1. Se över det första intrycket applikationen ger, det handlar mera om en ”se och känna” 

känsla än en mer granskning av applikationen som kommer senare. Alltså, vilka 

reaktioner upptäcktes när användaren först använde applikationen.  

2. Granskning av innehållet för att undersöka hur det är uppbyggt och vad för typ av 

innehåll applikationen har. Vilka funktioner finns och om någon funktion saknas? 

Vilken är den viktiga delarna funktioner applikationen har? Uppfyller de uppgiften 

som applikationen säger att den ska göra?  

3. En mer djupgående granskning av innehållet genom att se över hur innehållet 

presenteras. Vilket typsnitt används, vilka färger och vilken stil har applikationen? 

Vilken typ av grafisk design applikationen använder, i färg, form och om det 

kompletteras med ljud. Presenteras budskapen på ett korrekt sätt till målgruppen och 

hur är texterna är skrivna. 

4. Undersöka för vem applikationen är designad till och hur väl anpassad den är för att 

fungera för målgruppen. Vad för användning av applikationen har användaren och hur 

kan den uppfylla det mål en användare har?  

5. Fokus på gränssnittet och hur användaren kan navigera i applikationen. Det gjordes en 

analys av vilken struktur applikationen hade, hur interaktionen var och vad 

användaren fick tillbaka av applikationen.  

6. Identifiera skaparen bakom applikationen, är källan till informationen som presenteras 

tydlig? Vad för typ av teknik krävs för att skapandet av applikationen? Är de några 

sociala kulturer i applikationen? (Pauwels, 2012, s.252). 

Genom att denna analys anpassad till applikationen Promillekoll upptäcktes det lättare 

normer som uppstår och även hur användaren förhåller sig till applikationen. Hur den är att 

använda samt vad som gör att den kan vara användbar för rätt typ av målgrupp.  

4.4 Metodkritik  

De utvalda metoderna för denna studie anses vara passande för ämnet, men det går att vara 

kritisk till de delar som gjordes under denna studie.  
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Genom att enkäten delades på Facebook gick det att nå ut till många på ett effektivt sätt. När 

metoder som inte är exklusiva för populationen används för att sprida enkäten ökar det risken 

att den kan ha delats med fel målgrupp. För att minimera det delades enkäten bland studenter 

med tydliga instruktioner att studenter var populationen. För att den skulle kunna spridas 

vidare bland andra lärosätten delades enkäten med studenter på ett flertal olika lärosäten i 

Sverige, som sedan la upp i klassgrupper på Facebook. Då intresset för enkäten var stort i 

början men relativt snabbt svalnade var det svårt att komma upp till ett högre svarsantal. Det 

hade förmodligen varit mer givande att inte förlita sig på att den skulle spridas vidare utan att 

istället fokusera ytterligare på att få upp den inom fler klassgrupper för att ytterligare öka 

spridningen.  

Under interjuverstudien var det ett bortfall bland de som svarade att de kunde ställa upp. 

Detta på grund av att personen var bortrest under tiden intervjuerna skulle genomföras. Sen 

strävades det efter att intervjuerna skulle hållas fysiskt för att kunna se gester och kunna få en 

bättre uppfattning av respondenternas kroppsspråk och får då en tydligare blid över vad 

respondenter menar Bell (2006). På grund av geografiska svårigheter då en respondent för 

tillfället befann sig på utlandsstudier i Tanzania och en respondent var bosatt utanför 

Stockholm gjordes det svårt att genomföra intervjuerna fysisk inom den tidsram denna 

studien hade.  

5. Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet från datainsamlingen av enkät- och intervjustudien. 

Vidare presenteras resultatet från en granskning av applikationen med hjälp av Pauwels 

(2012) multimodala innehållsanalys ramverk. 

5.1 Enkätundersökning 

Totalt svarade 102 personer och för att se resultatet över vilken ålder respondenterna var se 

Figur 4.   

 

Figur 4 diagram över respondenternas ålder ifrån enkätstudien. 
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Av totalt 102 respondenter definierade sig 55 stycken (53.9%) som kvinna, 44 stycken 

(43.1%) definierade sig som man. Tre stycken (2.9%) definierade sig som ”annat”. 

I undersökningen fick respondenterna svara på hur ofta de dricker samt hur mycket de dricker 

en i genomsnittligt en vanlig gång när de dricker. Se  Figur 5 och Figur 6 för resultatet.  

 

Figur 5 diagram över den genomsnittliga drickandet av respondenterna i enkätundersökningen 

 

Figur 6  diagram över genomsnittliga antal ”standardglas” respondenterna i enkätstudien dricker en typisk kväll. 

Av de 102 respondenter svarade 40 stycken (39.2%) att de hade testat applikationen 

Promillekoll. 62 stycken (60.8%) svarade att det inte hade testat applikationen. 

5.1.1 Respondenter som hade testat applikationen Promillekoll 

Bland de 40 respondenterna som svarade att de hade testat applikationen hade 30 stycken 

(75%) enbart testat applikationen någon enstaka gång. 7 stycken (17.5%) hade använt 

applikationer flera gånger men inte regelbundet. 1 respondent (2,5%) hade använt applikation 

mindre en 50% av gångerna de druckit. 2 stycken (5%) hade använt applikationen mer än 

50% av gångerna de druckit. Ingen av de 40 respondenterna svarade att de använde 

applikationen varje gång de dricker.  
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Respondenterna fick svara på i vilken utsträckning de litade på om applikationens 

uppskattning av promillehalten var korrekt. Frågan besvarades i en likertskala där 1 var att de 

inte litade alls på uppskattningen och 5 var att det litade till 100% på de uppskattat värdet. 

