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Syfte
Jag har själv brukat tobaksprodukter under många 
år och har sett en negativ förändring på mitt egna 
beteende. Koncentrations och prestationsförmåga 
har sakta men säkert försämrats och jag kan direkt 
koppla det till mitt snusanvändande. Då kroppen 
vänjer sig allt mer vid snusen och nikotinet måste 
jag trappa upp dosen och använda mer och mer. 
Det som händer är att kroppens receptorer ökar 
på ”ha” begäret och gör att dosen snus måste trap-

pas upp för att hålla Målet med mitt projektarbete 
är att belysa problemen med snusandet i fram-
förallt Sverige med snusanvändning. Möjligheten 
att skapa en lösning där jag kan hjälpa mig själv 
och andra med att sluta är också en drivkraft i 
projektet. Ett av de stora slutmålen är att jag med 
hjälp av mitt egna arbete kunna hitta styrkan att 
avsluta mitt beroende.

Jag hoppas att med mitt projektarbete kunna 
skapa en bra lösning på denna frågeställning. 
Målsättningen är att bygga en digital produkt som 
kan hjälpa andra likväl som mig själv att bli kvitt 

snusen. För att lyckas med detta krävs det ett 
gediget researcharbete på ämnet där jag, förutom 
mitt eget användande, inte har så stor koll på hur 
produkterna påverkar användaren. 
Sverige är en nation där det finns oerhört många 
tobaksanvändare. Cigaretter och snus är de två 
största produkterna. Det finns även andra såsom 
piptobak, tobak ämnad för vattenpipor och tug-

gtobak för att nämna några. Snusandet som jag 
valt att fokusera på uppgår idag till nästan 11% av 
befolkningen.

Med hjälp av interaktionsdesign vill jag utveckla 
en lösning för snusare, och i fortsättningen andra 
typer av tobaksanvändare, att kunna trappa ner 
sitt brukande av tobak och få slut på sitt beroende. 
I slutändan vill jag hjälpa till att skapa ett sam-
hälle med avsevärt lägre tobakskonsumtion. 

Tobaksbruk och då framför allt snusandet som jag 
har valt att fokusera på är väldigt vanligt i Sver-
ige. Snus används av ungefär 1 miljon människor 

fördelat på 80% män och 20% Kvinnor. (Swedish 
Match, 2015)  För att skapa denna lösning är det 
viktigt att gå på djupet och undersöka vad som 
får människor att använda sig av tobaksprodukter 
samt hur man bör gå tillväga för att sluta.Vilka 
olika metoder använder man idag vid nikotinav-
vänjning och hur tillämpas de? Hittar jag bra svar 
på dessa frågor är möjligheten stor att jag lyckas 
skapa en produkt som skulle stå sig bra ute på 
marknaden.

För att projektet inte ska bli allt för stort kommer 
mitt fokus att ligga på snusande. Jag har som mål 
att lösningen ska kunna bli anpassningsbar utifrån 
alla typer av tobaksberoenden samt andra typer utav 
droger men väljer att fokusera på snuset.

”Kan man inom ämnet interaktionsdesign 
skapa en lösning för att hjälpa och motive-
ra användare att sluta snusa på ett roligt 

och viralt sätt?”
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2. Bakgrund
2.1 Min egen bakgrund som tobaksbrukare

2.2 Fakta om snus
Snusets historia

Hur tillverkas snus?

Snusets påverkan på kroppen

Snusandet i siffror

Tobaksprodukter är någonting som många 
människor i Sverige växer upp med och ses som 
normalt användande. Normen idag är inte att 
använda sig av tobak men fruktansvärt många 
ungdomar testar tobak i allt tidigare ålder.
(Tobaksfakta.se, 2015) På senare år har staten 
arbetat för att trappa ner tobaksbruket och först 
ut var rökförbudet på krogen som infördes år 
2005. Här blev snuset en bra lösning för de 
som behövde stilla sitt nikotinbegär trots sena 
utekvällar där möjligheten att gå ut och röka 
inte fanns. Det finns en diskussion på ämnet om 
snusandet leder till att folk röker mer eller mindre 
men för att hitta ett svar på detta krävs det att man 
gör mer kliniska studier på ämnet.(H Furberg, C 
M Bulik, C Lerman, P Lichtenstein, N L Pedersen, 
P F Sullivan, 2005) 

