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SAMMANFATTNING 

 

Mandometer® är ett medicinskt hjälpmedel som används för att normalisera ätbeteende hos personer 

med övervikt och ätstörningar. Mandometer® har utvecklats av Mando Group AB och används i 

behandling på Mandometer- och Mandoleankliniker i Sverige, USA och Australien. Det har nyligen 

skett en utveckling av Mandometer® från generation fyra till generation fem. Den nya versionen 

består av en tunnare våg och en mobilapplikation, istället för en våg och en bärbar dator. Det finns 

ingen tidigare studie kring den nya versionens användarvänlighet. På uppdrag av Mando Group AB 

har en sådan utvärdering genomförts med hjälp av enkät och samtal med både patienter och 

förstagångsanvändare. Resultatet har sammanställts och analyserats och utifrån detta har slutsatsen 

dragits att användarvänligheten är tillräcklig, men brister finns. För att åtgärda dessa brister har förslag 

på förbättringar tagits fram. Det har även skapats ett utkast på en användarhandledning för att 

ytterligare förbättra användarvänligheten. Resultatet visar också att utvecklingen av produkten är en 

klar förbättring, jämfört med tidigare version.  

 

Nyckelord: Mandometer®, hjälpmedel, övervikt, ätstörningar, utvärdering, användarvänlighet, enkät 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Mandometer® is a medical device, which assists patients with overweight and eating disorders to 

normalize their eating beahavior. Mandometer® has been developed by Mando Group AB and is used 

on Mandometer- and Mandolean Clinics in Sweden, USA and Australia in their treatment. A new 

version of Mandometer® has been recently developed, from generation four to generation five. It 

consists of a light scale and a mobile app, instead of a scale and a computer.  No previous study about 

the usability of the new version has been done. On behalf of Mando Group AB has such an evaluation 

been executed using questionnaires and conversations with both patients and healthy individuals. The 

results have been compiled and analyzed, and based on this a conclusion has been drawn. The 

usability is sufficient, but there are some deficiencies. This can be fixed by the suggested 

improvements and the written instruction manual. The result also shows that the development of the 

product is a clear improvement compared to the previous version. 

Key words: Mandometer®, aid, overweight, eating disorders, evaluation, usability, questionnaire   



 

 
 

 

  



 

 
 

FÖRORD 

 

Denna rapport har utformats som en del av ett kandidatexamensarbete inom civilingenjörsprogrammet 

med inriktning medicinsk teknik, 300 högskolepoäng, vid Skolan för Teknik och Hälsa på Kungliga 

Tekniska Högskolan. Arbete har utförts på uppdrag av Mando Group AB under våren 2015 och 

omfattar 15 högskolepoäng. 

Ett tack till Mando Group AB för möjligheten att ha fått utföra kandidatexamensarbetet. Ett extra tack 

till författarnas externa handledare, Modjtaba Zandian, som har varit till mycket stor hjälp och bidragit 

med kunskap. Författarna vill även ge ett stort tack till behandlare på Mandometer- och 

Mandoleankliniken i Huddinge och till alla patienter och förstagångsanvändare som har deltagit och 

ställt upp på enkäter och samtal. 

Anna Bjällmark, handledare på KTH, tackas för den vägledning som hon har gett under arbetets gång. 
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1. INLEDNING 

På Mandometer- och Mandoleankliniken behandlas patienter med olika typer av ätstörningar med 

hjälp av den medicintekniska produkten Mandometer®. Produkten består av en våg och en 

mobilapplikation tillgänglig för Android-telefoner. Tillsammans med ett måltidsschema som tas fram 

av behandlare, hjälper Mandometer® patienten att normalisera dess ätbeteende. Ett normalt ätbeteende 

anses vara att kunna känna de rätta hunger- och mättnadskänslorna. Mandometer® används idag av 

patienter som lider av såväl övervikt som undervikt. Måltiden utförs med tallriken placerad på vågen. I 

vågens fyra fötter sitter sensorer som känner av viktminskningen på tallriken, denna information 

skickas via Bluetooth till mobilapplikationen där användaren kan se sin ät-hastighet. Tidigare bestod 

Mandometer®, generation fyra, av en våg kopplad via USB-sladd till en dator. Se figur 1. Denna har 

nu utvecklats till en trådlös version, generation fem. Se figur 2. 

 

       

Figur 1. Fjärde generationens Mandometer®.  Figur 2. Femte generationens Mandometer®. 

     Med tillstånd av Mando Group AB.         Med tillstånd av Mando Group AB. 

 

En produkt som är användarvänlig har egenskaper som innebär att den är enkel, smidig och bekväm 

att använda. Det uppstår inga problem vid användning av produkten, utan processen fungerar effektivt. 

Användarvänlighet kan förbättras genom tekniska förbättringar, till exempel att ändra design, utöka 

eller minska antalet funktioner. Att ha en tydlig och lättläst användarhandledning är också något som 

kan underlätta användning och öka förståelse. Det har inte tidigare gjorts någon form av studie kring 

användarvänlighet av den femte generationen av Mandometer®.  

1.1 Syfte och mål 

Projektet syftar till att utvärdera användarvänligheten hos den femte generationens Mandometer® för 

att se om den anses vara tillräcklig och ifall produkten är funktionell. Den nya produkten bör 

utvärderas utifrån användarens och behandlingskonceptets krav. Målet är att ta fram ett mått på 

användarvänligheten hos den nya versionen av Mandometer® med hjälp av både enkät och samtal. 

Det ska även undersökas ifall det finns brister hos produkten. Vid behov kommer problemområden att 

identifieras och förslag på förbättringar tas fram för att öka användarvänligheten. Parallellt med 

utvärderingen kommer ett utkast på en användarhandledning att skapas.   
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2. BAKGRUND 

Här beskrivs först problematiken, tidigare studier, företaget Mando Group AB och dess 

behandlingskoncept, senare beskrivs även fakta kring struktur och innehåll i enkät och 

användarhandledning.  

2.1 Ätstörningar 

Att ge en person en viss diagnos inom ätstörningar är svårt, då olika former av ätstörningar kan 

innefatta samma typ av symptom och beteende, som till exempel hetsätning, extrem 

koståterhållsamhet samt överdrivna föreställningar om sin vikt och kroppsform. Det finns tre 

kategorier inom ätstörningar, Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) och Eating Disorder Not 

Otherwise Specified (EDNOS). En underkategori inom EDNOS är Binge Eating Disorder (BED). En 

person som har en extremt låg kroppsvikt och är rädd för att öka i vikt klassificeras med diagnosen 

Anorexia Nervosa (Treasure, 2010, s.583-93). En anorektiker har samtidigt en felaktig bild av sin 

kropp, den tror sig vara överviktig fast den är utmärglad. En person som lider av Bulimia Nervosa har 

också en felaktig bild av sin kropp, men istället för att inte vilja äta finns ett regelbundet mönster av 

hetsätning och det kan även förekomma extrema beteenden i fallen bantning och motion (Striegel-

Moore och Bulik, 2007, s.181-98). De regelbundna hetsätningarna följs av handlingar som ska 

motverka matintaget. Om en person har symptom från flera olika typer av ätstörningar diagnoseras 

denna med EDNOS. BED är en ätstörning med ett upprepat hetsätningsbeteende som ofta är 

förknippat med övervikt, men skiljer sig från Bulimia Nervosa då det kompensatoriska beteendet är 

uteblivet (Treasure, 2010, s.583-93). 

 

För att fastställa om en person är normal-, över- eller underviktig används måttet Body Mass Index, 

BMI, som visar förhållandet mellan vikt och längd. Statistik visar att andelen överviktiga (BMI 25-

29,9) män och kvinnor i Sverige under perioden 2011-2014, var 35 %. Andelen människor som hade 

fetma, alltså ett BMI på 30 eller högre, var 14 % (Folkhälsomyndigheten, 2015). Ytterligare statistik 

visar att globalt sett under 2010 låg andelen män och kvinnor (över 18år) med fetma på 11,5 % och 

fyra år senare, under 2014, sågs en ökning med 1,4 procentenheter, till 12,9 %. Under samma period 

noterades även en ökning på 2,4 procentenheter, från 36,6 % till 39 %, hos överviktiga män och 

kvinnor (WHO, 2014). för fetma för män och kvinnor (över 18år) globalt sett låg andelen på 11.5% 

under 2010 och fyra år senare sågs en ökning med 1.4 %, till 12.9 %. För överviktiga män och kvinnor 

gavs en ökning på 2,4 %, från 36,6 % under 2010 till 39 % under 2014 (WHO, 2014). Ökningen av 