Resultatet visas i Figur 7.  

 

Figur 7 diagram över hur respondenterna i enkäten har för tillit till de uppskattade värdet i applikationen. 

I enkäten fick respondenterna svara på om de tyckte att applikationen saknade någon 

funktion. Frågan hade ett flertal svarsalternativ, varav ett var öppet. 19 stycken (47.5%) 

respondenter svarade nej. 8 stycken (20%) svarade att de inte visste ifall något saknades. 13 

stycken (32.5%) svarade att det fanns olika funktioner som saknades. Några svarade att de 

ville kunna spara ”favoriter” av drycker de dricker ofta. Flera svarade att de skulle vilja ha en 

funktion som förklarade mer om vilken effekt på kroppen olika mängder alkohol hade, alltså 

vad händer vid 0.3, 0.6 och 1.2 promille till exempel. Ett flertal ville även ha möjligheten att 

ställa in fler inställningar, som exempel vad det har ätit under dagen och hur mycket vatten 

det druckit för att kunna ge ett bättre uppskattat värde av promillehalten. Flera tyckte även att 

taket på applikationen, som bara mäter till 0.8 promille, borde ökas. Det var en som ville ha 

en smidigare designlösning.  

5.1.2 Respondenter som inte hade testat applikationen Promillekoll tidigare 

Av de 102 respondenter som svarade på enkäten svarade 62 (60.8%) att de inte hade testat 

applikationen Promillekoll tidigare. Efter att de 62 respondenterna fick se på en 

informationsvideo om applikationen Promillekoll fick de svara på om applikationen kändes 

relevant för just dem. 43 stycken (69.9%) svarade att applikationen inte kändes relevant 

medan 19 stycken (30.6%) svarade att applikationen verkade relevant för dem.  

Respondenterna fick även svara på varför applikationen kändes relevant eller varför den inte 

kändes relevant. I Figur 8 presenteras de huvudord respondenterna använde för att beskriva 

om applikationen var relevant eller inte. De gröna orden är de som svarat att applikationen är 

relevant och de röda är de som inte tyckte applikationen verkade relevant. Ju större ordet är 

desto fler nämnde det. Figur 8 är framtagen med hjälp av klustermetoden (Dschool, 2009). 
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Figur 8 Kluster av ord, från respondenter ifall applikationen verkade relevant eller ej. 

Av de 62 respondenterna svarade 52 stycken (83.9%) att det inte kommer börja använda 

applikationen regelbundet. Enbart 10 stycken (16.1%) svarade att det kunde tänka sig börja 

använda applikationen regelbundet.  

De 62 respondenterna fick också svara på om det verkar sakna någon funktion i 

applikationen. 26 stycken (41.9%) svarade att inget verkade saknas. 30 stycken (48.4%) 

svarade att det inte visste. 6 stycken (9.7%) svarade att det saknades funktioner, exempel på 

funktioner som saknades var att applikationen skulle ge mer information om vad som händer 

i kroppen vid olika promillehalter. Samt att de saknade förklaringar på vad olika 

alkoholhalter har för effekt på kroppen. En respondent uppgav att applikationen kunde ha en 

blåsfunktion så att den gav ett mer exakt värde av ens promille då alla har olika toleranser 

och ämnesomsättningar.  

Av alla 102 respondenter svarade 10 stycken (9.8%) att de kunde tänka sig ställa upp i en mer 

djupgående studie. Respondenterna fick lämna sitt namn och mail och blev därigenom 

kontaktade. 

5.2 Intervjuundersökning  

Deltagarna i intervjun var:   

 Kvinna 24 år 

 Kvinna 22 år  

 Man 23 år  

 Kvinna 24 år  

 Man 24 år  

 Kvinna 22 år  

 Man 25 år  

 Kvinna 22 år  

 Man 28 år  

Det genomfördes en semistrukturerad intervju med 9 personer (8.8%) av de som svarat att de 

ville medverka i en mer djupgående studie i enkäten. Av de 9 hade 6 stycken använt 
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applikationen när de hade druckit medans de andra 3 enbart hade kollat igenom applikationen 

för att förstå uppbyggnaden och syftet med applikationen. En av respondenterna drack inte 

alkohol men var ändå intresserad av hur applikationen fungerade och av applikationens syfte.  

5.2.1 Användning av applikationen  

Alla intervjuer började med att kortfattat förklara vad studien gick ut på och varför den 

gjordes. Efter det fick alla förklara hur användningen av applikationen gick till. 3 stycken  

respondenter svarade att de använde applikationen för första gången i grupp för att kunna 

jämföra de olika promillehalterna. En av respondenterna sa att första gången hon testade 

applikation var för att gruppen hon vad med var intresserade av att se när de kunde köra bil 

igen. De upptäckte ganska snabbt att detta vara något som applikationen inte kunde visa, då 

andra faktorer spelade in på ens körförmåga.  

Alla respondenterna tyckte att första intrycket av applikationen verkade intressant. De tyckte 

att informationen applikationen var givande men att användarupplevelsen kunde förbättrats 

med bättre funktioner.  