Jag själv växte upp med föräldrar som rökte i 
perioder samt en far som snusade. Han bestämde 
sig dock efter ca 40 års snusande att sluta och 
lyckades med detta. Efter några år fick han ett 
återfall och började istället röka pipa. Detta 
beroende lyckades han inte bli av med utan fick 
söka hjälp av läkare och blev medicinerad för sitt 
tobaksbruk. 

Jag vill med mitt projektarbete försöka hitta en 
digital lösning där användaren får chansen att 
sluta snusa på egen hand utan inblandning av 
läkare och mediciner. Lösningen ska vara rolig 
och utmanande, därmed inte ses som ett tvång. 

Snuset som vi i Sverige är vana vid är inte någon 
ny företeelse, tvärtom. Den har anor ända bak 
till 1400-talets Sydamerika och ön Hispaniola. På 
denna ö kom europeiska sjömän för första gången 
i kontakt med tobak som invånarna smulade 
sönder och drog upp i näsan. Sjömännen tog med 
sig tobaken tillbaka till Europa och den började 
användas av läkare i medicinskt syfte. Den franske 
ambassadören Jean Nicot odlade sedan plantan 
hemma i trädgården på 1560-talet och det var från 
denne mans namn Carl von Linné inspirerades då 
han döpte plantan på latin till Nicotiana tabacum. 
(Swedish Match, 2015)

Till Sverige kom snuset på 1600-talet i och med 
att det svenska kungahuset tog inspiration från 
fransmännen. I Frankrike var det vanligt bland 
hovet och adelsmännen att använda sig av 
luktsnuset som gjordes på torkade tobaksblad. 
Användandet spred sig till den svenska adeln och 

även de rika började sakta men säkert att bruka 
denna nya typ av tobaksprodukt. Man började så 
småningom även odla tobak i Sverige. Vi är nu 
inne på 1700-talet och odlingen pågick i ett 70-tal 
svenska städer.

Då vi kommer in på 1800-talet så börjar det 
snuset som vi känner till idag att produceras. 
Svenskarnas vana att använda luktsnuset övergick 
helt enkelt till att lägga in en prilla under läppen 
istället. Då det fanns en hel del bönder som 
odlade egen tobak kunde de även tillverka sitt 
eget snus. Eftersom snusandet blev förhållandevis 
populärt såg företagare vinning i att starta egen 
tillverkning och många snusmärken som vi känner 
till idag såg sin födelse. Röda lacket, Grovsnus 
och Ettan är alla märken som då kom från olika 
företag. Idag finns alla samlade hos Sveriges 
största snustillverkare Swedish Match.

Spolar vi fram tiden lite till år 1915 så startade 
svenska staten upp Statens Tobaksmonopol. 
Staten var i behov av pengar för att kunna 
finansiera försvarsmakten och den nya 
pensionsreformen som var på intågande. Tobaken 
skulle ensam se till att finansiera dessa två 
stora utgifter och snusandet var snabbt uppe i 
rekordnivåer. 7000 ton snus tillverkades vilket 
blir ca 1,2 kilo snus per person och år. Efter 
detta rekordår minskade snuskonsumtionen 

åter igen och efter andra världskrigets slut blev 
de amerikanska cigaretterna mer populära. 
Vändningen kom under 60-talet då man börjat 
se att cigaretterna som blivit så populära hade 
väldigt allvarliga hälsoeffekter på människan. Det 
statliga monopolet upplöstes och under 70-talet 
gick man ut i en aggressiv kampanj för att få upp 
försäljningen på snuset igen. Man började också 

tillverka portionspåsarna som idag är en väldigt 
populär snustyp. Spolar vi fram tider ytterligare så 
kan vi se att år 2011 såldes det 200 miljoner dosor 
snus i Sverige och ungefär 1 miljon människor 
snusade. Hälften av dessa påstås vara före detta 
rökare som helt givit upp cigaretterna till förmån 
för snuset.

