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Sammanfattning

Alkoholberoende är den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i 
Sverige. Det finns ett stort utbud av behandlingsmetoder och modeller som tjänar till 
att hjälpa och stötta alkoholberoende mot tillfrisknande. Dock saknas det ett lättill-
gängligt stöd via mobil teknik. Denna studie tjänar därför till att undersöka behovet 
av och möjligheter till ett mobilt stöd för alkoholberoende. Baserat på behovet som 
identifieras tjänar studien till att utveckla en mobil applikation som möter behovet.
 
Projektet är ett designfall och arbetets designprocess har baserats på en målinriktad 
designmetod. Detta har inneburit att personor utvecklats som främsta verktyg för 
designutvecklingen. Dessa har skapats utifrån projektets datainsamling som utgjorts 
av intervjuer med personer som genomgår någon form av behandling för alkohol-
beroende. Personerna som intervjuades tillhörde även den tilltänkta målgruppen för 
arbetet.
 
Resultatet av datainsamlingen visade att den mest uppskattade och effektiva behan-
dlingsmetoden för alkoholberoende, enligt dem själva, är gruppbehandling. Baserat 
på detta resultat finns det ett tänkbart behov av att utveckla en mobil tjänst som byg-
ger på att skapa ett likande stöd som det som ges vid gruppbehandling. Detta skulle 
kunna uppnås genom en mobil tjänst som erbjuder användaren stöd till att hantera 
sitt alkoholberoende genom kommunikation med andra användare. Datainsamlingen 
visade även att det stöd som skapas genom gruppbehandling bidrar till att förändra 
beteenden och tankemönster hos deltagarna. För att skapa ett mobilt stöd som byg-
ger på gruppbehandlingens beteendeförändrande effekter skulle designprinciper för 
beteendeförändrande stödsystem kunna tillämpas.
 
Designprocessens steg och utveckling samt utvärdering av prototyp genererade en 
slutgiltig produkt och design för en mobil applikation som möter, det för arbetet, 
identifierade behovet.
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Abstract

Alcohol dependence is the most common form of  addiction and substance abuse 
in Sweden. There is a wide range of  treatment methods and models that serve to 
aid and assist against alcohol addiction recovery. However, lacking a readily acces-
sible support through mobile technology. Therefore this study serves to examine the 
need for and possibilities of  a mobile support for people with a alcohol dependence. 
Based on the needs identified in the study the project also aims to develop a mobile 
application that meets the need.

The project is a design case and the design process for the work is based on a goal-
oriented design method. This means that personas have evolved as the primary tool 
for design development. These personas have been created from the project’s data 
collection, which consisted of  interviews with people who were undergoing some 
kind of  treatment for alcohol dependence. The people interviewed also belonged to 
the intended target group for the work.

The results of  the data collection showed that the most valued and effective treat-
ment method for alcohol dependence, according to the interviewed, is group therapy. 
Based on this result, there is a potential need to develop a mobile service that is 
based on creating a similar support to that offered by group therapy. This could be 
achieved through a mobile service that provides user support to manage their alcohol 
dependence through communication with other users. The collection of  data also 
showed that the support, which is created through group therapy, helps to change 
behavior and thought patterns of  the participants. To create a mobile support that 
is based on group therapy behavior-altering effects, design principles for behavioral 
modification scheme can be applied.

The steps in the design process and development and evaluation of  a prototype gen-
erated a final product and design for a mobile application that face the need the study 
identified. 
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1. Inledning
Den vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i Sverige är alkohol-
beroende (Vårdguiden, 2013). Personer som lever med ett alkoholberoende kan 
många gånger vara i behov av stöd och motivation i situationer som upplevs som 
påfrestande för att förhindra återfall. I dagsläget finns det flera olika behandlingsme-
toder och modeller för att behandla alkoholberoende, exempelvis stödgrupper. Dock 
saknas det ett lättillgängligt stöd via mobil teknik.

1.1 Bakgrund

Den mobila tekniken är under ständig utveckling och varje dag introduceras nya 
applikationer för smartphones. Vid en sökning på ”alkohol” i applikationsbutiker, så 
som App Store och Google Play, återfinns i sökresultaten endast applikationer som 
uppmuntrar till alkoholförbrukning, t.ex. ölspel, eller applikationer som beräknar 
användarens promillehalt. Det finns därmed en tydlig avsaknad på applikationer som 
tjänar till att hjälpa användaren att motstå alkohol och ge stöd och motivation till 
detta.

I samband med att det inte finns något lättillgängligt mobilt stöd för personer med 
alkoholproblem är de i stället beroende av exempelvis internet, böcker, grupper eller 
andra fysiska personer för att få stöd. Även om dessa kan bidra till hjälp i svåra situ-
ationer är de inte alltid lättillgängliga. Genom en mobil applikation skulle stödet alltid 
vara mer tillgängligt oberoende av vart användaren befinner sig. Detta skulle exem-
pelvis vara fördelaktigt i sammanhang där tillgängligheten till personens ”vanliga” 
stöd är begränsat. Dessa situationer skulle förslagsvis kunna vara under resor, semes-
trar, på jobbet, under middagar etc. Användningsområdet och behovet av denna typ 
av applikation ligger till grund för denna studie.

Mobil design

Allt fler användare når idag internet via sina smartphones, det vill säga mobila en-
heter som tillhandahåller mer avancerade funktioner än en vanlig mobiltelefon (Pho-
neScoop, 2013). Rent designmässigt innebär detta nya utmaningar och svårigheter 
jämfört med utvecklandet av webbdesign anpassad för datorer. Exempelvis måste 
designers ta hänsyn till att en smartphones skärm är begränsad i dess storlek och kan 
variera mycket mellan olika modeller. Vidare har smartphones oftast tryckskärmar 
vilka ofta är svårare att skriva på än ett tangentbord vid en dator och användarna 
befinner sig många gånger i en varierad miljö då de kan använda sin smartphone vart 
de än befinner sig. Det blir därför även viktigt att komprimera informationen i app-
likationen till det mest relevanta. Detta för att undvika lång laddningstid och för att 
applikationen ska vara så lätt att förstå och överskåda som möjligt. (Tidwell, 2010)



2

Beteendeförändrande stödsystem

Framväxten av Internet och nya tekniker för att skapa, komma åt och dela informa-
tion på har öppnat upp möjligheter för att utveckla nya typer av webbaserade infor-
mationssystem som tjänar till att påverka användarna. Beteendeförändrande stödsys-
tem (eng. Behavior Change Support Systems - BCSS) är ett exempel på ett nytt 
informationssystem vilket är utformat för att forma, förändra eller förstärka attityder 
och/eller beteenden. (Oinas-Kukkonen, 2010)

1.2 Syfte

Syftet med detta designfall är att utforska behov av och möjligheter till ett mobilt 
stöd för personer med alkoholberoende. I detta skede av studien kommer alkohol-
beroende allmänt definieras som en sjukdom som utvecklats under en längre tid. 
Vidare innebär sjukdomen att kroppen har vant sig vid ett större och regelbundet 
alkoholintag, som i sin tur resulterat i svårigheter i att sluta dricka alkohol.

2. Teoretisk bakgrund
Följande teoriområden ligger till grund för projektets teoretiska bakgrund. 

2.1 Alkoholism

Inom vården skiljer man begreppen beroende och missbruk av alkohol åt. Begrep-
pet alkoholberoende utgår ifrån de fysiska och psykiska följderna som uppstår för 
personen som konsumerar alkohol. Med alkoholmissbruk menas i sin tur påverkan 
av livssituationen och definieras som ett återkommande problem till följd av alko-
holkonsumtion. I västvärlden anses alkoholberoende vara den vanligaste formen av 
beroende- och missbruksproblem. (Vårdguiden, 2013)

Att fortsätta dricka trots medvetenhet om handlingens negativa följder är ett av de 
mest grundläggande tecknen på sjukdom oavsett om det rör sig om ett alkoholber-
oende eller alkoholmissbruk. Andra symptom och tecken kan vara ökad tolerans, ab-
stinenssymptom, återställarbehov, minnesluckor, merbegär, kontrollförlust, lättväckt 
alkoholbegär eller förnekelse av alkoholberoende. (Vårdguiden, 2013)

I dagsläget uppskattas antalet personer i Sverige som klassas som alkoholberoende 
vara 330 000, och vidare 780 000 personer har ett alkoholmissbruk. (Vårdguiden, 
2013)

2.1.1 Beroende

Beroende är ett tillstånd då en person har utvecklat ett bio-psyko-socialt beroende 
till en sinnesförändrande substans. Med bio menas biologisk eller något som kopplas 
till kroppen. Psyko refererar till psykologisk eller själslig och social syftar till relation-
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erna med andra människor. Beroendet får personen att använda en drog för kortsik-
tig tillfredställelse som senare följs av besatthet, kontrollförlust och tvångsmässigt 
beteende. (Gorski & Miller, 2004) Vidare menar Gorski och Miller (2004) att ber-
oende är en fysisk sjukdom men att olika människor har olika hög nivå av genetisk 
eller medfödd benägenhet att bli beroende.  

2.1.2 Abstinens

När en regelbunden alkoholkonsumtion upphört kan abstinensbesvär utvecklas 
(Sternebring, 1997). Abstinens kan beskrivas som suget efter alkohol och är en viktig 
del i förståelsen av den komplexa bilden av alkoholberoendet, ur såväl en etiologisk 
som behandlingsmässig synvinkel. Abstinens kan i sin tur förklaras som ett uppkom-
met kaos i adaptionsmekanismerna till följd av att alkoholtillflödet i hjärnan avstan-
nar. Abstinensen ger sig fysiskt till känna några timmar efter sista alkoholintaget. 
Detta kan bland annat resultera i svettningar, darrning, ökat blodtryck, illamående, 
ångest, hjärtklappning och sömnproblem. Om drogen tillförs ska abstinenssymp-
tomen lindras eller upphöra helt. (Sternebring, 2012)

2.1.3 Återfall

Processen när en person börjar fungera så pass dåligt i sitt tillfrisknande att alkohol- 
eller droganvändning tycks vara en bra lösning, kallas för återfall. Nyktra alkoholister 
kan ta två slags återfall. Det första kallas “vått” återfall och innebär att personen 
faktiskt börjar dricka igen. “Torrt” återfall är den andra formen och innebär att per-
sonen i fråga fungerar och mår dåligt, men utan att falla tillbaka och använda alkohol 
eller andra droger. De torra återfallen föregår många gånger de våta. Oavsett vilken 
form av återfall som är aktuellt för den alkoholberoende, så inträffar de vanligen till 
följd av att personen inte känner igen varningssignalerna som talar om att det börjar 
bli ett problem i tillfrisknandet. Ett annat utfall kan även vara att personen i fråga 
faktiskt är medveten om varningssignalerna och dess tecken men låter bli att göra 
något åt dem medan denne fortfarande är nykter. Vidare räcker det inte att endast 
vara medveten om hur varningssignalerna tar form, utan personen måste även kunna 
hantera dem och vara beredd på att göra något åt dem. (Gorski & Miller, 2004)

Återfallsprocessen innebär vidare mer än att åter börja dricka eller droga. Den omfat-
tas även av attityder och beteenden som leder till ett aktivt val att bruka den drog 
personen i fråga är beroende av. Återfallsprocessen betyder även att personen rör sig 
i motsatt riktning mot tillfriskningsprocessen. Det betyder dock inte att en person 
håller på att ta ett återfall bara för att denne kört fast eller mår dåligt i sin nykterhet. 
Men det innebär ofta att personen omedvetet riskerar att börja röra sig i riktning 
mot ett återfall om denne inte tar sig i akt och hanterar situationen. (Gorski & Miller, 
2004)
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2.2 Behandlingsmodeller för alkoholism

Enligt Sternebring (2012) är det mycket som talar för att alkoholberoende inte är en 
enda sjukdom, utan en sjukdomsbild sammansatt av flera olika etiologier, det vill säga 
bakomliggande faktorer. I samband med detta menar Sternebring vidare att det då 
heller inte går att använda sig av en behandlingsmodell som hjälper alla, utan att en 
helhetssyn är viktig på individnivå för att framstegen ska bli bestående. 

Utöver de farmakologiska behandlingsmodellerna har det uppkommit en rad andra 
behandlingsmodeller mot alkoholberoende som komplement till de farmaka. (Stern-
ebring, 2012)

2.2.1 Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har i missbruk sammanhang blivit en allt vanligare 
form av komplement till dagens farmakabehandling och utgår ifrån ett begränsat 
antal behandlingstillfällen, vanligtvis 15-20 tillfällen. Terapiformen utvecklades i USA 
på 1960-talet och dess grundprinciper bygger på att tankar bestämmer känslor som 
i sin tur bestämmer beteende. Terapin går därför ut på att strukturera tankar och 
medvetandegöra dessa (irrationella och negativa) i syfte att få tankemönstret att bli 
överensstämmande och rätt. (Sternebring, 2012)

2.2.2 Minnesotamodellen

Minnesotamodellen, även kallad tolvstegsmodellen, bygger sin grund för behandlin-
gen på Anonyma Alkoholister (AA)-rörelsens normer. Dessa normer bygger på tolv 
steg som behandlingen innebär enligt huvuddokumentet The Big Book. (Sternebring, 
2012)

Behandlingen av alkoholberoendet innefattar fyra centrala begrepp enligt Minnesota-
modellen:

 1. Alkoholberoendet är behandlingsbart
 2. Alkoholberoendet är ett sjukdomstillstånd
 3. Framgångsrik behandling kräver både nykterhet och en bättre livsstil
 4. Behandlingsprinciperna baseras på AA:s tolvstegsprogram

(Sternebring, 2012)

2.2.3 Kort rådgivning

Kort rådgivning (KR) är terapeutisk och preventiv rådgivning som utförs under en 
kort och begränsad period. Mötestiden brukar vanligtvis vara mellan 15-45 minuter 
och behandlingsperioden bör totalt sett sträcka sig över ett år. Metoden kan användas 
som en inledning för beroendepatienter att nå en djupare insikt i sin problematik och 
i samband med insikten fortsätta och fullfölja den påbörjade behandlingen vid en 
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beroendeklinik eller motsvarande. Kort rådgivning följer ingen enhetlig modell men 
innefattar vissa bas begrepp som kan sammanfattas i de tre termerna återkoppling, 
rådgivning och målsättning. (Sternebring, 2012)

2.3 Gruppens betydelse

En undersökning genomförd av Texas Universitet i Austin, publicerad i American 
Psychologist, konstaterar att fler människor än väntat förmodas delta i självhjälps-
grupper till följd av Internets spridning och alla de stödgrupper som genom denna 
spridning finns tillgängliga på nätet. Vidare konstateras det av undersökningen att 
det är lättare att nå stödgrupper via nätet idag än att hitta passande stödgrupper i 
hemorten och fysiskt gå på ett gruppmöte. Dock påpekar vissa forskare att det finns 
vissa risker med internetbaserade självhjälpsgrupper. De menar att dessa grupper an-
vänds som substitut för ett verkligt känslomässigt stöd. Detta leder i sin tur till ytliga 
engagemang i stället för en direktkontakt människor emellan som skulle bygga upp 
en starkare och djupare relation. Flera studier, både internationella och svenska, har 
dock visat att självhjälpsgrupper förbättrar hälsotillståndet och förebygger kroniska 
sjukdomstillstånd. (Essén, 2003) Essén menar därför att självhjälpsgrupperna är ett 
effektivt sätt att hjälpa dem som deltar, både kort- och långsiktigt.

En amerikansk studie baserad på 180 manliga missbrukare av alkohol och narkotika 
i självhjälpsgrupperna AA och NA visade vid en kontroll sju månader in i studien 
att männens konsumtion av alkohol och narkotika var avsevärt mindre. De gruppm-
edlemmar som hade en hög närvaro i grupperna missbrukade ännu mindre än de 
som hade en låg närvaro. Detta stämde oavsett hur allvarligt missbruket hade varit 
tidigare eller om deltagarna fullföljt ett rehabiliteringsprogram på sjukhus. Därmed 
blev studiens slutsats att effekten av självhjälpsgrupperna är hög, och inte enbart ber-
oende på motivation eller andra personlighetsdrag hos de deltagande. (McKay m.fl., 
1994, via Essén, 2003)

2.4 Övertygande teknik

B.J Fogg, doktor i filosofi vid Stanfords Universitet, menar att vi har gått in i en era 
av övertygande teknik (eng. Persusasive technology), där vi möter interaktiva da-
torsystem som syftar till att förändra människors attityder och beteenden. Denna 
övertygande teknik kan anta många former, alltifrån webb och mobiltelefoner till 
“smarta” tandborstar. (Fogg, 2003)

Övertygande teknik fokuserar kortfattat kring designen, forskningen och analysen 
av interaktiva datorprodukter som är skapade för att förändra människors attityder 
och beteenden. Vidare beskriver det området där teknik och förmågan att övertyga 
överlappar varandra (se figur 1). (Fogg, 2003) 
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Två termer som ibland blandas ihop men är viktiga att skilja åt är övertygelse och 
tvång. Tvång bygger på att tvinga användaren till att göra en förändring, medan 
övertygelse utgår ifrån frivillig förändring i beteenden, attityder eller både och. (Fogg, 
2003)

Övertygande teknik utgår och fokuserar på interaktionen mellan människa och dator, 
inte datormedierad kommunikation. Mer specifikt innebär det att övertygande teknik 
undersöker hur personer motiveras eller övertygas vid interaktion med datorproduk-
ter, snarare än genom datorprodukterna. (Fogg, 2003) 
 
Som nämnt tidigare definierar Fogg (2003) övertygelse som ett försökt till att förän-
dra attityder och/eller beteenden. Denna definition innebär att sann övertygelse, oav-
sett om det uppnås genom människor eller datorer, kräver en intention. Övertygande 
teknik fokuserar på planerade effekter av övertygelse, inte dess biverkningar. Fokusen 
kring att övertygelse kräver en intention kan tyckas subtil, men det är en viktig del 
enligt Fogg. Intentionalitet är nämligen det som skiljer en planerad effekt och en 
biverkning av övertygande teknik åt. Intentionen med övertygelsen kan variera brett, 
alltifrån att övertala personer till att köpa saker i en online butik, till att motivera per-
soner att ta pauser för att stretcha efter många timmars arbete vid skrivbordet. (Fogg, 
2003) 

• Webbplatser
• Mobiltelefoner
• Handdatorer
• Videospel
• Skrivbord (dator)
• Chatt-forum
• Smarta miljöer
• Virtuell verklighet
• Träningsutrustning
• Specialiserade enheter
• Kiosker

• Beteendeförändring
• Attitydförändring
• Motivation
• Förändring av världsbild
• Överensstämmelse

DATORTEKNIK ÖVERTYGELSE

ÖVERTYGANDE 
TEKNIK

Figur 1. Övertygande teknik. Egen översättnnig.
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Förändringar i attityder och beteenden som ett resultat av framgångsrik övertygelse 
kan ske på två nivåer, makro eller mikro. Att förstå dessa två nivåer av övertygelse 
är viktigt för att lättare kunna identifiera, designa eller analysera möjligheterna till 
övertygelse i de flesta datorprodukter. Fogg använder termerna övergripande över-
tygelse (eng. macrosuasion) respektive detaljerad övertygelse (eng. microsuasion) för 
att beskriva intentionen för en produkt. Vissa datorprodukter, så som t.ex. e-post 
program eller programvara för bildmanipulation, har inte en övergripande intention 
till att övertyga, men de kan innehålla övertygande inslag för att uppnå övergripande 
mål. Detta synsätt kallar Fogg för detaljerad övertygelse. Element av detaljerad 
övertygelse kan designas för exempelvis dialogrutor, ikoner eller interaktionsmönster 
mellan datorn och användaren. I mjukvaruapplikationer som syftar till att utbilda an-
vändaren, kan tekniker för detaljerad övertygelse t.ex. vara att ge användaren beröm. 
Detta kan i sin tur då förslagsvis få användaren att stanna längre vid uppgiften, skapa 
en större förståelse för ämnet eller stärka varumärkeslojaliteten. (Fogg, 2003)

2.4.1 Beteendeförändrande stödsystem 

Framväxten av Internet och nya tekniker för att skapa, komma åt och dela informa-
tion på har öppnat upp möjligheter för att utveckla nya typer av webbaserade infor-
mationssystem som tjänar till att påverka användarna. Till exempel menar Oinas-
Kukkonen (2010) att Internet är en av de mest framträdande områdena för framtida 
sjukvårdsförbättringar och spelar en viktig roll i att främja bättre hälsa och en sundare 
livsstil. Forskare har rapporterat positiva resultat med webbaserade system för om-
råden som rökavvänjning, riskbruk, fetma, diabetes, astma, tinnitus, stress, ångest och 
depression, sorg och sömnlöshet. (Oinas-Kukkonen, 2010)

Oinas-Kukkonen (2010) beskriver en studie av Hendler m.fl. (2008) i vilken tre 
viktiga aspekter som bör beaktas när studier med preliminär utgångspunkt från web-
ben behandlas. Dessa aspekter är social interaktion, tillämpningsbehov och krav på 
den grundläggande uppbyggnaden, vilka helst bör bli gemensamt studerade. Det 
starka samspelet mellan dessa aspekter innebär att det krävs en förståelse för kon-
struktionen av programvarusystemets egenskaper och interaktion mellan människor. 
Vidare tycks framgången eller misslyckandet av ett webbaserat informationssystem 
främst baseras på dess sociala egenskaper. Dock menar Hendler m.fl. (2008) att det 
behövs en bättre förståelse för de egenskaper och funktioner i de sociala aspekterna 
av webbaserade informationssystem och hur de påverkar människor.