4 stycken respondenter påpekade att de störde sig på tidsinställningen i applikationen. Den 

var väldigt krånglig att ändra tid på eftersom användaren vara tvungen att ”dra” i klockan för 

att ändra tiden. Detta gjorde att det var svårt att ställa in den exakta tiden och att det var lätt 

att användaren tröttnade på att använda applikationen längre in på kvällen. En av 

respondenterna glömde att lägga in de första ölen hon drack och kom på det senare under 

kvällen. När hon skulle lägga till ölen i efterhand gick det inte att gå tillbaka i 

klockinställningen tillräckligt långt för att komma till den tid när hon drack första ölen. Detta 

påverkade hennes intryck av applikationen och gjorde att hon blev lite irriterad.  

5.2.2 Saknad av funktioner  

6 stycken av respondenterna gillade applikationens koncept men kände efter första intrycket 

att de saknade funktioner för att kunna fortsätta att använda applikationen. Det stora 

problemet många hade med applikationen var tidsinställningen. Utöver det så tyckte 

respondenterna inte om hur inställningarna fungerade, att när något skulle ändras så var 

användaren tvungen att dra i ett reglage istället för att bara kunna skriva in siffror. En 

respondent påpekade att det blev problematisk vis inställning av  procenthalten på en dryck 

eftersom applikationen har med tiondelar av procent. Han tyckte det vara smidigt att ändra 

om det gällde en öl eftersom öl kan ligga på 5,2% eller 4,8% och då var det inte svårt att 

ändra. Vad gäller sprit så kan det variera mycket i alkoholstyrka mellan spritsorter, där några 

kan ligga på 40% medans andra kan ligga på 15% och eftersom inställningen visar med 

tiondelarna får användaren dra väldigt mycket för att komma ner till rätt procenthalt.  

4 stycken av respondenterna ville kunna lägga till ”favoriter” av drycker de vanligtvis drack 

för att göra att interaktionen skulle gå smidigare och snabbare. Det var vanligt bland 

respondenter att de brukade blanda mellan olika alkoholhaltiga drycker och de tröttnade lätt 

på att behöva ställa om inställningarna hela tiden. Sen tyckte en respondent att det var svårt 

att veta exakt vilken alkoholstyrka drycken hade i krogmiljö eftersom man sällan fick se 

förpackningen. Vilket kan leda till att felaktig information registreras och att applikationen 
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därför kan uppge ett felaktigt promillevärde. Hon skulle gärna vilja att applikationen på något 

sätt ställer in alla värden åt henne.  

Flera av respondenterna tyckte även att de saknade mer inställningar att fylla i om sig själva 

för att applikationen ska kunna ge ut ett mer korrekt värde. Respondenterna reflekterade över 

att applikationen informerar om att hur mycket vatten personen hade i kroppen vilket 

påverkar förmågan att förbränna alkoholen men det fanns inga inställningar i applikationen 

där användaren får fylla i hur mycket vatten den hade druckit under dagen. De ville även ha 

matinställningar. Till exempel möjlighet att ska klicka i hur många måltider som ätits innan 

de börjar dricka på kvällen, eftersom även maten har en stor påverkan på hur kroppen tar upp 

alkohol.  

Flera av respondenterna skulle även vilja ha en funktion som förklarade vad som händer i 

kroppen efter att en viss mängd alkohol hade konsumerats. De sa även att se en bild eller få 

information om vad som händer i kroppen vid de olika stadier av promillenivåer kunde göra 

att de skulle ha tänkt till en extra gång innan de skulle dricka mer alkohol. En av 

respondenterna tyckte även att en funktion där mängden av alkohol för flera personer 

samtidigt skulle kunna ställas in hade varit positivt för applikationen. Till exempel om ens 

vän har svårt att kontrollera sitt drickande kan applikationen vara till hjälp för att visa sin 

kompis att den har kommit upp i en viss nivå väldigt snabbt.  

5.2.3 Tillit till applikationen  

Alla respondenterna hade relativt hög tillit till applikationen och de förstod att applikationen 

enbart visade ett uppskattat värde av ens promillehalt och att den inte visar när användaren 

kan köra bil.  

5 stycken av respondenterna reflekterade över att eftersom applikationen är utvecklad av 

Systembolaget ökade deras tillit jämfört med om det var en okänd utgivare av applikationen. 

I applikationen avspeglas tydligt Systembolagets värderingar och att de ständigt strävar efter 

att hjälpa personer att kontrollera sitt drickande. 

Eftersom en av respondenterna inte drack alkohol, fick han frågan ifall han skulle kunna 

tänka sig att rekommenderad applikationen till sina vänner och det kunde han absolut göra för 

han tyckte att idén med applikationen var väldigt användbar och ville att fler ska använda 

den. Han fick även frågan om varför han inte drack och han svarade att intresset inte fanns 

när han var yngre. Sen hade det bara inte blivit av att han hade börjat, han funderade på att 

testa men tyckte att det var svårt då alla i hans umgänge redan var vana drickare. Han fick 

frågan om han kunde se att Promillekoll applikationen skulle kunna hjälpa honom att börja 

dricka med kontroll. Det var något han hade funderat på och tyckte at det skulle kännas 

tryggare att använda applikationen i början för att inte gå över styr om han börjar dricka.  