Idag odlas det inte längre tobak i Sverige i någon 
större skala. Istället importeras tobaken från 
olika delar av världen beroende på årstid och hur 
skördarna har sett ut. en tobaksplanta tar ungefär 
14 veckor på sig från förrådd tills det är dags för 
skörd. Sedan ska bladen torkas innan det är dags 
för bladen att fraktas till Sverige för att beredas 
till snus.

Då tobaken anlänt till Sverige maler man den i 
olika sorters grovhet då helt beroende på vilken 
snussort som ska tillverkas. Den åker sedan in i 
en typ av unga för att genomgå en process som 
påminner om pastörisering. Sedan tillsätter man 
salt vatten och olika aromämnen och tillsatser för 
att snuset ska hålla sig fräsch i dosan. Slutligen 
förpackas den i dosor alternativt i portionspåsar 
för att sedan åka ner i dosorna.

Forskare har länge vart oeniga om hur vårt 
snusande påverkar kroppen. Många menar på att 
den har mycket mindre påverkan än andra. Vad 
som är helt säkert är att man inte kan jämföra 
snuset med rökning då dessa två påverkar 
kroppen på helt olika sätt. Enda saken de har 
gemensamt är tobaken och nikotinet. Eftersom 
snus innehåller nikotin är produkten starkt 
beroendeframkallande. Detta gör att användaren 
snabbt vänjer sig vid att ha en prilla under läppen 
och så småningom inte kan vara utan den. Det 

som är mindre vanligt att höra är att snuset också 
påverkar slemhinnorna inne i munnen och skapar 
cellförändringar samt blottar tandhalsarna. Risken 
ökar också för utveckling av bukspottkörtelcancer. 
Vid graviditet ökar risken för missfall samt 
för tidig födsel. (Snuset inte något harmlöst 
alternativ, Tobaksfakta, Januari 2014) En 
ytterligare risk med snusandet är att man som 
snusare ökar risken för att utveckla diabetes (1177 
Vårdguiden, Läkare Katrin Hint, 2014).

I Sverige räknar man idag med att ca 1 miljon 
invånare snusar. av dessa är det fördelat på ca 
80% män och 20% kvinnor. Användandet är 
spritt i alla åldrar och samhällsklasser men man 
kan se en tydlig trend att bland lågavlönade 
och lågutbildade är det vanligare att använda 
sig av tobak och snusprodukter (Nationella 

folkhälsoenkäten, 2015). Medelsnusaren 
använder i snitt 3,5 dosor i veckan vilket 
motsvarar ungefär 70g snus. Viktigt att poängtera 
är att detta är högst individuellt och är väldigt 
svårt att mäta. Siffran är baserad på Swedish 
Match försäljning under år 2014 och bör bedömas 
som högst missvisande.



2.3 Andra lösningar

Fimpaaa!

Snusless

Rökfri
För att kunna skapa en lösning anpassad till ett så specifikt syfte är det viktigt att titta på hur 
marknaden ser ut för denna typ av applikation. Om det skulle finnas lösningar som uppfyller precis 
samma behov dom ens applikationsidé blir det tufft att försöka slå sig in på marknaden med en direkt 
kopia. Då spelar tyvärr inte utseendet någon roll. För att jag skulle kunna vara nöjd med lösningen 
krävs det att jag inte kopierar någon befintlig lösning utan fyller upp ett tomrum som finns på 
marknaden. Marknaden för applikationer inom genren självhjälp är idag ganska utbredd men det finns 
ett stort hål att fylla. För applikationer anpassade till apples plattform iOS finns det idag inte några 
lösningar för användare som vill sluta snusa. Däremot finns det ett antal olika lösningar som fokuserar 
på användare som vill sluta röka. Dessa har jag valt att titta lite närmre på för att skapa en större 
förståelse inom ämnet.