Beteendeförändrande stödsystem är en utveckling av den övertygande tekniken och 
är informationssystem som är designade för att forma, förändra eller förstärka at-
tityder och/eller beteenden utan att använda tvång eller vara vilseledande. (Langrial, 
2012) Beteendeförändrade stödsystem definieras även som ett socio-tekniskt infor-
mationssystem med psykologiska och beteendemässiga utfall konstruerade för att 
bilda, ändra eller förstärka attityder och/eller beteenden. (van Gemert-Pijnen m.fl., 
2013) En viktig del i processen för beteendeförändring är därför övertalning. Av 
denna anledning bör enligt Oinas-Kukkonen (2010) BCSS bygga på en övertygande 
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systemdesign och teknik, och dessa utgörs, som nämnts tidigare, av interaktiva da-
torsystem som syftar till att förändra människors attityder och beteenden.

Traditionellt sett har övertalning betraktats som en kommunikationsprocess där en 
“övertalare” sänder ett övertygande budskap till någon med avsikt att påverka motta-
garens attityder eller beteenden, men beslutet ska alltid lämnas till, och fattas av, mot-
tagaren. Förutom mänsklig kommunikation kan även interaktionen mellan människa 
och dator fungera övertygande. Internet, mobiler och andra omgivande teknologier 
skapar därmed nya möjligheter för övertygande interaktion i samband med att an-
vändarna är lättillgängliga och genom att dessa informationssystem har möjlighet att 
kombinera både personlig- och masskommunikation. (Oinas-Kukkonen, 2010)

Beteendeförändrande stödsystem är i huvudsak övertygande och producerar antingen 
datormedierat övertygande eller övertygande mellan dator och människa. Datorme-
dierad övertalning innebär att människor övertygar andra personer genom datorer, 
t.ex. via diskussionsforum, e-postmeddelanden, direkta meddelanden, bloggar eller 
system för sociala nätverk. Även om webben inte kan kommunicera på samma sätt 
som människor gör, så finns det enligt Oinas-Kukkonen (2010) studier som tyder på 
att vissa mönster av interaktion som liknar social kommunikation kan användas även 
i övertalning mellan dator och människa. Dock måste det finnas andra aktörer bakom 
de beteendeförändrande stödsystemen som har för avsikt att påverka någons attityder 
eller beteenden då datorer själva inte har några egna avsikter. Dessa aktörer är de som 
skapar eller producerar beteendeförändrade stödsystem, de som ger åtkomst till eller 
distribuerar dem till andra, eller just de personer som använder ett sådant system. 
(Oinas-Kukkonen, 2010)

När människor är övertygade om att de har vad som krävs för att lyckas med sina 
mål, anstränger de sig mer och undviker att fokusera på sina tvivel om det upp-
står problem. Av denna anledning bör beteendeförändrande stödsystem byggas på 
grundläggande designprinciper för övertygande teknik. (Oinas-Kukkonen, 2010)
Oinas-Kukkonen (2010) presenterar en modell av designprinciper för övertygande 
systemdesign. Modellen kan med fördel användas för att kommunicera idéer och/
eller konceptuell design från t.ex. en företagsledning till mjukvarudesigners och 
programmerare. Principerna delas in i fyra kategorier - huvudsaklig uppgift, dialog, 
systemets trovärdighet och socialt stöd. (Oinas-Kukkonen, 2010) I stora drag byg-
ger principerna på mjukvarans funktioner som syftar till att förbättra interaktionen 
mellan dator och människa, social påverkan, underlätta att uppgiften slutförs och 
förbättra trovärdigheten för systemet för en bestående samverkan. Modellen är ett 
värdefullt verktyg för att analysera och utvärdera den övertygande potentialen för 
både webbaserade och mobila beteendeförändrade stödsystem. (van Gemert-Pijnen 
m.fl., 2013)

Designprinciperna för den huvudsakliga uppgiften fokuserar på att stödja genom-
förandet av användarens primära uppgift. Designprinciperna som är relaterade till 
dialogen mellan dator och människa tjänar till att hjälpa användaren uppnå det mål 
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denne satt upp för användandet av det beteendeförändrande stödsystemet. Design-
principerna som utgår ifrån systemets trovärdighet relaterar till hur ett system kan 
designas för att bli mer pålitligt och därmed mer övertygande. Socialt stöd baseras 
på designprinciper som beskriver hur ett system kan designas så att det motiverar 
användare genom att utnyttja sociala influenser. För att se dessa kategorier och de 
designprinciper som tillhör respektive kategori se figur 2.

2.5 Användbarhet

ISO är en internationell organisation för standardisering som utvecklar och publicer-
ar internationella standarder (ISO, 2013). ISO 9241-11 är en internationell standard 
som definierar användbarhet i enlighet med följande: 

“I vilken utsträckning en produkt kan användas av specificerade 
användare för att uppnå specificerade mål med ändamålsenlighet, 

effektivitet och tillfredsställelse i ett givet sammanhang.” 

Ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse är standardens tre nyckelord. I 
vilken omfattning ett mål eller en uppgift är uppnådd beskrivs genom ändamålsen-
lighet. Effektivitet skildrar den grad av ansträngning som krävts för att slutföra och 

DESIGNPRINCIPER 
FÖR ÖVERTYGANDE 

SYSTEMDESIGN

• Skräddarsy  
• Begränsa  
• Reducera  
• Egenkontroll 
• Simulation 
• Personifiering
• Repetition  

• Förslag  
• Beröm  
• Gilla  
• Påminna 
• Belöning 
• Likhet 
• Social roll 

• Ytans trovärdighet
• Auktoritet
• Tillförlitlighet
• Expertis
• Verklighetstrogen
• Kontrollerbarhet

• Social jämförelse
• Normativa influenser
• Social inlärning
• Igenkänning
• Sammarbete
• Socialt underlättande
• Utmaning

STÖD FÖR 
HUVUDSAKLIG 

UPPGIFT DIALOGSTÖD
SYSTEMETS

TROVÄRDIGHET SOCIALT STÖD

Figur 2. Designprinciper för övertygande systemdesign. Egen översättning.
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uppnå målet eller uppgiften och ju mindre ansträngning desto bättre effektivitet. 
Tillfredställelse i sin tur syftat till graden av tillfredställelse och positiva känslor som 
produkten frambringar när den används. (Santai, 2005)

I definitionen för ISO 9241-11 framgår det tydligt att lösningen ska anpassas till mål-
gruppen, situationen och målgruppens förväntade nytta. Användbarhetsbegreppet 
har därför i denna formulering centrerats kring användarnas behov. Detta innebär att 
om användarnas behov uppfylls så är produkten användbar. (Användbarhet, 2011)

3. Designutmaning
Följande syftespreciserade designutmaningar har formulerats för att leda studien 
framåt.

• Vilka behov, om ens några, finns det för mobilt stöd för nyktra alkoholister? 
• Hur kan ett sådant mobilt stöd utformas?

Designutmaningarna har behandlats utifrån den teoretiska bakgrunden och den data 
som samlats in via projektets valda metod.

4. Metod
I detta avsnitt presenteras metod för datainsamling, val av deltagare, analys- och 
designmetoder samt procedur för slutgiltig design. Analys- och designmetoden som 
använts för arbetet baseras på en designprocess som utgår ifrån Goodwins (2009) 
teorier kring målinriktad design. Designprocessens steg och utveckling samt utvärder-
ing av prototyp beskrivs vidare i detta avsnitt. Även metodens validitet behandlas och 
det tillvägagångsätt som tillämpats för att säkerställa projektets trovärdighet. 
    

4.1 Intervjuer

Data gällande alkoholberoende och återfallsprevention samlades in genom intervjuer 
med personer som genomgår eller har genomgått någon form av behandling för 
alkoholberoende. Intervjuernas karaktär baserades på den halvstrukturerade livs-
världsintervjun som är en form av forskningsintervju. Intervjuformen har som avsikt 
att få fram en beskrivning av respondenternas livsvärld i syfte att tolka betydelsen av 
de beskrivna fenomenen. Ordet halvstrukturerad syftar till att intervjuernas karaktär 
varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, utan intervjun följer 
en framtagen intervjuguide som utgår ifrån utvalda teman och förslag till frågor. Att 
intervjuguiden endast betraktas som ett förslag innebär att det finns möjlighet att 
förändra frågornas form och ordningsföljd under intervjun för att kunna följa upp 
särskilda svar och berättelser från respondenterna. Vanligtvis spelas intervjusession-
erna in och transkriberas. Dessa utgör sedan material för analys. (Kvale och Brink-
mann, 2009)
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En intervjuguide utformades som ett komplement till den information om alkohol-
beroende som samlats in via böcker och internet. Intervjuguiden innehöll därför 
öppna frågor för att möjliggöra följdfrågor i enlighet med metoden för halvstruk-
turerad livsvärldsintervju (se bilaga 1). Detta för att leda till mer utvecklade svar från 
respondenterna och genom det skapa en större förståelse för respondenternas erfar-
enheter, problematik och behov. 

Intervjuerna ägde rum i Behandlingsteamets lokaler i ett hemtrevligt rum som re-
spondenterna varit i tidigare. Platsen valdes med syfte att skapa en mer avslappnad 
atmosfär och stämning genom en plats respondenterna kände till. En intervjuledare 
ledde intervjun genom att ställa intervjufrågor och intervjuerna spelades in via en 
mobiltelefon som underlag för transkribering. Vidare antecknade en observatör delar 
av respondentens svar med syfte att skapa en grund inför senare transkribering. 
Utöver de utformade intervjufrågorna ställdes även följdfrågor till respondenterna 
för att skapa mer utvecklade svar.

4.1.1 Val av deltagare

Kriterier för intervjudeltagare var att de skulle genomgå eller ha genomgått någon 
form av behandling för alkoholberoende. Det geografiska avståndet försvårade 
möjligheterna till att hitta tillgängliga deltagare för intervjusessioner. Detta innebar 
att endast organisationer i närområdet, Norrköping, kontaktades. Intresset var svalt 
från många håll men Behandlingsteamet vid öppenvården i Norrköping förmedlade 
kontakt med fem personer som uppfyllde kriterierna för intervjudeltagare. Dessa fem 
personer utgör underlag för datainsamling. 

4.1.2 Etik

För att säkerställa att arbetet utförs på ett etiskt korrekt sätt har Vetenskapsrådets 
(2002) utgivna forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig for-
skning använts som referens. Några av de åtgärder som tagits för att säkerställa etiken 
är att information som mottagits av arbetsgruppen från Behandlingsteamet, som inte 
är tillgänglig för allmänheten, har behandlats med sekretess. Detta för att garantera 
att informationen inte ska spridas utanför arbetsgruppen. Då rapporten behandlar 
privata, och för vissa, känsliga ämnen har alla medverkande anonymiserats. Genom 
att hålla alla medverkande anonyma är förhoppningen att skapa en känsla av trygghet 
hos de medverkande som kan resultera i så ärliga och utvecklade svar som möjligt 
under intervjusessionerna. 

Att skriva ut eller transkribera en intervju är ofta kopplat till problematik som berör 
den etiska aspekten. Kvale och Brinkmann menar att det vid intervjuer som behand-
lar känsliga ämnen är viktigt att värna om konfidentialiteten för respondenterna och 
de människor och institutioner som nämns i intervjun. (Kvale och Brinkmann, 2009) 
Av denna anledning redovisas inte de fullständiga transkriberingarna av intervjuses-
sionerna, utan endast en sammanfattning i form av en tabell där data som bedömts 
som känslig lämnats utanför. 
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4.2 Affinitetsdiagram

För att skapa en tydlig bild och överblick av materialet som samlades in genom 
intervjuerna valdes affinitetsdiagram som metod. Ett affinitetsdiagram är en katego-
risering eller systematisering av material från en intervjusession eller brainstorm som 
liknar varandra eller tycks höra ihop. Metoden bygger på att alla data och alla idéer 
skrivs ner på lappar, förslagsvis post-its, och arrangeras sedan efter vilken kategori de 
tillhör. Exempelvis kan all data som berör online stöd eller som behandlar ett speci-
fikt ämne grupperas och utgöra kategorier. Det finns emellertid inte något korrekt 
sätt att utföra ett affinitetsdiagram på. Utan det viktigaste i utförandet är att gruppen 
som skapar affinitetsdiagrammet gemensamt förstår innebörden av de satta grupper-
ingarna och tillsammans kan diskutera resultatet. (Raven m.fl., 1996)

Denna metod användes för att strukturera och systematisera datan från de intervjuer 
som utfördes för datainsamling. 

4.3 Designprocessen

Designprocessen i detta designfall 
bygger på den metod Goodwin 
(2009) presenterar för målinriktad i 
design. Målinriktad design grundas 
på principen att det bästa sättet att 
utforma en framgångsrik produkt el-
ler tjänst är att fokusera på att uppnå 
mål. Betoningen gällande att uppnå 
mål ligger på användarnas mål, men 
metoden utgår även från målen för 
kunder (personer som köper men inte 
använder produkten) och företaget 
som skapar produkten eller tjänsten. 
Vidare bygger metoden för målinrik-
tad design på en uppsättning verktyg 
och praxis som är utvecklade genom 
verklig användning och praktik. Dock 
är metoden inte avsedd till att vara 
en uppsättning av regler och begrän-
sningar, utan ska istället fungera som 
ett ramverk för designers att arbeta 
utifrån. (Goodwin, 2009) Denna 
metod som designprocess valdes då 
projektets syfte tjänar till att under-
söka behovet av ett mobilt stöd för 
en specifik målgrupp, det vill säga 
alkoholberoende. Denna målgrupp 
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Figur 3. Målinriktad designprocess. Egen översättning.
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utgör även de tilltänkta användarna. Då intervjuer för datainsamling utfördes med 
personer som genomgår någon form av behandling för alkoholberoende ansågs detta 
generera en tydlig bild av vad användarna har för behov och mål. Och då den målin-
riktade designprocessen just fokuserar på att uppnå mål ansågs metoden vara mo-
tiverad för projektets syfte för att utveckla en produkt som möter det, genom arbetet, 
identifierade behovet.

Designprocessen vid målinriktad design bygger på stegen och teknikerna vid planer-
ing och genomförande av designforskning. Dessa steg och tekniker används sedan 
för att utveckla personor, scenarier och krav som i sin tur används för att utveckla 
designlösningar. Denna process (beskrivs översiktligt i figur 3) kan skalas upp eller 
ner beroende på projektets tid, budget eller prioriteringar. (Goodwin, 2009) 

Projektplanering

När ett projekt inleds är det viktigt att identifiera de viktigaste intressenterna, 
bestämma vilka målen med projektet är och utarbeta en plan därifrån. Det är enligt 
Goodwin sällan möjligt att förutsäga exakt hur lång tid en färdig design kommer att 
ta eftersom problemen ännu inte är tillräckligt definierade och då det sannolikt finns 
flera möjliga strategier för att lösa problemen som möjligtvis uppkommer. Dock är 
det möjligt att göra en grov uppskattning av hur lång tid projektet kommer att ta. 
(Goodwin, 2009) För det här designfallet utgjordes projektplaneringen av ett Gantt-
schema med milstolpar och en preliminär tidsplan. Projektplaneringen ändrades och 
anpassades till viss del under projektets gång. 

Bakgrundsstudier

För att lösa ett problem måste det först skapas en förståelse för problemet. Bakgr-
undsstudier  bidrar till förståelse kring produkten och dess problem vilket i sin tur 
bidrar till att bra designbeslut kan fattas. Utöver större förståelse för designproblemet 
bidrar bakgrundsstudier även till att själva designprocessen flyter på fortare. När ob-
jektiv data är insamlad är det inte längre nödvändigt att väga en persons åsikt mot en 
annans. (Goodwin, 2009) Intervjuer med personer som är nyktra alkoholister bidrog 
till projektet med objektiv data och representerade den första delen av bakgrundss-
tudier för projektet. Denna datainsamling genererade en tydlig bild av målen med 
produkten och dess tekniska parametrar. Vidare utgjorde litteratur och vetenskapliga 
artiklar inom aktuella ämnesområden ytterligare källor för bakgrundsstudier och 
bidrog med förståelse för projektets problematikområden.  

Modellering

Även om rådata som genereras av forskningen kan vara intresseväckande är det 
först under analysen som datan blir användbar både för de personer som genomfört 
forskningen och övriga medlemmar av produktteamet. Analysen tjänar till att identi-
fiera trender och utveckla modeller som klargör det som observerats. Olika modeller 
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kan innehålla representationer av befintliga arbetsflöden, den omgivande miljön, eller 
andra viktiga aspekter av problemet. Den för detta designfall viktigaste modellen har 
varit personor då dessa bidrar till att underlätta arbetet när designbeslut fattas. Varje 
persona representerar en uppsättning beteendemönster och mål hos användarna. 
Genom att designa för dessa arketypiska användare tillgodoses det bredare spektrum 
av människor som personorna företräder. Varje produktbeslut kan alltså kopplas 
tillbaka till personorna. (Goodwin, 2009)

Kravdefinition

Det sista steget i att analysera data är att bestämma vad den innebär för produk-
tens funktionalitet och design. Personornas kompetens, miljöer, beteenden och mål 
hjälper att bestämma deras behov. Scenarier markerar ytterligare behov och dessa ses 
sedan som krav. (Goodwin, 2009) Kravdefinition har använts i projektet för att ge-
nerera krav på en mobil applikation som ska fungera som ett mobilt stöd för alkohol-
ister sett till personornas kompetens, egenskaper och behov. 