5.2.4 Informationsflödet 

Respondenterna fick frågan över vad det tyckte om informationsflödet i applikationen och om 

det fick den information det behövde. Alla tyckte att informationen var givande och att det 

stod tydligt varför applikationen var utformad på ett visst sätt. Specifikt varför den inte mäter 

över 0.8 promille. Dock tyckte en respondent inte om förklaringen och skulle vilja se att 
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applikationen mäter lite högre. Detta eftersom att hon trodde att om applikationen mätte upp 

till 1 promille skulle nog flera reagera att det var alldeles för högt och att det skulle leda till 

mer eftertanke där användaren möjligtvis konsumerar mindre alkohol. Speciellt om 

applikationen förklarade vad så mycket promille gör med kroppen. 

En annan respondent reflektera på ett liknade sätt, att hon ville se ett högre tak på vad som 

mäts men att hon förstod problematiken över vad det kunde medföra.  

5.2.5 Användningen av andra hälsoapplikationer  

Under intervjuerna fick respondenterna svara på om de använder någon annan typ av 

hälsoapplikation. Enbart en av respondenterna svarade att han inte använde någon annan typ 

av hälsoapplikation. Han tyckte bättre om att fylla i sin egen statistik om sin vikt och liknade 

i ett Excel dokument för de vad han mest bekväm med och tyckte om informationen det gav.  

4 stycken av respondenterna använde sig av Runkeeper när det är ute och springer, mest för 

att kunna se hur långt och hur snabbt de sprang. De tyckte att det var väsentlig data för att 

kunna förbättra sitt välmående. 

4 stycken respondenter använde också olika applikationer som mätte hur många steg som de 

gick under dagen, detta för att kunna se till att föröka gå 10 000 steg om dagen och genom att 

hålla koll på hur mycket de hade gått under dagen kunde de se på kvällen ifall de behöver gå 

ut på en promenad eller något liknade för att förbättra sitt vardagliga välmående. 

En respondent hade tidigare använt sig av applikationen Lifesum i mer än ett år. Detta för 

hon tyckte om informationen applikationen gav. Hon stängde av notifikationen applikationen 

hade om att vid vissa tidpunkter borde hon till exempel dricka vatten eftersom hon tyckte att 

det var ett irritationsmoment.  

En annan respondent använde sig av en applikationen där användaren lägger till sin 

menscykel, applikationen har även en funktion där man dagligen lägger in hur ens humör för 

dag är. Allt för att kunna få en bättre koll på hur sin egen kropp fungerar och kunna se olika 

påverkningar på ens humör och kunna förklara varför ens humör är olika vissa dagar.  

5.3 Multimodal innehållsanalys  
Med hjälp av Pauwels, (2012) multimodala innehållsanalys ramverk gjorde en granskning av 

applikationen. Det första intrycket applikationen gav var att den var väldigt avskalad och det 

var tydligt vad applikationens funktion var. Innehållet i applikationen bygger väldigt mycket 

på det grafiska och på vilka färger som användes. Den har en tydlig kodning på färgerna 

mellan vad som är positivt och vad som är negativt. Grönt används för att uppmuntra och visa 

vad som är rätt. Rött används för att särskilja det negativa och vad som är fel.  

Via granskningen uppstod det tydligt vilken målgrupp applikationen var designad för. Den är 

designad till de som redan innan användningen har bestämt sig att de vill kontrollera sitt 

konsumerande av alkohol. Inget i applikationen indikerar tydligt att en förändring hos 

användaren kan framtvingas om den inte är helt engagerad i den från början.  

Interaktionen i applikationen var svår och klumpig då den bygger på en lite ovanligare 

standard en vad som vanligen används, standarden är mera grafiskt tilltalande men det gör att 
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den blir klumpigare och opraktiskt då det är lätt för användaren att ställa in felaktiga värden 

när de använder applikationen.  

I informationen för applikationen framgår tydligt att det är Systembolaget som ligger bakom 

den. Det medför att förtroendet för applikationen höjs och användaren känner högre tillit till 

att informationen i applikation är korrekt.   

6. Analys  
I detta kapitel kommer resultatet att analyseras för att kunna besvara forskningsfrågorna. En 

multimodalas analys av Pauwels, (2012) gjordes på applikationen för att lättare kunna hitta de 

normer applikationerna hade.  

6.1 Normkritisk innehållsanalys   

Tillsammans med Pauwels  multimodala analys ramverk (2012) och hur respondenterna 

svarade under datainsamlingen, kunde flera normer i applikationen synliggöras. För att kunna 

synliggöra normerna på bästa sätt användes resultatet från intervjuerna. På grund av att 

användaren av en applikation är den som är bäst på att synliggöra normer (Martinsson och 

Reimers, 2008, s.13). 

En tydlig norm som finns i applikationen är att den vill att användaren ska hålla sig under 0.6 

promillehalt. Applikationen säger inte att användaren inte får dricka mer men sättet 

applikationen är designad på går att tolka på olika sätt. Applikationen mäter enbart upp till 

0.8 promille men allt mellan 0.6 promille och 0.8 promille blir rödmarkerat. Om användaren 

lägger till en dryck som får den att överskrida 0.6 promille kommer en röd ruta upp som säger 

att ”om du dricker det här kommer din promillehalt att överstiga 0.6 promille” och då får 

användaren ett val att antingen klicka avbryt eller ok. Applikationen säger alltså aldrig rakt ut 

att användaren inte ska dricka drycken. Detta tydliggjordes när applikationen granskades med 

hjälp av Pauwels multimodala analys ramverk (2012), då den mer djupgående granskningen 

gjordes av applikationen där det studerades hur färg och form används i applikationen. Så 

genom att den använder starka färger som röd och grön för att skilja åt vad som är 

användaren bör och inte bör göra. Rött och grönt är starkt associerat mellan rätt och fel i vårt 

samhälle, som till exempel att köra eller stanna tydligt representeras i färgerna i trafikljusen. 