Slutasnusa.se är en webbsida och ett forum som 
är skapad för att hjälpa människor att sluta snusa. 
Med hjälp av konkret information samt motivation 
av andra användare ska snusaren kunna motverka 
sitt beroende och hitta sin egen väg mot ett 
snusfritt liv. 

Hemsidan innehåller massor med information 
om hur man kan gå tillväga för att bli fri från 
snus samt ett stort forum där användarna kan 

ge varandra tips och råd på hur de enklast ska 
bli snusfria. Hemsidan fungerar bra då det finns 
många aktiva användare som mer än gärna delar 
med sig av sina egna erfarenheter och tips kring 
att sluta snusa. De hjälper även till att motivera 
andra användare och med hjälp av sidans 
information skapar man en förståelse för hur 
skadligt snuset kan vara för kroppen.

Fimpa är en applikation skapad av UMO för 
att hjälpa människor att sluta röka. Det är en 
väldigt komplett applikations med många olika 
typer av lösningar för att påbörja ett rökfritt liv. 
Den blandar övningar för att stilla begäret efter 
cigaretter med en räknare för att visa hur mycket 
pengar man sparar/skulle spara om man slutade 
röka samt i nästa steg hur länge man lyckats hålla 
sig rökfri. Man kan titta på informationsfilmer om 
rökning samt ladda upp egna filmklipp där man 
visar hur man själv gått tillväga i sina försök att 
sluta. Applikationen kommer även med tips på 
belöningar då man lyckas med sina mål.

Slutasnusa.se

Fimpa är en applikation skapad av UMO för 
att hjälpa människor att sluta röka. Det är en 
väldigt komplett applikations med många olika 
typer av lösningar för att påbörja ett rökfritt liv. 
Den blandar övningar för att stilla begäret efter 
cigaretter med en räknare för att visa hur mycket 
pengar man sparar/skulle spara om man slutade 
röka samt i nästa steg hur länge man lyckats hålla 
sig rökfri. Man kan titta på informationsfilmer om 
rökning samt ladda upp egna filmklipp där man 
visar hur man själv gått tillväga i sina försök att 
sluta. Applikationen kommer även med tips på 
belöningar då man lyckas med sina mål.

Snusless är en applikation för Androidtelefoner 
med syftet att hjälpa användaren att sluta snusa. 
Snusless lösning bygger helt och hållet på att man 
ska räkna sig till hur mycket man sparar, hur länge 
man vart snusfri och hur många dosor man sparat 
in på. Applikationen går inte in alls på djupet om 
varför man snusar och hur det påverkar kroppen 
utan allt kopplas till ekonomi och försöker 
skrämma användaren till att sluta. Här ser jag 
många stora luckor till att få applikationen att 
fungera riktigt bra. En snusare, som jag själv, är 
inte intresserad av hur mycket det kostar att stilla 
sitt begär. Det gäller istället att kunna motivera 
användaren genom att skapa förståelse om varför 
man ska sluta. Inte bara ekonomiskt. 



3. Metod

3.1 Research

3.2 Analys

3.3 Idegenerering

3.4 Utvärdering

Under projektets gång har jag arbetat med en 
mängd olika metoder. Med metodernas hjälp 
har jag kunnat bygga upp ett lyckat slutresultat. 
Metoderna är indelade i olika block beroende på 
när i processen de använts och har hjälpt mig 
mycket för att slutligen kunna komma ut med en 
färdig lösning.

För att projektet ska bli så bra som möjligt krävs 
det av mig att jag gör en ordentlig research och 
själv går på djupet i ämnet tobak och framförallt 
snus. Då jag inte har några erfarenheter annat 
än mitt eget användande måste detta göras 
grundligt för att öka min egen förståelse och på 
så sätt kunna skapa en bra lösning som besvarar 
frågeställningen på ett bra sätt.  

