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Förord 

Den här rapporten är ett resultat av det examensarbetet som utförts på uppdrag av Mando 
Group AB i samarbete med Karolinska Institutet under våren 2014. Arbetet avslutar 
kandidatdelen på civilingenjörsprogrammet med inriktning medicinsk teknik på 
Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och 
utbildningen 300 högskolepoäng. 

Examensarbetet har främst lärt oss om Mandometermetoden och vidareutveckling av denna. 
Vår förhoppning är att det här arbetet leder till att produkterna vi utvärderat i framtiden ska 
kunna användas som en del av behandlingen för personer med ätstörningar. 

Vi vill tacka vår handledare och uppdragsgivare Modjtaba Zandian för möjligheten att 
utföra examensarbetet på Mando Group AB, och även för hans stöd och kunskap under hela 
arbetsprocessen. Ett stort tack vill vi även ge till de tio tjejerna som hjälpte oss under tre 
veckor och hade en central roll i vårt arbete. 

Ett sista tack går till Erik Widman, vår handledare på skolan, för hans goda vägledning 
och Lars Gösta Hellström som svarat på alla våra frågor. 
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Sammanfattning 

Mandometermetoden hjälper personer med ätstörningar genom att med träning lära dem äta 
på ”rätt” sätt med en produkt som kallas Mandometer®. Detta sker genom att användarna via 
displayen på Mandometers® handdator får återkoppling på om de äter för fort eller för 
långsamt under måltiden. Mando Group AB, företaget som utvecklat Mandometermetoden, 
har även tagit fram ett datorprogram som fungerar som en simulering av en måltid med 
Mandometer®. Syftet med det här arbetet var att undersöka om träning med denna simulering 
skulle kunna ge samma effekt som träning med Mandometer®. Genom att låta en grupp 
friska testpersoner träna med simuleringen under tre veckor erhölls ett resultat som tydligt 
visade att testpersonerna ändrat sitt ätbeteende i önskad riktning. Resultatet visar att det finns 
en möjlighet att i framtiden lägga till träning med simuleringen som en del av 
Mandometermetoden förutsatt att utökade tester samt utveckling av programmet först 
genomförs. 

För att förbättra Mandometer® ytterligare har dessutom en ny version tagits fram där 
handdatorn ersatts med en mobil och dess funktioner med en applikation. Applikationens 
funktionalitet och användarvänlighet testades bland annat med metoden cognitive 
walkthrough vilken visade att applikationen generellt höll en hög standard. Med några 
justeringar på sidorna där användarvänligheten var låg bör applikationen kunna ersätta 
den nuvarande versionen av Mandometer® i framtiden. 

Nyckelord: Mandometermetoden, Mandometer®, ätstörningar, ätbeteende, simulering, 
applikation, användarvänlighet 
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Abstract 

The Mandometer® Method helps people with eating disorders by teaching them how to eat in 
a ”correct” way by training with a product called Mandometer®. The users learn the correct 
eating behavior by receiving feedback from the display on the Mandometer® handheld 
computer on whether they eat too fast or too slow during the meal. Mando Group AB, the 
company which has developed the Mandometer® Method, has also created a computer 
program that works as a simulation of a meal with the Mandometer®. The purpose of this 
study was to examine if training with the simulation could give the same effect as training 
with Mandometer®. By letting a group of healthy testpersons practice with the simulation 
during three weeks a result was given which clearly showed that the eating behavior of the 
test persons had changed in the desired direction. The result indicates that there is a possibility 
to add the simulation to the Mandometer® Method in the future. However, more testing and 
developing of the program is first required. 

To improve Mandometer® further, a new version of the product has been developed where 
the handheld computer has been replaced by a cellphone and its functions by an 
application. The functionality and usability of the application was tested with the method 
cognitive walkthrough, which showed that most of the pages of the application maintained 
a high standard. With some adjustment of the pages where the usability was low, the 
application should be able to replace the old version of Mandometer® in the future. 

Keywords: The Mandometer® Method, Mandometer®, eating disorders, eating 
behavior, simulation, application, usability 

       �                                                                                                                                       ix



       �                                                                                                                                       x



Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 ...............................................................................................................................
1.1 Bakgrund 1 .....................................................................................................................................
1.2 Problem 1 .......................................................................................................................................
1.3 Mål 2 ..............................................................................................................................................
1.4 Avgränsningar 2 .............................................................................................................................

2. Teoribakgrund 3 .......................................................................................................................
2.1 Orsaker bakom ätstörningar 3 ........................................................................................................
2.2 Att äta på ”rätt” sätt 3 .....................................................................................................................
2.3 Mandometer® 4 .............................................................................................................................
2.4 Virtuell påverkan 5 .........................................................................................................................
2.5 Simuleringen 5 ...............................................................................................................................
2.6 Cognitive walkthrough 6 ................................................................................................................

3. Metod 9 ....................................................................................................................................
3.1 Simuleringen 9 ...............................................................................................................................
3.1.1 Testgrupp 9 ..................................................................................................................................
3.1.2 Genomförande 9 ..........................................................................................................................
3.2 Applikationen 10 ............................................................................................................................

4. Resultat 11 ...............................................................................................................................
4.1 Simuleringen 11 .............................................................................................................................
4.2 Applikationen 12 ............................................................................................................................

5. Diskussion 15 ...........................................................................................................................
5.1 Simuleringen 15 .............................................................................................................................
5.2 Applikationen 17 ............................................................................................................................

6. Slutsats 19 ................................................................................................................................
7. Bibliografi 21 ...........................................................................................................................

Bilagor 23.........................................................................................................................

                  �                                                                                                                                       xi



                  �                                                                                                                                       xii



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Anorexia nervosa är en sjukdom där den sjuke har ett för lågt intag av mat som ofta 
kombinerat med överdriven fysisk aktivitet leder till fysiska komplikationer som till exempel 
endokrina, gastrointestinala och kardiovaskulära besvär (Fairburn and Harrison, 2003) likväl 
som psykiska symptom i form av ångest, depression och tvångstankar (Sodersten et al., 2008). 
Ätstörningen drabbar 0,3 - 1 % av alla kvinnor och är en allvarlig sjukdom där dödligheten 
uppnår 5 av 1000 personer per år (Arcelus et al., 2011). Det finns dock goda möjligheter att 
de allra flesta symptom försvinner i takt med att den sjuke återfår bättre matvanor (Bergh et 
al., 2013). 

Mando Group AB är ett vårdföretag som med sin behandlingsmetod, Mandometermetoden, 
behandlar patienter med ätstörningar. Mandometermetodens huvudsyfte är att lära patienterna 
att äta på “rätt” sätt (se avsnitt 2.2) med hjälp av ett medicintekniskt verktyg som kallas 
Mandometer®. Mandometer® består av en våg och en handdator och används i samband 
med en måltid. Vågen känner av hastigheten användaren äter med genom att mäta hur vikten 
av mat på tallriken minskar under måltiden. Detta visas som en kurva på handdatorns display 
(kallad enbart display framöver) tillsammans med en kurva som visar optimal äthastighet. 
Genom att ät-träna med Mandometer® och följa den optimala kurvan lär sig patienterna hur 
de ska äta. Detta inlärda ätbeteende har visat sig kvarstå även efter användningsperiodens slut 
(Zandian M., 2007). Ät-träning kombinerat med andra interventioner, som till exempel 
värmebehandling och program för social uppbyggnad, har gjort att Mandometermetoden nått 
ett mycket bra resultat jämfört med andra behandlingsmetoder när det gäller symtomfri 
revision och prevention av återfall (Bergh et al., 2013). 

För att utveckla behandlingsmetoden och underlätta för patienter har Mando Group AB tagit 
fram två produkter. Den första är en virtuell Mandometer®; en datorsimulering av en måltid 
som kan användas istället för eller som komplement till Mandometer®. Simuleringen visar 
en animering av en tallrik med mat som patienten låtsas äta genom att klicka på 
datorskärmen. Bredvid tallriken visas på skärmen även de hastighetskurvor som visas på 
displayen på Mandometer®. Idén är att patienten genom att upprepade gånger få öva virtuellt 
på att tömma tallriken i rätt takt med vägledning från kurvorna övar in ett ätbeteende som 
sedan överförs till den verkliga måltiden. Eftersom patienterna lider av ätstörningar kan det 
vara en fördel att använda simuleringen istället för Mandometer® i ett tidigt stadie av 
behandlingen när de har svårt att äta. 

För att underlätta användning av produkten har företaget dessutom utvecklat en ny version av 
Mandometer®. Till skillnad från den nuvarande versionen som kopplar vågen via en sladd till 
displayen ska den nya tunnare vågen kopplas trådlöst till en mobiltelefon som med hjälp av en 
applikation får samma funktion som displayen. Det är tänkt att den nya versionen av 
Mandometer® ska vara mindre och lättare att hantera samtidigt som den ska vara 
användarvänlig och ha ett tillfredsställande användargränssnitt. Detta för att patienterna ska se 
användningen av Mandometer® som en positiv del av behandlingen. 

1.2 Problem 
Det här arbetet är uppdelat i två delar, dels en undersökning av simuleringens effekt och 
dels en utvärdering av den nya Mandometers® applikation. 
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För att kunna använda simuleringen som en del av behandlingen behövde Mando Group AB 
ta reda på om ätbeteende skulle kunna förbättras genom virtuell träning med den simulering 
de utvecklat. Det som behövde undersökas var om träning med simulering gav samma effekt 
som att träna med Mandometer®. 

Den nya versionen av Mandometer® är som fysisk produkt smidigare än den nuvarande. 
Det som behövde utvärderas var om applikationen till den nya versionen även håller 
tillräckligt hög kvalitet när det gäller funktionalitet och användarvänlighet för att 
användaren ska kunna lära sig att använda den genom eget testande utan övrig information. 