En av respondenterna regerade starkt på när applikationen markerade rött och hon blev 

stressad över att applikationen tyckte att hon inte borde dricka mer fast hon inte kände sig så 

påverkad av det hon druckit tidigare som applikationen uppgav. Applikationen uppgav aldrig 

att hon inte kunde dricka den rödmarkerade drycken men genom att den blev röd tolkade 

respondenten att hon inte borde dricka drycken.  

Det är vanligt bland studenter att när de är ute och dricker så blir det lätt en alkoholhets. Även 

fast många inte tänker på det så uppstår det relativt ofta. En av respondenterna tyckte att det 

var skönt att kunna använda sig av applikationen som ett stöd för att undvika grupptryck. 

Applikationen styrkte alltså varför man inte skulle dricka mer och genom att visa upp de 

resultat som applikationen ger kan användaren lättare säga till sina vänner att ”nej jag 

avvaktar med att dricka mera just nu”.  
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Ett problem som Promillekoll stöter på är att många undviker att använda mobilen under 

sociala tillställningar eftersom det kan anses som otrevligt och osocialt att hålla på med 

mobilen, vilket är en social norm som får effekt på tekniken. Flera respondenterna svarade i 

enkätstudien att på grund av att de inte använder mobilen under dessa typer av tillställningar 

var en applikation som reglera alkohol irrelevant för dem.  

6.2 Tillit till applikationen   

Under intervjustudien upptäcktes det att flera kände ett tillit till just Promillekoll, mycket på 

grund av att det är Systembolaget som är utgivaren av applikationen. I en studie av Scott et 

al. (2015) framgick det tydligt hur viktigt en applikation skapar tillit genom vem det är som 

gett ut applikationen. Tillit till applikationer om hälsa skapas även genom att forskare och 

vårdpersonal är inblandade i utvecklingen av den. Både i applikationen Promillekoll och på 

webbsidan om applikationen står det tydligt att forskare tillsammans med Systembolaget har 

kommit fram till varför det är bäst att hålla sig under 0.6 promille. (Systembolaget, 2016) 

I enkätundersökningen fick respondenterna frågan om de litade på det uppskattade värdet 

applikationen uppgav om ens promillehalt verkade korrekt, svarade majoriteten att de litade 

till 50% på applikationens värde. Det kan bero på att flera kände att de la in för lite 

information i applikationen för att den skulle kunna räckan ut ens promillehalt. Vad 

applikationen skulle kunna gynnas av är att förklara mer för användaren hur uträkningen av 

promillehalten sker och vad i kroppen som påverkar promillehalten. Att äta innan 

alkoholkonsumtion kan ha en stor påverkan på konsumenten. Är det en skillnad i 

promillenivån eller den allmänna känslan?  

6.3 Användarupplevelsen i applikationen  
Hälsoapplikationer är uppbyggda på så sätt att de ska skapa en förändring hos användaren. 

Detta går att designa fram på olika sätt med hjälp av olika teorier, till exempel Persuasive 

system design Oinas-Kukkonen och Harjumaa, (2009). Något som framträder tydlig i denna 

teori är att användarens attityd behöver vara rätt för att en förändring ska ske. Med hjälp av 

datainsamlingen i denna studie gjordes en analys för att ta reda på vad respondenterna tyckte 

om upplevelsen i applikationen Promillekoll.  

Under studiens intervjuer märktes en tydlig trend att flera av respondenterna hade synpunkter 

på hur gränssnittet var. Det märktes även när granskningen av applikationen gjordes och med 

hjälp av vad respondenterna svarade upptäcktes det att applikationen var avskalad med de 

väsentliga funktioner som den behövde. En respondent gillade att applikationen var mörk i 

färgen och förklarade att eftersom applikationen oftast skulle användas i en mörkare 

krogmiljö var det positivt att telefonen inte lyste upp lika mycket när den användes, då det 

inte var så socialt trevligt att ha uppe telefonen. Genom att applikationen var mörk var den 

mer diskret när den användes. Dock tyckte han att interaktionen i applikationen var klumpig 

och svårmanövrerad.  

Det vara flera respondenter som hade liknade uppfattning om inställningarna, där de tyckte 

att interaktionen var svår och att det bara blev svårare att fortsätta fylla i sina drycker längre 

in på kvällen när användaren blev allt mer påverkad av alkoholen. Flera respondenter 

påpekade att applikationen var väldigt avskalad och att det var lätt att förstå syftet med 
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applikationen. Det var i det här stadiet som applikationen tappade sin smidighet. För att ställa 

in de olika dryckerna saknades det en finess i designen. För att välja rätt dryck krävdes det att 

användaren swipade höger eller vänster. Sedan användes ett reglage för att ställa in rätt typ av 

storlek, procenthalt och klockslag. Det gjorde att man ibland var tvungen att dra väldigt 

mycket för att komma till rätt nivå eftersom det inte bara gick att klicka och sedan skriva i 

rätt siffror. Flera respondenter tyckte att det blev svårare ju längre in på kvällen de kom, 

vilket var ett irritationsmoment. Det var huvudanledningen till att flera respondenter hade 

velat ha en funktion där användaren kunde ställa in sina ”favorit alternativ”, för att göra det 

smidigare för användaren att använda applikationen. En av respondenterna som inte hade 

använt applikationen tidigare kände på sig att han inte skulle orka fylla i allt i applikationen 

när han drack och trodde att fulla personer inte skulle göra det heller.  