Researcharbetet har gått ut på att hitta så mycket 
information som möjligt angående snus och 

dess användning i Sverige. Jag har även tittat 
mycket på snusets påverkan på kroppen för 
att själv kunna bilda mig en uppfattning om 
hur man skulle kunna gå tillväga för att sluta. 
Det gäller att hitta lösningar där man lurar 
användarens medvetande att den inte behöver 
nikotin och skapar ett belöningssystem som slår 
ut kroppens egna. Det är inte en lätt uppgift 
men jag är övertygad om att det går att lösa. All 
information om snus och dess påverkan är hittad 
via internet och digitala publikationer utifrån 

SWOT 
För att kunna analysera mina lösningar och idéer 
har jag fokuserat mycket på att göra ett ordentligt 
analysarbete parallellt med utvecklingen av 
lösningen. Jag har arbetat mycket med SWOT-
analys för att själv se vad mina idéer har för 
styrkor och svagheter samt att se vad det finns 
för hot och möjligheter i mitt projekt.  SWOT-
analysen går ut på att man definierar projektets 
styrkor(Strengths), svagheter(Weaknesses), 
möjligheter(Opportunities) och Hot(Threats). 
Efter att man skapat möjligheten att se alla 
fördelar och nackdelar med projektet gör det 
arbetet med förbättringar mycket lättare och man 
kan på ett överskådligt sätt upptäcka eventuella 
brister man har i sina egna idéer.

CATWOE
Jag har även använt mig av CATWOE analysen 
för att kunna definiera problemet grundligt.  
CATWOE går ut på att man lyfter fram olika 
aspekter i sitt projekt utifrån sex olika punkter.  
Customers - Vilka är användarna till lösningen? 
Vad har de för problem idag? Hur kommer 
reaktionen bli till lösningen du som designer 
föreslår? Vilka är vinnarna och förlorarna?  
Actors - Vilka är ”skådespelarna” som kommer 

lyfta fram lösningen och få den att fungera? Vad 
har lösningen för genomslagskraft på dem? Hur 
kommer de reagera? Transformation Process - Hur 
ser processen ut från start till mål? Vilka delar 
utgör en lyckad start? Hur ser ”målgången ut? 
Vad finns däremellan?  World View  - Finns det 
några större användningsområden för lösningen? 
Vad är det verkliga problemet som ska lösas? Hur 
kommer ett större genomslag kunna se ut om 
lösningen får en större spridning? Owner - Vilka 
är ägarna till projektet? Finns det något sätt dessa 
kon stoppa dig på? Vad skulle kunna få dem att 
försöka hindra dig? Vad skulle kunna få dem 
att hjälpa dig istället?  Environment - Finns det 
några samhälleliga motstånd som kan uppstå? 
Hur ska jag göra för att gå runt dessa? Finns det 
några lagar, regler, etiska pekpinnar som måsta tas 
hänsyn till? Går det att arbeta runt dessa?
 
Dessa sex punkter med underliggande frågor 
hjälper mig som designer att förstå mitt eget 
projekt och se till vilka mina användare är samt 
vad de vill ha ut av applikationen. Jag får också 
chansen att göra ett antal felberäkningar som 
skulle kunna uppstå längre fram i projektet då 
andra intressenter kan bli sugna på att blanda sig 
i och förstöra projektets lösning.

Projektet startade med en grundidé som var 
outvecklad men som sakta har kunnat arbetas 
fram till en ungefärlig lösning. Grundidén var att 
få människor att sluta använda sig av snus och i 
förlängningen andra tobaksprodukter. Med detta 
definierat var det bara att börja göra research för 
att se vad som krävs för att kunna sluta snusa.

Då researchfasen var avklarad så satte jag mig ner 
och skrev ner så många idéer som möjligt på olika 
lösningar för en applikation. Jag tittade även på 
vad andra gjort för att se till att jag inte kommer 

upp med en massa idéer som redan är gjorda.