Ramdefinition

När det är bestämt vilka som är användarna och kunderna, och vad designen ska 
göra för dessa, kan den grundläggande ramen för form och beteende av produkten 
tas fram. Personorna och scenarierna är de främsta grunderna för denna process, 
men designmönster och designprinciper är också nödvändiga enligt Goodwin. Fasen 
för ramdefinition inleds med undersökning av flera lösningar, men huruvida denna 
undersökning tar några timmar eller flera veckor är beroende av projektets mål. 
Samspelet av ramverk beskriver hur funktionaliteten är grupperad och hur person-
orna kommer att uppnå de mest kritiska uppgifterna. (Goodwin, 2009) För projektet 
undersöktes flera designlösningar genom skissningsarbete som baserades på person-
ornas mål vid användning av applikationen genom uppsatta scenarier. 

Detaljdesign

När omfattningen av produkten är definierad är det oftast möjligt att utveckla en 
detaljerad projektplan för att fylla ut och förfina designen. Betydelsen av design-
principer, utformning, utvärdering och den tekniska genomförbarheten ökar, liksom 
graden av detaljer i konstruktionen. (Goodwin, 2009) Efter utvärdering av prototypt-
ester användes metoden för att ta fram en mer detaljerad interaktions- och slutdesign. 

Implementeringssupport

En formgivares jobb är inte klart förrän den digitala produkten är färdig. Oavsett hur 
bra ingenjörerna som jobbar med produkten är eller hur noggranna specifikationer 
de fått dyker det oftast upp oväntade frågor. Om ingenjörerna måste börja göra 
designbeslut i formgivarens frånvaro kan det lätt bli väldigt fel. (Goodwin, 2009) Då 
detta projektet endast är ett designfall nås aldrig detta steg i designprocessen. 
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4.4 Personor och scenarier

Metoder som använts för att generera krav till designprocessens kravdefinition för 
det här projektet är framtagande av personor och scenarier. Goodwins metod att 
använda dessa för designprocessen har kompletterats med Saffers (2010) teorier gäl-
lande just personor och scenarier.

Personor

Personor är en form av konceptuella modeller som används för att definiera an-
vändare utifrån beteenden, motivationer och förväntningar. Personor är en doku-
menterad uppsättning av arketypiska människor som är kopplade till en produkt 
eller tjänst. Deras syfte är att hjälpa designers att få en mer specifik uppfattning om 
vem de designar en produkt för, istället för att designa för användare i mer generella 
termer. (Saffer, 2010)

Designers utformar personor genom att observera och prata med användare. Person-
or är typiska amalgamer av flera personer som delar liknande mål, motivationer och 
beteenden. Skillnaden mellan varje persona måste baseras på tydliga karaktärsdrag 
som: vad personer gör (handlingar och beteenden), vad deras förväntningar är och 
vilka deras motiv är (mål och motivationer). Viktigt är dock att inte bygga personor 
utifrån personer med liknande demografi. Att fokusera på demografi ger förståelse 
för vilket marknadssegment en produkt eller tjänst kan rikta sig mot, inte för hur 
uppbyggnaden av personor går till. Dock menar Saffer att demografisk data bör an-
vändas tillsammans med ett namn och en bild i syfte att göra en så verklighetstrogen 
person som möjligt av personan. (Saffer, 2010)

För de flesta designprojekten bör antalet personor vara litet, förslagsvis mellan en till 
nio stycken. Vid användning av fler personor kan det bli svårt att minnas samt sär-
skilja dem. Vidare blir det även svårare att designa en produkt som passar användarna 
ju fler personor det är, och produkten eller tjänsten kan då förlora sin fokusering.
(Saffer, 2010)

Scenarier

Personor själva är relativt oanvändbara. De blir användbara först när designern sätter 
upp scenarier och använder personorna för att testa funktioner för lämplighet och 
nytta. Det kan t.ex. ske genom att designers frågar sig själva: Skulle personan göra 
denna uppgift? Kan personan utföra uppgiften på det sättet som den är designad? 
(Saffer, 2010)

Scenarier tjänar i stora drag till att skapa ett snabbt och effektivt sätt att föreställa sig 
hur designkoncept kommer att användas. Detta sker genom enkla berättelser som 
kretsar kring att beskriva hur det kommer att vara att använda produkten eller tjän-
sten när den väl är färdig. Huvudpersonen i berättelserna är personan och genom att 
använda sig av ett scenario kan designers sätta personor i kontexter som gör dem mer 
verklighetstrogna. (Saffer, 2010)



16

Att gå igenom samma scenario flera gånger men med olika personor är, enligt Saffer, 
ett utmärkt sätt för att testa och identifiera vilka behov som måste finnas med i 
slutprodukten. Ett vanligt scenario som fungerar väl för i stort sett alla produkter 
eller tjänster är ett där förstagångsanvändandet föreställs. Vad händer när personorna 
kommer i kontakt med produkten eller tjänsten första gången? Hur vet de vad de ska 
göra eller hur de ska använda produkten eller tjänsten? Hur känns det för dem? Att 
använda varje persona i ett “förstagångs-scenario” kan därför bidra till insikt för hur 
slutdesignen ska utformas för att tilltala och fungera för varje persona. (Saffer, 2010)

4.5 Kravgenerering

När den insamlade datan har analyserats och personor och scenarier är klara är nästa 
steg att utveckla en design. Designen baseras på krav som genereras från scenarierna 
och personorna. Dessa krav är behov som behöver uppfyllas av den slutgiltiga de-
signen. Kraven som genereras är därför baserade på vad användaren, utifrån person-
ornas mål och scenarierna, ska kunna göra. (Goodwin, 2009) Goodwin beskriver fyra 
olika sorters krav som sammanfattas nedan.

Databehov

Databehov kan bäst beskrivas som en lista över den information varje persona be-
höver inklusive viktiga attribut för informationen. Datan kan skildras genom substan-
tiv som varje persona letar efter, läser eller manipulerar. Exempel på sådana data kan 
t.ex. vara e-postmeddelanden, kalkylblad eller kontakter. Attribut är antingen kompo-
nenter eller deskriptioner för varje informationsdel som behövs. Attribut för t.ex. ett 
e-postmeddelande är dess ämne, avsändaren, när det sändes och vilka åtgärder som 
vidtagits som svar. (Goodwin, 2009)

Funktionella behov

Om databehov är substantiv i en användares sinne, då kan funktionella behov beskri-
vas som de verb som definierar vad användarna ska kunna göra med informationen. 
Vid mottagande av exempelvis ett e-postmeddelande behöver användaren förmodli-
gen kunna läsa, radera, sortera, svara på eller vidarebefordra meddelandet till någon 
annan. Med andra ord omfattar de funktionella behoven de åtgärder som användaren 
måste kunna “göra” med informationen. (Goodwin, 2009)

Produktegenskaper

För att beskriva alla viktiga aspekter kring en produkt eller tjänst räcker inte de 
funktionella behoven och databehoven till. Det är ofta viktigt att även säkerställa 
att produkten har vissa egenskaper som är relaterade till varumärket, personornas 
färdigheter, miljöer eller andra faktorer. Dessa egenskaper refereras därför till som 
produktegenskaper. (Goodwin, 2009) Egenskaper kan vara pragmatiska och kvanti-
fierbara krav, exempelvis hur snabbt ett system ska behandla en fil. Kraven kan även 
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vara i form av emotionella kvaliteter, såsom exempelvis vilken uppfattning av var-
umärket produkten önskas förstärka. (Goodwin, 2009)

Begränsningar 

Goodwin menar att det alltid finns begränsningar i designen. Dessa kan förslagsvis 
innefatta tidpunkten vid vilken en produkt måste vara klar för leverans, kostnaden 
för utveckling och tillverkning, eller förordningar som ett system måste följa. Det är 
därför viktigt att tidigt diskutera alla förmodade begränsningar och avgöra vilka som 
är fasta respektive flexibla för att göra en plan för hur man hanterar dem om det blir 
aktuellt. (Goodwin, 2009)

Utifrån hur personorna genomförde framtagna scenarier utvecklades kravgenererin-
gen. För var och en av personorna definierades specifika databehov, funktionella 
behov samt produktegenskaper. Krav gällande begränsningar ansågs inte för detta 
projekt vara relevant då projektet inte är bundet till några specifika begränsningar 
utan är av fiktiv karaktär. Av denna anledning uteslöts dessa.  

4.6 Storyboards

När scenarier och skisser har skapats för att visa på hur en produkt eller tjänst skulle 
kunna se ut, kan designers skapar en storyboard för att illustrera den produkt eller 
tjänst som används. Storyboarding är en teknik som innebär att formgivaren tydligt 
visar en historia om en produkt eller tjänst och visar dess funktioner i ett sam-
manhang genom att kombinera en berättelse med tillhörande bilder. Bilderna på en 
storyboard kan vara illustrationer eller iscensatta bilder som skapats uttryckligen för 
storyboarden. (Saffer, 2007)

Metoden har använts i detta designfall för att skapa en tydlig överblick över hur per-
sonorna går till väga i sina scenarier och för att kartlägga kritiska moment.

4.7 Prototyp 

Det sista, avgörande steget innan en produkt eller tjänst lanseras eller testas med 
användarna är, enligt Saffer, att skapa en prototyp. Prototypning är där alla delar av 
en design möts i en holistisk enhet. I många fall är det först när kunden kommer i 
kontakt med en prototyp av produkten som denne kommer att förstå dess faktiska 
konstruktion. Liksom andra modeller och diagram är även prototyper ett verktyg för 
att kommunicera. Det prototyper huvudsakligen tjänar till att kommunicera är bud-
skapet det här är vad det kan vara. (Saffer, 2007)

Vilken form dessa prototyper tar beror delvis på formgivarens resurser samt vilken 
typ av produkt eller tjänst som håller på att utvecklas. Syftet med alla prototyper är 
dock att utforska några kännetecken för den färdiga produkten eller tjänsten. Design-
ers använder vidare prototyper för att testa och se vad som fungerar för designern, 
kunderna och användarna. (Saffer, 2007)
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För detta projekt tillämpades pappersprototyper, som oftast är det snabbaste sättet 
att skapa en prototyp för att demonstrera en fungerande produkt eller tjänst. Detta 
sätt valdes då projektet hade strama tidsbegränsningar som innebar att det inte fanns 
några tidsresurser till att utveckla en digital prototyp. 

Pappersprototyper innebär att formgivaren skapar en genomgång av produkten eller 
systemet på papperssidor. Varje sida innehåller ett ögonblick av designen. Ett ögon-
blick kan vara en webbsida, en skärm, eller någon annan del av en tjänst. Användarna 
kan stega igenom prototypen genom att bläddra genom sidorna i en viss ordning. En 
annan fördel med pappersprototyper är att de på ett tydligt sätt kommunicerar att det 
inte är den slutliga produkten, vilket medför att användarna och formgivaren själv 
undermedvetet känner att de är mer formbara. (Saffer, 2007)

4.8 Användbarhetstest

Den framtagna prototypen, baserad på behandlad data från intervjuer, användes för 
att testa produktens användbarhet. Testet tjänade till att skapa insikt i deltagarnas 
navigation av applikationen, tillvägagångsätt för att genomföra uppgifter, uppfattning 
av gränssnittet samt förmåga att uppfatta prototypens funktioner. Användbarhet-
stesterna analyserades avslutningsvis utifrån den insamlade datan som registrerats 
under testet. 

Genomförandet av användbarhetstesterna skedde i enlighet med Goodwins (2009) 
metod som går ut på att enskilda användare går igenom en rad olika arbetsuppgifter 
och Molichs (2002) metod för “tänka högt”-tester.  Metoden “tänka högt” bygger på 
att testdeltagarna just ska tänka högt, det vill säga berätta vad denne tänker, gör, är 
osäker på, förväntar sig ska hända vid en viss handling osv. Uppgifterna som delta-
garen får ges av testledaren och ska med fördel vara realistiskt utformade. (Molich, 
2002)

Tänka högt-tester har enligt Molich (2002) en stor spännvidd. De kan förslagsvis 
användas för att testa en nybörjares första möte med en viss webbplats. Likaväl 
fungerar metoden för att testa en van användares uppfattning av en webbplats eller 
liknade för att identifiera om den behöver justeras eller ändras. Metoden fungerar väl 
för prototyper eller webbplatser som är under produktion.

Arbetsuppgifterna som ingår i ett användbarhetstest kan vara tidsinställda men oftast 
går testet ut på att varje deltagare opåverkat talar högt under genomförandet av up-
pgifterna för att beskriva sin tankeprocess vid användandet av prototypen. Goodwin 
menar att detta tillvägagångsätt uppfattas som både mer objektivt och mer effektivt 
för att identifiera problem än forskningsgrupper som fokuserar på att granska an-
vändbarheten. Av denna anledning har användbarhetstester blivit en form av stand-
ard i designutvärdering. (Goodwin, 2009)
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Planering av ett användbarhetstest går ut på att identifiera vilken insikt som förväntas 
som resultat av testet och från vem denna insikt ska ges. Vidare innefattar planerin-
gen att skapa uppgifter som kan hjälpa till i processen att skapa insikt, bestämma hur 
dessa uppgifter ska beskrivas för användaren samt bestämma hur stor trovärdighet 
prototypen behöver för testet. (Goodwin, 2009) 
 
Innan användbarhetstester utförs är det väsentligt att de viktigaste egenskaperna och 
beteendena hos deltagarna identifieras. Det är samtidigt lika viktigt att avgöra vilka 
egenskaper och beteenden som inte är önskvärda. (Warfel, 2009)

Utöver att varje testdeltagare talade högt under genomförandet av uppgifterna, ob-
serverades även testpersonernas fysiska användning av prototypen för detta design-
fall. Vidare ställdes kompletterande frågor, under och efter genomförandet, för att 
identifiera och utveckla förståelse för problematiken vid kritiska moment. 

4.8.1 Val av deltagare för användbarhetstest

Kriterier för testdeltagarna var att de har erfarenhet av användande av smartphones 
och genom det kunskap kring grundläggande funktioner för mobilenheterna. 
Fortsättningsvis var ett kriterium att personerna talar och förstår svenska då proto-
typen är på svenska. Personerna som utförde användbarhetstestet valdes utifrån lät-
tillgänglighet, vilket i detta fall innebar studenter vid Linköpings Universitet, Campus 
Norrköping. 

4.9 Validering

Triangulering är en metod som används för att öka ett projekts validitet. Det kan ap-
pliceras på olika områden, exempelvis metod, forskning och källor. Metodtrianguler-
ing är en kombination av olika metoder som har använts för att studera ett ämne eller 
problem. Detta stärker en studie eller ett projekt eftersom det då studeras genom 
olika metoder. Analystriangulering innebär i sin tur att fler än en person granskar den 
insamlade datan. Genom att tillämpa analystriangulering elimineras potentiell ensidi-
ghet som kan uppstå om det bara är en person som granskar datan. Triangulering kan 
även appliceras på källor och då användas för att kontrollera överensstämmelsen av 
olika datakällor inom samma metod. Syftet är då att undersöka om olika källor tyder 
på samma information eller om de skiljer sig åt. (Patton, 2002) Ju fler källor som öve-
rensstämmer desto trovärdigare är informationen. 

Utvärdering är ytterligare ett sätt att stärka projektets validitet då användbarhetstester 
har visat sig vara väldigt övertygande. Om ett användbarhetstest visar att fem av tio 
användare inte kunde utföra en uppgift så är det få personer som skulle tvivla på att 
det finns ett problem. (Goodwin, 2009)

För att säkerställa projektets validitet har samtlig ovannämnda metoder tillämpats. 
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4.10 Kritik av metodval

Då studien syftar till att undersöka behovet av en mobil applikation som stöd för 
specifikt personer med alkoholberoende ansågs intervjuer som metod för insamling 
av data motiverad. Det ansågs vara nödvändigt med direktkontakt med den tilltänkta 
målgruppen för att kunna identifiera behovet och av detta blev metoden för datain-
samling ytterligare motiverad då den tjänar till att ge en tydlig och utvecklad bild av 
intervjudeltagarnas behov, erfarenheter och problem. Genom detta kunde metoden 
även bidra till att förmedla en grundläggande uppfattning om vad en mobil applika-
tion som syftar till att möta det identifierade behovet bör innehålla. 

Den valda designprocessen, målinriktad design, kan kritiseras sett till huruvida den 
kan tendera till att skapa tunnelseende. Då betoningen för metoden utgår ifrån att 
uppnå mål, främst användarnas, kan det lätt bidra till att viktiga faktorer och aspekter 
förbises. Detta till följd av att projektets deltagare är fullt fokuserade på uppsatta mål.  

Personorna i projektet är en sammansättning av respondenternas beteenden, motiva-
tioner och förväntningar. Därför är det viktigt att all data tolkas rätt vid utvecklingen 
av personor. Detta då flera moment i designprocessen för målinriktad design baseras 
på personorna och hur de agerar. 

5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av designprocessen och avslutas med en genom-
gång av den slutgiltiga designen. 

5.1 Affinitetsdiagram

Datan som genererades av intervjuerna strukturerades in i kategorierna alkohol, behan-
dling, tekniska erfarenheter, allmänt och tips till applikationen. Sammanfattning av intervjus-
essionerna återfinns i bilaga 2.

Alkohol

Under denna grupp samlades data som utgick ifrån respondenternas relation till alko-
hol. Det kunde vara alltifrån deras sätt att hantera känslomässiga återfall, hur de up-
plevt abstinens, vad som motiverar dem till att leva nyktert idag och liknande. Datan 
i gruppen för alkohol gav en tydlig uppfattning om den dagliga problematiken som 
många av respondenterna upplever, kopplat till deras alkoholberoende. Vidare gav 
det en förståelse för vikten av kunna styra tankemönster åt rätt håll och kanalisera sitt 
fokus ifrån alkohol till livet här och nu. 

Nedan följer ett citat från en respondent angående hur denne hanterar suget efter 
alkohol. 
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“När jag får känslomässiga återfall måste jag få lite tid att tänka och lugna ner mig. 
Alternativt behöver jag då få prata av mig om det jag känner.” - Respondent 1

Meningen skapade en förståelse för att abstinens är direkt kopplat till kroppens 
fysiska behov av alkohol och kemikalier. Vidare gav det insikt i att det även finns en 
känslomässig aspekt av suget efter alkohol som under en längre tid av nykterhet är 
mer problematisk än den fysiska abstinensen. 

Behandling

I gruppen för behandling strukturerades all data rörande behandlingsmetoder och 
behandlingsmodeller, deras för- och nackdelar och erfarenheter kring dem. Datan 
skapade en klar bild av att det är behandlingsmodeller som bygger på grupper och 
gemenskap som uteslutande är mest uppskattade och effektiva som behandlingsme-
tod. Gruppens styrka tycks i detta fall vara oslagbar sett till att motivera och stötta 
deltagarna.

Ett citat som belyser några av fördelarna med behandling som baseras på grupp-
samtal följer nedan. 

“I grupp kan man bolla idéer, stötta och motivera varandra” - Respondent 5 

Citatet var viktigt för förståelsen av respondenternas behov att både kunna ge och få 
stöd och motivation via gruppen. 