övervikt och fetma och dess hälsorelaterade problem har bidragit till alltmer forskning inom dessa 

områden. Den farmakologiska forskningen har hittills misslyckats med att finna ett 

behandlingsalternativ. Problemet är att det finns risker för biverkningar av dessa läkemedel då de 

aptitreglerande delarna i hjärnan sammanfaller med de delar som bl.a. styr humör. I hjärnan finns 

receptorer som ökar aptiten då de utsätts för stimulans. Förslag på läkemedel som blockerar dessa 

receptorer har tagits fram för att motverka fetma, men det blev ett bakslag då intag av läkemedlet gav 

en risk för självmordsbenägenhet hos personen (Ledford, 2010, s.878). Kirurgiska ingrepp, som 

obesitaskirugi, har varit mer framgångsrikt men är både dyrt och har i många fall gett oönskade 

biverkningar, bland annat sår, blödning och akut hjärtinfarkt (Encionosa et al., 2009, s.531-5). Fysisk 

aktivitet har visat sig kunna förbättra ätbeteendet, då det bland annat medför en förbättring av den 

mekanism som kontrollerar aptiten. En ökad och regelbunden utövning av fysisk aktivitet förbättrar 

även funktioner i hjärnan som reglerar det impulsiva ätbeteendet. Det anses även motverka depression, 

ångest och stress, vilka i många fall är bakomliggande orsaker till impulsen att äta för mycket (Joseph 

et al., 2011, s.800-12). 
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Traditionella insatser inom ätstörningsvården, att eliminera orsaken till problemet samt att försöka 

återställa den drabbades fysiska och psykiska hälsa, har inte varit effektiva nog (Striegel-Moore och 

Bulik, 2007, s.181-98). Om patienten dessutom har ett symptomatisk ätbeteende i slutet av 

sjukhusbehandlingen, det vill säga att patienten äter en begränsad mängd och måltider med låg 

kaloritäthet, finns en ökad risk för återfall. Den centrala delen för ätstörningar är personens ätande, 

men i många metoder läggs fokus på dennes vikt och kroppsbild istället (Treasure et al., 2011, s.42-9). 

Normalisering av ätbeteende har nyligen erkänts som viktigt inom behandlingen, då avvikelser i 

ätbeteendet leder till bibehållen ätstörning (Walsh, 2011, s.525-9). 

 

2.2 Mando Group AB och behandlingskoncept 

Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Karolinska Institutet Science Park, Huddinge, har Mando 

Group AB sitt huvudkontor och tillsammans med Karolinska Institutet sker forskning kring 

ätbeteende. Inom Mando Group AB finns två typer av kliniker, Mandoleankliniker och 

Mandometerkliniker. Dessa kliniker har för närvarande säte i Huddinge och Danderyd i Stockholm 

samt Alingsås, New York City (USA) och Brighton (Australien). 1993 behandlades den första 

patienten på en Mandometerklinik. Denna klinik vänder sig till personer med ätstörningar av typen 

anorexi och bulimi, och behandlar enligt Mandometermetoden. Mandoleankliniker använder sig av 

Mandoleanmetoden och erbjuder vård mot övervikt och fetma (Mando, n.d). Det centrala för 

behandlingarna är att fetma och ätstörningar sägs vara sina motsatta ytterligheter med samma 

beteendemönster (Bergh et al., 2008, s.15). Platschef på Mandoleankliniken i Huddinge Barbro 

Olofsson (samtal, 28 april 2015) berättar att grundkonceptet för de två behandlingsmetoderna är 

detsamma, klinikerna erbjuder hjälp för att lära patienten att äta regelbundet och lagom mycket. Under 

processen används Mandometer® samt ett individuellt måltidsschema. Varje patient tilldelas en 

behandlare som startar upp processen, kontinuerligt träffar patienten och till sist följer upp 

behandlingen. Behandlingstiden för en patient är i genomsnitt 12-14 månader. På Mandometerkliniken 

används produkten i regel för att lära sig att äta mer och känna rätt mättnad. I kombination med att den 

underviktiga begränsar sin fysiska aktivitet återfås en normal vikt. På Mandoleankliniken används 

istället produkten för att lära patienterna att äta mindre och hitta tillbaka till rätt mättnadskänsla. 

Patienten slutar att småäta samt får en regelbundenhet och lagom mängd mat hos portionerna. 

Mandoleanmetoden innebär även att den överviktiga arbetar mot att öka sin fysiska aktivitet med hjälp 

av stegräknare, som tillsammans med ett förändrat ätbeteende får patienten att nå sina mål. 

 

Behandlingen går i stora drag ut på att hjälpa patienten att återfå sina hunger- och mättnadskänslor 

genom att normalisera ätbeteendet med hjälp av Mandometer®. Genom studier har Mando Group AB 

tagit fram ett genomsnitt för friska personers ätbeteende, vilket ligger till grund till hur en korrekt 

måltid ska vara. En korrekt måltid innebär 300-350g på tallriken och pågår under 12-15 minuter 

(Bergh et al., 2002, s.9486-91). En normal människa äter med en hastighet som successivt avtar, ett så 

kallat decelererat ätbeteende. Överviktiga och underviktiga är linjära ätare, personer som äter med en 

konstant hastighet. Överviktiga äter för mycket mat och känner av en mindre mättnadskänsla än 

normalt och underviktiga äter för lite mat och känner sig mer mätta än vad anses vara normalt (Bergh 

et al., 2011, s.2586-9). Se figur 3. 
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Figur 3. I den röda grafen visas det felaktiga ätbeteendet och i den gröna det korrekta.  

Med tillstånd av Mando Group AB. 

 

2.3 Mandometer® 

Den medicintekniska produkten Mandometer® ska hjälpa användaren med att utveckla nya 

hälsosamma vanor i dennes ätbeteende. I det tilldelade måltidsschemat anges hur stor del av olika 

livsmedel som ska finnas med. Med hjälp av vågen, som visar vikten i procent istället för gram, väger 

användaren upp rätt mängd mat. Användaren placerar sedan sin tallrik på vågen för att lägga upp mat 

på tallriken, alternativt placerar användaren en tallrik med mat på vågen. Måltiden utförs med tallriken 

ståendes på vågen. IT-chef Lenn Burendahl (samtal, 21 april 2015) berättar att det är sensorer i vågens 

fyra fötter som känner av viktminskningen på tallriken, signaler från fötterna registreras i ett kretskort 

och skickas vidare via Bluetooth till mobilapplikationen. Viktminskningen presenteras i form av en 

kurva (Grön) i mobilapplikationen. Där visas även kurvor för den ideala ät-hastigheten (Blå) och 

mättnadsgraden (Lila). Dessa kurvor ska användaren följa för att lära in rätt ät-hastighet och 

mättnadskänsla. Under regelbundna intervall visas en skala över mättnadsgrad i mobilapplikationen 

där användaren antingen får markera sin upplevda mättnad eller den förväntade mättnaden, beroende 

på vilken funktion som används. Denna mättnadsskattning presenteras med röda prickar och bildar en 

kurva som visar utvecklingen av användarens mättnad under måltiden. I figur 4 och 5 visas 

mobilapplikationens gränssnitt under måltiden. 

 

    
    Figur 4. Kurvor.                              Figur 5. Mättnadsskattning. 

              Med tillstånd av Mando Group AB.                        Med tillstånd av Mando Group AB. 

 

Skulle en för stor avvikelse ske från den ideala ät-kurvan kommer mobilapplikationen att varna med 

text och ljud. Efter avslutad måltid överförs information om denna till databasen Mandobase. 

Mandobase är tillgänglig för behandlarna och lagrar information om varje patient samt data över de 

måltider som utförs tillsammans med Mandometer®. Kvalitetsansvarig Modjtaba Zandian (samtal, 25 

februari 2015) berättar att datahanteringen har förändrats i och med den nya versionen. Numera laddas 

data upp via WiFi till Mandobase direkt efter måltiden, till skillnad från tidigare då patienten laddade 

ner data på kliniken med sin behandlare en gång i veckan. 
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Användaren kan välja mellan tre olika typer av måltider: ”Träningsmåltid”, ”Kontrollmåltid” och 

”Restaurangmåltid”. 

 

 Träningsmåltid: Användaren äter måltiden och försöker följa ät-kurva och mättnadskurva. 

Användaren väger själv upp mat i rätt mängd efter sitt måltidsschema och ät-tränar tills maten 

är slut och måltiden är avslutad. 

 Kontrollmåltid: Användaren ska äta valfri mängd mat i egen takt och skatta sin upplevda 

mättnad. Användaren kan under måltiden välja att lägga på mer mat eller lämna mat om denne 

känner sig klar. Denna typ av måltid finns där för att med jämna mellanrum kunna kontrollera 

hur ätbeteendet förändras.  

 Restaurangmåltid: Ett alternativ till Träningsmåltid då maten redan ligger på tallriken, till 

exempel då måltiden äts på restaurang. Användaren placerar sin tallrik med mat på vågen och 

startar sedan måltiden direkt. Under måltiden registrerar vågen vikt och användaren ät-tränar 

tills vågen meddelar att måltiden ska avslutas.  