1.3 Mål 
Målet med det här arbetet var att bistå Mando Group AB med återkoppling på de 
nya produkterna och besvara: 
- Om användning av simuleringen skulle kunna ändra friska personers ätbeteende.  
- Om och hur företaget ska fortsätta utveckla simuleringen för att kunna använda den som en 

del i behandlingen mot ätstörningar.  
- Om applikationens funktionalitet och användarvänlighet är tillfredsställande samt vad den 

har för förbättringsområden och på vilken signifikansnivå.  

1.4 Avgränsningar 
Det här arbetet handlar mestadels om ätstörningar i allmänhet, men viss inriktning mot 
anorexia nervosa har gjorts. Djupare inriktning mot flera sorters ätstörningar var inte möjlig 
på grund av arbetets tidsbegränsning. 

Resurserna för arbetet medgav inte undersökning av personer med anorexia nervosa 
eftersom de är svåra att rekrytera till tester. Därför användes istället friska testpersoner vid 
testerna för simuleringen. Eftersom fler flickor än pojkar har ett ätbeteende som ökar risken 
för ätstörningar (Zandian et al., 2011) användes enbart flickor. 

Arbetets tidsbegränsning medförde även att testerna inte kunde pågå längre än tre veckor 
eller bestå av fler än tio testpersoner. 

När det gällde utvärderingen av den nya versionen av Mandometer® begränsades 
utvärderingen till den nya applikationens funktionalitet och användarvänlighet vad gäller att 
den ska fungera utan problem och vara lätt att lära sig att använda.  
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2. Teoribakgrund 

2.1 Orsaker bakom ätstörningar 
Det finns idag många olika teorier om vad som orsakar ätstörningar som anorexia nervosa. 
Tidigare studier har visat att de sjuka ofta lider av perfektionism (Halmi, 2000), 
ångestsyndrom och tvångstankar (Kaye, 2004). Enligt en undersökning av Tozzi et al. anser 
patienterna själva att de främsta orsakerna till att de insjuknat är en dysfunktionell 
familjesituation och stress (Tozzi, 2003). De många sambanden mellan psykisk ohälsa och 
ätstörningar har lett till att anorexia nervosa traditionellt klassas som en psykisk sjukdom och 
att de psykiska besvären ovan ses som orsaker till att personerna drabbas av ätstörningar. 
Därför är många behandlingar mot ätstörningar av psykologisk karaktär, som till exempel 
samtalsterapi och familjesamtal med psykolog (Rastam, 1998). De behandlingsmetoder som 
används idag ger dock enligt Steinhausen (2002) inte tillfredsställande resultat då det är 
många som inte blir friska och återfall är vanligt. En stor undersökning med över 5500 
patienter med anorexia nervosa visade att endast 46,9 % blev fullt friska och så många som 
20,8 % inte tillfrisknade alls, utan hade utvecklat kronisk ätstörning (Steinhausen, 2002). 
Dessa resultat innebär att det finns ett stort behov av att hitta mer kunskap om orsakerna 
bakom anorexia nervosa och hur sjukdomen ska kunna botas utan att patienterna drabbas av 
återfall. 

Mandometermetoden baseras däremot på en teori som skiljer sig från den traditionella. 
Teorin bygger på att ätstörningar inte ska klassas som en psykisk sjukdom utan ska ses som 
just störningar i ätbeteendet. Det vill säga att de psykiska problemen inte orsakar 
ätstörningarna utan tvärtom är symptom. Denna teori stöds av resultatet i en stor studie av 
Keys et al. vilken visar att friska människor som äter mindre under sex månader utvecklar de 
flesta symptom, även psykiska, som är typiska för anorexia nervosa (Keys, 1950 citerad i 
Zandian, 2007). Alltså kan de psykiska problem som de flesta anorexiapatienter lider av ses 
som symptom på svält och undernäring och inte tvärtom. Därför är det logiskt att behandling 
som gradvis lär patienter att äta på “rätt” sätt inte bara visats resultera i ökande BMI utan 
också i minskande psykiska symptom (Zandian, 2007). 

2.2 Att äta på ”rätt” sätt 
Det kumulativa matintaget under en måltid kan beskrivas av en 
andragradsekvation, y = ax2 + bx, där y är matintaget, a representerar minskningen 
av äthastigheten (retardationen), b är äthastigheten i början av måltiden och x är 
tiden (Kissileff et al., 1982). Utifrån denna modell kan två grupper urskiljas: de 
som äter linjärt och de som äter retarderande, se Figur 1. Att äta linjärt innebär att 
äta ungefär lika snabbt genom hela måltiden vilket motsvaras av a ≈ 0. Alla a-
värden mellan 0 och -1 tolereras för att klassas som linjärt ätande. Att äta 
retarderande betyder däremot att äta snabbare i början och långsammare i slutet, 
motsvarande a < -1,2. Enligt en jämförelse mellan linjära och retarderande ätare av 
Zandian et al. har det visats att de som äter linjärt har svårare att kontrollera hur 
mycket de äter då de utsätts för förändring i sitt ätmönster (Zandian et al., 2009). 
Dessutom äter linjärt ätande kvinnor efter en kortare fasta mindre mat än under 
normala omständigheter, men känner sig mättare (Zandian et al., 2011). Många fall 
av anorexia nervosa börjar med någon diet eller ändring av matvanor för att gå ner i 
vikt (Hsu, 1997 citerad i Tozzi, 2003). För en linjär ätare kan denna ändring leda till 
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att personen tappar kontrollen över mängden mat hon äter och börjar äta mindre 
och mindre. Att äta linjärt kan alltså ses som en riskfaktor för att utveckla 
ätstörningar. Mandometermetoden vill därför lära patienterna att äta retarderande. 
Som referenskurva för att visa användaren vilken som är den optimala hastigheten 
genom måltiden använder Mandometer® andragradskurvan y = -1,2x2 + 45x, det 
vill säga värdet a för retardationen är -1,2 och 
värdet b för starthastighet är 
45. Det är en sådan, 
retarderande, kurva som 
syftas på när ”optimalt 
ätbeteende” nämns i denna 
text. Varje person äter med 
ungefär samma retardation 
vid alla sina måltider (Hubel 
et al., 2006) och därför räcker 
det att undersöka endast en 
måltid för att få en persons a-
värde. 

2.3 Mandometer® 
Det finns två olika sätt att äta med Mandometer®. Det första heter “Lunch” och det andra 
“W-base”. Lunch-funktionen är till för att patienter ska ät-träna. Det innebär att displayen 
visar patienterna hur mycket mat de ska äta genom att visa hur många procent av en optimal 
portion som de fyllt sin tallrik innan måltiden börjat. Under måltiden visar displayen sedan 
hur snabbt användaren äter i form av en ljusgrön kurva som ritas upp i realtid varefter maten 
försvinner från tallriken. Bredvid denna kurva visas en annan, mörkgrön, kurva för den 
optimala hastigheten. Detta kan ses i Figur 2. Genom att äta så att den reella hastighetskurvan 
ligger så nära den optimala kurvan som möjligt lär sig användaren att äta på ”rätt” sätt, det 
vill säga retarderande. På displayen visas även en röd kurva som representerar hur mättnaden 
ska stiga under måltiden. Genom att på en skala, se Figur 3, fylla i hur mätt användaren 
känner sig visas det en röd prick på displayen motsvarande den mättnaden. Prickarna kan 
sedan jämföras med den optimala mättnadskurvan. Mättnadskurvan ska hjälpa användaren 
genom att visa när hon under måltiden borde börja bli mätt. 

Funktionen W-base används som återkoppling för att undersöka om ät-träning gett någon 
effekt hos patienten samt till forskning genom att mäta hur användaren äter utan 
informationen från kurvorna. Användaren får själv bestämma hur mycket och hur snabbt 
hon ska äta och får inte se några kurvor över verklig eller optimal hastighet. Värdena för hur 
snabbt måltiden åts (a- och b-värde), samt mängd och tid sparas för senare granskning av 
patientens behandlare eller forskare. 

När en person ska äta med Mandometer® finns det instruktioner på displayen som 
visar hur en måltid ska utföras för att underlätta användandet och undvika fel. 
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Figur 1. Linjärt och retarderat ätande.



 

2.4 Virtuell påverkan 
Tidigare forskning har visat att virtuell påverkan kan användas för att bota bland annat 
posttraumatiskt stressyndrom, ångestsyndrom och fobier för till exempel höjder och spindlar 
(Morina et al., 2014; Virtual therapy, 2014; Krijn et al., 2004). Ett exempel där virtuell 
påverkan används är VR terapi (eng. virtual reality therapy) som innebär att patienten genom 
ett datorprogram befinner sig i en tredimensionell värld utformad efter patientens behov. 
Denna metod används när patienterna inte tillfrisknat av enbart konventionell terapi eller 
inte klarar av att utsättas för sin rädsla eller fobi i verkligheten (Virtual reality therapy for 
phobias, 2014). 

De flesta personer som lider av ätstörningar har svårt för synen av riktig mat. Därför kan VR 
terapi användas istället för att visa dessa personer riktig mat vid deras behandling (Alleyne, 
2010). Patienterna får då titta på virtuell mat och lära sig att känna sig helt bekväma runt den 
maten. När de känner sig redo utsätts de sedan för riktig mat. Användande av virtuell mat 
har även visat sig effektivare än att bara visa patienterna statiska fotografier av mat. Utöver 
det visade det sig att patienterna fick samma emotionella reaktioner av virtuell mat som av 
att visas riktig mat. Därför har den här metoden, VR terapi, visat sig användbar (Alleyne, 
2010). 

Den här forskningen visar på att det finns en stor möjlighet att få personer att ändra sitt 
ätbeteende genom att endast låtsas äta en måltid eftersom känslan av virtuell mat har visat sig 
likna riktig mat. Dock så har endast känslan när en person tittar på virtuell mat undersökts, 
inte hur det känns att äta den virtuella maten eller på vilket sätt den virtuella maten kan 
påverka personens ätbeteende. 