Postitmetoden
En metod som är vanlig bland designers och 
personer som arbetar med kreativa näringar. Jag 
har arbetat med postitlappar för att skapa en 
överblick om hur projektet går. Flödesscheman 
har skapats tillsammans med sidupplägg för en 
fungerande applikation. Metoden gör det väldigt 
enkelt att se vart man kan ha missat någon punkt. 
Möjligheten ökar då att man upptäcker dessa fel 
och kan åtgärda dem snabbt.

I detta projekt var det svårt att mäta hur jag skulle 
kunna få användarna att sluta snusa. Däremot går 
det att se hur lättförståelig applikationen skulle 
vara för användaren. Min utvärderingsmetod har 
helt utgått ifrån hur användaren navigerar sig runt 
i applikationen och om användaren faktiskt hittar 
alla funktioner och idéer som jag velat baka in i 
lösningen.



4. Resultat
4.1 Lösning

4.2 Skip - Det virala alternativet

4.3 Appikon

Symboler

Att skapa en lösning för att få människor att sluta 
med en vana och ett beroende är inte någonting 
som är gjort i en handvändning. Det krävs att 
man själv har bra förståelse för vad individen går 
igenom då det är dags för avvänjning. 

Min lösning bygger på att flera användare 
samarbetar i en grupp för att nå sitt gemensamma 
mål att bli snusfri. Applikationen innehåller 
konkreta tips och idéer på hur man enklare kan 
bli av med begäret samt en räkningsfunktion för 
användaren som vill hålla koll på sitt snusande. 
För att göra applikationen rolig har jag valt 
att sätta in en funktion där användarna kan 
utmana varandra till att hålla sig snusfria eller 
trappa ner till en viss procent. Klarar inte alla 
utmaningen ska man utföra en uppgift som är 
slumpvis utvald för den specifika utmaningen 
och denna ska filmas. Filmen delas i första hand 
med alla deltagare i utmaningen och sedan över 
hela nätverket. Detta bygger upp en ”feed” där 
alla användare kan gå in och se hur det har gått 
för varandra. Tanken är att detta inte ska bli ett 
tvång utan en rolig grej. Därför valde jag att göra 
utmaningarna slumpvis för att säkerställa att 
användarna inte tvingas till att utföra utmaningar 
som är omöjliga eller förnedrande.

Lösningen bygger på ett underförstått socialt 
kontrakt i den enskilda gruppen där alla går in 
med samma mål och kommer förhoppningsvis 
ut efter en tids användande som helt snusfri. För 
att applikationen ska kunna räkna ut hur det går 

för användarna krävs det att man fyller i några 
enkla uppgifter innan man startar. Framförallt 
är det intressant att veta hur mycket användarna 
snusar då de sätter igång. Då kan de senare fylla i 
hur mycket mindre de snusar och få ett diagram 
över hur mycket mindre de faktiskt snusat den 
senaste dagen, veckan, månaden och kanske året 
och samtidigt få se hur stor hypotetisk skillnad 
de gjort i sin kropp samt hur mycket pengar de 
sparat.

Då jag kollat runt på olika forum för 
snusanvändare verkar den största motivationen 
för många vara att det är så dyrt att snusa. Mycket 
av användarnas pengar går åt till snusandet och 
denna funktion tycker jag är en viktig del i en bra 
lösning. 

En annan sak jag märkte var hur många som 
inte klarade av att sluta snusa på egen hand utan 
behövde söka hjälp från vårdcentraler och andra 
vårdinrättningar. Detta kände jag var en konstig 
lösning på problemet då medicinsk lösning sällan 
får bort beroendet. Nikotinläkemedel skjuter bara 
upp det faktiska problemet. Vanan från snusandet 
går att få bort samtidigt som nikotinberoendet 
kvarstår. Genom att då utnyttja styrkan i en 
grupp kan man hjälpa varandra till att successivt 
trappa ner och slutligen bli helt fri med hjälp av 
varandra. Min intention är att de ska kunna sprida 
sig vidare via sociala medier för att nå ytterligare 
potentiella användare som även de vill sluta snusa.