Tekniska erfarenheter

Tekniska erfarenheter och mobilanvändning sammanfattar den tredje gruppen som 
användes för att strukturera den insamlade datan. Även respondenternas tillgång och 
användning av mobilen kartlades i denna grupp. Resultatet för den insamlade datan 
visade att majoriteten av respondenterna har tillgång till mobilen dygnet runt, oavsett 
vart de är eller vad de gör. Vidare visade resultatet att det finns en viss försiktighet 
gällande privata uppgifter vid dator- och mobilanvändning. 

Nedanstående citat belyser vikten av en enkel och tydlig applikation som inte skräm-
mer iväg användaren genom att vara för avancerad.

“Jag tillhör den generationen som tror att om man trycker på fel knapp kan tredje 
världskriget starta.” - Respondent 3

Med ovanstående citat i åtanke utformades applikationens design och gränssnitt för 
att vara så tydligt och användarvänligt som möjligt. 
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Allmänt

I gruppen för allmänt samlades data som inte direkt var kopplat till arbetets syfte, 
men som tjänade till att måla upp en bild av faktorer som är av vikt i respondenter-
nas liv och strävan efter att leva nyktert. Datainsamlingen som sorterades in i grup-
pen för allmänna svar visade på att tydliga rutiner och ramar för dagen var viktigt 
för alla respondenter. Detta tjänade till att skapa prioriteringar för en stressfri vardag 
för respondenterna. Av detta gavs förståelse för vikten av att erbjuda en funktion för 
struktur och planering i applikationen.

“Jag behöver ramar för dagen och tydliga rutiner att följa.” - Respondent 1

Tips till applikationen

Idéer och tips på saker att fylla en mobilapplikation som syftar till att motivera och 
stötta användaren till att leva ett nyktert liv samlades i en grupp. Datan som struk-
turerades i gruppen gav en indikation på att det finns en avsaknad av en applikation 
som är lättillgänglig och ger ett effektivt stöd till användaren. Vidare visade datan på 
potentiella funktioner och aspekter så som personliga funktioner och kommunikation 
mellan användaren och applikationen. 

5.2 Designprocess

Designprocessen som baserades på metod för målinriktad design genererade per-
soner, scenarier, designkrav samt prototyp. Dessa redovisas nedan för att ge en tydlig 
bild av designprocessens olika steg som ledde till en slutgiltig design. 

5.2.1 Personor

Framtagandet av personor skedde via analys och diskussion av utförda intervjuer. 
Respondenternas svar och karaktärer sammanställdes i en primärpersona som refle-
kterar deras behov, egenskaper och mål. Primärpersonan är Eva och hennes behov 
har tagits i beaktning vid utformandet av det mobila stödet. En sekundärpersona 
utvecklades som ett komplement till primärpersonan för att utveckla fler krav för det 
mobila stödet sett till användarnas behov. Sekundärpersonan kallas Robin. 

En överblick av personorna följer på nästkommande sida. För fullständiga persona-
beskrivningar se bilaga 3. 
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Namn Eva Robin

Ålder 56 år 32 år

Bor Malmö, Sofielund Stockholm, Bromma

Yrke Har tidigare arbetat som receptionist på ett hotell i 
centrala Malmö. Idag är hon deltidspensionär och 
jobbar några timmar i veckan som expeditionsassist-
ent på Sankt Pauli gymnasiet i Malmö

Projektledare på en eventbyrån. Jobbet går ut på att 
samordna fester och olika event åt kunder. 

Civilstånd Särbo Sambo

Behandling Varit inskriven under 20 månader på ett behan-
dlingshem för kvinnor i Staffanstorp. Idag går 
hon både på AA-möten samt speciella kvin-
nogruppsmöten. 

Genomgått ett behandlingsprogram under fem veckor 
heltid för alkoholberoende. Efter programmet gick han på 
möten med behandlingsgruppen som han gick med men 
har tagit en paus ifrån dessa då han inte hinner med att 
kombinera jobb, möten och privatliv för tillfället. 

Tekniska 
kunskaper

Förhållandevis goda tekniska kunskaper i samband 
med flera år som receptionist då hon ofta var på 
datorkurser med arbetet. Har nyligen köpt en iPhone 
som hon börjar använda allt mer till fler saker än 
ringa och skicka textmeddelanden. 

Goda tekniska kunskaper. Gillar nya teknikprylar och 
använder iPhone både privat och i arbetet.

Behov • Lättillgängligt stöd dygnet runt
• Ett mobilt stöd som är enkelt att ha med sig
• Ett lättanvänt stöd med ett tydligt gränssnitt

• Lättillgängligt stöd dygnet runt
• Ett stöd som håller honom anonym
• Ett stöd som går att anpassa efter hans egna preferenser

Mål • Att få liknande motivation till att leva nyktert som 
hon får genom gruppsamtal
• Få styrka till att kunna hantera känslomässiga 
återfall

• Att få liknande motivation till att leva nyktert som han får 
genom gruppbehandligen
• Få styrka till att kunna hantera känslomässiga återfall
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5.2.2 Scenarier

Eva och Robin fick liknande scenarier då det huvudsakliga syftet var är att testa per-
sonornas första kontakt med applikationen och dess olika funktioner. Händelserna 
däri skiljer sig dock åt då personorna har olika sätt att förhålla sig till och undersöka 
en ny applikation. Eva som är en ny och ovan smartphoneanvändare är avvaktande 
när det kommer till applikationer som efterfrågar registrering och till att lämna ut 
personliga uppgifter. Robin å andra sidan är en van smartphoneanvändare och har 
inga direkta personliga problem med att skapa konton för olika applikationer då han 
av erfarenhet vet att det oftast öppnar upp till fler möjligheter och funktioner i app-
likationen. Därför registrerar han ett konto snabbare än Eva som helst vill undersöka 
applikationen något längre. 

Eva

Installera appen

På det senaste gruppmötet fick Eva höra om en applikation man kan ladda ner till 
smartphones som tydligen ska fungera som ett stöd för alkoholister i att inte falla 
tillbaka i missbruk. Eva köpte en iPhone i förra veckan och är lite stolt över hur lätt 
hon tycker det är att använda de flesta funktionerna och applikationerna, även om 
hon har hört att “vem som helst” kan förstå sig på en iPhone. Hon vill gärna se vad 
applikationen hon blivit tipsad om innehåller så hon söker upp den i App Store, läser 
igenom informationen om den på sidan och väljer sedan att installera applikationen 
på sin telefon.

 

Öppna och bekanta sig med applikationen

Installationen gick snabbt och Eva öppnar upp applikationen. Hon möts av något 
som hon antar är en startsida där hon kan välja på att logga in eller skapa ett konto. 
Då Eva känner sig osäker på om hon vill skapa ett konto testar hon att trycka på me-
nyvalet som heter mikroblogg istället för menyvalet mina sidor som tycks vara det hon 
automatiskt kom in på när applikationen öppnades. Det fungerade att göra menyvalet 
och på sidan möts hon av olika inlägg som tycks innehålla korta texter som är sign-
erade av olika avsändare. Hon skummar igenom de första texterna och noterar att 
det längst ner vid texten finns små ikoner som tycks vara aningen bleka. Dessa liknar 
några som Eva sett på Facebook, som syftar till att antigen gilla någons statusuppda-
tering eller till att kommentera den. Eva fastnar för ett av inläggen hon läser och vill 
testa att kommentera det och klickar därför på ikonen som hon antar är den för att 
kommentera. Eva möts då av en dialogruta som informerar henne om att funktionen 
kräver att hon är en registrerad och inloggad användare och att konto skapas genom 
att gå tillbaka till mina sidor. Eva är inte helt övertygad om att hon vill skapa ett konto 
än så hon trycker bort dialogrutan och känner sig klar med sidan för mikrobloggar. 
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Söka möten

Eva väljer en ny ikon i menyn som heter möten och möts då av något som verkar 
vara en lång lista på alla behandlingshem/stödgrupper i Sverige. Hon väljer att 
skriva in sin stad i sökfältet för att testa applikationens faktiska innehåll och se om 
hennes kvinnogrupp på behandlingshemmet Ringblomman finns med. Hon får 
upp 8 sökalternativ efter att hon filtrerat efter sin stad, varav det tredje faktiskt är 
Ringblomman. Eva blir imponerad och får en känsla av att applikationen faktiskt är 
väldigt omfattande och seriös. Hon klickar på Ringblomman och får då upp informa-
tion om dem, adress, kontaktuppgifter etc. När hon väl är inne på Ringblommans 
sida kan hon även trycka på en länk som det står se våra mötestider på. Hon klickar på 
den och får då upp en lista på kommande mötestider sorterade i olika flikar efter dag, 
vecka eller månad. Vid sidan om tiderna finns en ikon där det står lägg till på. Även 
denna ikon är blekare i nyansen än övriga ikoner och element, liksom ikonen för att 
kommentera ett inlägg, och Eva förstår att den förmodligen inte är valbar som ej 
inloggad användare. Hon testar att trycka på den ändå och får då upp en dialogruta 
som bekräftar hennes teori. Eva såg tidigare lite snabbt att det fanns ett menyval som 
hette kalender och utgår ifrån att man som inloggad användare förmodligen kan lägga 
till mötestider direkt i kalendern. Eva gillar funktionen, om det nu är som hon för-
modar, och tycker att det skulle vara riktigt smidigt att kunna se och boka in mötes-
tider på ett så lättillgängligt sätt som applikationen erbjuder. Hon känner nu därför 
att hon vill skapa ett eget konto och få full tillgång till applikationens funktioner. 

Skapa konto

Eva trycker på menyvalet som hon observerade var förinställt som förstasida, näm-
ligen den menyn som hette mina sidor och där kan hon välja mellan att logga in eller 
skapa ett konto. Hon väljer det sistnämnda. Eva fyller i det som efterfrågas, väljer 
skapa konto och accepterar användarvillkoren efter att hon läst igenom dem. Hennes 
konto tycks nu vara registrerat och förstasidan har nu bytts ut mot en vy som visar 
hennes användaruppgifter och en kalender som inte tycks visa något speciellt för 
dagen. 

Lägga till möte

Hon går nu tillbaka till funktionen som innebar att hon sökte möten och gör om 
processen med att först söka på Malmö och sedan välja sökalternativet Ringblomman. 
Hon hittar en mötestid som passar redan samma dag och klickar på ikonen lägg till. 
Det ser ut som att mötestiden “sugs” in i kalendern nere i menyn och Eva klickar 
på menyn för kalendern och ser på dagens datum, som redan är markerad, att mötet 
ligger inlagt. 

Logga ut

Eva känner sig klar för stunden med applikationen och vill logga ut. Hon går tillbaka 
till ikonen där hon skapade kontot och ser att hon bredvid sitt användarnamn har en 
ikon för att logga ut. Hon klickar på ikonen och stänger sedan ner applikationen.
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Robin

Installera applikationen

Robin har blivit tipsad om en applikation från en person som han gick på intensivbe-
handlingen med. Applikationen ska tydligen innehålla stödjande och motiverande 
funktioner som påminner om det man får vid gruppsamtal. Robin har hittat applika-
tionen i Apples App Store och väljer att installera den.

Öppna och bekanta sig med applikationen

Installationen gick bra och Robin öppnar upp applikationen. Han möts av en sida 
som heter mina sidor. Han får där alternativen att logga in eller skapa ett konto. Robin 
vill få en bättre känsla och uppfattning om applikationens funktioner och ignorerar 
uppmaningarna till att registrera sig och testar istället att välja ett annat val i meny-
raden. Han börjar med att trycka på mikroblogg. Han kikar igenom sidan som tycks 
innehålla korta blogginlägg av olika personer, inläggen liknar nästan Twitter-medde-
landen tänker Robin. Han känner sig klar med sidan och kollar igenom innehållet i 
menyn längst ner. Han vill se vad applikationen innehåller så han testar att trycka på 
en ny ikon och går sedan igenom alla sidor i menyraden en efter en. 

Skapa konto

Robin gillar innehållet han sett hittills vid sin översiktliga koll och tycker även att app-
likationens gränssnitt tilltalar honom. Han såg att det under menyn mikrobloggar fanns 
kategorier som vände sig till endast män respektive kvinnor. Robin blev nyfiken på 
kategorin för män då han under en längre tid har efterfrågat specifika killgrupper för 
samtalsterapin. Men då Robin testade att trycka på den manliga ikonen fick han upp-
maningen om att skapa ett konto för att få tillgång till funktionen. Han trycker på en 
av ikonerna han testade tidigare, mina sidor, vilket också var sidan han först möttes av 
när han öppnade upp applikationen. På sidan väljer han nu att skapa ett konto. Han 
fyller i det som efterfrågas, klickar på skapa konto och accepterar användarvillkoren 
som kommer upp på skärmen.

Kommentera på inlägg

Efter att Robin skapat ett konto för applikationen får han ett telefonsamtal som 
drar ut på tiden och efter det går eftermiddagen i ett. Det är först på kvällen när 
Robin är hemma igen som han kommer ihåg att han ville se vad mikrobloggarna för 
män innebar. Han öppnar upp applikationen och ser att han måste logga in på nytt. 
Han reflekterar snabbt över att det är bra att applikationen uppenbarligen loggar 
ut automatiskt, vilket då innebär att ingen som lånar hans mobil kan komma in på 
hans konto. Robin tycker fortfarande att hans problem med alkoholen är ett känsligt 
ämne och vill inte att någon utöver hans familj ska känna till hans problem. Efter att 
han loggat in i applikationen går han till menyn som han minns stod för mikroblog-
gar. Han känner snabbt igen sig och ser nu att han kan välja fliken för män då den 
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fått mer kontrast än innan. Men fortfarande tycks fliken för kvinnor vara ovalbar, 
förmodligen då han fyllde i att han är man när han skapade sitt konto. Han klickar 
på fliken med en manssymbol. Inläggen från den tidigare sidan ersätts med nya som 
endast tycks ha manliga avsändare. Han läser igenom de första inläggen och skrollar 
nedåt. Då laddas det fler inlägg. Han förundras över ärligheten och sårbarheten män-
nen visar i många av inläggen och fastar speciellt för ett inlägg gjort av användaren 
“Anonym123”. Robin vill visa uppskattning till avsändarens inlägg och kommentera 
det personen skrivit med en fin kommentar. Han förmodar att ikonen med pratbub-
blor under inlägget är en funktion för att kommentera och trycker därför på ikonen. 
Mycket riktigt så kommer han till en sida där han kan kommentera. Han skriver en 
kommentar och läser även igenom det andra personer kommenterat på inlägget. 

Logga ut

Robin känner sig klar med användandet av applikationen för stunden och vill lämna 
den. Då han tidigare märkte att kontot automatiskt loggades ut läggar han inte någon 
tid på att leta efter någon ikon för utloggning, utan stänger endast ner applikationen 
på sin telefon. 

5.2.3 Designkrav

Med utgångspunkt från personornas behov samt scenarierna genererades krav på den 
mobila applikationen. Dessa designkrav sammanställs här nedan. 

Databehov Funktionella behov Produktkvaliteter
Dialogruta

Konto

Knappar

Meny

Scroll

Kommentarsfält

Sökfält

Lista

Ikoner

“Input hints”

Kalender

Stänga ruta

Skapa konto

Hoppa över/ignorera

Trycka på ikon

Överblicka

Gå tillbaka

Scrolla

Kommentera

Navigera

Söka

Välja i lista (trycka på listan?)

Lägga till

Ta bort (ex. de som skrivits)

Acceptera

Neka

Skriva

Godkänna

Spara (ex. i kalendern)

Läsa

Tydlig

Enhetlig

Diskret

Snabb

Konsekvent

Interaktiv

Stöd för dialog
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5.2.4 Prototyp

Baserat på designkraven och scenarierna startade arbetet med framtagande av pro-
totyp. Det första steget i processen var att undersöka olika lösningar för att skapa 
en ramdefinition för prototypen. Detta skedde via handgjorda skisser. Figur 4 och 
5 visar skisser för ramdefinition gällande menyns position. När ramdefinitionen till 
stor del var fastställd implementerades skisserna för att tydligare skildra en verklig 
produkt som underlag för användbarhetstester.

Figur 4. Skiss över menyns position samt sökfunktion.
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Prototypen bestod av elva olika sidvyer. Startsidan visade en vy som gav användaren 
möjlighet till att logga in eller skapa ett konto (se figur 6). Denna sida gick även att 
lämna genom att göra ett nytt menyval. De andra menyvalen var mikrobloggar, kalender, 
sök eller tips. 

Under användbarhetstesterna fick testpersonerna uppgifter som var baserade på 
personornas scenarier. Det första var att berätta vad de skulle göra när de öppnat 

Figur 5. Skiss över menyns position samt mikroblogg.
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applikationen och mötts av startsidan (se figur 
6). Beroende på resultat var nästa uppgift att 
finna mikrobloggarna och läsa, gilla samt kom-
mentera ett meddelande (se figur 7 occh 8). Efter 
det skulle testpersonerna skapa ett konto, om de 
inte gjort det direkt vid sin första kontakt med 
startsidan (se figur 9, 10 och 11). När kontot var 
registrerat var uppgiften att söka efter ett öppet 
möte att gå på i Malmö (se figur 12). När testper-
sonerna kommit så långt skulle de mer specifikt 
hitta ett öppet möte hos behandlingsteamet 
Ringblomman att gå på, och vidare planera in detta 
möte i sin kalender (se figur 11 och 13). Efter att 
mötet var tillagt var uppgiften att återigen läsa 
mikroblogginlägg men denna gång inlägg endast 
avsedda för män (se figur 14). Detta för att testa 
personernas förmåga att uppfatta fliksystemet 
som visades under vissa menysidor.

Figur 7. Mikroblogg Figur 8. Kommentera Figur 9. Skapa konto Figur 10. Villkor

Figur 6. Prototyp för startsida.

Figur 11. Min profil Figur 12. Sök Figur 13. Ringblomman Figur 14. Killblogg
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Prototypens användning exemplifierades sedan i storyboards för att skapa en helhets-
bild över hur applikationen används. För detta designfall skapades endast storyboards 
för primärpersonans användning av applikationen. Detta då dennes uppgifter ansågs 
skildra tillräckligt många aspekter av applikationens funktioner. Storyboardsen åter-
finns i bilaga 4.

5.2.5 Användbarhetstest

Prototypen för användbarhetstesterna representerade den mobila applikationen som 
utvecklats baserat på designkraven samt scenarierna. Användbarhetstesterna leddes 
av en testledare och testdeltagarnas genomförande observerades samt antecknades av 
en observatör. 

Pappersprototypens storlek var baserad på en faktiskt iPhone för att skapa en mer 
verklighetstrogen produktkänsla. En iPhone användes som underlag vid imple-
menteringen av skisserna för prototypen då den ansågs vara en smartphone många 
användare känner till eller varit i kontakt med tidigare. 

Testsessioner

Användbarhetstesterna genomfördes med 15 testdeltagare vilka valdes utifrån lät-
tillgänglighet. Samtliga testsessioner ägde rum under för- och eftermiddag den 14 
maj 2013. Testet gick ut på att testledaren gav deltagaren uppgifter att lösa. Dessa 
uppgifter var baserade på projektets scenarier för personorna, men gick inte till exakt 
som scenarierna. Bara det viktigaste ur scenarierna, själva uppgiften, belystes under 
användbarhetstesterna. Deltagaren skulle tala högt och visa genom fysisk interaktion 
med prototypen hur denne löser respektive uppgift och varför, uppgifterna löstes 
alltså inte som Eva och Robin löste dem i scenarierna. Varje testsession tog mellan 
5-15 minuter beroende på deltagarens tillvägagångsätt för att lösa givna uppgifter. 
Efter att samtliga uppgifter utförts ställde testledaren kompletterande frågor rörande 
deltagarens användning och uppfattning av prototypen.