2.5 Simuleringen 
Syftet med simuleringen är att ät-träna på samma sätt som med Lunch-funktionen på 
Mandometer®. För att ”äta” plockar användaren upp mat på den virtuella gaffeln genom att 
klicka på skärmen på den mat hon vill äta och därefter klicka på knappen ”Chew” (tugga), 
se Figur 4. Varefter mat plockas upp på gaffeln försvinner maten från tallriken för att ge 
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Figur 2. Användarens hastighets- och 
mättnadskurva samt de optimala 
kurvorna.

Figur 3. Skatta sin mättnad.



samma visuella bild som vid en riktig måltid och underlätta för användaren att tänka sig att 
ätandet 
sker på riktigt. Liksom på 
Mandometer® finns det även på 
simuleringen en optimal 
äthastighetskurva och mättnadskurva 
som ska följas. Till skillnad från 
Mandometer®, där a-värdet är -1,2 
för äthastighetskurvan, har 
simuleringen en optimal kurva som 
motsvaras av a-värdet -1,5. Alla 
värden mindre än -1,2 innebär också 
att kurvan är retarderande, och därför 
användes värdet -1,5 i simuleringen 
för att lära användaren att äta 
retarderande med god marginal. 
 

2.6 Cognitive walkthrough 
Cognitive walkthrough (CW) är en metod som används för att utvärdera användarvänlighet 
hos mjukvara med avseende på lätthet att lära sig att använda produkten genom användarens 
egen utforskning (Wharton et al., 1994, s. 105-140). Syftet med CW är enligt Wharton et al. 
att ”upptäcka designfel som kan hindra lärande genom utforskning, dålig matchning mellan 
designers och användares bild av uppgifter, dåliga val av text i menyer och på knappar, 
otillräcklig återkoppling på genomförd handling samt felaktiga antaganden av utvecklarna 
om vad de tilltänkta användarna har för förkunskaper om uppgifterna” (Wharton et al., 1994, 
s. 105-140). Analysen börjar med att granskarna skriver en användarprofil vilket är en mall 
som besvarar frågorna: 

• Vilka är användarna?  
• Vilka förkunskaper har användarna?  
• Vilka handlingar ska användarna försöka utföra?  

Därefter går granskarna igenom de olika handlingarna, en i taget, och försöker utifrån den 
information som finns i användarprofilen bestämma hur väl användaren kan förväntas utföra 
handlingen. För att besvara om användarna kommer kunna utföra handlingen på rätt sätt 
utgår de enligt Bohgard (2008, s. 498-513) från att svara på de fyra frågorna: 

• Kommer användaren att försöka uppnå rätt effekt?  
• Kommer användaren att upptäcka att rätt handling finns tillgänglig?  
• Kommer användaren att associera rätt handling med önskat mål?  
• Om rätt handling utförs, får användaren återkoppling om detta?  

Om svaret på alla fyra frågor är positivt visar det på en god användarvänlighet för den 
uppgiften. Granskarna antecknar vad de anser är det troliga sättet som användaren försöker 
lösa uppgiften, med motivering till varför den handlingen anses vara trolig utifrån 
användarens kunskap och erfarenhet samt hur gränssnittet ser ut. Om detta lösningssätt 
innebär framgång på alla fyra punkter kallas denna anteckning av Wharton för ”success 
story”. Om granskarna däremot upptäcker att lösningen till någon uppgift brister i en eller 
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Figur 4. Ätande med simuleringen.



flera av de fyra punkterna skrivs för denna handling en så kallad ”failure story” som tar 
upp vilken uppgift som skulle utföras och vad som talar för att uppgiften inte kan utföras 
på rätt sätt. Resultatet av genomgången blir därefter en samling success stories och failure 
stories som tillsammans talar om vilka uppgifter som väntas utföras korrekt samt vilka 
problem som skulle kunna uppstå för användaren (Wharton et al., 1994, s. 105-140). 
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3. Metod 

Det här kapitlet beskriver hur arbetet genomfördes. Först beskrivs den testgrupp som 
användes för att utvärdera effekten av simuleringen. Därefter beskrivs testerna de fick 
genomföra, inklusive de båda kontrollmåltiderna med Mandometer®, mer i detalj. Till sist 
redogörs för hur utvärderingen av applikationen genomfördes. 

3.1 Simuleringen 

3.1.1 Testgrupp 
Testgruppen bestod av tio flickor där åldern sträckte sig från 13 till 24 år, med medelåldern 21 
år och medianen 21 år. Ingen av testpersonerna led av någon ätstörning utan alla klassade sig 
som fullt friska. Testpersonerna rekryterades genom att personligen tillfrågas om de ville 
delta i undersökningen. Vid testtillfällena med Mandometer® åt åtta av dem en pasta- och 
kycklingblandning, en flicka som inte tålde pasta åt nasi goreng (ris och kyckling) och den 
sista som var vegetarian åt vegetarisk lasagne. Alla personer åt samma maträtt vid båda 
testtillfällena. 

3.1.2 Genomförande 
I början av arbetet gjordes litteraturstudier för att få djupare kunskap inom områdena 
ätstörningar, optimalt ätbeteende samt virtuell påverkan inom andra områden. För 
undersökning av simuleringens effekt rekryterades testpersoner och ett protokoll över hur 
testerna skulle gå till i detalj uppfördes. Syftet med protokollet var att se till att samtliga tester 
genomfördes på samma sätt och att alla testpersoner skulle ges samma information och 
därmed även samma förutsättningar. 

Testerna som sedan genomfördes under tre veckor kan delas upp i tre steg enligt följande: 
• Steg 1: Kontrollmåltid med Mandometer® före träning med simulering.  
• Steg 2: Träning med simulering.  
• Steg 3: Kontrollmåltid med Mandometer® efter träning med simulering.  

Första gången de tio testpersonerna åt med Mandometer® (steg 1) var för att få information 
om hur de vanligtvis brukade äta innan de tränat med simuleringen. De blev alla serverade 
lunch vid valfri tid (kl. 11-14), förutom en som åt på kvällen (kl. 18). Testet genomfördes på 
en valfri plats för att testpersonen skulle känna sig så bekväm som möjligt. Den information 
som testpersonerna gavs var att de skulle delta i en undersökning för att ta reda på om 
ätbeteende kan ändras genom att träna med en simulering. Dock gavs inga ledtrådar om vad 
”ätbeteende” innebär, utan övrig information samt svar på deras frågor hänvisades till att 
svaras på efter att steg 3 genomförts. Inga restriktioner på vad och när de skulle ha ätit på 
morgonen innan testet gavs. När testet började serverades testpersonerna en stor skål med 
mat. De ombads lägga upp valfri mängd mat på tallriken och sedan äta i valfri takt, som en 
vanlig måltid. De fick äta med Mandometerns® funktion W-base, vilken registrerade värden 
för mängd, tid och hastighet. Efter att de ätit klart fick de information om hur simuleringen 
fungerade och att det var viktigt att följa kurvorna för hastighet och mättnadsgrad korrekt 
när de tränade med denna. 

Under steg 2, som började direkt efter steg 1, ombads testpersonerna att ät-träna med 
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simuleringen fem gånger i veckan i tre veckor. Detta fick ske vilken tid som helst på 
dygnet och i valfri miljö. 

Efter tre veckors träning med simuleringen genomfördes steg 3 på precis samma sätt som 
steg 1. Samma maträtt serverades som vid första tillfället, vid ungefär samma tid på dagen 
och i liknande miljö. Testpersonen fick även denna gång äta en måltid med Mandometerns® 
W-base-funktion. Vid steg 3 genomfördes även en kortare intervju med testpersonerna för att 
jämföra skillnader och likheter mellan hur de uppfattat användandet av simuleringen. Bland 
annat frågades: 

• Vad tänkte du på när du gjorde simuleringen?  
• Tänkte du på kurvorna från simuleringen när du åt vanliga måltider?  
• Tror du ditt beteende har ändrats något?  
• Finns det något man skulle kunna ändra för att göra simuleringen mer 

verklighetstrogen?  

Slutligen gjordes en sammanställning av svaren från intervjuerna samt resultaten från 
Mandometer® från de båda kontrollmåltiderna. Genom att jämföra resultatet från steg 1 
och steg 3 gavs information om ätbeteendet ändrats något av träningen med simuleringen. 

3.2 Applikationen 
För att göra en analys av den nya applikationens användarvänlighet skrevs en användarprofil 
samt ett testprotokoll för en cognitive walkthrough efter allmänna riktlinjer (se avsnitt 2.6). 
Handlingarna som utvärderades listas nedan tillsammans med det korrekta 
tillvägagångssättet för hur varje handling borde utföras: 

1. Logga in – Skriv in rätt användar-ID och lösenord samt tryck därefter på ”register”.  
2. Starta måltid/Anslut våg – Slå på vågen genom att trycka på knappen på undersidan. 

Tryck på symbolen för ”ny måltid” alternativt ”kontrollmåltid” på startsidan samt 
sedan på knappen för ”frukost/lunch/middag/mellanmål”. Om inte vågen ansluts 
automatiskt, tryck på texten “Conectarse a un dispositivo” (anslut till en enhet) och 
välj vågen bland de valmöjligheter som dyker upp.  

3. Förbered måltid – Följ instruktionerna. Ställ en tallrik på vågen. Tryck därefter på 
texten ”Aceptar” (acceptera). Fyll sedan tallriken med mat till procentsiffran når 
100 % och tryck återigen på texten ”Aceptar” (acceptera).  

4. Skatta mättnad – Dra den röda pricken längs skalan och släpp där den 
överensstämmer med din mättnad.  

5. Äta måltid – Börja äta så att den gröna kurvan tangerar den blåa.  
6. Ändra inställningar – Tryck på symbolen högst upp i högra hörnet på startsidan för 

att komma till sidan för att ändra inställningar.  

Bilder på applikationens olika sidor motsvarande de sex olika handlingarna kan ses i Bilaga 1. 