6.4 Ändrade beteenden och reflektioner kring alkoholkonsumtion 
När en av respondenterna använde applikationen för första gången reflekterade hon över hur 

snabbt uppåt promillehalten gick, det var något hon inte hade tänkt på när hon drack innan 

hon använde applikationen. Applikationen hjälpte till att få henna att dricka långsammare och 

inte dricka nästa dryck så snabbt in på den första. De märktes att genom att hon blev mer 

medveten om sin egen konsumtion och då kunde fatta ett bättre beslut. Genom att ge 

användaren information om sin egen hälsa och sitt välmående så kan de fatta bättre beslut. 

Det upptäcktes även i studien av Cafazzo et al. (2012) där ungdomar fick använda sig av 

tekniken för att kunna kontrollera deras diabetes genom att mäta deras blodsocker. Detta går 

att jämföras med hur Promillekoll ger användaren information om hur deras blodvärden är 

och hur de kan undvika att dricka för mycket.   

Det tyder på att de fanns upplevelser i applikationen som var positiva och bidrog till en 

förändring. Flera respondenter i studien irriterade sig för mycket på olika inställningar eller 

saknade funktioner för att de skulle fortsätta användningen av applikationen eller att de skulle 

märka av en förändring. Av de 40 respondenter som hade testat applikationen sen tidigare var 

det enbart 2 stycken (5%) som hade märkt av en förändring i sin alkoholvana. De 

förändringar som respondenterna hade märkt av var att de fick en mer övergripande bild över 

hur mycket de drack, samt att de hade druckit långsammare och fått en ökat medvetenhet om 

alkoholintaget.  

6.5 Promillekoll och andra hälsoapplikationer  

Promillekoll är en typ av hälsoapplikation då den uppfyller alla kriterier som nämns av 

Handel (2011) och Abaidoo & Larweh (2014) men den skiljer sig mot flera olika 

hälsoapplikationer. Då liknade applikationer som till exempel handlar om att sluta röka 

handlar de om att användaren ska sluta med ett beroende helt, uppmuntrar fortfarande 

applikationen Promillekoll en konsumtion. En konsumtion som sker med måtta och inte i 

överdrift. Att applikationen använder sig av CHI ger den användaren information de kan ta 

till sig av för att fatta ett genom tänkt beslut när det kommer till att dricka. Applikationen är 

mer till för eget bruk och för användaren ska få information om hur de skulle kunna förbättra 

sitt välmående, snarare än att ta med informationen applikationen ger för att visa upp till sin 

läkare.   
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Alla respondenter under intervjustudien fick även frågan om de såg några likheter mellan 

Promillekoll och de andra hälsoapplikationer de använde. Många svarade att de likheter som 

fanns var att alla applikationen bygger på att användaren lägger in värden vilka sedan 

applikationen använder för att ge information om hur kroppen påverkas. Genom att 

kontrollera olika beteenden med hjälp av applikationerna kan ett bättre välmående strävas 

efter. En av respondenterna påpekade också en skillnad hon tyckte vara positiv var att 

Promillekoll saknade element av gamification, specifikt element som handlade om att dela 

med sig av sina resultat på sociala medier som andra hälsoapplikationer gör. Hon tyckte det 

var positivt, för att om möjligheten fanns att dela informationen blir det lätt att personer tävlar 

vilket kan ha negativa effekter på hur applikationen egentligen ska användas.  

En annan skillnad Promillekoll har i jämförelse med många andra hälsoapplikationer är att 

den ger användaren egen kontroll över när applikationen ska användas. Många andra 

applikationer påminner användaren med notiser om att de till exempel ska träna eller att de 

behöver dricka vatten. Att Promillekoll inte har notiser som säger att det är dags att använda 

applikationer är en självklarhet då det skulle kunna uppmuntra mera till ytterligare 

alkoholhets. När användaren väl använder applikationen ligger all kontroll hos användaren 

och applikationen styr en väldigt lite. Påverkan som applikationen har är att med hjälp av 

färger och att den bara mäter till en viss gräns gör att användaren reflekterar över sin 

konsumtion av alkohol.  

7. Diskussion 
Att dricka alkohol är ett normaliserat beteende i vårt samhälle och är något som har funnits 

med en väldigt lång tid. Vilket gör att det är socialt acceptabelt även fast alkohol i stora 

mängder bidrar till en stor ohälsa för konsumenten. Att systembolaget har skapat 

applikationen Promillekoll är för att hjälpa konsumenterna att konsumerar mindre och att det 

ger användaren mer kontroll på att reglera sitt drickande.  

Ett tydlig problem flera organisationer jobbar med är att minska alkoholkonsumtionen. Flera 

av dessa organisationer vill att konsumenterna slutar helt med att dricka alkohol, men det som 

skiljer Promillekoll är att den fortfarande uppmuntrar användaren till konsumtion men det 

handlar om att konsumera i rätt mängder. Det Promillekoll hjälper med är att användaren får 

kontroll över mängden de dricker och kanske får bättre insikter för att kunna fatta bättre 

beslut när det kommer till alkohol.  