2.4 Enkät 

En enkät kan innehålla öppna eller icke-öppna frågor. Vid en öppen fråga får respondenten inga 

svarsalternativ (Trost, 2012, s.24). En icke-öppen fråga har fasta svarsalteralternativ (Trost, 2012, 

s.74). Ett av de problem som kan inträffa vid öppna frågor är att var och en tolkar frågorna olika, 

därmed kan svaren variera kraftigt och bli svåra att analysera (Ejvegård, 2009, s.60). Ett frågeformulär 

kan innehålla olika typer av frågor. Ett exempel är sakfrågor, det vill säga frågor som behandlar 

faktiska förhållanden (Trost, 2012, s.67). Motsatsen till sakfrågor är så kallade attitydfrågor, frågor 

som behandlar respondentens tycke och smak (Trost, 2012, s.71). Svarsalternativen vid attitydfrågor 

bör presenteras i form av en skala där respondenten gör en helhetsbedömning (Ejvegård, 2009, s.57). 

Ledande frågor, sådana som kan påverka respondenten till ett visst svar, ska undvikas (Ejvegård, 2009, 

s.54). Vid utformning av en enkät ska dess standardisering och strukturering bestämmas. Med 

standardisering menas vilken grad av variation det finns i frågor och i de situationer som de svarade 

befinner sig i. I en enkät med hög standardisering svarar alla deltagare på de ställda frågorna i samma 

ordning (Trost, 2012, s.59). Begreppet strukturering förklarar fördelningen mellan öppna och icke-

öppna frågor, en enkät med många öppna frågor har en låg struktureringsgrad (Trost, 2012, s.61). 

Det finns olika delsteg i den process som görs. Först sker en datainsamling och sedan följer en analys 

samt en tolkning. Alla dessa tre delar kan göras kvalitativt eller kvantitativt. Vid en kvalitativ 

datainsamling tillfrågas personer medan i en kvantitativ samlas data in genom exempelvis mätningar. 

Genom att försöka ta reda på hur en viss person har tänkt eller känt görs en kvalitativ analys. 

Bearbetas resultatet istället med en viss procent, frekvens eller med ett visst medelvärde är det en 

kvantitativ analys som har gjorts. I en kvalitativ tolkning om t.ex. en person har en sjukdom eller inte, 

görs enbart ett konstaterande om personen i fråga är sjuk eller inte. En kvantitativ tolkning av denna 

studie är hur stor sannolikhet det är att personen är sjuk (Trost, 2012, s.21-22). Analys av enkätfrågor 

kan göras med hjälp av pivottabeller. Dessa används för att sammanställa, kombinera, jämföra och 

dynamiskt analysera data (Microsoft Excel, n.d). För att det ska vara givande att analysera enkätsvaren 

statistiskt bör det finnas en svarsfrekvens runt 80 %. Skulle denna procent sjunka under 70 sägs det 

vara meningslöst att bearbeta enkäten (Ejvegård, 2009, s.54). 

En enkät är mest framgångsrik då den är kortfattad, eftersom fler är villiga att delta i och med en kort 

enkät (Ejvegård, 2009, s.54). Det finns ett flertal fördelar med att göra en enkät gentemot att göra en 

intervju. Det går bland annat att nå ut till fler deltagare och fånga upp åsikter från människor på olika 
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platser. Alla respondenter får samma frågor och respondenten har god tid för sig själv att besvara 

enkäten. Det är även ett enkelt sätt att samla in material på samt enkelt att sammanställa och jämföra 

svaren (Evjegård, 2009, s.62). 

2.5 Användarhandledning 

En bruksanvisning innehåller bland annat information om montering, installation, rengöring, underhåll 

och reparation medan i den specifika typen användarhandledning finns det instruktioner om hur en 

produkt ska användas och dess funktioner (STG handbok 169, 1999, s.68). Det är viktigt att ha en 

användarhandledning, då denna ger användarna kunskap om alla egenskaper som finns hos produkten 

och därmed kan de utnyttja dessa. En annan viktig sak är att den även kan varna användaren från att 

använda produkten felaktigt, vilket i sin tur kan hindra personen från att själv skadas eller skada sin 

egendom (TC-Europe, 2004, s.7). Enligt EU:s direktiv för medicintekniska produkter är det ett krav att 

en svenskskriven information om användning ska finnas och antingen vara fäst på produkten eller 

tillgänglig i en bruksanvisning (Euro Info Centre, 2001). En användarhandledning ska innehålla det 

som krävs för att för guida slutanvändaren steg-för-steg (Mårdsjö, 1986, s.28). Utformningen av en 

användarhandledning är viktigt. Det är lämpligt att handledningen skrivs i kronologisk ordning, alltså i 

den ordning det inträffar (Walla, 2004, s.28). Informationsföljden i handledningen bör presenteras på 

ett sådant sätt att användaren först läser och sedan agerar (STG handbok 169, 1999, s.14). För att ge 

läsaren en lättläst handledning och en överskådlig uppsikt var i processen denne befinner sig kan 

numrerade punkter användas (Walla, 2004, s.128). I användarhandledningens förord presenteras syfte, 

användning kring produkten samt vilka förkunskaper som krävs av användaren. I 

användarhandledningen kan det även ingå ett avsnitt med inloggning och uppkoppling. Detta avsnitt 

ligger i början av handledningen, då man lämpligen läser det vid första gången som programmet 

används (Mårdsjö (1986, s.30). 

När en användarhandledning har utformats klart ska sak- och textgranskning samt funktionsprovning 

göras. En sakgranskning innebär att experter läser texten, för att sedan komma med åsikter om 

innehållet. Användarhandledningens struktur och text textgranskas av en person som har 

grundkunskaper i ämnet men inte arbetat med texten (Walla, 2004, s.155). En person från den tänkta 

målgruppen utför funktionsprovningen, där den använder sig av användarhandledningen för att 

genomföra den beskrivna processen. En fördel är om funktionsprovaren inte är fullständig nybörjare, 

då det är lättare för en mer insatt person att finna brister i dokumentet (Walla, 2004, s. 159). 
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3. METOD 

3.1 Enkät 

Enkäten i denna studie utformades i ett onlineformat och var av typen produktutvärderingsenkät med 

inriktning mot användarvänligheten av Mandometer®. Enkäten skapades i Google-verktyget Google 

Formulär och ett utskick av internetlänk till denna gjordes till 55 patienter på Mandometer- och 

Mandoleankliniker i Huddinge, Danderyd och Alingsås via e-post. Enkäten hade hög 

struktureringsgrad. Varje avsnitt avslutades med en öppen fråga där respondenten fick möjlighet att 

uttrycka övriga synpunkter inom just det området. Dessa frågor gjordes icke-obligatoriska. Ledande 

frågor och alternativ i enkäten undveks med hjälp av korrekturläsning av personalen på 

Mandoleankliniken. Första delen i enkäten bestod av sakfrågor och som komplement till sakfrågor 

ställdes det attitydfrågor. Attitydfrågorna hade svarsalternativ med ett intervall 1-5, där betyget ett 

representerar att respondenten är mest negativ till frågan och fem representerar att denna istället är 

mest positiv. Enkäten i sin helhet ligger som bilaga 1. Datainsamlingen till enkäten var kvalitativ. 

Sammanställning av enkät skedde kvantitativt i Microsoft Excel med hjälp av inbyggda funktioner. 

Den skedde även en kvalitativ sammanställning över de öppna enkätfrågorna. Analys av enkätsvaren 

och identifiering av problemområden utfördes med hjälp av pivottabeller, även dessa i Microsoft 

Excel. Enkäter skickades ut till 55 patienter på Mandometer- och Mandoleankliniker i Huddinge, 

Danderyd och Alingsås.  

 

3.2 Samtal 

Enskilda samtal utfördes med patienter på Mandometer- och Mandoleankliniken i samband med deras 

möte hos behandlare. Samtalen utgick från onlineenkäten, som tas upp i avsnitt 3.1 (Se även bilaga 1), 

och vid tillfällen ställdes icke-ledande följdfrågor. Sammanlagt utfördes 10 stycken samtal, där 

respektive samtal varade i cirka 30 minuter. Ytterligare samtal med behandlare på Mandometer- och 

Mandoleankliniken, IT-chef och platschef genomfördes. Sammanställning av samtalen med patienter 

skedde genom att dela upp dem i olika kategorier: fördelar, nackdelar samt önskemål. 

3.3 Förstagångsanvändare 

Utöver enkäter och samtal utfördes det även 9 tester med personer som fick äta en första måltid med 

Mandometer®, dvs. helt nya användare av produkten. Dessa förstagångsanvändare fick grundläggande 

information i likhet med den som ges vid första gången en patient uppsöker kliniken. Efter 

informationstillfället fick sedan testpersonerna självständigt utföra de olika stegen som ingår i 

funktionen “Lunch” under “Träningsmåltid”. Då måltiden var slutförd fick testpersonen fylla i en 

enkät. Ett samtal genomfördes sedan för att gå igenom svaren. Enkäten skiljer sig från den enkät som 

patienterna fick. Avsnittet ”Användning av Mandometer” och frågorna 1,2 och 4 under avsnitt 

”Teknik” plockades bort, se bilaga 1. 

 

3.4 Användarhandledning 

Utkastet till användarhandledningen skrevs i Microsoft Word. Innehåll inhämtades genom att följa 

användningsprocessen av produkten medan riktlinjer för struktur togs från referenser i avsnitt 2.5. 
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4. RESULTAT 

4.1 Enkät 

Av de 55 patienter som enkäten skickades ut till var det 42 svarande, en svarsfrekvens på 76 %. 