För optimal design utifrån ett användarvänlighetsperspektiv skapades även ett protokoll för 
designen på applikationens olika sidor. Protokollet täckte bland annat in färger och storlek på 
knappar och text samt placering av information. 
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4. Resultat 

4.1 Simuleringen 
På grund av tekniskt fel med Mandometer® under den andra kontrollmåltiden (steg 3) 
erhölls endast resultat från åtta av de tio testpersonerna. Vid den första kontrollmåltiden (steg 
1) åt sex av dessa linjärt (a-värde > -1), medan en åt retarderande (a < -1,2) och en låg i 
gränsskiktet (a ≈ -1,0). Efter att ha tränat med simuleringen under tre veckor åt därefter alla 
åtta personer retarderande, med ett a-värde mellan -1,2 och -1,7. Samtliga personer hade 
därmed närmat sig simuleringens a-värde på -1,5, se Figur 5. En jämförelse av total hastighet 
över hela måltiden, det vill säga (total vikt)/(total tid), mellan de båda testtillfällena visade 
dessutom att sex av åtta personer vid den andra kontrollmåltiden åt långsammare. Däremot 
sågs inget samband över hur måltidens storlek eller starthastighet ändrades gentemot 
simuleringens värden mellan de båda testtillfällena. Resultat för samtliga testpersoner ses i 
Bilaga 2. 
 

Svaren från intervjuerna visade att sju av de åtta personerna vid minst ett tillfälle tänkte på 
simuleringen eller något de lärt sig från simuleringen (till exempel hur lång tid de skulle 
vänta mellan varje ”tugga” eller hur mycket de skulle fylla gaffeln) medan de åt vanliga 
måltider. Däremot var det bara en som lagt märke till att simuleringskurvan var retarderande. 
Sju personer trodde sig även äta långsammare efteråt än innan de började träna med 
simuleringen. Av de åtta personerna var det fyra stycken som sade sig tänka på mat eller på 
annat sätt föreställa sig en måltid medan de gjorde simuleringen. Flera personer sa även att 
det var tråkigt med endast en maträtt på simuleringen och att det skulle öka fokus med fler 
maträtter att välja mellan. Detaljerade svar från intervjun i samband med steg 3 återfinns i 
Bilaga 3. 
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4.2 Applikationen 
Resultatet av den cognitive walkthrough som gjordes utifrån de sex olika handlingarna listas 
nedan i form av ”success stories” och ”failure stories”. I applikationen blandades olika 
språk och kvaliteten på språket varierade, men då detta var något Mando Group AB var 
medvetna om och ska rätta till har ingen vikt lagts vid detta i det här arbetet. För 
användarprofil, se Bilaga 4. För fullständigt protokoll för cognitive walkthrough, se Bilaga 
5. 

1. Logga in  
Success: Användaren väntas upptäcka rätt handling och utföra den utan 
problem. Återkoppling på att rätt handling utförts ges direkt då användaren blir 
inloggad. Failure: Inga identifierade problem. 

2. Starta måltid/Anslut våg  
Success: Att trycka på rätt knappar för att starta rätt måltid bör utifrån 
gränssnittets information inte skapa några problem. Ansluts vågen inte 
automatiskt uppmärksammas användaren att rätt handling finns tillgänglig genom 
att texten ”anslut till en enhet” dyker upp. Återkoppling på att rätt handling utförts 
finns för alla stegen. 
Failure: Texten “Conectarse a un dispositivo” (anslut till en enhet) är inte 
utformad som en knapp, vilket gör det otydligt för användaren att hon måste måste 
trycka på den för att kunna ansluta till rätt våg. Användaren inser eventuellt inte 
att rätt handling finns tillgänglig. 

3. Förbered måltid  
Success: Tydlig information ges som berättar för användaren vilken handling som 
ska utföras och hur. Bra återkoppling ges när rätt handling utförts. 
Failure: Då texten ”Aceptar” (acceptera) inte är utformad som en knapp kan 
eventuellt användaren ha problem att förstå att rätt handling (trycka på texten) finns 
tillgänglig. 

4. Skatta mättnad  
Success: Informationen i rubriken gör att användaren försöker uppnå rätt 
effekt. Även om det inte är tydligt hur handlingen ska utföras bör användaren 
utifrån tidigare erfarenheter kunna lista ut hur uppgiften ska lösas. 
Failure: En person som är oerfaren kanske inte kopplar rätt handling till önskat mål 
då hon inte inser att den röda pricken ska dras, utan till exempel vill trycka på 
orden bredvid skalan. 

5. Äta måltid  
Success: Om användaren tidigare getts information om vad de olika kurvorna 
representerar och på vilket sätt kurvorna ska tangera varandra skulle rätt 
handling kunna upptäckas och återkopplingen kunna tolkas korrekt. 
Failure: Först och främst kommer användaren inte att försöka uppnå rätt effekt då 
ingen information ges om att hon ska börja äta. Det är även svårt att koppla ihop rätt 
handling med önskat mål då förklaring om de olika kurvornas betydelse saknas. 
Återkopplingen som ges om användaren utför rätt handling är svårtolkad om hon 
inte tidigare instruerats om hur kurvorna ska tolkas. 

6. Ändra inställningar  
Success: Om användaren försöker uppnå rätt effekt, det vill säga försöker hitta 
inställningsknappen, borde denna hittas så småningom då knappen är placerad 
på startsidan samt har en symbol som användaren utifrån tidigare erfarenheter 
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kan känna igen för ändamålet.  
Failure: Symbolen för att få upp inställningssidan är väldigt liten och otydlig vilket 
leder till att användaren inte nödvändigtvis förstår att rätt handling finns 
tillgänglig. 

Designen på applikationen var oftast bidragande till att den var lätt att förstå. Färg, storlek 
och placering av text, knappar och kurvor var genomtänkt. Texter och symboler var 
lättförstådda och färger användes för att skilja olika funktioner. Designen för 
inställningsknappen var däremot inte tillfredsställande eftersom den var liten, hade otydlig 
färg och var olämpligt placerad i ett hörn. Dessutom såg flera knappar inte ut som knappar, 
utan det var endast text som inte gick att skilja från den vanliga informationstexten. 
Presentationen av information var oftast enkel, tydlig och lämpligt placerad. Dock var 
avsaknaden av information på ett fåtal sidor påtaglig, bland annat på kurvsidan. När det gäller 
designen på kurvsidan var det bra att kurvorna hade olika färger för att kunna skilja dem åt. 
Samtliga punkter som undersökts vid analysen av designen kan ses i Bilaga 6. 
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5. Diskussion 

5.1 Simuleringen 
Tidigare studier har visat att de sjuka som behandlats med Mandometer® i högre grad blivit 
friska än de som inte lärt sig att äta retarderande (Bergh, 2013). Utifrån detta visar resultaten 
från denna undersökning att det finns goda chanser att simuleringen skulle kunna användas 
som behandling av ätstörningar då testerna visade att alla som från början var linjärt ätande åt 
retarderande efter träningsperioden. Det beror antagligen delvis på att simuleringen väckt 
användarnas uppmärksamhet och fått dem att börja fundera på hur de äter, vilket visas av att 
sju av åtta personer under intervjun uppgav sig ha tänkt på simuleringen i någon form under 
riktiga måltider. Även om de inte aktivt lagt märke till att simuleringen visade en 
retarderande kurva för hastigheten, utvecklades deras beteende mot retarderat ätande. Detta 
kan bero på att testpersonerna tänkte på att de skulle äta långsammare i allmänhet vilket flera 
av testpersonerna uppgav i intervjun att de lärt sig av simuleringen. Då de hade ungefär 
samma starthastighet vid det andra tillfället som det första, men saktade in mot slutet då de 
tänkte på att äta långsammare ledde detta till att de åt mer retarderande. Det här visas också 
av att den totala hastigheten över måltiden sjönk. Dessutom kan mättnadskurvan haft 
betydelse för att testpersonernas ätande blev retarderande. Vissa testpersoner menade att de 
efter träningsperioden kände efter mer under måltiden hur mätta de faktiskt var, vilket ledde 
till att de inte åt upp all mat på bara några minuter utan saktade in i takt med att mättnaden 
ökade. Att de som varken tänkt på mättnad eller tempo också ändrat beteende indikerar att 
även det undermedvetna kan ha en stor betydelse. Även om testpersonerna inte noggrant 
funderat över hur de har ”ätit” för att det skulle bli rätt i simuleringen kan de undermedvetet 
ha anammat det korrekta beteendet därifrån. 

Att undersökningen visar att simuleringen kan lära friska personer att ändra sitt ätbeteende ger 
dock inga garantier att samma effekt skulle uppnås på patienter med ätstörningar. En person 
som lider av anorexia nervosa har ett annat förhållningssätt till mat, vilket gör att det inte går 
att förutsätta att reaktionen på animeringen i simuleringen blir samma för en sjuk som för en 
frisk person. Flera av de friska personerna tänkte på mat då de gjorde simuleringen. Medan en 
frisk person då associerar till något positivt, kan animeringen av en full tallrik med mat av en 
sjuk person uppfattas som äckligt, motbjudande eller överväldigande. Detta skulle kunna 
påverka användarens förutsättningar att motta informationen från kurvorna. Därför kan denna 
undersökning inte anses vara tillräcklig för att kunna säga att simuleringen kan användas för 
att bota anorexia nervosa. För att säkert kunna bestämma hur personer med anorexia nervosa 
skulle svara på behandling med simuleringen skulle en ny, liknande, undersökning med sjuka 
testpersoner behöva genomföras. Först då går det att bestämma om simuleringen kan 
användas för att bota sjuka personer. 

Dessutom gav undersökningen inga bevis på om effekten av träningen sitter kvar även efter 
avslutad användning av simuleringen. Testpersonerna fick utföra den andra kontrollmåltiden 
direkt efter att de avslutat sin träningsperiod utan att någon uppföljning gjordes. Om 
simuleringen ska kunna användas som behandling krävs dock att det nya intränade beteendet 
sitter kvar även efter avslutad användning. En jämförelse med undersökningen som visade att 
det nyinlärda ätbeteendet bestod för testpersoner som tränat med Mandometer® (Zandian 
M., 2007) gör det troligt att simuleringen har en liknande effekt. Då en person dessutom har 
visat sig äta med samma a-värde, oavsett hunger och tidpunkt (Hubel et al., 2006), borde en 
person som ändrat sitt ätbeteende behålla det nya a-värdet fram till att hon utsätts för en ny 
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påverkan, oberoende av vilken behandlingsmetod som gett det nya beteendet. För att 
försäkra sig om att så är fallet rekommenderas därför att vid en kommande undersökning 
införa ytterligare en kontrollmåltid några veckor efter den andra kontrollmåltiden. Då visas 
om det nya beteendet stannat kvar efter användningsperiodens slut.  