Deltagare

Alla deltagare var studenter vid Linköpings Universitet. Som nämnt i 4.8.1 Val av 
deltagare för användbarhetstest var kriterier för testdeltagarna att dessa besatt erfarenhet 
av användande och grundläggande funktioner för smartphones. Vidare var det även 
väsentligt att testdeltagaren talade och förstod svenska. Testdeltagarna represen-
terades av sju män och åtta kvinnor.  
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Uppgifter

Testdeltagarna fick först beskriva hur de reagerade och tänkte vid sin första kontakt 
med startsidan för applikationen Därefter följde sex uppgifter som var baserade på 
scenarierna för projektets personor. Uppgifterna var dock utformade med viss förän-
dring och avskalning gentemot scenarierna för att huvudsakligen fokusera på att testa 
användbarheten. Uppgifterna gavs av testledaren och var följande:

Uppgift 1:  Hitta mikrobloggarna och läsa några inlägg. 
Uppgift 2:  Välja ut ett inlägg och på något sätt visa stöttning mot avsändaren   
  utan att kommentera inlägget (”gilla” inlägget).
Uppgift 3:  Välja ut ett inlägg och kommentera detta.
Uppgift 4:  Skapa ett eget konto för applikationen. 
Uppgift 5:  Hitta en öppen mötesgrupp i Malmö.
Uppgift 6:  Lägga till ett möte med den valda mötesgruppen i kalendern. 

Uppgifternas slutförandefrekvens 

Observatörens anteckningar genererade en tabell över deltagarnas slutförande-
frekvens för respektive uppgift. Resultatet visar tydligt att majoriteten av testdelta-
garna hade svårt att utföra Uppgift 5 (se tabell 1).

Deltagare Upg. 1 Upg. 2 Upg. 3 Upg. 4 Upg. 5 Upg. 6
1 √ √ √ √ √ √
2 √ √ √ √ – √
3 √ √ √ √ √ √
4 √ √ √ √ – √
5 √ √ √ √ √ √
6 √ √ √ √ – √
7 √ √ √ √ – √
8 √ √ √ √ – √
9 √ √ √ √ √ √

10 √ √ √ √ √ √
11 – √ √ √ – √
12 √ √ √ √ √ √
13 √ √ √ √ – √
14 √ √ √ √ √ √
15 √ √ √ √ – √

Slutförande-
frekvens

93% 100% 100% 100% 47% 100%

Tabell 1. Slutförandefrekvens vid användbarhetstester.
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Utvärdering 

Efter slutförda uppgifter sammanställdes även deltagarnas resultat vid genomföran-
det av uppgifterna samt deras svar på kompletterande frågor. Resultatet strukture-
rades in i kategorierna ändra/rekommendationer för förbättring och behåll för att ge en 
tydlig översiktlig utvärdering av testerna. Kategorin ändra/rekommendationer för 
förbättring redovisar de delar av prototypen som testdeltagarna ansåg vara onödiga, 
svåranvända eller kritiska moment och funktioner som bör ändras för den slutgiltiga 
designen. Under behåll samordnades de delar som deltagarna gillade mest och ansåg 
vara bra att behålla för den slutgiltiga designen. I stora drag behölls de huvudsakliga 
funktioner från prototypen, men sidlayouten ändrades för att göra applikationen mer 
tydlig och interaktiv. Komplett redovisning av varje testdeltagares resultat återfinns i 
bilaga 5.   

En sammanställning av utvärderingens resultat redovisas nedan. 

Ändra/rekommendationer för förbättring
• Ikonen och menyn för funktionen för att söka behöver döpas om till möten eller liknande för att användaren ska koppla sökningen 
till möten lättare.

• Flikarna måste få lägre hierarki i jämförelse mot rubriksida och menyrad.

• Omarkerade flikar, liksom flikar som inte är valbara vid ej inloggad användare, behöver få än lägre hierarki än den valda.

• Se över hierarkierna över lag i applikationen. 

• “Tips” bör bytas ut mot “Info” om applikatione. Denna funktion kan då förslagsvis innehålla tips om applikationen men bör ändå 
namnges med info för att bli tydligare. 

• Tydligare “input hints” och boxar som underlättar för användarens förståelse av vad denne ska göra och vart. 

• Strukturera om sökfunktionen så att den blir mer lättförstådd. 

• Flikar under förstasidan på sökfunktionen är överflödiga och förvirrar användaren. Det vill säga flikarna “öppna möten”, “gruppmöten” 
och “enskilda möten”.

• Lägga till någon form av “input hint” i kommentars- och skrivfältet. 

• Den svarta menyn är svår att se. Kan med fördel ljusas upp i sin ton.

• Symboler istället för tjej- respektive killblogg. Svårt att använda de orden, liksom man och kvinna. Symboler är mer tolkningsbara 
och inte lika inrutade på en viss etikett. 

• Ta bort  fliken för kontakter under mina sidor, de kan istället sparas under favortier för att komprimera innehållet och applikationens 
funktioner. 

• Utloggning behöver inte finnas med på alla sidor utan kan förslagsvis flyttas in till menyn “mina sidor”. 

Behålla
• Tre flikar för mikrobloggarna.

• Hjärta och pratbubbla som symboler på ikonerna under varje mikroblogginlägg. 

• Inloggning/Skapa konto sidan. 

• Själva “skapa konto”-sidan och korta användarvillkor som användaren orkar läsa.

• Kalenderfunktion. 

• “Lägg till”-funktionen i samband med sökta möten. 
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5.3 Slutgiltig design

I detta avsnitt redovisas den framtagna applikationens uppbyggnad samt slutgiltiga 
design . 

5.3.1 Sidkarta

Denna sidkarta (se figur 15) illustrerar applikationens uppbyggnad samt flödet i den. 
Rutornas färger representerar olika delar i applikationen så som meny, sidor och 
funktioner. Menyn är statiskt placerad och alltid valbar oavsett vilken sida i applika-
tionen som är aktuell. 

Mina sidor Mikroblogg KalenderMöten

Inlägg

Dag

Tjej

Vecka

Kille

Månad

Kommentera

Skriv in ort

Väljs grupp

Se mötestider

Ändra sparade 
mötestider

Kommentar

Skriv inlägg

Eget inlägg

Lägg till i kalender

Lägg till i 
favoriter

Lägg till i 
kalender

Inloggning

Skapa konto

Inställningar

Inställningar
för kalender

Favoriter

Registrera

Sök via ort

Acceptera /
neka villkor

Vald ort

Profilsida

Logga ut

Logga in
Vald grupp

Mötestider

Info

FÖRKLARING

MENY

SIDOR

FUNKTIONER

Figur 15. Applikationens uppbyggnad samt flöde.
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5.3.2 Detaljbeskrivning

Under denna rubrik redogörs applikationens olika delar, funktioner och sidor för den 
slutgiltiga designen.   

Startsida

När applikationen startas kommer användaren direkt till menyvalet mina sidor (se figur 
16). Denna sida symboliserar därför startsidan. Här kan användaren välja mellan att 
logga in, om denne redan är en registrerad användare, eller skapa ett konto. Det finns 
även en länk på sidan för användare som glömt sitt lösenord. Menyraden längst ner 
är statisk och går, som nämnt tidigare, alltid att nå oavsett vart i applikationen an-
vändaren befinner sig. Under rubrikraden som talar om för användaren vilken sida 
denne är inne på finns det tre flikar. Dessa är sidor för min profil, favoriter samt inställ-
ningar. De två sistnämnda är inte valbara för ej inloggade användare. Om en ej inlog-
gad användare försöker att trycka på dessa kommer denne att mötas av en dialogruta 
som uppmanar personen till att skapa ett konto för att få full tillgång till applikation-
ens alla funktioner.  Det är möjligt för användaren att ignorera uppmaningarna till att 
logga in eller skapa konto och direkt från startsidan välja nya sidor via menyn. 

Flikarna för Favoriter, Kontakter och Inställningar som fanns i den första prototypen 
(se figur 6) togs bort och i stället finns det nu bara två andra flikar (se figur 16) med 
ikoner för favoriter och inställningar. 

Figur 16. Inloggning Figur 6. Prototyp för startsida.
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Tanken är att kontakterna kan sparas under favoriter och på så sätt slipper man en 
överflödig flik. Det gör också att designen är mer konsekvent och applikationen blir 
lättare att lära sig använda vilket var ett behov för primärpersonan. 

Skapa konto

Om användaren väljer att skapa ett konto på startsidan ersätts informationen med 
en sida där användaruppgifter fylls i (se figur 17). Användaren anger även, genom att 
markera en kryssruta, om denne är man eller kvinna. Detta gör det senare möjligt för 
användaren att läsa mikroblogginlägg av män respektive kvinnor beroende på vilket 
kön denne anger. På sidan för att skapa konto kommer användaren i kontakt med 
en funktion som tar användaren till förgående sida i rubrikraden. Detta genomförs 
genom att trycka på ikonen som är signerad tillbaka i rubrikraden. När uppgifterna är 
ifyllda väljer användaren att skapa konto och får då upp en dialogruta med användar-
villkor för applikationen (se figur 18). Om användaren accepterar villkoren skapas 
kontot, annars avbryts handlingen. 

Figur 18. AnvändarvillkorFigur 17. Skapa konto
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Mina sidor

Som inloggad användare byts startsidan 
ut mot en profilsida (se figur 19). Här har 
användaren en direktlänk till att skriva mik-
roblogginlägg, en funktion för att sätta upp 
personliga mål och en kalender som visar 
möten för dagen om några finns inplanerade. 
Under kalendern kan användaren även välja 
att aktivera påminnelse för mötestiden. När 
och hur denna påminnelse ska ske ställs in 
under fliken för inställningar. Användaren 
kan även komma direkt till sidan för organi-
sationen eller mötesgruppen genom att trycka 
på mötet bredvid kalendern då detta är en 
direktlänk. 

På profilsidan finner användaren även en 
funktion för att logga ut. Om applikationen 
stängs ner i telefonen och inte används på tio 
minuter loggas dock användaren ut automa-
tiskt. Detta för att möta sekundärpersonans 
behov av ett mobilt stöd som erbjuder ano-
nymitet, och genom att automatiskt utloggn-
ing behöver inte användaren oroa sig för att 
dennes konto är åtkomligt om någon person 
skulle använda dennes telefon. 

Mikroblogg

Menyvalet längst till vänster är det för mikrobloggar. Här kan användaren läsa mik-
roblogginlägg (se figur 20) och kommentera (se figur 21) samt “gilla” dem. Mikro 
refererar till att det är korta inlägg då den maximala längden är 140 tecken. Detta för 
att hålla inläggen korta och koncisa. 

Beroende på vad användaren uppgav för kön i kontoregistreringen kan denne även 
se inlägg skriva av, och för, endast män respektive kvinnor. I samband med valet av 
kön blockeras fliken för det motsatta könet. Syftet med detta är att användarna ska 
kunna diskutera och ventilera med personer av samma kön om ämnen som kan vara 
mer eller mindre könsbundna. Inspiration till funktionen är hämtad från samtalsgrup-
per som finns för kvinnor på Behandlingsteamet i Norrköping. Genom applikationen 
får då även män ett sätt att kommunicera med personer av det egna könet. Ämnen 
att ta upp som kan vara könsbundna kan förslagsvis vara hur man resonerar kring sin 
fadersroll som alkoholist eller likande. 

Figur 19. Min profil
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Under varje inlägg finns det två ikoner, en med ett hjärta och en med en pratbubbla. 
Ikonen med hjärtat kan liknas vid funktionen för att “gilla” i andra sociala medier, 
så som exempelvis Facebook. Dock ansågs begreppet “gilla” vara svårt att använda i 
denna applikation då det får en motsägelsefull innebörd om användaren t.ex. “gillar” 
ett inlägg som handlar om något svårt eller jobbigt för avsändaren. Av denna anledn-
ing valdes istället ett enkelt hjärta för ikonen. Tanken är då att användaren själv kan 
bestämma hur denne vill uppfatta innebörden av funktionen. Det kan förslagsvis vara 
stötta, gilla, bry sig om, visa uppskattning etc. Ikonen med en pratbubbla syftar till 
att kommentera ett inlägg. Om användaren trycker på denna så kommer denne till en 
ny sida där det valda inlägget och skriva kommentarer visas. På sidan kan användaren 
sedan skriva en egen kommentar. 

Om användaren vill skriva ett eget inlägg trycker denne i skrivfältet under rubrik-
sidan. Då aktiveras tangentbordet och inlägget kan skrivas samt publiceras. Inlägg 
kan även skrivas ifrån min profil. 

Figur 20. Mikroblogg Figur 21. Kommentera
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Kalender

Menyvalet bredvid mikrobloggar är kalender 
(se figur 22). Här kan användaren översiktligt 
se vilka möten denne har planerat in och 
vilka dagar. En svart punkt markerar att det 
finns möte/möten planerade för datumet. 
Den svarta punkten byter färg till turkos 
vid vald dag i kalendern. Vid öppnande av 
kalendern är alltid dagens datum markerat. 
Användaren ändrar kalendermånad genom 
att dra kalendern till höger respektive vänster. 

Under kalendern listas de möten som är 
inplanerade för respektive dag. Liksom för 
kalendern under “Min profil” kan användaren 
även här komma direkt till sidan för organisa-
tionen eller mötesgruppen genom att trycka 
på raden för mötet då detta är en direktlänk. 

Sök möten

Till höger om mina sidor finns menyvalet 
möten. Här är tanken att användaren kan söka 
på och hitta alla mötesgrupper som finns 
registrerade i Sverige (se figur 23). Här skedde den största förändringen efter utvär-
deringen användbarhetstesterna. För det första byttes ikonen ut till pilar som pekar 
mot varandra, som tyder på en samlingspunkt, och namnet för funktionen byttes 
från Sök till Möten. Detta för att användaren lättare ska förstå att sökfunktionen bara 
gäller mötesgrupper och inte är en allmän sökfunktion för hela applikationen. De tre 
flikarna Öppna möten, Privata möten och Gruppmöten (se figur 12) togs bort och i stället 
listas alla typer av behandlingshem/mötesgrupper i alfabetisk ordning. Här kan nu 
användaren välja att söka via ort i sökfältet eller söka direkt via namnet på behan-
dlingshemmet eller mötesgruppen. Om användaren väljer att fylla i en ort i skrivfältet 
filtreras sökresultaten efter orten (se figur 24). Om användaren trycker på någon av 
mötesgrupperna i listan kommer denne till en sida för den valda mötesgruppen (se 
figur 25). Där återges allmän information om gruppen/organisationen samt kontak-
tuppgifter. Användaren kan även välja att se gruppens/organisationens mötestider 
och får då upp en ny sida där dessa listas (se figur 26). På sidan för mötestider kan 
användaren välja att se tider utifrån flikarna dag, vecka samt månad beroende på vilken 
vy som passar användaren bäst. Bredvid mötestiderna finns en knapp som innebär att 
mötestiden sparas i kalendern vid interaktion.  

Figur 22. Kalender
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Figur 23. Möten stastida Figur 12. Sök

Figur 24. Möten, filtrerat på Malmö Figur 25. Ringblomman
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Info

Under menyn info finner användaren allmän 
information om applikationen och hur den 
fungerar. 

5.4 Analys av resultat

I denna del analyseras resultatet utifrån de 
för projektet valda teoriområdena. 

Applikationens funktioner har hämtat inspi-
ration från olika behandlingsmodeller för 
alkoholberoende. KBT, som syftar till att 
förändra beteenden och tankemönster, har 
kombinerats med gruppbehandlingsme-
toden, där det finns en legitimerad “grup-
pledare” och gruppmedlemmarna stöttar 
varandra. I den här applikationen finns 
ingen “gruppledare” utan alla hjälper och 
stöttar varandra för att förändra beteenden 
och tankemönster. 

Den kort rådgivningsmodellens tre bas-
begrepp, återkoppling, rådgivning och 

målsättning, har även de bidragit med inspiration till applikationens funktion. An-
vändarna kan ge varandra återkoppling och rådgivning genom mikrobloggarna. 
Vidare används målsättning i form av att användaren kan sätta upp egna mål. Ett 
mål skulle förslagsvis kunna vara att gå på möten, och då kan applikationen hjälpa 
användaren att hitta, planera in och komma ihåg mötena. Mikrobloggarna kan även 
fungera som inspirationskälla för användaren genom förmedling av andra användares 
berättelser om hur de uppnådde sina mål.

Som den amerikanska studien i American Psychologist visade kan det vara svårt att nå 
uppsatta mål och undvika återfall om personen i fråga inte deltar på möten regelbun-
det. Med den framtagna applikationen kan användarna ta del av gemenskapen och få 
motivation till att leva ett nyktert liv även de gånger de inte kan delta på möten. Detta 
då de genom mikrobloggarna kan kommunicera med andra användare dygnet runt, 
oavsett var de befinner sig. 

Som nämnt tidigare finns det enligt Fogg (2003) två sorters övertygelse, övergripande 
respektive detaljerad (se avsnitt 2.4 Övertygande teknik). I den utvecklade applikationen 
är båda formerna av övertygelse implementerade. Det huvudsakliga syftet är att stötta 
användarna i att hålla sig nyktra och detta är då den övergripande övertygelsen som 
berör alla användare. Mötespåminnelserna är ett exempel på detaljerad övertygelse då 
de är personliga och mer specifika. 

Figur 26. Ringblommans mötestider.
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Då modellen över designprinciper för övertygande stödsystem är, enligt van Gemert-
Pijnen m.fl. (2013), ett värdefullt verktyg för att analysera och utvärdera den över-
tygande potentialen för mobila beteendeförändrade stödsystem har denna legat som 
grund för designresultatets analys. Resultatet av analysen redovisas i figur 27. 

Designprinciperna för den huvudsakliga uppgiften som fokuserar på att stödja 
genomförandet av användarens primära uppgift har använts genom att applikationen 
går att skräddarsy, begränsa, reducera och personifiera. Skräddarsy genom att an-
vändaren själv läggen in möten och ställer in inställningar etc. som passar denne. 
Begränsning uppnås genom valet vid registrering om användaren är man eller kvinna. 
Detta medför att användaren begränsas till specifika mikrobloggsgrupper av sitt eget 
kön. Reducering sker via filtrering i sökfunktionen för möten. Personifiering används 
genom att gestalta användaren för dennes profil. 

De designprinciper som används för att hjälpa användaren till att uppnå de mål 
denne har satt upp för användandet av applikationen är beröm, gilla, påminna samt 
social roll. Dessa principer används främst för användning av mikrobloggarna. 

Trovärdighet för systemet skapas dels genom det faktum att applikationen är “av” 
alkoholberoende “för” alkoholberoende. Detta gör även applikationen verkligets-
trogen. Genom att utveckla en applikation med en seriös tonalitet och design skapas 
ytterligare trovärdighet för systemet. 