Namnet på applikationen blev Skip. Skip är en 
vidareutveckling på namnet ”Skippri” som jag 
kom upp med tidigt i projektet. Det står för skippa 
prillan som hela tiden har vart målsättningen 
med projektet. Inspirationen kommer från 
systembolagets välkända kampanj ”Spola Kröken” 
som var en väldigt lyckad kampanj från 70-talet.

Under projektets gång har namnet på löningen 
förändrats ett otal gånger. Det första namnet var 
så enkelt som ”sluta snusa”. Ett arbetsnamn som 
jag snabbt avfärdade men blev svårt att göra sig 
av med då jag arbetat med det under så många 
veckor. För att helt kunna välja bor det så gjorde 
jag en ordlek. Jag skrev ner alla möjliga ord som 

uppkommit under researcharbetet och började 
kombinera dessa för att få fram ett kort och 
lätt ord som skulle få bli applikationens namn. 
Fokus hade i detta skede bara varit att skapa en 
applikation för att sluta snusa. Det slutgiltiga 
namnet blev då ”Skippri”. En kombination av 
orden skippa och prilla.

Namnet behövde någonting mer för att 
kännas komplett. Jag valde då att fokusera på 
utmaningsfunktionen i applikationen där tanken 
var att kunna skapa virala succéer genom roliga 
utmaningar. ”Det virala alternativet” kändes som 
en kort och koncis förklaring av applikationen 
som kompletterar namnet på ett bra sätt.

Designen av ikonen till iOS håg jag gjort väldigt 
enkel. Den svarta bakgrunden och vita konturerna 
på de två olika ramarna i ikonen ger en bra balans 
mot bokstaven S som utgör ikonens centrum. Jag 
ville att det skulle vara en ikon som skulle sticka 
ut bland havet av andra ikoner som man har i sin 
smartphone och är väldigt nöjd med slutresultatet. 
Typsnittet jag använt är samma som i logotypen 
och heter Sarina.

4.4 Design
Mitt designuttryck har i tidigare projekt blivit 
väldigt färgglada och med mycket detaljer som 
tyvärr gjort lösningarna väldigt stökiga. Jag ville 
i detta projekt gå tillbaka till mina grunder och 
försöka någonting enkelt och avskalat istället för 
att försöka utsmycka applikationen i onödan. Jag 

har även valt att jobba med den runda formen 
genomgående i hela designen. Här ville jag skapa 
en liten symbolik från snusdosan som användaren 
är van vid att använda. Jag vet att detta inte är en 
koppling som alla förstår men det är så jag tänkte 
då jag valde att utforma en stor del av knapparna.

Jag har valt att jobba med enklare piktogram 
och runda symboler för att guida användaren 
i applikationen. Dessa ska vara enkla att förstå 
samtidigt som att de inte ska vara allt för 
detaljerade.



4.5 Logotyp

4.6 Färger

4.7 Teknik

Typografi 5. AvslutJag har valt att arbeta med en Sans serif vid namn 
Aquawax. Detta är ett typsnitt som jag testat på 
användarna för att se hur tydligt de tolkar det på 
små skärmar. Responsen har varit god och jag valde 
att arbeta vidare med detta typsnitt.

Jag har under hela min utbildning valt att arbeta 
med mycket starka färger för att kommunicera 
mina budskap. För att inte göra så som jag alltid 
gjort valde jag att gå en annan väg. Helt enkelt 
att bara använda mig av svart som grundfärg och 

olika nyanser av grått som komplementfärger. Jag 
har även valt att använda mig av Facebooks blåa 
färg för att förtydliga vilka delar i applikationen 
som har kopplingar till sociala medier.