Från de tio testpersonerna erhölls endast resultat från åtta stycken. Då alla åtta visade 
samma resultat vad gäller värde för retardationen (a-värde) kan visserligen en tydlig slutsats 
dras, men med en större testgrupp skulle resultatet bli mer trovärdigt och generaliserbart. I 
en kommande undersökning bör därför fler testpersoner användas. 

Om simuleringen visas fungera även i kommande undersökningar bör den i framtiden 
användas som ett av de första stegen i behandlingen mot anorexia nervosa, innan träningen 
med Mandometer®. Förhoppningsvis har simuleringen i detta stadie två positiva effekter på 
patienterna; dels vänjer de sig vid synen av mat, men framför allt lär de sig rätt ätbeteende. 
När patienten är bekväm med simuleringen börjar sedan ät-träningen på riktigt med 
Mandometer®. Att simuleringen är så smidig att genomföra i hemmet och tar så kort tid gör 
att simuleringen kan fortsätta användas parallellt med Mandometer®. Att helt ersätta 
Mandometer® med simuleringen är dock troligtvis inte lämpligt. Generellt så sägs det att 
”man blir bra på det man tränar på”, och när det gäller Mando Group AB:s patienter med 
anorexia nervosa behöver de bli bra på att äta. Därför borde de också träna på att äta på 
riktigt. Hur verklig simuleringen än görs kommer den alltså endast kunna användas som ett 
komplement till men aldrig ersätta den riktiga träningen Mandometer® erbjuder. 

Simuleringsprogrammet är idag inte fullt utvecklat som behandlingsprogram, och det finns 
därmed flera förbättringsområden för att optimera användningen. Risken med att, som idag, 
alltid behöva fylla tallriken till en full portion är att användaren kan tycka att mängden mat är 
jobbig och alternativt inte kan relatera det till de portionerna hon själv äter. För att underlätta 
för dessa patienter skulle därför en ny funktion kunna införas i programmet där användaren 
kan variera mängden mat hon måste fylla tallriken så att behandlingen börjar med lite mat för 
att sedan successivt öka. För att göra simuleringen roligare och mer stimulerande att använda 
bör programmet även utvecklas så att olika maträtter att träna med kan väljas. Detta skulle 
enligt intervjuerna öka fokus under användningen eftersom användaren då inte tröttnar på 
synen av samma mat varenda gång. För att enklare kunna relatera till en riktig måltid kan 
även bakgrunden, som i dagsläget är helt vit, förbättras så att den föreställer en miljö där man 
äter, till exempel ett köksbord. Fotografier av mat skulle även kunna få simuleringen att verka 
mer verklighetstrogen och därmed eventuellt öka dess effekt. En person med svår anorexia 
nervosa skulle dock kunna tycka att det liknar en riktig måltid för mycket vilket kan bli för 
obehagligt. Därför är det antagligen bra att ha kvar animeringen av mat på simuleringen. En 
förbättring skulle eventuellt kunna vara att lägga till möjligheten för användaren att själv 
välja att övergå till fotografier när hon känner sig redo för det. 

Denna rapport har främst behandlat ätstörningen anorexia nervosa. Det är dock värt att 
diskutera ifall simuleringen skulle kunna användas som behandlingsmetod även för 
överviktiga personer. Eftersom retarderande ätare har lättare att kontrollera hur mycket de 
äter kan det även för överviktiga personer vara värdefullt att lära sig äta retarderande. Då 
övervikt och fetma idag är en växande sjukdom skulle simuleringen som behandlingsmetod 
kunna medföra många förbättringar, både på individnivå i form av minskat lidande samt på 
samhällsnivå genom minskning av följdsjukdomar och de kostnader för sjukvård de medför.  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5.2 Applikationen 

Önskemålet från Mando Group AB är att applikationen ska vara så användarvänlig att 
användaren på ett lätt sätt ska kunna förstå hur den ska användas utan övriga instruktioner. 
Resultatet från den cognitive walkthrough som genomförts visade dock att applikationen inte 
är helt färdigutvecklad då det för en ny användare inte är självklart hur den ska användas på 
rätt sätt. Det viktigaste med ät-träningen med Mandometer® är att användaren lär sig att äta 
efter den optimala hastighetskurvan, men tyvärr är det den här funktionen på applikationen 
som är minst tydlig. Ingen information om att det är nu hon ska börja äta finns, och inte heller 
vad kurvorna betyder och på vilket sätt de ska följas. Det här är ett stort fel som måste 
åtgärdas, framför allt genom att användaren ges mer information om hur hon ska äta för att 
träna in rätt beteende. Förslagsvis skapas en informationsknapp där nödvändiga beskrivningar 
av kurvorna presenteras då man trycker på den. Denna knapp skulle kunna placeras antingen 
på startsidan, för att direkt ge användaren möjlighet att tillgodogöra sig information om 
applikationens syfte och/eller på själva kurvsidan för att guida användaren när hon kommit till 
det steget. Då hela syftet med Mandometer® faller om inte användaren förstår hur hon ska 
tolka kurvorna rekommenderas att den föreslagna lösningen, eller liknande åtgärd, prioriteras 
högt. 

De andra potentiella problem som upptäcktes är inte lika allvarliga då dessa endast medför att 
uppgiften tar längre tid att lösa. Ett problem som kan uppstå på flera ställen är när en knapp 
som användaren måste trycka på bara syns som en text på skärmen. En förbättring som borde 
göras för att slippa förvirring om vad som är en knapp och vad som bara är en 
informationstext är att införa en ruta runt texten som indikerar att det är en knapp. En annan 
nackdel med applikationen är att inställningsknappen är för liten och är svår att hitta eftersom 
den är placerad i ett hörn och har ungefär samma färg som bakgrunden. Förslag på ändringar 
för denna knapp är att antingen ge den en tydligare färg, förstora den eller flytta ner den 
bredvid de andra valmöjlighetsknapparna på startsidan. För att användaren ska förstå vad 
knappen betyder skulle man även kunna ge den en mer passande symbol, till exempel en 
skiftnyckel. Dessa förbättringar är inte nödvändiga för applikationens funktionalitet men 
önskvärda för en ökad användarvänlighet och bör därför ha medelhög prioritet. 

Utvärderingen av applikationen genomfördes i denna undersökning i form av en cognitive 
walkthrough och en designanalys. Ingen av de slutgiltiga användarna fick testa produkten, 
utan utvärderingen gjordes utifrån hur granskarna ansåg att de skulle agera. För att få en ännu 
bättre bild av hur väl applikationen skulle fungera som produkt bör användartester 
genomföras. Detta innebär att ett fåtal testpersoner som överensstämmer med produktens 
målgrupp får försöka genomföra de olika handlingarna samtidigt som de berättar hur de 
tänker och motiverar varför de försöker utföra handlingen på ett visst sätt. Utifrån detta ges en 
klar bild direkt från användaren av vad hon klarar respektive inte klarar av, samt vad som 
uppfattas som svårt eller otydligt. Därför borde Mando Group AB utföra användartester för 
att säkerställa den höga användarvänligheten som önskas innan de ersätter den nuvarande 
versionen av Mandometer® med den nya.  

Även om applikationen alltså inte kan anses vara färdigutvecklad i dagsläget finns det goda 
skäl att tro att den kommer mottas väl av användarna när den är färdig. Vi lever i ett samhälle 
där tekniken utvecklas oerhört fort och fler och fler delar av våra liv flyttar in i 

                 �                                                                                                                                       17



mobiltelefonerna. Eftersom mobiltelefonen får plats i fickan och de allra flesta alltid har den 
med sig borde därför användare av Mandometer® bli glada över att kunna integrera sin 
behandling med en produkt de är vana vid att använda i sitt dagliga liv. Detta gäller inte bara 
Mandometer® utan är något som är på frammarsch inom hela sjukvården. Att kombinera 
sjukvård och mobiltelefonens funktion, vare sig det gäller behandling, diagnostisering eller 
konsultation gör i många fall vården både smidigare och billigare, vilket ger anledning att tro 
att mobilapplikationer i framtiden kommer få fler och större roller inom vården. Därför kan 
den nya versionen av Mandometer® inte bara ses som en bättre version än den gamla, utan 
även som en utveckling som ligger rätt i tiden. 
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6. Slutsats 
Baserat på resultaten från testpersonerna kan slutsatsen dras att simuleringen har potential 
att fungera som komplement till Mandometer®. Det är tydligt att friska personer ändrar sitt 
ätbeteende genom att träna med simuleringen. För att ta reda på om simuleringen kan 
användas som behandlingsmetod måste dock en större undersökning med uppföljning 
genomföras på personer med ätstörningar. Simuleringen så som den ser ut idag fungerar bra, 
men de föreslagna utvecklingarna skulle kunna förbättra programmet ytterligare. 