Genom resultat ifrån den kvantitativa sammanställningen av enkätfrågorna sågs ett genomsnittligt 

betyg hos respektive fråga. Med hjälp av dessa betyg har problemområden identifierats med 

pivottabeller, se avsnitt 4.1.1. Det gavs även en överblick var svårigheter i användningsprocessen 

fanns samt inom vilka områden som användarna upplevde produkten vara användarvänlig. Ett 

sammanfattat kvantitativt resultat över enkätfrågor visas i form av två tabeller i bilaga 2. I tabell 1 

finns de frågor som har varit mest lämpliga att presentera med medelvärde och standardavvikelse och i 

tabell 2 de med antal och frekvens. Den kvalitativa sammanställningen gav information om 

förekommande tekniska problem hos Mandometer®, användarens uppfattning om startmeny och 

måltid samt produktens utformning och design. Den fullständiga kvalitativa sammanställningen över 

respondenternas kommentarer och åsikter presenteras under respektive rubrik för varje öppen 

enkätfråga i bilaga 3. 

4.1.1 Pivottabeller 

Här följer resultat från identifiering av problemområden med hjälp av pivottabeller. Pivottabeller som 

använts återfinns i bilaga 4. Här följer en sammanfattning av vad de visar och den analys som har 

gjorts.    

Ifall respondenten fick tillräckligt med information om användningen av den nya Mandometer® är 

oberoende av vilken telefon respondenten använder privat. Däremot hade de som använde sig av en 

Android-telefon lättare för att koppla vågen till telefonen via Bluetooth jämfört med de som privat 

använde sig av en iPhone. Upplevelsen att navigera i applikationen har fått ett högt medelvärde (4,36), 

det vill säga applikationen är tydlig för alla. Att ha använt tidigare version påverkar hur instruktioner i 

form av text uppfattas. De som använt tidigare version har gett ett bättre medelbetyg jämfört med de 

som ej använt tidigare version (4,25 resp. 3,8). Hur instruktioner i form av bilder upplevs är oberoende 

av om respondenten använt tidigare version eller ej, detta tillsammans med ett högt medelbetyg (4,57) 

visar på att bilderna är bra. Hur det fungerar att följa ät-kurvan i applikationen är beroende av om 

respondenten använt tidigare version eller ej. De som använt tidigare version har gett ett lägre 

medelbetyg (3,75) för frågan jämfört med de som endast använt den nyare versionen (4,1). Hur det 

fungerar att följa mättnadskurva samt skatta sin mättnad beror ej på om respondenten använt tidigare 

version. Ett lägre medelbetyg (3,73) för att skatta mättnaden visar på att många anser detta vara svårt. 

Åldern hos respondenterna är ej avgörande för hur det fungerar att skatta mättnaden. 36 % saknade 

någon funktion på startmenyn, av dessa hade majoriteten (12/15) använt tidigare version av 

Mandometer®. 

4.2 Samtal 

Sammanfattat resultat över antal kvinnor och män, åldersfördelning och vilken klinik som patienter 

har varit närvarande på visas i diagram 1,2 och 3 nedan. Sedan följer punkter över de fördelar, 

nackdelar och önskemål som uppkom vid samtal med patienter. De åsikter som har funnits hos en 

majoritet, över 50 % av patienterna, har markerats med (m). Åsikter som 30 % -50 % av patienterna 

tycker har markerats med (**) och åsikter från ett fåtal, mellan 10 % -30 %, har markerats med (*). 
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           Diagram 1. Antal kvinnor och män                 Diagram 2. Åldersfördelning 

 
Diagram 3. Andel patienter på respektive klinik. 

4.2.1 Fördelar 

- Smidigare och mer diskret än tidigare version (m) 

- Nya versionen gör måltiden mer naturlig, bekväm och användarvänlig (m) 

- Smidigt att parkoppla via Bluetooth (m) 

- Lätt att förstå text och bild (m)  

- Tydlig och överskådlig startmeny (m) 

- Bra hjälpmedel (**) 

- Trygghet (“Man vet att man gör rätt och äter rätt mängd”) (**) 

- Besticktrycken syns inte i ät-kurvan (**) 

- Mindre väntetid i processen jämfört med tidigare version (**) 

- Bra med procent vid uppvägning, smidigt att lägga upp mat (*) 

- Bättre och tydligare kurvor, lättare att följa än i tidigare version (*) 

- Bra med restaurangmåltid (*)  

- Smidigt med vågfunktion (*) 

- Mättnadsskattningen går tillbaka till noll (”Man får känna efter själv”) (*) 

- Skönt att man kan hoppa över skattningen (*) 

- Bra att tidsaxeln följer med vilket den inte gjorde i tidigare version (*) 

- Möjlighet att ändra språk i applikationen (*)   

- Bättre batteritid (*) 

- Smidigt med mobilapplikation (*) 

 

4.2.2 Nackdelar 

- Känslig våg som påverkar ät-kurvan (m) 

- Missar skattning (Otydlig, kort tid) (m) 

- Liten ”slide” vid mättnadsskattning (**)  

- Maten måste delas innan måltiden (**) 

- Svårt att äta vissa rätter (Pannkakor, soppa och vegetariskt) (**) 

- Svårt att vara social vid måltid (**)  

- Tar längre tid att väga upp mat än vid tidigare version (**) 

Kvinna 

[8] 

Man 

[2] 
11-20 år 

[1] 

21-30 år 

[5] 

31-40 år 

[2] 

51-60 år 

[1] 

61-70 år 

[1] 

Mandometer 

[3] 

Mandolean 

[7] 
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- Problem med Bluetooth krånglar (**) 

- Jobbig ljudvarning som upprepas (**) 

- Saknar applikation till iPhone (**) 

- Stressigt vid start (**) 

- Vågen är hal och är ostadig (**) 

- Otydlig batteriindikator (**) 

- Plockande fram och tillbaka med maten vid uppvägning (*) 

- Kontrollmåltiden går inte att använda (*)  

- Fastnar ibland, svårt att komma ur applikation (*)  

- Kurvor har inte skickats till Mandobase (*)  

- Inloggning i applikation har krånglat (*) 

- Applikationen har hakat upp sig när det började ringa (*) 

- Applikationen har inte kunnat startas (*) 

- Alla tallrikar passar inte (*) 

- Fungerar inte med bordsfilt (*) 

- Njuter inte av måltiden (*)  

 

4.2.3 Önskemål 

- Längre tid på sig att skatta mättnad (>15s) (**) 

- Applikation till iPhone (**) 

- Mer förklaring kring tekniken, förklaring om parkoppling (*) 

- Önskemål av ljudnivå-val i applikationen (*) 

- Kunna byta språk (*) 

- Justera textstorlek, större text under måltiden (*) 

- Information om att alla tallrikar inte passar på vågen (*) 

- Information om tid för mättnadsskattning (*) 

- Byta till tydligare namn på måltiderna (*) 

- En ikon för ”hjälp-knappen” och inställningar (*) 

- Historik (*) 

- Positiv feedback under måltiden (*) 

- Feedback efter måltiden (*) 

- Vågen ska kunna registrera viktminskning och viktökning (*) 

- Varna på bättre sätt att det är låg batterinivå (*)  

- Hellre synliga besticktryck än att vågen är så känslig (*)  

- Automatisk avstängning av Bluetooth då applikationen stängs ned (*)  

- Lösning på att vågen ska kunna flyttas efter att maten lagts upp (*)  

- Mättnadsskattning med större ”slide” (*)  

- Tydligare när det är dags att skatta (*) 

- Finjusteringen med plus och minusknappar för skattning (*) 

- Indikator när halva restaurangmåltiden är genomförd (*) 

- Skyddande fodral (*) 

4.3 Förstagångsanvändare 

Svårigheter som förstagångsanvändare har upplevt listas nedan med samma markeringar som i avsnitt 

4.2. 

- Jobbigt att man inte kan flytta eller lyfta tallriken (m) 

- Svårt att pricka rätt på intervallet vid uppläggning (m) 

- Stressig måltid, särskilt i början av måltiden (m) 
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- Otydligt hur man ska gå vidare i applikationens olika steg (m) 

- Tiden för mättnadsskattning var för kort (m) 

- Tallriken passade inte (*) 

- Oklart vad de olika målen innebar (**) 

- ”Man njuter inte av måltiden, den känns långtråkig och seg” (**) 

- Svårt att dra fingret vid skattningen (**) 

- Missuppfattade skattningen (”Skattade hur hungrig jag var, inte hur mätt”) (**) 

- Jobbigt att anpassa sin “ät-takt” efter Mandometer  (*) 

- Vågen registrerade fel mängd under måltiden, hade den placerad på ostabilt underlag (*)  

- Vågen registrerade inte viktminskningen under måltiden (*) 

- Kurvan rasade i applikation under måltiden (*) 

4.4 Användarhandledning 

Utkastet till användarhandledning innehåller sju avsnitt; “Inledning”, “Första gången Mandometer® 

används”, “Huvudmeny”, “Starta måltid”, “Bildförklaring, “Att tänka på” och “Frågor?”. I 

inledningen beskrivs kort syftet med användandet av produkten och vad som behövs för att komma 

igång. Efter det följer ett avsnitt som läsaren endast behöver läsa om denne är en ny användare av 

produkten. Här ges instruktioner kring hur den tillhörande applikationen laddas ner, hur inloggning i 

Mandobase går till samt hur våg parkopplas med telefon. Avsnittet “Huvudmeny” innehåller 

information och en kort förklaring om applikationens olika funktioner. Under rubriken “Starta måltid” 

guidas läsaren, steg för steg, genom användningsprocessen. Här ges instruktioner, inför och under 

måltid, för att användaren ska kunna utföra måltiden på ett korrekt sätt. Ett avsnitt med bilder med 

tillhörande förklarande bildtexter finns för att tydliggöra och för att det ska bli lättare för användaren 

att orientera i applikationen. Det finns ett avsnitt som ger tips och behandlar saker som kan vara bra att 

tänka på inför och under måltiden för att kunna utföra denna på ett så bra och enkelt sätt som möjligt. 