I denna studie tyckte flera respondenter om konceptet applikationen Promillekoll hade men 

de skulle ändå inte använda sig av applikationen regelbundet. Mycket på grund av att flera av 

respondenterna inte kände att applikationen fyllde de behov de hade när det kom till 

alkoholkonsumtion. Många kände att de redan hade kontroll över sitt drickande, medan andra 

tyckte att applikationen inte hade ett smidigt gränssnitt vilket hindrade dem att fortsätta 

använda applikationen. Mycket av det grundar sig i att användaren inte kände ett engagemang 

till applikationen som tas upp i studien av Oinas-Kukkonen och Harjumaa (2009) om 

persuasive system design. Teorin bygger på att användaren behöver vara engagerad i 

applikationen för att en förändring ska ske. Genom att många i denna studie inte hade ett 
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engagemang till applikationen, kunde inte tillämpningen av persuasive system design i 

applikationen ge den effekt som behövdes för att en förändring skulle ske. 

Därför gäller det för designen att hitta dragpunkter som lockar användaren till att använda 

applikationen. Promillekoll har intressanta dragpunkter som skulle kunna engagera en 

användare men eftersom intresset hos studenter var så lågt kanske de inte är den rätta 

målgruppen för just denna applikation. Att ta hjälp av tekniken för att själv kunna få kontroll 

över drickandet kanske inte passar studenter, eftersom de inte reflekterar över sin konsumtion 

på grund av den pågående alkoholnormen. I studien av folkhälsomyndigheten där 

studenthälsan försökte hitta en bättre lösning på hur studenter kan förbättra sina 

alkoholvanor. Där kom de fram till att det bygger mycket i att studenten själv måste vilja 

förändra/ förbättra sina vanor, det går inte att tvinga någon till en förändring. Det som skulle 

kunna göras är att medvetandet inom studentrörelsen ökas för att därmed kunna förändra 

alkoholnormen och på så sätt göra Promillekoll mer attraktiv för studenter. 

Även om majoriteten i denna studie enbart använde applikationen ett fåtal gånger var det 

några i studien som fick en effekt av att använda applikationen. En respondent påpekade att 

hon använde applikationen för att se till så att hennes kväll inte gick över styr när hon hade 

något viktigt hon var att göra dagen efter. Hon tog hjälp av applikationen för att se när hon 

skulle må bättre dagen efter. En annan hade använt applikationen tidigare för att få bättre 

kontroll över drickandet. Med applikationens hjälp lyckades han lära sig hur mycket han tålde 

och vart hans egna gränser gick för att hålla sig till en mer lagom nivå när han drack. Han 

kände efter att ha använt applikationen ett tag att han inte behövde använda den längre, då 

han hade uppnått önskad beteendeförändring.   

Flera av respondenterna under intervjuerna uppgav att om en uppdatering av vissa funktioner 

gjordes skulle de kunna tänka sig använda applikationen mera. Exempel på vad de tyckte 

skulle uppdateras var gränssnittet, där flera av inställningarna var klumpiga vilket gjorde att 

de tappade intresset. En lösning på det kan vara att göra applikationen mer effektiv genom att 

lägga till en funktion där användaren enbart behöver ta en bild på dryckens etikett och sen 

lägger applikationen själv till drycken. Det skulle även underlätta för användningen, för det 

skulle minskas tiden användaren har applikationen framme under sociala tillställningar.  

Ett problem som applikationen hade var att den kunde bli felaktigt använd. Ett flertal 

respondenter reflekterade över att de skulle kunna använda applikationen för att se när de 

kunde köra bil igen. En av respondenterna påpekade att det var skälet till varför hon laddade 

ner applikationen från första början. Däremot upptäckte de att det är inte var vad 

applikationen var utformad för och att den inte kan uppge när det är tillåtet att köra bil igen 

eftersom den enbart uppger att uppskattat värde. Enbart när applikationen öppnades för första 

gången kommer det en ”pop-up” som säger att den inte är till för att veta när man ska kunna 

köra bil. Under information finns det en mer förklarande text till varför applikationen inte är 

till för att veta när man kan köra bil efter alkoholkonsumtion. Även om en ”pop-up” oftast 

kan anses som störande och irriterandes skulle de inte vara fel att den ”poppar” upp lite oftare 

än enbart första gången användare startar applikationen.  
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Många hälsoapplikationer har gamification element med i designern för att kunna motivera 

användaren och få dem att fortsätta använda applikationen. Det är något som Promillekoll 

saknar och frågan är om den skulle gynnas av att lägga till dessa typer av element. En av 

respondenterna reflekterade över att de var väldigt skönt att slipa få upp meddelandet att dela 

med sig av information applikationen ger. Flera träningsapplikationen som tillexempel 

Runkeeper ger användaren frågan efter de har sprungit klar om det vill dela med sig av sitt 

tränings pass på sociala medier. Just denna typ av gamification är något som Promillekoll 

gynnas av att inte ha med, då det inte är uppskattat att skryta om mängden alkohol som 

druckits. Risken för att de blir en värre alkoholhets en vad som funnit tidigare.  

Ett gamification element som skulle kunna vara användbart för just Promillekoll är att ta med 

någon typ av uppmuntring för tillfällen då användaren håller sig under 0.6 promille. De enda 

som finns i applikationen idag är att i historiken markeras de dagar där alkoholkonsumtionen 

hållits under 0.6 promille gröna och de dagar där 0.6 promille har överstigits markeras röda. 