Applikationens funktionalitet och användarvänlighet är i stort tillfredsställande, men de stora 
bristerna på kurvsidan leder till att en person inte kan genomföra en hel måltid korrekt på 
första försöket. Om de rekommenderade förändringarna genomförs bör däremot 
applikationen mottas bättre än displayen, vilket skulle göra den nya Mandometer® till en 
smidigare och bättre produkt. 
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Bilaga 1 - Bilder av applikationen 
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2.   Starta måltid/Anslut våg 3.   Förbered måltid

1.   Logga in 2.   Starta måltid/Anslut våg 
6.   Ändra inställningar

3.   Förbered måltid

3.   Förbered måltid 4.   Skatta mättnad 5.   Äta måltid

2.   Starta måltid/Anslut våg 
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Bilaga 2 - Resultat före och efter simuleringen 
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Före

Måltid#
Intagen mat  
(gram)

Tid  
(min)

Retardation 
(a)

Total hastighet  
(gram/min)

1 226 7,2 -0,4 31,4

2 480 12,2 -1,0 39,3

4 290 7,2 -0,2 40,3

5 320 11,2 -0,5 28,6

6 356 9,3 -0,4 38,3

8 372 7,1 -0,4 52,4

9 225 6,5 -1,9 34,6

10 320 5,9 -0,5 54,2

Efter

Måltid#
Intagen mat 
(gram)

Tid  
(min)

Retardation 
(a)

Total hastighet  
(gram/min)

1 276 14 -1,5 19,7

2 300 9,2 -1,6 32,6

4 475 11,2 -1,7 42,4

5 200 6,5 -1,5 30,8

6 300 12 -1,6 25,0

8 475 16 -1,2 29,7

9 220 7 -1,3 31,4

10 300 7 -1,2 42,9
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Bilaga 3 - Intervjuer 

Nr 1 
Hur kändes det att använda simuleringen? 
Först konstigt, men sen så kändes det bra. 
Var den lätt att förstå/använda? Vad var svårt? (om något var det) 
Inte i början men sen förstod man hur man skulle göra. Det som var svårt var att tänka sig att 
man skulle äta på riktigt. I slutet kunde man föreställa sig lite mer. Om man tog en köttbulle 
på internetsidan så kunde man relatera det till att äta en köttbulle på riktigt. 
Vad tänkte du på när du gjorde simuleringen? På mat? (följdfråga) Skulle det gett mer 
effekt med verkliga bilder på mat tror du? 
Att hon skulle äta som när hon åt på riktigt. Så hon tänkte på mat. Jo det skulle vara mer 
verklighetstroget och man skulle kunna relatera mer om det skulle vara verkliga bilder på mat. 
Finns det något man skulle kunna ändra, förutom bilderna, för att göra det mer 
verklighetstroget? 
Bakgrunden. Den var helt vit, men om man skulle kunna göra den så att man satt vid ett 
bord eller någonting. 
Tänkte du på kurvorna när du åt ”vanliga” måltider? 
Ja. Hon räknade antalet tuggor medan hon tränade med mandomeal för att det skulle träffa. 
Kom upp i 15 tuggor i hennes takt mellan varje halvfull gaffel. ”sett” kurvor litegrann. 
Tror du ditt beteende har ändrats något? Hur? 
Tror att hon äter långsammare nu. 
Om du led av ätstörningar, tror du att du skulle vilja använda simuleringen som en del 
av din behandling om det bevisas att den ger effekt? Hur ofta skulle du då kunna 
tänka dig använda den? 
Ja. En gång per dag. Om man har ett syfte skulle det vara lättare att motivera sig. 

Nr 2 
Hur kändes det att använda simuleringen? 
Inget speciellt. Inga speciella känslor. 
Var den lätt att förstå/använda? Vad var svårt? (om något var det) 
Ja det var den faktiskt, och efter ett tag kom man på systemet hur man skulle trycka på 
mättnadsskalan för att få den att pricka och hur stora tuggor man behövde ta. Något som 
var svårt var att mättnadsskalan hade så stora hopp när man skulle fylla i den, inga små 
variationer. Dessutom var programmet inte anpassat till skärmen så man var tvungen att ta 
upp full skärm varje gång för knappen hamnade utanför och det finns ingen rullgardingrej. 
Utan instruktioner skulle hon nog inte fattat att syftet var att följa kurvorna och trott att hon 
behövde äta samtidigt. 
Vad tänkte du på när du gjorde simuleringen? På mat? (följdfråga) Skulle det gett mer 
effekt med verkliga bilder på mat tror du? 
Försöka pricka graferna. Tänkte inte på mat eller att äta utan mer på att trycka. Mer 
spelmässigt än matmässigt. Om det hade varit verkliga bilder skulle man nog tänka mer på 
mat, och om det var fler rätter, då hade det blivit mindre som ett spel. 
Finns det något man skulle kunna ändra, förutom bilderna, för att göra det mer 
verklighetstroget?  
Att vara vid en miljö där man brukar äta. Måste vara hungrig när man gör den. Innan 
en måltid. 
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Tänkte du på kurvorna när du åt ”vanliga” måltider? 
Nej, tror inte det. Tänkt på det, men vet inte på vilket sätt. Inte sett kurvor. 
Tror du ditt beteende har ändrats något? Hur? 
I så fall takten hon äter. Känns som hon fick äta fortare med simuleringen. Äter fortare nu. 
Om du led av ätstörningar, tror du att du skulle vilja använda simuleringen som en del 
av din behandling om det bevisas att den ger effekt? Hur ofta skulle du då kunna 
tänka dig använda den? 
Ja men det tror hon. Nyttigt att kunna göra något enkelt och lätt att göra hemma. Simpelt 
och tar inte så lång tid. 5 ggr i veckan. När hon fått rutin på det kände hon att man skulle 
kunna göra det varje dag. 

Nr 3 
Hur kändes det att använda simuleringen? 
Enformig – inte så koncentrerad när man använde den. Samma sak hela tiden. 
Var den lätt att förstå/använda? Vad var svårt? (om något var det) 
Ja. Men mättnadsgraden svår att förstå. Vad innebär egentligen extremely weak? Relatera, 
exempel, förklaring vad betyder varje steg? Exempel typ extremely weak då kurrar 
magen jättemycket. Kände “ska jag bli så här mätt varje lunch”?! Skulle klarat det utan 
introduktionsgenomgång. 
Vad tänkte du på när du gjorde simuleringen? På mat? (följdfråga) Skulle det gett mer 
effekt med verkliga bilder på mat tror du? 
Annat. Första gångerna relaterade man kanske lite, men resten av gångerna inte. Samma 
mat…Tänkte inte på mat så ofta. Skulle säkert tänkt mer på mat om det var verkliga 
bilder. 
Finns det något man skulle kunna ändra, förutom bilderna, för att göra det mer 
verklighetstroget? 
Olika maträtter. Hur mycket mängd köttbullar motsvara andra rätter (typ en gryta)? För att 
kunna relatera när man äter annat. 
Tänkte du på kurvorna när du åt ”vanliga” måltider? 
Några få gånger. Tänker sällan över huvudtaget när hon äter. Om ensam äter hon fort och 
om med någon tanker hon på samtalet. Har kanske tänkt på kurvan någon gang men inte 
aktivt. 
Tror du ditt beteende har ändrats något? Hur? 
Vet inte. Möjligen äter långsammare. 
Om du led av ätstörningar, tror du att du skulle vilja använda simuleringen som en del 
av din behandling om det bevisas att den ger effekt? Hur ofta skulle du då kunna 
tänka dig använda den? 
Ja, då skulle man ta till sig, och ge mer effekt. Har inte intresse av att ändra matvanorna. Om 
man förbättrar med flera måltider och riktiga bilder skulle det vara en bra behandlingsmetod. 
5 ggr I veckan känns okej. 

Nr 4 
Hur kändes det att använda simuleringen? 
Bra, annorlunda att äta vid datorn. Inte jobbigt, roligt att använda fantasin. 
Var den lätt att förstå/använda? Vad var svårt? (om något var det) 
Jättelätt, inga konstigheter, men bra att ha fått en genomgång innan. Skulle nog kunnat 
räkna ut hur om inte genomgång innan men vet då inte om det var rätt eller fel. Blev fel en 
gång då hon ville göra om mättnadsvalet och tryckte på pil bakåt, då fick hon göra om hela. 
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Vad tänkte du på när du gjorde simuleringen? På mat? (följdfråga) Skulle det gett mer 
effekt med verkliga bilder på mat tror du? 
På att hon åt. Ibland om man hade mycket annat att tänka på tänkte hon på annat men 
mestadels fokuserad. Tänkte inte bara på mat i allmänhet utan just den maten, hur skulle 
hon ha kombinerat sallad/sås m.m. Animeringen dög gott, kanske skulle det ha blivit mer 
verklighetstroget med verkliga bilder, om det sett gott ut, men inget hon tänkt på. 
Finns det något man skulle kunna ändra, förutom bilderna, för att göra det mer 
verklighetstroget? 
Lukt, sitta vid kök. Ljud – skramlande bestick. Matsal. 
Tänkte du på kurvorna när du åt ”vanliga” måltider? 
Efter andra veckan kom hon på att simuleringen gillade när man åt en tugga i taget – inte 
stora tuggor på gaffeln. Tänkt på men inte härmat helt. Mindre tuggor (klicka en gång) för at 
följa kurvan exakt. Såg inte hastighetskurvorna, men ”hur mätt är du nu”-kurvan framför sig. 
Tror du ditt beteende har ändrats något? Hur? 
Svårt, vet inte. Tror beteendet beror på omständigheter runt omkring. Om det har ändrats 
tror hon att det är att hon äter långsammare i så fall. 
Om du led av ätstörningar, tror du att du skulle vilja använda simuleringen som en del 
av din behandling om det bevisas att den ger effekt? Hur ofta skulle du då kunna 
tänka dig använda den? 
Absolut. Tre veckors perioder med uppföljning tror hon är ett bra intervall. Kanske byta rätt 
var tredje vecka. 5 ggr i veckan bra, för då kan man missa någon gång utan att det gör 
något. 