Logotypen är skapad i två olika versioner. En 
med både namn och slogan samt en med bara 
namnet. Dessa två kompletteras med en symbol 
på namnets första bokstav som även återfinns i 
appikonen som ska användas i operativsystemet. 
Namnet är skriven i typsnittet Marinan som ska 
efterlikna ett lite slarvigt handcitat typsnitt. Detta 

försöker jag balansera upp med att använda en 
rak Sans serif i form av Alegre Sans som bryter 
av logotypen på ett bra sätt. För att bryta av dessa 
två, från varandra, så olika typsnitt placerade jag 
ut en linje emellan textblocken. Linjen vill jag ska 
understryka vikten av att sluta med snusandet. 
Skip!

iOS
Den tekniska lösningen kommer bygga på i första hand är applikationsform 
byggd för iOS. Anledningen till att jag valt att arbeta med just iOS är att det 
idag inte finns någon motsvarande applikation på marknaden och just detta 
hål vill jag försöka fylla för att få en bra skjuts in på marknaden.

I mitt projektarbete ville jag rikta ett ljus mot 
tobaksnäringen i Sverige och hur den påverkar 
oss enskilda individer och tobaksbrukare. 
Idag ser jag ingen som ställer frågan om 
hur snuset påverkar användaren annat än i 
skrämselpropaganda utskickat från diverse 
folkhälsoinstitut. Kunde jag som enskild 
interaktionsdesigner skapa en produkt som kunde 
hjälpa människor att sluta? Jag ville även baka in 
det roliga i designen och få användaren att skapa 
intresse på grund av att min lösning faktiskt var 
kul.

Tobaksbranschen styrs idag utav storbolag som 
till exempel Swedish Match. De hade år 2015 en 
omsättning på 14,6 miljarder kronor varav 35% 
eller 5,1 miljarder kom från snusarna. Vinsten 
blev 4,1 miljarder och där stod snusarna för 55%. 
Detta innebär att snusarna världen över köpte 
ungefär 41 miljoner dosor snus. Om vi räknar på 
antalet snusare i Sverige så blir det ungefär 41 
dosor snus per person och år. Detta är inte en 
allt för stor siffra men självfallet blir den inte 
helt sanningsenlig då medelsnusaren ligger på 
omkring 3,5 dosor/vecka. Kan jag däremot få 1% av 
alla snusare att ge upp sitt beroende så skulle det 
innebära en ekonomisk del som motsvarar 22,55 
miljoner kronor och då hade jag varit riktigt nöjd.

En målsättning vid projektarbetets start var att jag 
i slutändan skulle stå med en färdig applikation 
som var redo att kicka ut på marknaden. Jag 
insåg väldigt snabbt att detta mål var fullkomligt 
omöjligt att uppnå. Jag valde att fokusera min 

tid på att lära mig ett kodspråk jag aldrig tidigare 
arbetet med och detta gjorde att tiden på slutet 
av projektet inte riktigt räckte till. För att 
målsättningen skulle kunnat infrias hade jag vart 
tvungen att ta till extern hjälp. Detta hade kostat 
mig en ansenlig summa pengar som jag tyvärr 
inte har och därför valde jag att helt lägga denna 
idé åt sidan. Hade jag kunnat förändra någonting 
i projektet hade det vart att disponera min tid på 
ett bättre sätt. Tidigt i projektet valde jag att lägga 
ner mycket tid på att försöka lära mig saker som 
jag inte hade en chans att lyckas med. Jag lade 
även ner allt för stor tid på research istället för att 
gå vidare i processen och börja med visualisering 
av applikationen i ett tidigare skede. Jag är idag 
nöjd med slutresultatet på applikationen men det 
hade vart mycket mera värt om jag hade lagt ner 
ännu mer tid på att testa olika visuella uttryck och 
kunna ställa dessa mot varandra.

Projektarbetet har varit en lång resa för mig. Jag 
har fått se på riktigt hur omständigt ett större 
arbete kan vara och fått jobba hårt med min 
egen motivation för att nå fram till ett lyckat 
slutresultat. Idag är jag glad över att jag verkligen 
tog mig samman och slutförde arbetet samt la ner 
hela min själ och hjärta i det.

Resultatet är jag verkligen nöjd med och jag 
tycker att jag har lyckats med att nå fram med 
det budskap jag ville förmedla. Det är svårt som 
enskild designer att helt sätta sig in i ett nytt 
ämne som man kanske inte ha så stor koll på i 
verkligheten.
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