Användarhandledningen avslutas med ett avsnitt där läsaren kan finna kontaktuppgifter till behandlare 

på kliniken. Se bilaga 5 för utkast på användarhandledning.  
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5. DISKUSSION 

5.1 Enkät 

En enkätundersökning utfördes i denna studie eftersom information från flera personer efterfrågades. 

En fördel var också att sammanställning och jämförelse av svaren blev mycket enkel att göra. I och 

med enkätens format, att den fanns tillgänglig på Internet, var det enklare att nå ut till personer och de 

kunde svara när det passade dem. En ytterligare fördel var att det anses vara ekonomiskt och 

ekologiskt hållbart med detta format. Enkäten var utformad med ett få antal öppna frågor som fångade 

upp och gav information kring missade frågeställningar. De öppna frågorna var ställda så att risken att 

de kunde tolkas olika beroende på vem som läste undveks. Den onlineenkät som utformades var en 

kort enkät för att få så många som möjligt att vilja delta. Trots att den var kortfattad tog den 

fortfarande upp allt som var relevant för området för att få ledtrådar om vad användarna kunde 

uppleva för svårigheter med produkten. Sakfrågor ställdes för att få information om respondenten för 

eventuell vidare analys, medan attitydfrågor var de som gav information om den upplevda 

användarvänligheten. Att en kvalitativ datainsamling valdes var på grund av det var lättare att få fram 

patienternas åsikter i och med den. Den resulterade svarsfrekvensen på 76 % ansågs vara tillräcklig 

utifrån Ejvegård och analys av enkätsvaren genomfördes. Enkätfrågorna valdes att analyseras 

kvantitativt, detta för att lätt kunna få fram ett medelvärde, som i sin tur ger ett helhetsperspektiv 

vilket efterfrågades. Dock kunde inte enbart en kvantitativ analys göras, i och med att svaren på de 

öppna frågorna skrevs fritt passade det bättre att analysera dessa kvalitativt för att få ett önskat 

resultat.  

 

De enkätfrågor som ansågs vara intressanta för utveckling och förbättring av produkten analyserades 

med hjälp av pivottabeller. Ingen åldersbaserad analys genomfördes då detta inte ansågs vara 

intressant. I och med det låga antalet män som svarade på onlineenkäten har en analys mellan kön inte 

kunnat genomföras. Variabler identifierades som beroende eller oberoende. En beroende variabel (x) 

anses påverka betyget för en annan variabels (y) medelvärde. En oberoende variabel (z) anses inte 

påverka värdet på samma variabel (y). I detta fall skulle en förändring hos variabeln x kunna förbättra 

eller försämra utfallet av variabeln y medan en förändring hos variabel z inte anses påverka dess utfall. 

Genom att definiera beroende och oberoende variabler identifieras det var problemen fanns och var en 

förändring ska göras för att potentiellt förbättra medelbetyget. En mobilapplikation till iPhone skulle 

kunna minska det problem som iPhone-användare upplever med att koppla ihop våg med Bluetooth 

och samtidigt höja variabelns medelvärde. Varför de som använt den tidigare versionen ger ett högre 

medelbetyg än de som inte har på frågan ”Hur uppfattas instruktionerna i form av text?” kan bero på 

att de har en referens av hur systemet ska fungera. De jämför med hur texten i gamla versionen 

presenterades och tycker att det är bättre i den nya. Samma sak gäller vid frågan ”Hur fungerar det att 

följa (äta i takt med) ät-kurvan i applikationen under måltiden?”. Här är det dock ombytta roller, de 

som har använt den tidigare versionen av Mandometer® ger ett lägre medelbetyg. Orsaken till detta 

kan vara att de som använt tidigare version jämför med denna och upplever en försämring av hur det 

fungerar att följa ät-kurvan, medan de som endast använt nya skattar objektivt. Frågan om hur det 

fungerar att skatta mättnaden har det sämsta medelvärdet i enkäten, här rekommenderas det att 

förbättringar görs! De som använt den äldre versionen har mer erfarenhet och har haft en längre tid att 

komma på vad som saknas hos produkten, därav den höga andelen på frågan om patienten saknar 

något på startmenyn. En stor del av patienterna efterfrågar att ha tillgång till sitt 

matschema/matdagbok på startmenyn. Ett flertal nämner även påminnelser om måltider. Eftersom 

enkäterna är gjorda enskilt och utan påverkan från vare sig behandlare eller de ansvariga för 

utformning av enkät, visar detta resultat på att funktionerna ovan är mycket behövliga. 
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Diskussion kan föras angående ifall eventuell feltolkning av enkätfrågorna har förekommit. I samband 

med patientsamtal undersöktes huruvida feltolkning var frekvent förekommande. En fråga som tidigt 

orsakade missuppfattningar var “Hur länge har Du använt den nya versionen av Mandometer?”, 

många angav här perioder som inte var möjliga. Detta tros bero på att frågan kan ha tolkats som hur 

länge man använt någon form av Mandometer® (fjärde eller femte generationen). För att åtgärda detta 

och minska framtida missuppfattningar kompletterades enkäten med ytterligare en fråga som 

behandlade hur länge den äldre versionen hade använts. Efter denna justering gavs endast rimliga svar 

på frågan. Något som kan kritiseras är att det inte ställdes någon fråga om vilken klinik patienterna 

tillhörde. Detta beror på att enkäter från början endast var tänkta att undersöka upplevd 

användarvänlighet hos Mandometer® för patienter på Mandoleankliniken. Då enkäter sedan, efter 

missuppfattning, även skickades ut till Mandometerkliniken hade en sådan fråga kunnat vara relevant. 

Av samtalen att döma ses dock inga större skillnader i upplevd användarvänlighet hos patienter på 

Mandometerkliniken jämfört med Mandoleankliniken.  

5.2 Samtal 

Samtal med behandlare, IT-chef och platschef gjordes för att få mer information om 

inlärningsprocesser och behandlingsmetoder, den bakomliggande tekniken samt Mando Group AB:s 

uppbyggnad. Patientsamtal genomfördes för att fördjupat undersöka patienters sätt att se på 

Mandometer® samt produktens användarvänlighet. Ett samtal har ofta lägre standardiseringsgrad än 

enkäter. Detta var icke-önskvärt och åtgärdades genom att låta patientsamtalen följa onlineenkätens 

frågor. 

 

Samtalen var tänkta som komplement till enkäten för att ge fördjupade svar på frågorna, samt ett 

tillfälle att se ifall enkätfrågorna uppfattades som tänkt. En ytterligare anledning var att samtalen 

fångade upp eventuella missade svar från enkäternas icke-obligatoriska frågor. I och med 

patientsamtalen kom det upp många synpunkter angående tekniska svårigheter och önskemål kring 

framtida förbättringar. Samtalen visade på att i stort sett alla upplevt någon form av strul med 

tekniken, majoriteten hade synpunkter kring att vågen var för känslig och att detta emellanåt 

resulterade i att måltiden inte kunde utföras korrekt. Även synpunkter kring att parkoppling var svår 

kom upp. En bråkdel av dessa synpunkter framkom i enkäten och det är tydligt att samtalen var 

nödvändiga för att fånga upp denna information. Beräknade medelvärden för frågorna i enkäten tyder 

på att viss del av tekniken inte fungerar utmärkt, detta gäller i första hand hur det fungerar att följa 

ätkurva, mättnadskurva och skatta mättnaden. Däremot parkoppling och uppläggning av mat fick 

högre medelbetyg. Både samtal och enkät visar på att de huvudsakliga tekniska förbättringarna som 

kan göras har att göra med vågens känslighet. 