Nr 5 
Hur kändes det att använda simuleringen? 
I början var det lite svårt, förstod inte hur hon skulle göra. Hade även svårt att sätta in det i 
sammanhanget - varför man gjorde det. Men ju fler gånger hon gjorde simuleringen gick 
det bättre (att följa kurvan) och hon började även förstå vad det hade för syfte. 
Var den lätt att förstå/använda? Vad var svårt? (om något var det) 
Ja, det var väldigt tydligt. Graferna (hela bilden) skulle dock kunna vara lite större. 
Vad tänkte du på när du gjorde simuleringen? På mat? (följdfråga) Skulle det gett mer 
effekt med verkliga bilder på mat tror du? 
Hon tänkte på att det var viktigt att inte slänga i sig maten, utan det var viktigt att känna efter 
sin mättnadskänsla. Tänkte på hur det skulle vara i verkligheten när hon gjorde 
simuleringen, och att hon hade en riktig portion med mat framför sig. Eventuellt skulle det 
ge mer effekt med verkliga bilder, men hon tror även att det ger effekt med de bilder som 
finns nu. 
Finns det något man skulle kunna ändra, förutom bilderna, för att göra det mer 
verklighetstroget? 
Att man känner doften av mat. 
Tänkte du på kurvorna när du åt ”vanliga” måltider? 
Ja, försökte följa kurvan. Tänkte även på hur mätt hon kände sig under måltiderna. Kastade 
inte i sig maten utan åt långsammare och tänkte på att hennes mättnad skulle öka 
successivt och inte helt plötsligt ta stopp som det kan bli om man äter alltför fort. 
Tror du ditt beteende har ändrats något? Hur? 
Ja, hon säger att man får en känsla av vad som är rimligt (nämnde att det kan vara till stor 
hjälp för de som har ätstörningar eftersom de då får veta hur stor en “vanlig” portion är). 
Hon tror att hon själv tänker efter mer när hon äter för att känna av hennes mättnad. 

          �                                                                                                                                VII



Om du led av ätstörningar, tror du att du skulle vilja använda simuleringen som en 
del av din behandling om det bevisas att den ger effekt? Hur ofta skulle du då 
kunna tänka dig använda den? 
Ja (som frisk kan hon se att simuleringen kan hjälpa dem med ätstörningar). 5 gånger i 
veckan och utvärdera efter ett tag. Det får inte bli för mycket med simuleringen så hon tycker 
inte att man ska göra det varje dag. 

Nr 6 
Hur kändes det att använda simuleringen? 
Konstigt, kändes inte som på riktigt, man tuggar ju inte på något. Därför kändes det 
ganska annorlunda från att äta vanligt. 
Var den lätt att förstå/använda? Vad var svårt? (om något var det) 
Ja det var den. Mättnaden var dock svår att avgöra exakt var på skalan man låg. 
Vad tänkte du på när du gjorde simuleringen? På mat? (följdfråga) Skulle det gett mer 
effekt med verkliga bilder på mat tror du? 
Tänkte på att hon åt vanlig mat, en riktig måltid. Tänkte på hur stora tuggor hon tog, att hon 
skulle ta lite mindre mat på gaffeln, annars gick det för fort. Ja, det skulle kanske leda till 
att man känner sig mer hungrig. 
Finns det något man skulle kunna ändra, förutom bilderna, för att göra det mer 
verklighetstroget? 
Hade varit bra med en tid för hur länge man ska tugga, om det finns någon undersökning 
om det. Svårt att veta hur länge man skulle tugga (båda vid simulering och på riktigt), även 
om man följde kurvan. 
Tänkte du på kurvorna när du åt ”vanliga” måltider? 
Inte första gången, men mer nu. Hade en kurva i bakhuvudet och tänkte på den. 
Försökte alltså att bara följa kurvan. 
Tror du ditt beteende har ändrats något? Hur? 
Kanske, försöker tänka på att äta långsammare, och inte stressa. 
Om du led av ätstörningar, tror du att du skulle vilja använda simuleringen som en del 
av din behandling om det bevisas att den ger effekt? Hur ofta skulle du då kunna 
tänka dig använda den? 
Ja, simuleringen kan vara bra för vissa - så att de vet i vilken takt man ska äta. Och att de lär 
sig att känna av mättnad (speciellt överviktiga). Åtminstone varannan dag. 

Nr 7 
Hur kändes det att använda simuleringen? 
Det kändes onaturligt. Fick ingen känsla för hur det skulle kännas på riktigt. 
Var den lätt att förstå/använda? Vad var svårt? (om något var det) 
Efter ett par gånger gick det bättre, det var mättnaden som krånglade, den var otydlig. Den var 
även ibland svår att trycka på. 
Vad tänkte du på när du gjorde simuleringen? På mat? (följdfråga) Skulle det gett mer 
effekt med verkliga bilder på mat tror du? 
Att träffa kurvan - kom på att det var bättre att ta små tuggor oftare. Tänkte inte på 
mat. Kanske, skulle även kanske gett mer effekt om det fanns mer mat att välja mellan. 
Finns det något man skulle kunna ändra, förutom bilderna, för att göra det mer 
verklighetstroget? 

Bättre om simuleringen var lättare att använda - den var långsam på att reagera ibland. Ha 
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den som en app. Kurvorna var bra. Mer info om bakgrund om ät-takt, varför man ska äta i 
just den takten och varför mättnadskurvan ser ut som den gör (gör att man blir mer motiverad 
och förstår varför man ska göra simuleringen). 
Tänkte du på kurvorna när du åt ”vanliga” måltider? 
Nej. Det var framförallt för att mättnaden förvirrade. Tänkte dock på att man ska äta mer 
kontinuerligt under en måltid (inte slänga i sig mat och vänta lite och slänga i sig ännu mer 
osv., utan äta lite mindre tuggor oftare istället). Tänkte inte på att det var snabbare i början av 
måltiden och långsammare i slutet. 
Tror du ditt beteende har ändrats något? Hur? 
Kanske lite. Att hon äter lite långsammare. 
Om du led av ätstörningar, tror du att du skulle vilja använda simuleringen som en del 
av din behandling om det bevisas att den ger effekt? Hur ofta skulle du då kunna 
tänka dig använda den? 
Vet inte. Tar lång tid att göra simuleringen, och det är tid som man inte ens äter riktig mat på. 
Tror hellre att hon skulle vilja gå i en terapi där hon får lära sig att äta riktig mat. Men tycker 
att simuleringen är bra som utbildning eftersom den har en fast tid som man ska äta måltiden 
på, så man lär sig hur fort man ska äta, man kan ej äta långsammare eller snabbare än denna. 
Använda simuleringen kontinuerligt under hela behandlingen, ungefär 2-3 gånger i veckan. 

Nr 8 
Hur kändes det att använda simuleringen? 
Kändes irrelevant med tanke på bakgrundsinformationen man fått. Förstod inte hur det skulle 
påverka hur man äter i verkligheten, man klickar ju bara på skärmen. Kändes inte 
verklighetstroget. 
Var den lätt att förstå/använda? Vad var svårt? (om något var det) 
Lätt att förstå. 
Vad tänkte du på när du gjorde simuleringen? På mat? (följdfråga) Skulle det gett mer 
effekt med verkliga bilder på mat tror du? 
I början var det lite fascinerande - “kan jag bara äta sås idag?”. Mot slutet blev det långtråkigt. 
Tänkte på hur många gånger man skulle tugga maten, kom på att man skulle tugga lite 
snabbare i början. Försökte med olika stora tuggor. Tänkte inte på mat under tiden (lite tråkigt 
att det bara var köttbullar..). Tror det skulle ge mer effekt med verkliga bilder. 
Finns det något man skulle kunna ändra, förutom bilderna, för att göra det mer 
verklighetstroget? 
Mer variation bland maten.. Kanske använda riktiga bestick som kopplas till datorn som man 
kan låtsas äta med (om det går). 
Tänkte du på kurvorna när du åt ”vanliga” måltider? 
I början bara när hon räknade hur många gånger hon behövde tugga varje “tugga” (mat 
på gaffeln). 
Tror du ditt beteende har ändrats något? Hur? 
Vet inte. Tror det, i och med att hon räknade tuggorna, hur man ska tugga. Att man ska 
tugga maten många gånger och inte svälja maten hel. Tänkte även på att man ska sakta ner 
under måltiden för att hinna känna mättnadskänslan. 
Om du led av ätstörningar, tror du att du skulle vilja använda simuleringen som en del 
av din behandling om det bevisas att den ger effekt? Hur ofta skulle du då kunna 
tänka dig använda den? 
Ja, om man verkligen vill bli frisk och ändra sitt beteende. Mer ofta i början (kanske två mål 
per dag i en vecka) och mindre i slutet (kanske två gånger i veckan), eftersom man mot 
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slutet förstod kurvorna och gjorde allt utantill. 
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Bilaga 4 - Användarprofil 

Syftet med utvärderingen 
Syftet är att komma fram till vilka för- och nackdelar som applikationen till den nya 
Mandometer® har jämfört med displayen till den nuvarande Mandometer®. 
Utvärderingen ska ta reda på om användarvänligheten är bättre hos applikationen och även 
dess funktionalitet jämfört med displayen. Det ska också undersökas om applikationen är 
tillräckligt lätt att lära sig utan instruktioner och om ändringar kan göras för att göra 
applikationen ännu bättre och lättare att använda. 

Beskrivning av målgruppen 
Målgruppen för användning av applikationen till nya Mandometer® är framförallt personer 
med ätstörningar som till exempel anorexia nervosa och bulimia nervosa. Dessa sjukdomar är 
vanligast för unga flickor, det vill säga målgruppen kommer framför allt vara flickor i 
tonåren. De flesta inom målgruppen kan antas ha tidigare vana att arbeta med applikationer 
på mobiltelefoner. Dock kommer själva uppgiften som ska genomföras med hjälp av 
applikationen att vara helt ny för de flesta användare. De kommer att känna till syftet med 
applikationen (att ät-träna) men kan inte antas ha kunskaper om hur detta ska gå till. 
Användaren kommer att använda applikationen ofta, hur ofta beror på vilken stadie av 
behandlingen hon befinner sig i. 

Användningsmiljö och användningssammanhang 
Applikationen kommer att användas under måltider vid ett matbord tillsammans med en 
speciell våg. Både vågen och mobiltelefonen (med applikationen) kommer att ligga på 
matbordet och ha trådlös kontakt med varandra. Användaren kommer att äta och 
eventuellt samtala med andra runt matbordet samtidigt som applikationen används. 