DESIGNPRINCIPER 
FÖR ÖVERTYGANDE 

SYSTEMDESIGN

• Skräddarsy  
• Begränsa  
• Reducera  
• Egenkontroll 
• Simulation 
• Personifiering
• Repetition  

• Förslag  
• Beröm  
• Gilla  
• Påminna 
• Belöning 
• Likhet 
• Social roll 

• Ytans trovärdighet
• Auktoritet
• Tillförlitlighet
• Expertis
• Verklighetstrogen
• Kontrollerbarhet

• Social jämförelse
• Normativa influenser
• Social inlärning
• Igenkänning
• Sammarbete
• Socialt underlättande
• Utmaning

STÖD FÖR 
HUVUDSAKLIG 

UPPGIFT DIALOGSTÖD
SYSTEMETS

TROVÄRDIGHET SOCIALT STÖD

Figur 27. Designprinciper för övertygande systemdesign som använts i designfallet.
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Socialt stöd beskriver hur ett system kan designas så att det motiverar användare 
genom att utnyttja sociala influenser. Detta har bland annat använts för funktionerna 
att “gilla” och kommentera inlägg. Applikationen är dessutom socialt underlättande 
då den förmedlar kontakt med andra användare. 

6. Avslutning
Avslutningsvis presenteras slutsatser och diskussion rörande projektets resultat. Även 
validitet och generaliserbarhet för projektet diskuteras nedan. Slutsatsernas utgång-
spunkt är designfallets syftespreciserade designutmaningar. 

6.1 Slutsatser

Vilka behov, om ens några, finns det för mobilt stöd för nyktra alkoholister?

Resultatet av studien har visat är att det finns en avsaknad av en mobil tjänst som 
erbjuder användaren stöd till att hantera sitt alkoholberoende genom kommunika-
tion med andra användare. Vidare har studien klargjort att en övervägande majoritet 
främst finner stöd och motivation till ett nyktert liv genom gruppbehandling, så som 
gruppsamtal. Baserat på detta resultat från datainsamlingen finns det ett tänkbart be-
hov av att utveckla en mobil tjänst som bygger på att skapa ett likande stöd som det 
som ges vid gruppbehandling. Datainsamlingen visade även att det stöd som skapas i 
gruppbehandling bidrar till att förändra beteenden och tankemönster hos deltagarna. 
Detta genom att deltagarna delar med sig av egna erfarenheter och på så sätt mo-
tiverar varandra. Sett till detta skulle behovet kunna uppfyllas av en applikation som 
bygger på gruppens styrka. 
I enighet med det Essén (2003) skriver om internetbaserade självhjälpsgruppers 
positiva effekt och resultatet från datainsamlingen rörande gruppens positiva inver-
kan, kan det ytterligare konstateras att det finns en avsaknad och behov av ett mobilt 
stöd i dagsläget. Då användandet av smartphones ständigt ökar är det motiverat att 
utveckla ett mobilt stöd för självhjälpsgrupper i form av en applikation. Detta i och 
med att en applikation skulle vara än mer lättillgänglig än de grupper som är internet-
baserade. 

Hur kan ett sådant mobilt stöd utformas?

För att skapa ett mobilt stöd som bygger på gruppbehandlingens beteendeförän-
drande effekter skulle designprinciper för beteendeförändrande stödsystem kunna 
tillämpas. Baserat på designprinciperna skulle det mobila stödet tjäna till att forma, 
förändra eller förstärka attityder och/eller beteenden. 
Sett till datainsamlingen skulle det mobila stödet med fördel kunna utformas med 
ett tydligt syfte och användning. Tjänstens skulle vidare kunna tjäna till att erbjuda an-
vändaren ett lättillgängligt stöd dygnet runt. Tjänsten skulle då även fungera som ett 
komplement till gruppsamtal de dagar användaren inte deltar i möten. Tydlig använd-
ning av applikationen kan skapas genom att erbjuda få, men relevanta, funktioner. 
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Datainsamlingen visade att det finns ett krav från målgruppen på tydliga gränssnitt 
som underlättar applikationens användning. Detta krav kan förslagsvis uppnås genom 
tydliga rubriker och genvägar för navigation i applikationen. Vidare kan ett begränsat 
antal menyval, som snabbt kommunicerar dess funktion, öka applikationens klarhet 
sett till användning. 

Datainsamlingen visade att det finns en efterfrågan på lättillgängliga samtalsgrup-
per för män. Även detta är något som applikationen skulle kunna erbjuda i form av 
forum avsedda endast för män respektive kvinnor. Dessa forum representeras av 
mikrobloggarna i resultatet för detta designfall. 

6.2 Validitet och generaliserbarhet

Användningen av de metoder som nämns i avsnitt 4.9 Validering för att säkerställa 
projektets validitet bidrar till ökad trovärdighet för projektets resultat. Metodtrian-
gulering har använts genom att tillämpa olika metoder vid datainsamling, så som 
observation, ljudupptagning, transkribering samt anteckningar vid utförda intervjuer. 
Vid användbarhetstester användes observation, intervju och anteckningar för att 
säkerställa att all viktig data samlades in. 

Projektets validitet stärks ytterligare då analystriangulering har tillämpats. Detta dels 
genom att två personer utfört studien, samt att dessa två deltagare haft olika bakgr-
und och erfarenheter inom grafisk design. Att det är två författare bakom studien 
bidrar vidare till att arbetet granskas mer kritiskt än om en person utför arbetet på 
egen hand. 

Triangulering av källor har använts genom att flera källor för samma eller liknande te-
ori har behandlats. För exempelvis personor togs både Goodwins och Saffers teorier 
i beaktning. Gällande personor ansågs denna metod extra viktig då dessa ligger till 
grund för stora delar av designarbetet. 

Utvärdering i form av användbarhetstester bidrar vidare till att säkerställa projektets 
validitet då dessa visat sig vara användbara för att snabbt identifiera designproblem. 
För att ytterligare stärka validiteten kunde fler utvärderingar gjorts. Utvärderingar 
med den tilltänkta målgruppen hade dessutom kunnat tjäna till ökad tillförlitlighet. 
De personer som utförde användbarhetstesterna ingick inte i den tilltänkta målgrup-
pen för applikationen. Detta kan ha haft betydelse för resultatet men bedömdes ändå 
vara motiverat då testerna endast tjänade till att undersöka huruvida prototypen var 
lätt att förstå och använda. 

I denna studie behandlas fenomenet beroende som i sig inte är kopplat till endast 
alkoholberoende. Därför skulle denna studie kunna anses vara generaliserbar då 
resultatet i stora drag kan appliceras på andra typer av beroenden, exempelvis narko-
tika- eller spelberoende.



6.3 Diskussion

Resultatets validitet och det faktiska behovet av ett mobilt stöd för personer med 
alkoholberoende kan diskuteras sett till att endast en av fem intervjurespondenter 
faktiskt använde en smartphone. Detta var inte det mest optimala utgångsläget för 
att kunna identifiera ett behovet av ett mobilt stöd. Men då det var svårt att överhu-
vudtaget komma i kontakt med personer som genomgår någon form av behandling 
för alkoholberoende och få vidare dessa att ställa upp på intervjuer för datainsamling 
ansågs det ändå vara bättre att intervjua personer som inte hade en smartphone än 
inga alls. 

Trots att övertygande teknik utgår och fokuserar på interaktionen mellan människa 
och dator, inte datormedierad kommunikation, var teorin användbar för designfallet 
då grundläggande principer för tekniken ändå kunde implementeras i applikationen. 
I motsats till Foggs teorier skapades dock en tjänst som uppmanar användaren till att 
interagera genom produkten snarare än med den. 

6.4. Förslag till fortsatt forskning

Studiens datainsamling har baserats på intervjuer med alkoholberoende som genom-
går eller genomgått någon form av behandling. Förslag på fortsatt forskning skulle 
därför kunna vara att undersöka om behovet överensstämmer för alkoholberoende 
som inte har genomgått någon behandling. 

Vidare skulle fortsatt forskning kunna innebära att undersöka möjligheten och be-
hovet av att förena en mobil applikation med en webbplats. Möjligheten till att förena 
en mobilapplikation, som tjänar till att vara ett stöd för alkoholberoende, med en 
specifik organisation eller verksamhet, skulle även det kunna vara ett möjligt ämne 
för fortsatt forskning.

45



Referenser
Användbarhet (2011) Vad är användbarhet? - Användbarhet i praktiken - Wikiboken [Elek-
tronisk] Tillgänglig: <http://anvandbarhet.se/bok:vad_ar_anvandbarhet> [2013-06-
09]

Essén, Charlotte (2003). Samtal i självhjälpsgrupp: få kraft och stöd av andra i samma situa-
tion. Stockholm: Wahlström & 
Widstrand

Fogg, B. J. (2003). Persuasive technology: using computers to change what we think and do. San 
Francisco, Calif.: Morgan Kaufmann 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). [Elekt-
ronisk] Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 
<http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf> [2013-05-05]

Goodwin, Kim (2009). Designing for the digital age: how to create human-centered products and 
services. Indianapolis, IN: Wiley Pub.
    
Gorski, Terence T. & Miller, Merlene (2004). Vid sunda vätskor: handbok i återfallspreven-
tion vid kemiskt beroende. 3. uppl. Johanneshov: Larson

Hendler, J., Shadbolt, N., Hall, W., Berners-Lee, T., Weitzner, D. (2008). Web science: 
an interdisciplinary approach to understanding the web. Communications of  the ACM, 
51(7), ss. 60-69.

ISO (2013). ISO - International Organization for Standardization [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.iso.org/iso/home.html> [2013-06-09]

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. 
Lund: Studentlitteratur

Langrial, Sitwat (2012). From Digital Interventions to Behavior Change Support 
Systems: Understanding Persuasive Systems’ Development and Evalution Process. 
Department of  Information Processing Science, University of  Oulu, Finland.

McKay, J R m.fl. (1994), Treatment goals, continuity of  care and outcome in a day 
hospital substance abuse rehabilitation program. American Journal of  Psychiatry 151(2), 
ss. 254-259.

Molich, Rolf  (2002). Webbdesign med fokus på användbarhet. Lund: Studentlitteratur

Oinas-Kukkonen, Harri (2010). Behavior Change Support Systems: The Next Fron-
tier for Web Science. Web Science Conf. Raleigh, NC, USA. April 26-27, 2010.



Phone Scoop (2013). Smartphone definition (Phone Scoop) [Elektronisk] Tillgänglig:
<http://www.phonescoop.com/glossary/term.php?gid=131> [2013-05-21]

Raven, M. E., & Flanders, A. (1996). Using Contextual Inquiry To Learn About Your 
Audiences. SIGDOC Asterisk J. Comput. Doc. 20(1), ss. 1-13. 

Saffer, Dan (2007). Designing for interaction: creating smart applications and clever devices. 
Berkeley Calif.: New Riders

Saffer, Dan (2010). Designing for interaction: creating innovative applications and devices. 2. ed. 
Berkeley Calif.: New Riders Pub

Santai (2005). ISO 9241-11, standarden för användbarhet [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm> [2013-06-09]

Sternebring, Bengt (1997). De fyra första dagarna: alkoholabstinensen. 1. uppl Helsingborg: 
Rhône-Poulenc Rorer

Sternebring, Bengt (2012). Alkoholberoende: diagnos, komplikationer och behandling. 1. uppl. 
Stockholm: Liber

Tidwell, Jenifer (2010). Designing interfaces. 2nd ed. Sebastopol, CA: O’Reilly

Van Gemert-Pijnen, J.,  Reitberger, W., Langrial, S., Ploderer, B., and Oinas-Kuk-
konen, H. (2013). Expanding the Research Area of  Behaviour Change Support Sys-
tems. First International Workshop on Behavior Change Support Systems (BCSS 2013).

Vårdguiden (2013). Alkoholberoende (alkoholism) - Sjukdomar och besvär - vårdguiden.se [Ele-
ktronisk] Tillgänglig: <http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/
Sjukdomar-och-besvar/Alkoholberoende/> [2013-04-12] 

Warfel, Todd Zaki (2009). Prototyping: a practitioner’s guide. Brooklyn, N.Y.: Rosenfeld 
Media



BAKGRUND
 1. Hur ser en vanlig vardag ut för dig? (Jobbtider, rutiner etc.)
 2. På vilket sätt skiljer sig en helgdag från en vardag för dig?
 3. Har du några specifika intressen?
 4. Känner du dig ofta stressad? (ja - gå till fråga 6, nej - gå till fråga 7)
 5. Vad gör dig i så fall stressad?
 6. Hur ser din livssituation ut? Singel, sambo, särbo, gift, skild, barn, barnbarn etc?
 7. Vad motiverar dig till att leva ett nyktert liv?
 8. Hur teknisk skulle du anse dig vara på en skala på 1–5? 
 (1 = inga tekniska kunskaper, 5 = mycket goda tekniska kunskaper)

SMARTPHONES
 9. Litar du på internet och den mobila tekniken som finns idag? T.ex att personliga uppgifter inte   
 sprids osv. 
 (ja - gå till fråga 11, nej - gå till fråga 10)

 10. Varför litar du inte på internet eller den mobila tekniken?
 
 11. Har du en mobiltelefon? (ja - gå till fråga 12, nej - gå till fråga 20)

 12. Är din mobil en smartphone? Dvs. iPhone, Android eller liknande? 
 (ja - gå till fråga 13, nej - gå till fråga 17)

 13. Använder du appar?
 14. Vilka appar använder du mest? Varför?
 15. Använder du någon app som är relaterad till alkohol? Vilken/vilka i så fall?
 16. Använder du någon app som fungerar interaktivt på det sättet att den påverkar dig eller ger dig  
 tips? T.ex en träningsapp som peppar dig att träna eller liknande?

 17. Har du tillgång till din mobil dygnet runt?
 18. Har du med dig din mobiltelefon var du än går?
 19. Vad använder du främst din mobiltelefon till?
 20. Skulle du eller har du tänkt att skaffa dig en smartphone? Varför/varför inte?

Bilaga 1
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 21. Använder du appar på något annat sätt än i mobilen? T.ex på en läsplatta, Ipad, eller liknande? 
 (ja - gå till fråga 22, nej - gå till fråga 25)
  
 22. Vilka appar använder du mest? Varför?
 23. Använder du någon app som är relaterad till alkohol?
 24. Använder du någon app som fungerar interaktivt på det sättet att den påverkar dig eller ger dig  
 tips? T.ex en träningsapp som peppar dig att träna eller liknande?

ABSTINENS
 25. Beskriv vad alkoholabstinens innebär för dig?
 26. Hur hanterar du abstinens? Beskriv.
 27. Har du någon rutin du följer när du känner abstinens efter alkohol? Vad i så fall?
 28. När brukar abstinensen för dig vara som värst? 
 29. Är det något specifikt som ofta triggar igång abstinensen? Vad i så fall?
 30. Är det någon period på året som du skulle kalla jobbigare abstinensmässigt, än andra? Varför?

BEHANDLING 

 31. Vilka behandlingsmodeller har du provat?
 32. Vad har du gillat med dem? Varför?
 33. Vad har du inte gillat med dem? Varför?
 34. Är det något du saknar i behandlingsmodellerna som finns idag, det vill säga de du provat?
 35. Föredrar du individuell- eller gruppbehandling? Varför?
 36. Tycker du att det finns något lättillgängligt stöd som du kan använda när det känns extra 
 jobbigt idag? Vad är det stödet i så fall?
 37. Finns det något stöd som du saknar/önskar fanns?
 38. Är det något befintligt stöd som du skulle vilja ha enklare och mer tillgång till?
 39. Om du skulle ge oss tips på vad som verkligen borde finnas med i en app som syftar till att ge   
 stöd och motivation till ett nyktert liv, vad skulle det då vara? 
 40. Är det några böcker, hemsidor eller liknande som du tycker att vi borde läsa/kolla upp?
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50

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondet 5

BAKGRUND

Hur ser en vanlig 
vardag ut för dig? 
(Jobbtider, rutiner etc.)

Idag ganska normal 
vardag. Morgonstunden 
är viktig. Går ofta till 
behandlingsteamet och 
ibland AA-möten. 

Går upp tidigt och 
försöker gymma 3-4 ggr 
i veckan. Pensionär men 
jobbar lite extra ibland. 

Förmiddagarna spen-
deras på behandling-
steamet i Norrköping. 
Efter det umgås han 
med sin flickvän och gör 
utflykter. 

Är på behandlingsteamet 
mellan 08:30-11:00. Sen 
är hon mest hemma. 

Viktigt med frukost, sen 
fyller hon dagen med 
det hon vill. På Stegen 
onsdagar samt fredagar. 

På vilket sätt skiljer 
sig en helgdag från en 
vardag för dig?

Skiljer sig på så sätt 
att särbon jobbar så 
på helgerna har de tid 
tillsammans. 

Helgen skiljer sig inte 
speciellt mycket från en 
vardag. 

Inte någon större 
skillnad. Försöker att ha 
fredags- och lördagsmys 
och liknande. 

Barnvakt varannan helg 
åt sina barnbarn. Träffar 
sin svägerska, oftast på 
fredagar. 

Liknar varandra väldigt 
mycket. Är pensionär.

Har du några specifika 
intressen?

Musik och teater. Båt som han pysslar med. Läsa böcker och vara ute 
i naturen. 

Träffar sin granne, åker på 
utflykter och går i affärer. 

Simma, promenera, 
läsa, baka, vara med 
barnbarnen. 

Känner du dig ofta 
stressad? (ja - gå till 
fråga 6, nej - gå till 
fråga 7)

Nej, har lärt sig att 
prioritera och att ha 
tålamod. 

Nej, lever ett stressfritt 
liv men vill gärna vara 
organiserad och planera 
sin dag. 

NEJ Nej, men folk säger ofta 
att hon upplevs som 
stressad. Ser sig själv mer 
som en “snabb” person. 

Inte stressad, men var 
ofta det när hon inte var 
nykter. 

Vad gör dig i så fall 
stressad?

- - Kan bli stressad när han 
och hans flickvän inte 
förstår varandra men det 
är inget som är kopplat 
till missbruket. 

- Abstinensen gjorde 
henne stressad, likaså 
ångesten över att hon 
drack fast hon visste att 
hon drack för mycket. 

Hur ser din livssitua-
tion ut? Singel, sambo, 
särbo, gift, skild, barn, 
barnbarn etc?

Särbo. Två barn med olika 
mammor. Ingen kontakt 
med dottern. 

Gift. Barn. Inga barnbarn. Särbo. Skild. Tre barn. Två 
barnbarn. Påbörjat nytt 
förhållande. 

Gift. Barn och barnbarn. 

Vad motiverar dig till 
att leva ett nyktert liv?

Att faktiskt kunna leva 
sitt liv. 

Att ett onyktert liv helt 
enkelt inte fungerade. 

Att ALLT blir så mycket 
bättre och enklare när 
han är nykter.

Livet. Att hon lever och 
har kvar sina barn. 

Att hon mår så mycket 
bättre nu. 

Hur teknisk skulle du 
anse dig vara på en 
skala på 1–5? (1 = 
inga tekniska kunska-
per, 5 = mycket goda 
tekniska kunskaper)

1 5 2 1 2

SMARTPHONES

Litar du på internet och 
den mobila tekniken 
som finns idag? T.ex att 
personliga uppgifter 
inte sprids osv.
(ja - gå till fråga 11, nej 
- gå till fråga 10)

Litar inte på internet. Litar relativt mycket på 
internet. Men är försiktig 
så att han inte utsätts för 
bedrägeri eller liknande. 

Nej, inte innerst inne. 
Tillhör en generation som 
tror att det tredje värld-
skriget ska starta om han 
trycker på fel knapp på 
tangentbordet. 

Litar på internet men 
tycker att det är lite 
läskigt att man kan få 
fram så mycket informa-
tion om personer man 
söker på. 

Ja till stort sett men vå-
gar inte betala räkningar 
över nätet. 
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Varför litar du inte 
på internet eller den 
mobila tekniken?