Om applikationen bidrog med någon mer typ av uppmuntran som till exempel förklara vad 

som har händer i kroppen under och över gränsen för att motivera användaren mer till varför 

den ska hålla sig under 0.6 promille. Inte bara skriva att forskningen visar att man gynnas av 

att ligga under 0.6 promille. Genom att lägga till mer skrämselteknik i applikationen kan den 

gynnas av att fler tänker  på hur de konsumerar alkohol. Denna metod används i flera sluta 

röka kampanjer (A Non Smoking Generation, 2017). Genom att de får se hur olika inre organ 

i kroppen påverkas av rökning i jämförelse med inre organ från en person som inte har rökt, 

vilket får många att antingen sluta röka eller inte börja på grund av att de blir mera medvetna 

om vilken effekt rökning har på kroppen.  

8. Slutsats  
Sammanfattningsvis visar studien att tekniken hade en effekt på att kunna reglera 

alkoholkonsumtionen. I denna studie visade sig tydligt att tilliten till Promillekoll var hög, 

mycket på grund av att den är utgiven av Systembolaget och utvecklad i syfte att förbättra 

folkhälsan. En person fick bättre förståelse och kunde därmed kontrollera sitt drickande med 

hjälp av applikationen men den huvudsakliga anledningen till att det gick att uppfylla var för 

att användaren hade en vilja och rätt attityd till att förändra sitt beteende. Applikationen 

fungerar inte för att tvinga fram en förändring i beteendet hos användare som saknar 

engagemang och vilja. Vilket sannolikt inte heller är syftet med applikationen utan den ska 

snarare ses som ett verktyg för att lyckas med ett utsatt mål för att dricka med måtta. 

Den generella uppfattningen bland respondenterna i studien var att en uppdatering av 

applikationen var nödvändig för att få dem att fortsätta använda Promillekoll. Då 

applikationen saknar en viss smidighet när det kommer till interaktionen, där den är klumpig 

när användaren ska ställa in vissa inställningar. Användaren behöver ”dra” i olika reglage och 

ju mer som konsumeras desto svårare blir det att ställa in ett exakt värde, som behövs för att 

det uppskattade värdet ska vara mer korrekt.  

Exempel på funktioner som borde implementeras är mer information om vad som händer i 

kroppen vid olika promillenivåer och flera tyckte att det skulle underlätta användningen av 

applikationen om det gick att lägga in sina ”favoriter” så att användaren i förväg kunde ställa 
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in sina vanligaste drycker för att minska tiden som applikationen används under sociala 

tillställningarna.  

Ett stort problem som Promillekoll står inför är att många inte tycker om att använda sin 

telefon under sociala tillställningar, där flera normer antyder att det anses som otrevlig och 

osocialt. Om applikationen kan bli mer effektiv via en uppdatering skulle fler kanske tänka 

sig att använda den mer. Även om tekniken fungerar som en lösning på att minska 

alkoholkonsumtionen kanske den tyvärr inte är den rätta lösningen då ett flertal sociala 

normer står i vägen. Det största problemet som visades för studenter, som var populationen 

för studien, var att det var en sådan stor alkoholhets i studentlivet och att det snarare var mer 

acceptabelt att dricka för mycket än att dricka lite mindre. Under studien utmärktes det att 

studenter inte hade något större intresse av att kontrollera sin alkoholkonsumtion, alternativt 

att de ansåg sig ha kontroll över sin konsumtion – trots att det finns forskning på att man 

dricker som mest under sin studietid (Johnsson, 2016). Men den stora sociala normen som 

gör att Promillekoll inte är effektiv är att många inte vill ta upp sin telefon och fylla i 

informationen varje gång de dricker något.  

Exempel på vidare forskning inom ämnet är att ta reda på mer om hur mycket de sociala 

normerna spelar in på tekniken och vilka effekter de har. Det finns även ett outforskat område 

i att undersöka hur effektivt gamification är i hälsoapplikationer. Då det för tillfället finns lite 

forskning som tyder på att gamification medför en skillnad när det kommer till att uppmuntra 

beteendeförändring hos användaren.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Frågor till enkätundersökningen  
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Beronde på vad respondentern svarade på frågan över kommer det till två olika sektionen. 

Nedan är sektionen från om repondenten svara de Ja på att de har använt applikationen 

Promillekoll tidtgare.  
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Om respondenten svara Nej på att den inte tidigare har avnänt appliaktionen kom de tilldenna 

saktion som är nedan 
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Nedan är sektionen över om respondenten svarade Ja på att ställa upp i den vidare studien.  
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Bilaga 2 Intervjuguide  

 
Intervju guide   
Börja med att förklara kort om studien.   

 Förklarar hur det gick att använda appen?    
 Var det något i appen som var komplicerat/ otydligt.   
 Upplevde du att du drack på ett annorlunda sätt än vanligt när du använde appen?  
 Upplevde du kvällen på ett annat vis?   
 Att drick handlar mycket om att släppa kontrollen, men kände du att med appen hjälp kunde 
du lättare kontrollera ditt drickande?   
 Vad var positivt och negativt med appen?   
 Saknar du någon funktion?   
 Hur stor tillit har du till appen?   
 Hur tycker du att informationsflödet i appen är? Får du den informationen du vill ha?   
 Kommer du att fortsätta använda appen? Ja/nej varför?   
 Om nej. Vad hade appen behöver för att du skulle börja användaren?   
 Använder då någon annan typ av hälso/träninga app?   
Om ja   
 Hur ofta använder du den?   
 Vad får dig att fortsätta använda den?   
 Ser du nån likheter eller skillnader mellan andra häsoappar och promillekoll.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