Handlingar 
Handlingarna som användaren utför med guidning från applikationen ska utföras utan 
problem eller att man ska behöva fundera. 
Frekventa handlingar: 

• Starta måltid/Anslut våg.  
• Förbered måltid.  
• Skatta mättnad  
• Äta måltid  

Mindre frekventa handlingar: 
• Logga in.  
• Ändra inställningar.  

Mål med användningen 
Efter en kort förklaring om vad syftet med applikationen och vågen är ska användaren kunna 
ladda ner applikationen och själv lära sig hur den fungerar. Användarna ska uppfatta den nya 

          �                                                                                                                                XI



applikationen som roligare, bekvämare/smidigare och mer tillfredställande att använda än den 
nuvarande displayen. 
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Bilaga 5 - Resultat av cognitive walkthrough 

Uppgifter: 
1. Logga in  
2. Starta måltid/Anslut våg  
3. Förbered måltid  

- Placera tallrik på vågen och lägga rätt mängd mat på tallriken.  
4. Skatta mättnad  

- Uppskatta sin mättnad korrekt  
5. Äta måltid  

- Kunna följa kurvorna (vilket man gör genom att äta)  
6. Ändra inställningar  

CW-analys 

1. Logga in Svar Problem

Kommer användaren försöka 
uppnå rätt effekt?

Ja.

Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling finns 
tillgänglig?

Ja, funktionen kommer 
upp automatiskt. 

Kommer användaren att 
associera handlingen med 
önskat mål?

Ja.

Om rätt handling utförs, får 
användaren återkoppling om 
detta?

Ja, om man trycker på 
“register” kommer man till 
nästa sida.

2. Starta måltid/Anslut 
våg

Svar Problem

Kommer användaren försöka 
uppnå rätt effekt?

Ja.

Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling finns 
tillgänglig?

Ja/nej. Oftast går det bra men vid 
vissa tillfällen när vågen inte 
kopplas direkt måste man 
trycka på texten som säger 
“anslut till en enhet”. Det är 
inte självklart att man ska 
trycka på den för att få upp 
alternativen. 
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Kommer användaren att 
associera handlingen med 
önskat mål?

Nej. Se ovan.

Om rätt handling utförs, får 
användaren återkoppling om 
detta?

Ja.

3. Förbered måltid Svar Problem

Kommer användaren försöka 
uppnå rätt effekt?

Ja, i alla steg.

Kommer användaren att upptäcka 
att rätt handling finns tillgänglig?

Ja, efter lite eftertanke. Eventuellt förstår 
användaren inte att vågen 
ska slås på. Knappen 
“acceptera” kan förtydligas 
genom att göra så att den 
ser ut som en knapp.

Kommer användaren att associera 
handlingen med önskat mål?

Ja, i alla steg.

Om rätt handling utförs, får 
användaren återkoppling om 
detta?

Ja, i alla steg.

4. Skatta mättnad Svar Problem

Kommer användaren försöka 
uppnå rätt effekt?

Ja.

Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling finns 
tillgänglig?

Ja, efter lite letande. Otydligt att man ska 
förflytta den röda punkten. 
Lätt att man börjar trycka på 
texten beskrivande de olika 
mättnadsstadierna istället. 

Kommer användaren att 
associera handlingen med 
önskat mål?

Ja.

Om rätt handling utförs, får 
användaren återkoppling om 
detta?

Ja.
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5. Äta måltid Svar Problem

Kommer användaren försöka 
uppnå rätt effekt?

Nej, inte direkt. Möjligen 
en person som fått 
bakgrundsinformation 
och är smart. Denna kan 
förstå när kurvorna börjar 
röra på sig. 

Finns ingen information att 
man ska börja äta och man 
förstår inte vad kurvorna 
innebär. 

Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling finns 
tillgänglig?

Ja/nej. Förstår att man ska äta men 
inte hur och när. Finns ingen 
information att man ska 
börja äta och man förstår 
inte vad kurvorna innebär. 

Kommer användaren att 
associera handlingen med 
önskat mål?

Ja, om information om att 
man ska följa kurvorna 
genom att äta getts. 

Om rätt handling utförs, får 
användaren återkoppling om 
detta?

Ja. Får ingen återkoppling om 
att man äter i rätt takt 
förutom genom att titta på 
kurvorna. Text om man äter 
för fort eller för långsamt 
behövs. 

6. Ändra inställningar Svar Problem

Kommer användaren försöka 
uppnå rätt effekt?

Nej. Är inte tydligt att man kan 
ändra inställningar.

Kommer användaren att 
upptäcka att rätt handling finns 
tillgänglig?

Ja, efter lite letande.

Kommer användaren att 
associera handlingen med 
önskat mål?

Ja.

Om rätt handling utförs, får 
användaren återkoppling om 
detta?

Ja.
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Bilaga 6 - Resultat av designanalys 

Logga-in-sida 

Meny-sida 

Objekt Dålig Ok Bra Kommentar

Färger på knapparna X Vore bra om man 
såg att knappen 
var en knapp (en 
ruta). Kan vara 
roligt med färg.

Färg på bakgrunden X

Färg på text X

Storlek på text X

Storlek på knappar X

Placering av text X

Placering av knappar X

Information X

Layout (snygg) X

Tydlig info på knappar 
(tillbaka, sudda)

X

Tydlig lösenordsfunktion X Bra att man ser 
den sista siffran/
bokstaven innan 
den blir en prick.

Övrigt:

Objekt Dålig Ok Bra Kommentar

Färger på 
knapparna

X Färg hade varit 
roligare men 
fungerar ändå bra 
med enbart grått.  
Informationsknap
pen borde synas 
mer (mer färg).
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Förbered måltid- och kurvsidan  

Färg på 
bakgrunden

X

Färg på text X Kan vara lättare 
att se om texten är 
svart (och inte 
grå).

Storlek på knappar X Informationsknap
pen borde vara 
större. De andra är 
bra. 

Storlek på text X Kan vara större.

Placering av text X

Placering av 
knappar

X Eventuellt kan 
informationsknap
pen flyttas till 
nedre delen av 
sidan. Nu förstår 
man knappt att det 
är en knapp. 

Information X

Layout X Bättre fördelning 
och utfyllnad av 
utrymmet skulle 
se bättre ut. 
Dessutom mer 
färg. 

Tydlig info på 
knappar

X Bilderna är bra 
men texten i 
dagsläget måste 
förbättras.

Övrigt: Snyggt att knappen lyses upp av rött när man trycker på den.
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Objekt Dålig Ok Bra Kommentar

Färger på knapparna X

Färg på bakgrunden X

Färg på text X Bra att endast de 
fungerande 
knapparna har 
svart text och de 
övriga grå.

Storlek på knappar X

Storlek på text X

Placering av text X

Placering av knappar X

Information X

Layout X

Tydlig info på knappar X

W-base vs lunch - info X Har andra, 
mycket tydligare, 
namn. 

Layout tallrikssida X Roligare med 
annan bakgrund 
(ej vit). Bilden 
kan även vara 
större.

Vidareknapp X Otydligt att man 
måste trycka på 
“acceptera” innan 
man får börja 
lägga på mat.

Tydligt när det är 100 % X

Tillåtet med 95 – 105 % X Vore bra om detta 
intervall är 
tillåtet så att det 
blir enklare att 
lägga upp mat.
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Mättnadskalan – 
information

X Eventuellt vore 
det bättre med 
stegen 
“jättehungrig”, 
“lite hungrig”, 
“lagom hungrig”, 
“lite mätt”, 
“jättemätt”  osv. 
Men man förstår 
ändå i nuläget.

Mättnadskalan – färg/
form/placering

X Bra att endast 
den 
förflyttningsbara 
punkten är röd 
och allt annat 
grått. 

Hur man fyller i 
mättnadsskala - pilar/
trycka/dra

X Bättre info om att 
det är den röda 
punkten man ska 
dra. T.ex. genom 
att ha en pil 
uppåt från 
punkten eller ha 
punkten i mitten 
från början. 

Kurvorna – färger X Bra med olika 
färger men kan 
vara bättre som 
på Mandometern; 
hastighetskurvor
na av samma färg 
(mörkgrön och 
ljusgrön) och 
likadant med 
mättnadskurvorn
a.  
Fult att kurvorna 
inte är helt 
ifyllda. 

Kurvorna – bakgrund X
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Inställningar-sidan 

Kurvorna information X Finns ingen 
information om 
vad kurvorna 
betyder och vad 
man ska göra. 

Avslutsknapp – 
placering/storlek/
symbol

Finns ingen. 
Behövs inte. 

Sparningsinfo – efter 
avslutad måltid

Finns inte. 
Behövs inte. 

Mer mat under 
måltiden? 
(träningsmåltiden)

X

Mute-knapp Finns ingen. Men 
det finns heller 
inget ljud att 
tysta. 

Ändra volym Finns ingen.

Övrigt: Mobilen seg på att reagera när man lägger på mat på vågen. Borde finnas en text att 
man ska börja äta när kurvorna dyker upp. Borde även dyka upp information om man äter 
för fort eller för långsamt. Dålig upplösning - större bild på kurvorna vore bra.  
Kontrollmåltiden har många oklarheter i sig; fel text när man lägger på mat, layouten på 
sidan med texten “mer mat” och “acceptera” är otydlig, och vad innebär “acceptera” i det 
sammanhanget? 
Ska det finnas någon röstfunktion?
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Objekt Dåligt Ok Bra Kommentar

Färger på 
knapparna

X

Färg på 
bakgrunden

X

Färg på text X

Storlek på 
knappar

X

Storlek på text X

Placering av text X

Placering av 
knappar

X

Information X Otydlig på vissa.

Layout X

Tydlig info på 
knappar

X Test/suspend 
förstår vi inte. Bra 
med på/av-
knapparna.

Lätthet att justera 
ändringarna

X

Övrigt: Vad menas med “warning period”? Vad menas med “Prescription expire date”? När 
man lutar mobil går det inte att bläddra på skärmen vilket medför att man missar vissa 
saker. 
Man kan inte ändra tid, datum och språk. 
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