 

Svårigheten i att följa ät-kurvan kan ha olika orsak. Vid utformningen av enkäten syftade frågan ”Hur 

fungerar det att följa (äta i takt med) ät-kurvan i applikation under måltiden?” på om ät-kurvan var 

utformad på rätt sätt, och därmed enkel att följa. Av samtalen att döma har en stor del av svårigheterna 

istället att göra med vågens känslighet och ostabilitet. Utan samtalen hade utfallet av denna fråga 

kunnat tolkas på ett helt annat sätt och istället för förbättring av vågens höga känslighet inneburit 

annorlunda utformning av kurvan. Samtalen gav också information om vad det låga medelbetyget på 

frågan om mättnadsskattning i enkäten berodde på.  Detta var att det fanns svårigheter i att hinna 

skatta, att momentet är otydligt samt att det enligt några patienter är svårt att känna rätt förväntad 

mättnad. Det har alltså att göra med både utformning av applikationen och patientens svårighet att 

förändra sitt ätbeteende och mättnadskänsla.  

 

Det har även kommenterats i samtal med behandlare att vågens känslighet stör behandlingen. 
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Förmågan att läsa av patienters måltid, vilket är det centrala, försämras eller saknas i många utav 

fallen. Något annat som stör behandlare och patienter är skattningen. Patienter missar att utföra 

skattning och på så vis förloras information i kurvorna som skickas till behandlarna. Behandlingen 

förlorar även sin mening då inlärningsprocessen av mättnadsgrad uteblir.  

 

Trots ovannämnda svårigheter och problem har samtal med patienter och behandlare visat att 

utvecklingen från fjärde generationen till femte har medfört en klar förbättring av 

användarvänligheten. Den kontinuerliga dataöverföringen av kurvor har visats sig vara en fördel för 

behandlingen. Behandlarna behöver inte vänta på information från patienters måltid som tidigare. Den 

främsta fördelen som framkommit från patienter och behandlare är produktens nya utformning och 

design, den har blivit mer smidig och diskret. Övriga fördelar med den nya versionen jämfört med 

tidigare innefattar bland annat att den är sladdlös, det är mindre väntetid i processen och startmeny och 

textinstruktioner har blivit tydligare.   

 

5.3 Förstagångsanvändare 

För att upptäcka de svårigheter som kan uppstå vid förstagångsanvändning av produkten genomfördes 

tester med förstagångsanvändare. Dessa tester utfördes med personer utanför klinikerna, då det inte 

fanns några helt nya användare av produkten tillgängliga på kliniken. Svårigheter vid användning 

identifierades bland enkätens övriga kommentarer. Medelbetyg över enkätens olika frågor lämnades 

utanför resultat då dessa inte ansågs vara relevanta. Det som var relevant ansågs istället vara att enbart 

identifiera problemområden, då detta tycktes vara till störst hjälp för att förbättra användarvänligheten. 

Enkäten användes för att vägleda personerna, underlätta utvärderingen och ställa icke-ledande frågor. 

Samtal genomfördes för att fånga upp eventuella missade åsikter. Många synpunkter från samtal och 

enkät som genomfördes med patienter på klinikerna återkommer i dessa tester. En ny upptäckt var att 

stegen i användningsprocessen var otydliga, testpersonerna hade svårt att orientera sig och ta sig 

vidare i applikationens olika steg. Ett förtydligande, en bättre utformning eller mer information kring 

detta, ansågs vara nödvändigt. 

5.4 Förslag på förbättringar 

Utifrån resultat av samtal och enkät har förslag på förbättringar tagits fram. Dessa listas nedan.  

- Nya funktioner i applikationen (Stegräknare, aktivitetsplanering, måltidsschema, historik) 

- Kunna skicka med en kommentar till Mandobase kring hur måltiden gick 

- Ha möjlighet till feedback efter måltid 

- Någon form av förberedelsetid vid start av måltid 

- Tydligare och förbättrad  utformning av mättnadsskattning  

- Tydligare ikon för hjälp/inställningar 

- Applikation till Apple Store 

- Design på våg (Placering av fötter) 

- Våg ska känna av viktökning 

- Batteriindikator för vågen i applikation 

- Användarhandledning  

 

Att lägga in funktioner som stegräknare, aktivitetsplanering och måltidschema i applikation anses 

underlätta då antalet produkter som behövs i behandlingen skulle minska. Diskussioner kan göras 

angående ifall historik och feedback i applikationen skulle vara positivt eller negativt. Historik som 

innebär egenkontroll skulle vara positivt för patienter som vill se sin utveckling. Feedback på hur 

måltiden gick skulle öka användarens säkerhet och även här vara ett kvitto på att framsteg görs eller 

saknas. En negativ aspekt som finns är om patienten inte borde se sin historik eller få feedback, att 
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detta istället är en del i behandlingen som ska diskuteras med behandlare för att få bästa möjliga 

inlärningsprocess och tillfrisknad. En lösning på detta skulle kunna vara att låta funktionen finnas för 

de patienter som önskar och anses vara lämpade för det. I framtiden skulle produkt och applikation 

eventuellt kunna bli tillgängliga för allmänheten. I detta fall finns ingen behandlare tillgänglig och 

funktioner som historik och feedback skulle vara viktiga för god användarvänlighet. Skulle en 

kommentar kring måltid skickas med den andra informationen som ges skulle behandlarna få en chans 

att se hur patienten uppfattade måltiden. Även tekniskt strul skulle på en gång komma fram istället för 

att vänta tills samtal är aktuellt. Förberedelsetid vid start tros kunna ge en bättre och lugnare start på 

måltiden. Under samtal uppkom det att många tycker det är stressigt vid start och att denna upplevda 

stress pågår under resten av måltiden.  

Vid måltiderna missar många skattningen. Förslag från patienter är att lösa detta genom att ha en 

längre tid för skattning. En bättre lösning anses vara en kombination av att ha tydligare indikationer på 

att det är dags att skatta och någon form av nedräkning eller påminnelse. Detta då en längre tid vid 

skattning resulterar i en måltid med avbrott. Tydligare indikationer kan vara att applikationen 

påminner flera gånger, har en annan typ av vibration än nuvarande eller att skärmen ändrar färg. 

Nedräkningen eller påminnelsen visar hur lång tid det är kvar och väcker uppmärksamhet. Att 

skattningen missas kan också bero på att det är svårt att ”pricka rätt” nivå av mättnad. Detta kan lösas 

genom att lägga till plus- och minusknappar för att finjustera. Att finjustera med fingret har visat sig 

vara svårt och ta lång tid.  

En funktion för hjälp och inställningar finns tillgänglig, men de flesta vet inte om det och nämner att 

de saknar den. Denna funktion måste göras tydligare i applikationen. Att utveckla en applikation även 

till iPhone skulle underlätta för de användare som inte är bekanta med Android. Dessa användare är 

redan insatta och har kunskap om den privata telefonens funktioner. I och med detta skulle, som 

tidigare nämnts, svårigheterna som iPhone-användare upplever med att koppla ihop våg med 

Bluetooth minskas. Vågen har fyra fötter som är placerade i en fyrkant trots att vågen är rund. Detta 

leder till att vågen lätt välter och är ostabil. Som det är nu så känner inte vågen av viktökning, detta 

resulterar i att så fort vågen stöts till och en felaktig viktminskning framkallas, så registreras detta och 

fel mängd på tallriken visas i applikationen. Hade vågen kunnat känna av viktökning skulle en 

eventuell felregistrering justeras och rätt mängd återigen visas. Detta problem är mycket stort då det 

både stör användarens måltid och behandlarnas informationsinhämtning. Den batteriindikator som nu 

finns för produkten sitter under vågen, vilket gör den otydlig för användaren. En batteriindikator i 

applikationen, som varnar vid låg batterinivå, skulle vara ett smidigare sätt för att visa när produkten 

behöver laddas och undvika att vara utan batteri när en måltid ska genomföras.  

5.5 Användarhandledning 

För att förbättra användarvänligheten hos Mandometer® skapades ett förslag på en bruksanvisning. 

Formen som valdes var användarhandledning, detta då en sådan ej var tillgänglig för patienter och var 

den mest lämpade. Med hjälp av denna ska användaren bättre förstå sig på Mandometer®:s funktioner. 

Användarhandledningen åtgärdar många av de problem som upplevs vid användandet av produkten, 

bland annat ger den en tydligare förklaring om vågens känslighet samt information om tid för 

mättnadsskattning, ljudnivå och språkval. Utifrån resultat från enkät, samtal och tester med 

förstagångsanvändare påpekades det att ett avsnitt om inloggning och uppkoppling var viktigt att 

beskriva i användarhandledningen. Sak- och textgranskning och funktionsprovning har inte utförts 

men det rekommenderas starkt till Mando Group AB att göra för att få en så bra användarhandledning 

som möjligt.  
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6. SLUTSATS 
Studien har undersökt upplevd användarvänlighet hos ät-träningsprodukten Mandometer®. Resultat 

visar att användarvänligheten upplevs tillräcklig. Dock har brister identifierats och förslag på 

förbättringar har tagits fram. För att öka användarvänligheten ytterligare har ett utkast på en 

användarhandledning skapats. Utveckling av Mandometer® från generation fyra till fem har visat sig 

vara en stor framgång. Att den nya versionen består av en våg och applikation, istället för en våg och 

en dator, har gjort produkten mer smidig och diskret att använda sig av. Dessa positiva aspekter 

främjar behandlingsmetoden och produkten blir mer lättanvänd.  