Känner sig osäker då han 
allmänt är misstänksam 
mot nya saker. 

Av försiktighet. Av försiktighet. - -

Har du en mobiltele-
fon? (ja - gå till fråga 
12, nej - gå till fråga 
20)

JA JA JA JA JA

Är din mobil en smart-
phone? Dvs. iPhone, 
Android eller liknande?
(ja - gå till fråga 13, nej 
- gå till fråga 17)

NEJ JA NEJ NEJ NEJ

Använder du appar? - JA - - -

Vilka appar använder 
du mest? Varför?

- Använder mest ap-
par som underlättar 
vardagen. 

- - -

Använder du någon 
app som är relaterad 
till alkohol? Vilken/
vilka i så fall?

- NEJ - - -

Använder du någon 
app som fungerar in-
teraktivt på det sättet 
att den påverkar dig 
eller ger dig tips?
T .ex en träningsapp 
som peppar dig att 
träna eller liknande?

- NEJ - - -

Har du tillgång till din 
mobil dygnet runt?

JA JA JA JA JA

Har du med dig din 
mobiltelefon var du 
än går?

JA JA, dels då han ibland 
fungerar som jourtelefon 
för vissa kunder. 

JA JA, fast valde under en 
semester nu senast att 
lämna telefonen hemma 
för att få vara ifred och 
faktiskt ha semester utan 
att telefonen ringer. 

JA

Vad använder du 
främst din mobiltele-
fon till?

Ringer och sms:ar Ringa, sms:a, surfa och 
använda appar.

Ringer och sms:ar Ringer och sms:ar Ringer och sms:ar
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Skulle du eller har du 
tänkt att skaffa dig en 
smartphone? Varför/
varför inte?

Ja, absolut. Han skulle 
kunna ärva en av sin son. 

- Ja, dels för att han skulle 
vilja ha en bra kamera 
funktion i sin telefon. 

Skulle kunna tänka sig 
att skaffa en smartphone 
men än så länge räcker 
det med en “vanlig”. 

Ja  men det är inget 
måste eller ett behov. 

Använder du appar på 
något annat sätt än i 
mobilen? T.ex på en 
läsplatta, Ipad, eller 
liknande? (ja - gå till 
fråga 22, nej - gå till 
fråga 25)

NEJ JA NEJ NEJ NEJ

 Vilka appar använder 
du mest? Varför?

- Likande som för 
telefonen. 

- - -

Använder du någon 
app som är relaterad 
till alkohol?

- NEJ - - -

Använder du någon 
app som fungerar in-
teraktivt på det sättet 
att den påverkar dig 
eller ger dig tips?
T .ex en träningsapp 
som peppar dig att 
träna eller liknande?

- NEJ - - -

ABSTINENS

Beskriv vad alkoholab-
stinens innebär för dig?

Ångest. Kan vara synligt, 
fysiskt och psykiskt. 
Idag upplever han bara 
känslomässiga återfall. 

Har aldrig upplevt 
abstinens på det sättet 
att han mår fysiskt och 
psykiskt dåligt. Drack för 
att koppla av efter jobbet 
men kände aldrig ett sug 
att dricka dagen efter. 

Abstinens är att vara 
riktigt dålig och sjuk rent 
fysiskt. En brist på, och 
längtan efter,  kemikalier. 

Upplevde egentligen 
aldrig någon riktigt ab-
stinens då hon gick och 
smuttade hela dagarna 
utan uppehåll. 

Ångest. 

Hur hanterar du ab-
stinens/känslomässiga 
återfall?

Stannar upp och 
funderar eller pratar om 
det. Måste tänka till och 
lugna ner sig. Kan hända 
flera gånger om dagen. 

- Genom att gå på 
12-stegmöten och 
genom att medvetet välja 
bort tankar på droger. 

Har svårt att han-
tera motgångar och 
tråkigheter och det är 
egentligen kopplade 
till sådanna situationer 
som hon får ett sug av 
att dricka alkohol för att 
hantera situationen. Lära 
sig att tänka rätt istället. 

Alkohol finns inte ens 
kvar i hennes tankemön-
ster så det är inget 
problem längre. 

Har du någon rutin du 
följer när du känner 
abstinens efter alko-
hol? Vad i så fall?

Samma som ovan. - Ändra sitt tankemönster. - -
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Är det något specifikt 
som ofta triggar 
igång abstinensen/
känslomässiga åter-
fallen? Vad i så fall?

NEJ - - Ja, tråkigheter och mot-
gångar som nämt ovan. 

Minnen och plaster, men 
inte på ett sätt så att 
det blir ett problem. Det 
påminner henne snarare 
bara. 

Är det någon period på 
året som du skulle kalla 
jobbigare abstinens-
mässigt, än andra? 
Varför?

De känslomässiga åter-
fallen kan dyka upp när 
som helst, det är inget 
som är kopplat till någon 
speciell period på året. 

- - - -

BEHANDLING

Vilka behandlingsmod-
eller har du provat?

Behandligshem, TA-
terapi, gruppterapi, AA, 
Stegen.

Enskilda samtal 1-2 år, 
sedan gruppsamtal på 
Stegen. 

AA/NA, Minnesota-
modellen, KBT, P34, 
Behandligshem. 

Behandlingshem, Ellen, 
Klara, MEA - med eget 
ansvar,  behandlig-
steamet. 

Stegen hos behandling-
steamet och kvin-
nogrupp. 

Vad har du gillat med 
dem? Varför?

Att man delar med 
varandra. 

Gruppens styrka är 
oslagbar! Sen att det är 
en väldigt äkta och ärlig 
stämning.

Självhjälpsgrupper är 
ett fantastiskt redskap!  
AA/NA har varit av 
avgörande betydelse för 
honom. 

Att man får lära  känna 
sig själv. Samtalsterapi 
har fått henne att öppna 
sig och prata om sina 
känslor. Har gillar grup-
per för endast kvinnor 
mest. 

Att de i gruppen alltid har 
så roligt tillsammans! 

Vad har du inte gillat 
med dem? Varför?

- Att alla passar faktiskt 
inte i grupper. 

Att om du faller tillbaka 
i missbruket så släpper 
deltagarna (AA) dig som 
en het potatis. 

Att hon inte får fortsätta i 
vissa grupper pga. regler 
etc. 

-

Är det något du saknar 
i behandlingsmodel-
lerna som finns idag, 
det vill säga de du 
provat?

NEJ Saknar en killgrupp där 
bara män får närvara. 
Finns motsvarande för 
kvinnor. 

NEJ NEJ NEJ

Föredrar du individuell- 
eller gruppbehandling? 
Varför?

Grupp. Är även engag-
erad i att sprida sin mo-
tivation och inspiration 
vidare och åker runt och 
berättar om sin historia. 

Grupp, det är den enda 
som gjort skillnad i hans 
inställning till nykterhet. 

Grupp. Grupp, helst kvinnor-
grupper . 

Grupp, det är så bra sam-
manhållning i gruppen.

Tycker du att det finns 
något lättillgängligt 
stöd som du kan 
använda när det känns 
extra jobbigt idag?
Vad är det stödet i så 
fall?

- - Nej. Många självhjälps-
grupper finns på nätet 
men är svåra att an-
vända. Dåliga gränssnitt 
och svårt att orientera sig 
på sidorna. 

Ja, hon kan ringa till de 
som arbetar på Ellen och 
även komma dit på jour-
plats om det är kritiskt. 

Ringer till någon på be-
handlingsteamet om det 
skulle bli riktigt jobbigt 
och hon behöver stöd. 

Finns det något stöd 
som du saknar/önskar 
fanns?

- Ja, killgrupp. Ett stöd som binder sam-
man en webbsida med 
en app. 

- -
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Är det något befintligt 
stöd som du skulle vilja 
ha enklare och mer 
tillgång till?

- - Ja, de självhjälpsgrupper 
som nämns ovan. 

Nej, men hon förstår 
inte var andra som inte 
gått på Ellen har för 
möjligheter till kontakt 
och hjälp när det är 
riktigt kritiskt. Och kanske 
något motsvarande Ellen 
fast för män. 

-

Om du skulle ge oss 
tips på vad som verkli-
gen borde finnas med 
i en app som syftar till 
att ge stöd och
motivation till ett 
nyktert liv, vad skulle 
det då vara?

Kanske basera appen 
på de 12-stegen (AA). 
Sen inte göra något 
som tvingar användaren 
till att göra något. Det 
viktigaste i AA är viljan 
att bli nykter, inspireras 
av det är ett tips. 

Viktigt att göra en 
app personlig och 
som “utvärderar” sin 
användare. 

En app som är lättill-
gänglig och lätt att förstå 
och som vidare tjänar 
ett syfte. 

Nummer till jourkon-
takter. 

Någon funktion som visar 
vart man kan vända sig 
om man vill söka hjälp. 

Är det några böcker, 
hemsidor eller 
liknande som du tycker 
att vi borde läsa/kolla 
upp?

- Läsa“Elefanten i vardag-
srummet”. 

Läs på om Ellen och vad 
de gör och hur de verkar. 

Borde intervjua Kicka på 
behandlingsteamet. 
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Eva är född och uppvuxen i Malmö. I slutet av 70-talet gifte hon sig, då 22 år gam-
mal, och inom fyra år hade hon fött två barn. Lagom till att barnen började på dagis 
började Eva att jobba som receptionist på ett hotell i centrala Malmö där hon blev 
kvar under många år.
 
För sju år sedan skiljde sig Eva och hennes man. Eva hade inte tidigare haft några di-
rekta problem med alkoholen, men under skilsmässan blev det snabbt hennes främsta 
sätt för att hantera sina känslor som var kopplade till skilsmässan. Det var få kvällar 
i veckan som Eva gick till sängs nykter och hon dök upp på jobbet i allt sämre skick. 
Situationen blev ohållbar enligt Evas arbetsgivare och trots löften från Eva om att dra 
ner på alkoholen så skedde ingen förbättring. Hennes drickande ledde därför till att 
hon blev uppsagd och tvungen att börja leva på socialbidrag. När Eva inte hade något 
jobb att gå till längre slutade Eva att skilja på vardag och helgdag och konsumerade 
alkohol den största delen av hennes vakna timmar. Evas hälsa försämrades allt mer 
med tiden. När Evas barn en dag hittade henne halvt medvetslös i sin lägenhet slog 
de larm och skjutsade henne till avgiftningsenheten på Malmös akademiska sjukhus. 
Efter den incidenten valde Eva att skriva in sig på ett behandlingshem för kvinnor i 
Staffanstorp där hon blev kvar i 20 månader. När Eva lämnat behandlingshemmet i 
Staffanstorp började hon direkt att gå på AA-möten och speciella kvinnogrupper för 
alkoholberoende. Under de senaste fem åren har hon haft ett “vått” återfall men har 

EVA, 56 ÅR
SOFIELUND, MALMÖ
SKILD, NUVARANDE SÄRBO
TVÅ BARN

PRIMÄRPERSONA
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i övrigt varit nykter. Trots AA-mötena och kvinnogrupperna kan hon känna att hon 
saknar något lättillgängligt stöd när hon är ensam. Även om Eva idag inte har någon 
längtan efter alkoholen kan hon ändå stundtals få känslomässiga återfall kopplat till 
vissa stunder eller minnen. För att hantera de känslomässiga återfallen brukar Eva 
vilja prata av sig om hur hon känner när hon upplever dem och de gör hon vanligtvis 
i sin kvinnogrupp. Dock kan hon ibland känna att grupperna är lite otillgängliga när 
hon vill få prata av sig ”här och nu”.

Eva är idag deltidspensionär och jobbar några timmar i veckan som expeditionsas-
sistent på Sankt Pauli gymnasiet i Malmö. För två år sedan hittade hon kärleken igen 
och lever idag i ett lyckligt särboförhållande. Eva gick ett flertal datorkurser under sin 
tid som receptionist på hotellet i Malmö och har genom åren skapat sig ett intresse 
för datorer och teknik. Hon har idag en nyanskaffad smartphone som hon sakta men 
säkert börjar förstå och använda för att göra andra saker än att ringa och skicka med-
delanden. Dock känner sig Eva lite skeptiskt till den snabba utvecklingen av tekniken 
och hur säkert det är att lämna ut privata uppgifter. Därför undersöker hon och läser 
på om saker som är kopplade till mobilen och internet väldigt noga innan hon fattar 
några beslut eller skapar konton etc.

Behov: 

• Lättillgängligt stöd dygnet runt
• Ett mobilt stöd som är enkelt att ha 
med sig
• Ett lättanvänt stöd med ett tydligt 
gränssnitt

Mål:

• Att få liknande motivation till att leva 
nyktert som hon får genom gruppsamtal
• Få styrka till att kunna hantera 
känslomässiga återfall 
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Robin har sedan fyra år tillbaka jobbat på en eventbyrå. Han är projektledare på by-
rån och jobbet går ut på att samordna fester och olika event åt kunder. Många gånger 
innebär jobbet att han deltar under festerna och eventen för att representera både 
byrån och kunden, och för att se till så att allt flyter på som planerat. I samband med 
detta är Robin ofta i kontakt med alkohol och det tillhör vanligheten att han kon-
sumerar någon form av alkohol under kvällarna. Den ständiga alkoholkonsumtionen 
under arbetskvällar övergick snabbt till en daglig rutin. Detta innebar att Robin även 
började konsumera allt mer alkohol lediga kvällar i hemmet. Till en början kunde 
Robin nöja sig med ett glas vin till maten eller en öl till fotbollsmatchen på TV med 
detta övergick snabbt till större mängder alkohol om dagen. Vissa kvällar kunde 
Robin komma på sig själv med att han hade druckit en flaska vin helt ensam trots att 
han skulle upp och jobba dagen efter.
 
Robins första kontakt med alkohol skedde i tidiga tonåren när han och kompisarna 
började dricka öl på lördagskvällarna. Robin kunde under många år skilja på vardag 
och helg och drack endast vid tillfällen som var kopplade till ledighet och fest. När 
dessa inträffade drack han dock desto mer och gick sällan ut på krogen nykter. Detta 
då han ansåg sig “fungera” bättre på alkohol rent socialt och att han blev en roligare 
person att vara med när han var alkoholpåverkad. Robin har alkoholism i släkten och 
hans morfar dog av skrumplever till följd av många års alkoholmissbruk. Det var 

ROBIN, 32 ÅR
BROMMA, STOCKHOLM
SAMBO
INGA BARN
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först när Robins flickvän hotade med att lämnade honom som han kom till insikt 
med sina alkoholproblem. Robin försökte till en början att hantera sitt alkoholmiss-
bruk på egen hand men insåg snabbt att han var i behov av professionell hjälp. Förra 
hösten tog Robin därför semester i fem veckor för att delta i ett behandlingsprogram 
på heltid för sitt alkoholberoende. Han valde att ta semester och inte sjukskriva sig 
då han inte ville att någon på jobbet ska känna till hans problem. Han fullföljde 
behandlingen med goda resultat. Efter det intensiva fem-veckorsprogrammet fort-
satte gruppen att ses kontinuerligt. Det blev dock svårt för Robin att kombinera jobb, 
privatliv och gruppmöten så för tillfället har han tagit en paus ifrån gruppmötena. 
Då han arbetar obekväma tider och reser mycket med jobbet försöker han istället på 
egen hand hantera sitt missbruk med de erfarenheter han fick under intensivbehan-
dlingen. Och även om han har lärt sig många knep för att tänka rätt när det känns 
tungt och de känslomässiga återfallen kommer över honom kan han ändå sakna att 
få dela med sig av det han känner med någon som vet hur det är att vara alkoholber-
oende nu när han inte går på gruppmöten lika frekvent.

Behov: 

• Lättillgängligt stöd dygnet runt
• Ett stöd som håller honom anonym
• Ett stöd som går att anpassa efter hans 
egna preferenser

Mål:

• Att få liknande motivation till att leva 
nyktert som han får genom gruppbehan-
dligen
• Få styrka till att kunna hantera 
känslomässiga återfall 

4(4)



Bilaga 4

1(4)



2(4)



3(4)



4(4)



Testdeltagare 1

Första mötet med applikationen och startsidan

• Skulle inte skapa konto direkt utan skulle nog kika runt lite på applikationen 
för att se vad den egentligen innehåller. 

• Kollade först på menyn längst ner och fastnade för tips i den menyn. Tror att 
detta skulle vara det första man klickar sig fram till och läser.  

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Klickar direkt på ikonen för mikroblogg i menyraden längst ner. Förstår att 
det är bloggen. 

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Klicka på hjärtat för att visa stöd/uppskattning för ett inlägg då hjärtat kan 
ses som en funktion för att “gilla” något.

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Väljer att trycka på pratbubblan för att kommentera.

Upg. 4. Skapa konto

• Går in på mina sidor för att skapa konto, men tycker att det borde heta 
“start” eller “hem” eller liknande för att bli ännu tydligare.

• Klickar på skapa konto-knappen väl inne på mina sidor. 

• Fyller i alla uppgifter som krävs och tycker att det är bra att man inte be-
höver gå in på sin mail och godkänna registreringen via någon länk utan att 
man kan sätta igång och använda appen direkt. 

• Godkänner villkoren, läser inte så noga. 

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Klickar på sök för att söka möten i Malmö. Skulle kollat kalendern om inte 
sök var rätt.  

• Klickar på M:et direkt i listan och ser att det inte funkade. 

• Skriver Malmö i sökfältet i stället.

• Klickar på Ringblomman, förstår att den är klickbar pga. pilen ute i sidan.

Bilaga 5
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Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Klickar på lägg till för att lägga till ett möte i kalendern, men tyckte att det 
var lite otydligt vart det lades till. Tycker att det borde stå lägg till i kalendern i 
stället kanske?

Övriga kommentarer om användningen.

• Hittar snabbt runt i applikationen nu, till olika bloggar och sidor. 

• Mina sidor ska vara mitt i menyn eller längst ut till vänster. 

• Menyn är lätt att förstå och lära sig. Tydliga ikoner. 

• Förstår inte hur man skriver egna inlägg i bloggarna. 

• Tycker att det borde heta killbloggAR i stället för killbloggen så att det är 
tydligare att det är ett slags forum där många kan skriva och inte bara en enda 
kille som bloggar.

Testdeltagare 2

Första mötet med applikationen och startsidan

• Skulle förmodligen börja med att skapa ett konto. Förstår inte att man an-
vända applikationen utan vara inloggad. 

Upg. 4. Skapa konto

• Lätt att förstå hur man skapar konto i alla fall. 

• Fyller i och accepterar villkor, men tycker att användarvillkoren borde ra-
das upp tydligare. Förstår inte att användarvillkoren är just det som står i 
dialogrutan som dyker upp utan tror att man måste klicka någonstans för att 
läsa den fullständiga versionen av villkoren.

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Trycker direkt på ikonen för mikrobloggen för att läsa blogginlägg. 

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Förstår att hjärtat är för att visa uppskattning. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Förstår att pratbubblan är för att kommentera.
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Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Osäker på var man ska gå för att hitta möten. Antingen sök eller kalender. 
Klickar på kalender och konstaterar att det verkar vara den privata kalendern 
där man lägger in sina egna saker så han går till sök.

• Kollar igenom listan och klickar på M för att komma till möten i Malmö. Ser 
att det är fel, använder sökfältet där längst upp i stället och söker på Malmö 
där. 

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Förstår att det finns mer om Ringblomman på grund av pilen ute i sidan och 
klickar där. 

• Hittar ett möte som passar klickar på lägg till. 

