
Många skickar fylle-sms - ny app motverkar ont i magen dagen
efter
En ny undersökning visar att 8 av 10 skickat sms efter att de druckit alkohol och 4 av 10 har ångrat att de använt mobiltelefonen påverkade.
Idag lanserar IQ appen Fyllefilter för iPhone som ger användaren möjligheten att, genom olika tester, se om man är nykter nog att sms:a,
uppdatera Facebook eller twittra från sin mobiltelefon.

- Många unga vuxna använder idag sin mobil för att kommunicera i sociala medier från exempelvis krogen. Ofta går det bra men det är tyvärr ganska vanligt
att man vaknar upp med ont i magen, och inte bara ont i huvudet. Fyllefilter-appen är ett verktyg för att undvika detta, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

En SIFO-undersökning* som IQ genomfört bland 1000 personer mellan 18-35 år visar att:
- 4 av 10 (41 procent) har ångrat att de använt mobiltelefonen efter att de druckit alkohol
- 8 av 10 (78 procent) har skickat sms efter att ha druckit alkohol
- Nästan hälften (44 procent) av de som använder Facebook från mobilen har uppdaterat sin status efter att ha druckit alkohol
- 6 av 10 (64 procent) uppger att det är vanligt att deras vänner använder mobiltelefonen för att sms:a, twittra eller uppdatera Facebook när de druckit
alkohol

- Att 8 av 10 unga vuxna sms:at efter att ha druckit alkohol visar att Fyllefilter-appen behövs. Jag hoppas att den leder till diskussion och reflektion, säger
Magnus Jägerskog, vd på IQ.

Så här fungerar Fyllefilter i mobilen:
I Fyllefilter-appen får användarna genomföra olika motorik- och reaktionstester för att undersöka om de är nyktra nog att sms:a, använda Facebook eller
twittra från sin mobiltelefon. Efter genomfört test kan användaren välja om hen vill sms:a, statusuppdatera, twittra eller inte. För de som klarat testet
kompletteras uppdateringen/sms:et/tweeten med en text som förklarar att det är fyllefiltrerat. För de som inte klarat testet men ändå väljer att
uppdatera/sms:a/twittra står det att texten inte är fyllefiltrerad. Det finns även möjlighet att ställa in sitt eget Fyllefilter-alarm eller använda Fyllefilters sms-
karantän.

Se bifogat faktablad för ytterligare information från undersökningen

Ladda ner Fyllefilter för iPhone här: https://itunes.apple.com/se/app/fyllefilter/id583716154?mt=8

*SIFO-undersökningen genomfördes på IQ:s uppdrag i maj 2012. En Androidversion av Fyllefilter är planerad att lanseras i början av nästa år.

För ytterligare information:
Magnus Jägerskog, VD IQ, 070-227 70 35, e-post: magnus@iq.se

____________________________________________________________________
IQ verkar för en smartare syn på alkohol genom information om alkoholens risker och inspiration för ett smart förhållningssätt till alkohol, genom IQ nätverk
som samlar aktörer och goda exempel inom alkoholområdet samt genom kunskap om aktuella alkoholfrågor. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till
Systembolaget. Läs mer på IQ.se.