Rekommendation till Mando Group AB är att prioritet ska läggas på att åtgärda de största bristerna, 

som anses vara mättnadsskattning och vågens känslighet. Företaget kommer att ha stor nytta av arbetet 

för framtida utveckling. Enkäten som har använts i studien ligger till grund för fortsatt utvärdering av 

produktens användarvänlighet.  
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Bilaga 2 - Kvantitativ sammanställning över resultat av patientenkät 

Enkätfråga Medel (Std) 

Hur var det att koppla upp vågen med mobilen via Bluetooth? 4,26 (0,86) 

Hur fungerar det att navigera sig på startmenyn i applikationen? 4,36 (0,66) 

Hur uppfattar Du instruktionerna i form av text? 4,14 (0,75) 

Hur uppfattar Du instruktionerna i form av bilder? 4,57 (0,55) 

Hur fungerar det att lägga upp mat på tallriken? 4,24 (0,66) 

Hur fungerar det att följa (äta i takt med) ät-kurvan i applikationen under måltiden? 3,83 (0,82) 

Hur fungerar det att följa mättnadskurvan i applikationen under måltiden?  3,73 (1,05) 

Hur fungerar det att skatta Din mättnad? 3,31 (0,84) 

 

Enkätfråga Antal (Frekvens) 

Vad är du? 

 Kvinna 37 (88%) 

Man 5 (12%) 

Hur gammal är du? 

 1-10 år 0 (0%) 

11-20 år 12 (29%) 

21-30 år 8 (20%) 

31-40 år  9 (21%) 

41-50 år 9 (21%) 

51-60 år 3 (7%) 

61-70 år 1 (2%) 

71-80 år 0 (0%) 

81-90 år 0 (0%) 

Vilken typ av smartphone använder du dig av privat? 

 Har en Iphone 1 (2%) 

Har en Android 18 (43%) 

Har ingen smartphone 23 (55%) 

Använder Du egen telefon till Din Mandometer? 

 Ja 17 (40%) 

Nej 25 (60%) 

Hur ofta äter du med Din Mandometer? 

 1 måltid/dag 7 (17%) 

2 måltider/dag 33 (79%) 

Övrigt: 1-2/dag 2 (4%) 

Har Du använt den äldre versionen av Mandometer? 

 Ja 32 (76%) 

Nej 10 (24%) 

Om Du använt den äldre versionen av Mandometer, hur länge?  

0-1 månad 6 (30%) 

1-2 månader 4 (20%) 

2-3 månader 1 (5%) 

Tabell 1. Sammanfattat resultat över de frågor där medel(Standardavvikelse) visas. 
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3-4 månader 2 (10%) 

4-5 månader 0 (0%) 

5-6 månader 1 (5%) 

6-12 månader 5 (25%) 

Mer än 12 månader 1 (5%) 

Hur länge har Du använt den nya versionen av Mandometer? 
 0-1 vecka 9 (21%) 

1-2 veckor 8 (20%) 

2-3 veckor 6 (14%) 

3-4 veckor 5 (12%) 

4-5 veckor 1 (2%) 

5-6 veckor 3 (7%) 

6-7 veckor 0 (0%) 

7-8 veckor 6 (14%) 

Mer än 8 veckor 4 (10%) 

Fick Du tillräckligt med information om användningen av nya Mandometer? 
 Ja 30 (71%) 

Nej 2 (5%) 

Vet ej 10 (24%) 

Hur var det att hitta applikation på Google play? 
 Svårt 1 (2%) 

Enkelt 30 (71%) 

Vet ej 11 (27%) 

Hur var det att ladda ner applikation till mobil? 
 Svårt 0 (0%) 

Enkelt 30 (71%) 

Vet ej 12 (29%) 

Hade det underlättat om applikation även fanns till Apple Store? 
 Ja 26 (62%) 

Nej 2 (5%) 

Vet ej 14 (33%) 

Hur upplever du textstorleken? 
 För liten 6 (14%) 

Lagom 36 (86%) 

För stor 0 (0%) 

Ingen åsikt 0 (0%) 

Hur uppfattade Du måltiden mha Mandometern? (Markera gärna flera alternativ) 
 Enkel 27(33%) 

Svår 2 (2%) 

Jobbig 3 (4%) 

Besvärlig 4 (5%) 

Lätt 13 (16%) 

Stressig 11 (13%) 

Lugn 12 (14%) 

Behaglig 9 (11%) 
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Vet ej 2 (2%) 

Tabell 2. Sammanfattat resultat över de frågor där antal(Frekvens) visas. 
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Bilaga 3 - Kvalitativ sammanställning över resultat av patientenkät 

Övriga kommentarer angående teknik/tekniska problem 

- Ibland hänger Mandometer sig, men det går bra om ett försök sker igen. 

- Vore bra om lånetelefonen hade simkort. 

- Vågen är inte pålitlig, den krånglar och läser av konstigt. 

- Applikationen kopplar inte alltid upp mot vågen. 

- ”Jag laddade inte ner applikationen själv så jag vet inte hur enkelt eller svårt det var.”  

- En uppdatering av applikationen vill ske samtidigt vid parkoppling av våg och telefon. I praktiken 

måste parkoppling ske minst 2 ggr innan enheterna är parkopplade. 

- Programmet tar en hel del minne i telefonen.  

- Kunna använda vågen även under laddningen. Annars fungerar den utmärkt. 

Saknar Du något på startmenyn? 

- Måltidsschema, påminnelser om måltider och matdagbok. 

- Stegräknare, aktivitetsplanering och vikt. 

- Återkoppling till behandlare, email till behandlare.  

- Funktion där tallriken kan vägas först för att sedan ta bort den, hämta mat, och sedan kunna placera 

på vågen igen och påbörja måltiden. Detta fungerade på den äldre versionen.  

Övriga kommentarer angående design och utformning 

- Bra. 

- Fler färgglada bilder och tydligare färger. 

- Mättnadskurvan skiljer sig från den äldre versionen, det är svårare att skatta mättnad. Stressigt att 

hinna med att fylla i mättnadskänslan och ibland missas den då den försvinner snabbt.  

- Vågen fungerar ej på duk eller dylikt. Underlaget måste vara helt rak och hård. 

- Synd att den är på engelska. 

- Alla tallrikar fungerar inte på den nya versionen.  

- Vågen har lätt att välta om man har stor tallrik och råkar skära maten i kanten. Detta leder till hack i 

ät-kurvan. Om vågen eller tallriken flyttas så blir det hack i ät-kurvan. I båda fallen kan det bugga ur 

och vara omöjligt att fortsätta måltiden.  

Övriga kommentarer angående måltiden 

- Svårt att koncentrera sig på samtal med personer man äter med samtidigt som kurvor ska följas. 
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Fick Du tillräckligt med 

information om användningen 

av den nya Mandometer? 

Antal av Vilken 

typ av 

smartphone 

använder Du dig 

av privat? 

Har en Android 23 

Ja 16 

Nej 2 

Vet ej 5 

Har en Iphone 18 

Ja 14 

Vet ej 4 

Har ingen smartphone 1 

Vet ej 1 

Totalsumma 42 

 

Hur var det att koppla upp 

vågen med mobilen via 

Bluetooth? 

Antal av Vilken 

typ av smartphone 

använder Du dig 

av privat? 

Har en Android 23 

3 1 

4 12 

5 10 

Har en Iphone 18 

1 1 

3 3 

4 5 

5 9 

Har ingen smartphone 1 

3 1 

Totalsumma 42 

 

Hur fungerar det att navigera 

sig på startmenyn i 

applikationen? 

Antal av Har Du 

använt den äldre 

versionen av 

Mandometer? 

Ja 32 

3 2 

4 13 

5 17 

Nej 10 

3 2 

4 6 

5 2 

Totalsumma 42 

 

Har Du använt den 

äldre versionen av 

Mandometer? 

Medel av Hur fungerar 

det att navigera sig på 

startmenyn i 

applikationen? 

Ja 4,46875 

Nej 4 

Totalsumma 4,357142857 

 

Hur uppfattar Du 

instruktionerna i 

form av text? 

Antal av Har Du använt 

den äldre versionen av 

Mandometer? 

Ja 32 

3 4 

4 16 

5 12 

Nej 10 

3 5 

4 2 

5 3 

Totalsumma 42 

  Har Du använt den 

äldre versionen av 

Mandometer? 

Medel av Hur uppfattar 

Du instruktionerna i form 

av text? 

Ja 4,25 

Nej 3,8 

Totalsumma 4,142857143 

 

Hur uppfattar Du 

instruktionerna i form 

av bilder? 

Antal av Har Du använt 

den äldre versionen av 

Mandometer? 

Ja 32 

3 1 

4 10 

5 21 

Nej 10 

4 6 

5 4 

Totalsumma 42 

  Har Du använt den 

äldre versionen av 

Mandometer? 

Medel av Hur uppfattar 

Du instruktionerna i 

form av bilder? 

Ja 4,625 

Nej 4,4 

Totalsumma 4,571428571 

 

Har Du använt den 

äldre versionen av 

Mandometer? 

Antal av Saknar Du 

något på startmenyn? 