• Förstår att det mötet då läggs till i den privata kalendern. 

Övriga kommentarer om användningen.

• Behöver tydligare användarvillkor. 

• Flikarna mellan bloggarna var otydliga, förstod inte att den allmänna 
bloggen redan var markerad. 

• De andra flikarna sticker ut för mycket. 

• BloggEN låter som att bara en person skriver där och inte det framgår inte 
att alla kan skriva. 

• Loggar inte ut, lämnar genom att trycka på telefonens hemknapp.

Testdeltagare 3

Första mötet med applikationen och startsidan

• Startar applikationen och vill skapa ett konto direkt. 

• Förstår inte varför de andra flikarna är tryckbara om hon inte är inloggad. 

Upg. 4. Skapa konto

• Klickar på Skapa konto.

• Fyller i allt som behövs och går vidare.
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• Läser knappt användarvillkoren, trycker acceptera direkt.

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Klickar på mikroblogg i den nedre menyn  för att läsa blogginlägg. 

• Scrollar lite där och vill titta på tjejbloggen för att se vad det är.

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Klickar på hjärtat för att stötta personen. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Väljer pratbubblan för att skriva en kommentar, förstår hon att det är prat-
bubblan pratbubblan står för. 

• Skriver sin kommentar och klickar kommentera.

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Går in på sök på för att hitta öppna möten i Malmö. 

• Skriver direkt Malmö uppe i sökfältet. 

• Vill veta mer om Ringblomman och trycker på den. Känner att pilen ute i 
sidan kan leda till mer info.

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Klickar på lägg till för att planera in möten i kalendern.

Övriga kommentarer om användningen.

• Lämnar genom att logga ut, om det finns tid. Annars bara genom att stänga 
ner applikationen.

Testdeltagare 4

Första mötet med applikationen och startsidan

• Ser först logga in och vill då skapa ett konto direkt utan att titta runt i app-
likationen.

Upg. 4. Skapa konto

• Läser allt på sidan men vill först klicka i kvinna och fyller sen i resten av 
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fälten.

• Läser användarvillkoren och accepterar. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Ovan vid iPhone och förstår inte att den vanliga menyn ligger längst ner för-
rän efter ett tag. 

• Klickar på ikonen för mikrobloggen.

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• För att stötta eller gilla klickar testdeltagaren på hjärtat antar testdeltagaren. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Pratbubblan tolkas som en kommentarsikon och klickar på den för att kom-
mentera ett inlägg. 

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Vill först gå tillbaka till startsidan för att hitta öppna möten någonstans.

• Klickar sedan på kalendern för att se vad som finns där och ser att kalendern 
är privat. 

• Går till mina sidor och hittar inga möten där heller. 

• Går in på sök nu.

• Öppna möten-fliken är redan upp så skriver in Malmö i sökfältet och får upp 
olika alternativ.

• Vill läsa mer om Ringblomman och trycker på den, pilen indikerar att det 
finns mer information om stället.

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Väljer ett möte i listan och trycker lägg till. Antar att mötet kommer sparas i 
kalendern.

Övriga kommentarer om användningen.

• Förstod inte att menyn var längst ner då personen i fråga inte är van vid iP-
hone, men tycker att man ändå förstår det snabbt. 

• Tyckte inte att det inte var så supertydligt hur man hittar möten, “sök” 
kändes lite väl allmänt. 
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• Vill ha en egen flik för möten om möten är en så stor del av applikationen. 

• Fanns inte för mycket att välja på och titta på vilket var bra, applikationen 
blir då lätt att lära sig och förstå.

• Lämnar genom att logga ut, om det finns tid och behov för det. Annars bara 
genom att stänga ner applikationen.

Testdeltagare 5

Första mötet med applikationen och startsidan

• När appen startar och det första som dyker upp är att man kan logga in eller 
skapa konto väljer testdeltagaren att skapa konto direkt. 

• Rädd för att den här applikationen annars kan kopplas ihop och loggas in 
via Facebook eller Twitter, vilket skulle vara jättejobbigt då detta känns som 
en applikation man vill hålla hemlig/anonym eftersom det berör ett känsligt 
ämne.

Upg. 4. Skapa konto

• Klickar på skapa konto.

• Fyller i alla fält och accepterar villkoren. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Kollar först flikarna där längst upp på mina sidor. 

• Då det inte fanns något om mikrobloggen där uppe gick testdeltagaren ner 
till menyn där nere och hittade ikonen för mikrobloggen. Klickar på den.

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Klickar på hjärtat för att stötta. Det kopplar man ju med “något man gillar”. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Pratbubblan kopplar testdeltagaren till kommentarer och klickar där för att 
göra detta. 

• Kommentarssidan var det inga konstigheter med.

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Klickar på sök i menyn för att hitta mötet. 
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• Går direkt till M. 

• Inser att det är namn på grupper och inte orter så skriver in Malmö i sök-
fältet i stället. 

• Förstår att listan som dyker upp är klickbar på grund av pilarna vid sidan av 
namnen. 

• Klickar på Ringblomman och kollar igenom tiderna för möten. 

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Hittar en tid som passar och klickar på lägg till.

Övriga kommentarer om användningen.

• Kändes rimligt att killar bara kommer åt killbloggen och tjejer bara kommer 
åt tjejbloggen. 

• Lätt att navigera.

• Loggar ut för att lämna applikationen.

Testdeltagare 6

Första mötet med applikationen och startsidan

• Klickar runt i applikationen och kollar vad som finns. 

• Skapar inte konto än. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• För att läsa inlägg, klickar på ikonen för mikrobloggen i menyn. 

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• För att stötta, klickar på hjärtat för att visa kärlek liksom. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Trycker på pratbubblan för att kommentera. 

• Skriver ett inlägg och klickar kommentera. Inga konstigheter.

Upg. 4. Skapa konto

• För att skapa konto går hon tillbaka till mina sidor. 
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• Klickar på skapa konto och fyller i alla uppgifter. 

• Läser användarvillkoren och accepterar. 

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• För att hitta ett öppet möte i Malmö trycker testdeltagaren på kalender i 
menyn. 

• Kändes fel då det inte fanns några sökflikar/alternativ där. 

• Klickar på sök och skriver i Malmö i sökfältet. 

• Klickar på Ringblomman i listan som filtrerades på Malmö.

• Antar att det går att klicka på grund av pilen i sidan. 

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Hittar en tid som passar och väljer lägg till.

Övriga kommentarer om användningen.

• Trycker hemskärmknappen för att avsluta, loggar inte ut.

Testdeltagare 7

Första mötet med applikationen och startsidan

• Ser först att man uppenbarligen kan skapa konto. 

• Skulle göra det om man är påläst om applikationen sen tidigare, skulle an-
nars leta efter mer information.

Upg. 4. Skapa konto

• Väljer i alla fall att skapa ett konto direkt i det här fallet.

• Läser rubrikerna och fyller i det som behövs och klickar skapa konto. 

• Läser användarvillkoren först och trycker på acceptera. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• För att läsa mikroblogginlägg, letar efter någon passande rubrik. 

• Kollar först uppe på flikarna och sen menyn längst ner, väljer ikonen för 
mikroblogg.
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Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Antar att hjärtat står för “gilla”.

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Antar att pratbubblan står för kommentarer. Kommenterar utan problem. 

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Går till kalender för att hitta möte vid någon speciell tid. 

• Inser att den inte säger något om möten, går vidare till sök. 

• Då uppgiften är att hitta något i Malmö trycker testdeltagaren på M, men 
inser att det är bara behandlingscenter och inte städer i den listan. 

• Skriver i stället Malmö i sökfältet och får fram en lista. 

• Väljer Ringblomman genom att klicka på den, antar att man kan klicka där 
då det finns en pil i sidan. 

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Väl inne på Ringblommans sida väljs ett möte som passar. 

• Klickar lägg till och antar då att det läggs in i kalendern. 

Övriga kommentarer om användningen.

• Det svåraste var att hitta möte. 

• Såg kalendern först som en allmän kalender än “min kalender”.

Svårt att förstå sök-sidan. Saknar allmän info om appen i själva appen. 

Testdeltagare 8

Första mötet med applikationen och startsidan

• Tänker direkt att man ska skapa ett konto eftersom det är en ny applikation, 
men ser sen menyn och börjar klicka runt och titta på applikationen runt. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Hittar lätt till mikrobloggen, via menyn.

Upg. 2. Gilla ett inlägg
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• Gillar genom att trycka på hjärtat för det känns som att det står för stöd. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Trycker på pratbubblan för att kommentera. Lägger en kommentar utan 
problem.

Upg. 4. Skapa konto

• Går in på mina sidor för att skapa konto och trycker på skapa konto. 

• Fyller i allt och accepterar villkoren utan att läsa. 

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Går sen till kalender för att leta efter möten i Malmö. 

• Tolkar kalendern som att det inte finns något i den här kalendern. Vill spont-
ant skriva in en stad nånstans för att kunna filtrera. 

• Trycker på datumet men det händer inget. 

• Klickar + men ser att man får skriva i egna påminnelser där. 

• Går vidare till sök i menyn och trycker på M i listan. 

• Ser att det blir fel så söker via ort i sökfältet.

• Förstår att listan är valbar pga linjerna mellan namnen och pilen. 

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Väl inne på Ringblomman väljer testdeltagaren en tid och genom att klicka 
lägg till.

• Antar att mötet i kalendern

Övriga kommentarer om användningen.

• Tyckte att det var svårt att hitta staden. 

• Det var otydligt var och hur man söker möten. 

Testdeltagare 9

Första mötet med applikationen och startsidan

• Väljer att skapa konto då det är första gången applikationen används, antar 
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att man måste göra detta. 

Upg. 4. Skapa konto

• Börjar ovanifrån och fyller i allt som behövs. 

• Läser användarvillkoren och accepterar dessa, kommer in på mina sidor.

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Klickar på mikroblogg i menyn, hittar direkt. 

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Antar att hjärtat är en “like” och trycker där. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Klickar på pratbubblan för att kommentera. 

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Antar att det inte finns något i kalendern och mina sidor så kollar inte ens 
där utan går direkt på sök. 

• Förstår utan problem att man ska skriva in orten i sökfältet.

• Får upp en lista och förstår att Ringblomman och de andra ställena är klick-
bar pga av pilarna. Klickar där.

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Tittar igenom tiderna. Väljer en tid som passar och klickar lägg till, antar att 
den läggs in i kalendern direkt. 

Övriga kommentarer om användningen.

• Letade först efter en mötesknapp men valde sen sök. 

• Skulle varit lättare att förstå att sökfunktionen bara handlade om möten och 
inte var en allmän sökfunktion om den hette något annat än just sök.

• Lämnar applikationen utan att logga ut.

Testdeltagare 10

Första mötet med applikationen och startsidan
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• Tänker att man borde skapa ett konto direkt eftersom det är första gången 
applikationen används när startsidan dyker upp.

Upg. 4. Skapa konto

• Fyller i alla uppgifter som behövs

• Läser villkoren, accepterar dem och skapar sitt konto. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Kollar runt, tolkar det där nere som meny och väljer därför bloggikonen där 
nere. 

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Läser nått inlägg och visar sitt stöd genom att klicka på hjärtat. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Pratbubblan tolkas som en funktion för kommentarer och klickar där för att 
kommentera på ett inlägg.

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Klickar på kalendern för att hitta möten. 

• Letar där efter någon bokningsfunktion, vilket det inte finns så går vidare 
och klickar på sök i menyn. 

• Klickar där på M men inser att det är gruppnamn och inte städer, så söker 
via sökfältet i stället. 

• När Malmögrupperna kommer upp klickar testdeltagaren på Ringblomman.

• Antar att man kan klicka i listan på grund av pilen vid sidan av namnen. 

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Lägger till ett möte genom att klicka lägg till som finns bredvid mötestider-
na och antar det kommer upp i kalendern.

Övriga kommentarer om användningen.

• Är inte tydligt vad sökfunktionen innebär, om det bara gäller möten eller är 
en allmän sökfunktion för hela applikationen.

• Lämnar genom telefonens hemknapp, loggar inte ut.
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Testdeltagare 11

Första mötet med applikationen och startsidan

• Väljer att skapa konto direkt eftersom startsidan är “Logga in/Skapa konto”, 
har ju inga inloggningsuppgifter och tänker att man måste vara inloggad för 
att använda applikationen.

Upg. 4. Skapa konto

• Fyller i det som behövs, accepterar utan att läsa villkoren och skapar kontot. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Kollar först favoriter, sen mikroblogg. 

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Visar stöd genom att klicka på hjärat. (Tror att inlägget då sparas i favoriter) 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Kommenterar ett inlägg via pratbubblan utan problem.

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Vill boka möte i Malmö via kalendern, vilket inte går. 

• Testar tips som inte heller var rätt. 

• Går då vidare till sök och trycker på M. 

• Ser att det är fel så skriver då Malmö i sökfältet. 

• Klickar på Ringblomman för att se mötestider. Antar att man kan det på 
grund av pilen. 

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Hon klickar på lägg till för att spara ett möte och antar att det hamnar i kal-
endern.

Övriga kommentarer om användningen.

• Såg favoriter och trodde att mikrobloggen skulle vara där, trodde liksom att 
huvudmenyn var där uppe. 
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• Van vid Facebooks kalender och att man där kan se event, trodde därför att 
det skulle gå att hitta möten där. 

• Skulle vara bättre om det stod möten nere i menyn i stället för sök. 

Testdeltagare 12

Första mötet med applikationen och startsidan

• Provar först att kolla runt lite om det går att använda applikationen utan att 
logga in/skapa konto. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• För att läsa mikrobloggen går testdeltagaren via ikonen nere i menyn. Hittar 
lätt. Läser, scrollar. 

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Klickar på hjärtat för att visa stöd/uppskattning för något. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• För att kommentera skulle testdeltagaren spontant klicka på själva inlägget 
för att även se andras kommentarer och sen kommentera själv. 

• Förstår att han via pratbubblan kan kommentera.

Upg. 4. Skapa konto

• Går tillbaka till mina sidor för att skapa konto för det kändes rätt naturligt att 
det är där det ska vara. 

• Fyller i all info, läser INTE igenom villkoren men accepterar dem och får ett 
konto. 

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Försöker hitta ett öppet möte i Malmö via sök. 

• Öppna möten är redan uppe så skriver då bara Malmö i sökfältet. 

• Undrar om inte Malmö borde dyka upp i listan så att man först ska klicka på 
det och sen komma till Malmös lista?

• Väljer Ringblomman i listan. Antar att det går att klicka där på grund av 
pilen. 
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Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Väljer ett möte som passar och sparar det genom att trycka på lägg till.

• Tar för givet att det då hamnar i kalendern. 

Övriga kommentarer om användningen.

• Lämnar genom telefonens hemknapp, loggar inte ut.

• På söksidan, sortera efter stad i stället för möten, grupper osv. 

• Kan lista ställena och visa vad det är för grupp via små ikoner kanske.

Testdeltagare 13

Första mötet med applikationen och startsidan

• Tänker att det kan vara bra att skapa ett konto, men saknar lite information 
om varför man skulle göra det direkt. Vill gärna ha mer information.

Upg. 4. Skapa konto

• Väljer ändå att skapa ett konto direkt.

• Läser användarvillkoren och accepterar. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Kollar först där uppe bland flikarna efter mikrobloggen, men inser snabbt att 
den finns i menyn längst ner. 

• Klickar där och kommer till bloggen. 

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• För att gilla klickar testdeltagaren på hjärtat.

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Tolkar den andra ikonen (pratbubblan) som kommentarer. Kommenterar 
utan problem. 

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Går in på tips för att hitta ett öppet möte. 

• Inser snabbt att det inte är där man hittar möten utan går vidare till sök. 
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• Klickar där på M men ser att det bara är grupper på M som listas och inte 
städer. 

• Söker via sökfältet. 

• Får upp Malmögrupperna och klickar på Ringblomman, förstår att den är 
klickbar i och med pilen.

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Väljer möte och klickar lägg till. Antar att mötet hamnar i kalendern.

Övriga kommentarer om användningen.

• Lämnar genom logga ut.

• Sökfunktionen är inte tydlig, trodde att sök gällde allmänt för hela applika-
tionen. Förstod inte att det gällde möten bara. 

• Vill se tydligare att man kan blogga själv. 

• Bättre med ikon för man/kvinna i stället för att skriva killblogg/tjejblogg. 

Testdeltagare 14

Första mötet med applikationen och startsidan

• Tänker först att det är jobbigt att man behöver logga in, fast tänker sen att 
har man väl laddat hem applikationen så borde man orka skapa ett konto.

Upg. 4. Skapa konto

• Klickar på skapa konto, fyller i allt, läser villkoren, känner sig säker och ac-
cepterar.

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Letar först där uppe efter ikonen för mikrobloggen, men hittar den sen i me-
nyn där nere. Klickar på den.

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• Tolkar hjärtat som en gilla-knapp. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Tolkar pratbubblan som kommentarer. 
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• Förstår kommentarsidan direkt, inga konstigheter där. 

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Går först tillbaka till mikrobloggen och kikar vidare på sidan. 

• Går in på kalendern och ser att det bara är en allmän översiktlig kalender av 
egna saker. 

• Funderar ett tag mellan mina sidor, tips och sök. Väljer tips. 

• Känns fel och testar sen sök. 

• Skriver in Malmö i sökfältet och förstår att listan som dyker upp är klickbar 
på grund av pilarna. 

• Väljer Ringblomman.

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Väljer sen lägg till för att spara ett möte som passar.

Övriga kommentarer om användningen.

• Loggar ut för att lämna applikationen.

• Sök lät mer generellt för hela applikationen. 

• Behöver kanske en bättre symbol och kanske byta namn till “sök möten” el-
ler “möten”. 

• Upptäckte menyn sent för att den är längst ner och den är svart. 

• Tycker att det var tydligt med flikar. 

• Ett tips: emboss inåt på input hints

Testdeltagare 15

Första mötet med applikationen och startsidan

• Första tanken är att man borde skapa ett konto då man redan har läst på och 
hört om applikationen tidigare. 

Upg. 4. Skapa konto

• Klickar på skapa konto.

17(18)



• Fyller i allt, läser användarvillkoren och sen accepterar hon dem. 

Upg. 1. Gå till mikrobloggarna

• Letar först där uppe bland flikarna, hittar inget och kollar sen där nere. 

• Hittar bloggen och i menyn och klickar där.

Upg. 2. Gilla ett inlägg

• För att visa stöd trycker testdeltagaren på hjärtat. Hjärtat betyder att man 
tycker om det känns det som. 

Upg. 3. Kommentera ett inlägg

• Trycker på pratbubblan för att kommentera, tolkar det som att den symbolis-
erar kommentarer. 

• Klarar lätt av att skriva en kommentar, inga konstigheter där.

Upg. 5. Hitta ett möte nära dig (Malmö)

• Går först tillbaka till mina sidor. 

• Kollar flikarna där uppe igen men hittar inget. 

• Klickar på sök och skriver in Malmö i sökfältet. 

• Listan som dyker upp tolkas som klickbar på grund av pilarna ute i sidorna. 

• Klickar på Ringblomman och förväntar sig mer information. 

Upg. 6. Lägg till ett möte i din kalender

• Hittar ett möte som passar och trycker på lägg till. 

• Tror att det läggs till i kalendern för det finns en kalenderikon i menyn. 

Övriga kommentarer om användningen.

• Loggar ut för att lämna applikationen

• Sökfunktionen var lite svår att fatta. 

• Annars var applikationen bra och tydlig.
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