Ja 32 

0 20 

1 12 

Nej 10 

0 7 

1 3 

Totalsumma 42 
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Hur fungerar det att följa 

mättnadskurvan i 

applikationen under 

måltiden? 

Antal av Har Du 

använt den äldre 

versionen av 

Mandometer? 

Ja 32 

1 1 

2 3 

3 9 

4 10 

5 9 

Nej 10 

3 5 

4 1 

5 3 

(blank) 1 

Totalsumma 42 

  

Har Du använt den äldre 

versionen av Mandometer? 

Medel av Hur 

fungerar det att 

följa 

mättnadskurvan i 

applikationen 

under måltiden?  

Ja 3,71875 

Nej 3,777777778 

Totalsumma 3,731707317 

 

 

 

 

Hur fungerade det att 

skatta din mättnad? 

Antal av Har Du 

använt den äldre 

versionen av 

Mandometer? 

Ja 32 

1 1 

2 4 

3 15 

4 10 

5 2 

Nej 10 

3 6 

4 3 

5 1 

Totalsumma 42 

  

Har Du använt den äldre 

versionen av Mandometer? 

Medel av Hur 

fungerade det att 

skatta din mättnad? 

Ja 3,25 

Nej 3,5 

Totalsumma 3,30952381 

 

Hur gammal är 

Du? 

Medel av Hur fungerade det att 

skatta din mättnad? 

11-20 år 3,416666667 

21-30 år 3,375 

31-40 år 3,333333333 

41-50 år 3,333333333 

Totalsumma 3,368421053 

Hur fungerar det att följa (äta i 

takt med) ät-kurvan i 

applikationen under måltiden? 

Antal av Har Du 

använt den äldre 

versionen av 

Mandometer? 

Ja 32 

2 1 

3 13 

4 11 

5 7 

Nej 10 

3 2 

4 5 

5 3 

Totalsumma 42 

  

Har Du använt den äldre 

versionen av Mandometer? 

Medel av Hur 

fungerar det att 

följa (äta i takt 

med) ät-kurvan i 

applikationen 

under måltiden? 

Ja 3,75 

Nej 4,1 

Totalsumma 3,833333333 

Hur gammal är 

Du? 

Antal av Hur fungerade det att 

skatta din mättnad? 

11-20 år 12 

3 7 

4 5 

21-30 år 8 

3 5 

4 3 

31-40 år 9 

2 2 

3 4 

4 1 

5 2 

41-50 år 9 

2 2 

3 3 

4 3 

5 1 

Totalsumma 38 
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Bilaga 5 - Användarhandledning 

ANVÄNDARHANDLEDNING   

INLEDNING 
Mandometer® ska hjälpa Dig att normalisera ätbeteendet och återfå Dina hunger- och 

mättnadskänslor. Mandometer® är en våg som parkopplas med en Android-telefon. Du behöver en 

Android-telefon med Bluetooth- och Internetuppkoppling och en personlig inloggning till Mandobase 

(Användarnamn och lösenord).  

 

FÖRSTA GÅNGEN MANDOMETER® ANVÄNDS 

Första gången Du använder Mandometer® behöver Du ladda ner en mobilapplikation till Din 

Android-telefon, logga in i Mandobase samt parkoppla vågen med Din Android-telefon. 

 

Ladda ner mobilapplikation: 

Du behöver en Android-telefon med internetuppkoppling 

1. Starta Google play.  

2. Sök i sökfältet efter ”Mandometer”  

3. Välj Mandometer under ”Appar” 

4. Välj ”Installera”  

5. Välj ”Godkänn” för att ladda ner applikationen 

 

Logga in i Mandobase: 

Du behöver en Android-telefon med internetuppkoppling samt inloggning till 

Mandobase. 

1. Starta applikationen  

2. Ange Ditt tilldelade användarnamn i fältet Användarnamn  

3. Ange Ditt lösenord i fältet Lösenord 

4. Välj ”Logga in” för att logga in i Mandobase  

 

Parkoppla vågen med Din smartphone: 

Du behöver en våg, en Android-telefon med Bluetooth-uppkoppling 

1. Logga in i Mandobase 

2. Bluetooth startas automatiskt första gången applikationen startas 

3. Tryck på den röda ”POWER ON BUTTON” på vågens undersida (Se bild) 

4. Välj ”Connect” för att välja enhet 

5. Välj att parkoppla med Din enhet ”MANDO….” 

6. Kontrollera led indikator status (Se bild)  

Bildförklaringar under, alternativt lägga dem på sidan IV 
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HUVUDMENY 

 

 
 

 

Träningsmåltid: Denna måltid är en träningsmåltid där Du äter måltiden och försöker följa ät-kurva 

och mättnadskurva. Du ska följa det måltidsschema Du fått av Din behandlare.  

Kontrollmåltid: Denna måltid är en kontrollmåltid där Du ska äta valfri mängd mat i egen takt och 

skatta Din upplevda mättnad. Du kan under måltiden välja att lägga på mer mat eller lämna mat om 

Du känner dig klar. Du äter så mycket mat som Du vill äta.  

Restaurangmåltid: Denna måltid är ett alternativ till Träningsmåltid då maten redan ligger på 

tallriken.  Du äter måltiden och försöker följa ät-kurva och mättnadskurva. Ett alternativ för Dig som 

äter Din lunch/middag på restaurang.  

Våg: Denna funktion kan Du använda för att väga upp mat, enhet ges i kg eller lbs. 

 

Inställningar: Här kan Du ställa in ljud, vibration, visuell, byta språk, logga in och logga ut samt testa 

kontakt med server. 

 

Om: Visar information om mobilapplikation, vilken generation, version och utgångsdatum samt 

information om Mando Group AB 

 

Hjälp: Här finns en guide för Mandometer, förklaring över hur processen fungerar och de olika 

måltidsfunktionerna  
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STARTA MÅLTID 

Välj valfri måltid i huvudmenyn och följ instruktionerna.  För bildförklaring, se nästa sida. 

 

Träningsmåltid 

1. Välj om Du vill äta lunch eller middag  

2. Placera tallriken på vågen och tryck ”Done” 

3. Väg upp maten enligt måltidsschema 

4. När 100 % visas kan Du starta måltiden 

5. Tryck på ”Start” för att starta måltiden 

6. Under måltidens gång ombeds Du att skatta Din mättnad 

7. Försök under måltiden att följa ät-kurva och mättnadskurva 

 

 

 Kontrollmåltid 

 1. Placera tallriken på vågen 

 2. Lägg på så mycket mat som Du vill äta under måltiden 

 3. Tryck ”Start” för att starta Din måltid 

 4. Texten ”Smaklig måltid” visas och Du kan börja äta 

 5. Lägg på mer mat genom att välja ”Mer mat” 

 6. Avsluta måltiden genom ”Avsluta måltiden” 

 7. Under måltiden ombeds Du att skatta Din egen upplevda mättnad 

 

 

 

Restaurangmåltid 

1. Välj om Du vill äta lunch eller middag 

2. Placera tallriken med mat på vågen 

3. Tryck ”Start” för att starta måltid 

4. Under måltidens gång ombeds Du att skatta din mättnad 

5. Försök under måltiden att följa ät-kurva och mättnadskurva 

6. Du blir ombedd att sluta äta när Du ätit tillräcklig mängd 
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BILDFÖRKLARING 

 

 

 

 

 

 

  

Placera tallrik på vågen Väg upp maten Starta måltid Skatta mättnad 

Blå: Förväntad ät-kurva 

Grön: Din ät-kurva 

Lila: Förväntad mättnadskurva 

Röd: Din mättnadsskattning 

Under kontrollmåltid äter Du utan 

kurvor. Du kan välja att avsluta 

måltid eller lägga på mer mat. 

Här väljer Du vilket typ av mål Du vill äta 

Ikon för Mandometer® 
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ATT TÄNKA PÅ 

 

- Underhållsladda vågen 1 natt (22h ger full laddning) i veckan. 

- Vågsensorerna sitter i vågens fötter, vilket gör att den är känslig för förflyttning. 

- Använd vågen på ett stabilt underlag (Ej glatt). 

- Försök att inte stöta till vågen eller tallriken under måltiden. 

- Tänk på att vågen inte känner av då mat läggs tillbaka på tallriken. Ett tips är att dela maten i förväg. 

- Om Du av någon orsak måste avsluta måltiden tidigare eller komma ur applikationen, tryck 

”bakåtpil” och välj att avsluta måltid . 

- Restaurangmåltid kräver att det finns mer eller lika mycket mat på tallriken som förväntas att äta, 

finns det för lite mat på tallriken måste måltiden avslutas genom att trycka på ”bakåtknapp”.  

- Var försiktig med att röra runt i maten. 

- Försök att äta i mitten på tallriken. 

- Mättnadsskattningen visas endast i 15 sekunder, glöm inte trycka på ”Done”. 

- Tänk på att vågen inte kan förflyttas efter att tallrik placerats på vågen 

 

FRÅGOR? 
Kontakta Din behandlare: 

 

 
Annelie: 

Ann-Sophie: 

Barbro: 

 

 
Monica: 

Åsa: 

 

 

 

 


