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Svensk titel: Hamburgarmeny och rullgardinsmeny – En studie      
om användarupplevelse, effektivitet och animation i      
relation till val av meny. 

Engelsk titel: Hamburger Menu and Dropdown Menu – A Study        
on User Experience, Effectiveness and Animation in       
Relation to Menu Selection.  

Författare: Tanya Bengtsson 

Färdigställt: 2018 

Abstract: This bachelor thesis aims to examine how the user         
experience of a website is affected depending on        
whether it use a hamburger menu or a drop down          
menu. Secondly, how efficiently each participant use       
these menus as well as whether or not the menu they           
use the most efficiently also is the menu they         
considers give the best user experience, will be        
investigated. This study will also explore how the        
lack of animation used in the menus might affect the          
user experience. A qualitative method, contextual      
inquiry, is used to examine the user experience of         
two prototypes which are designed with either a drop         
down menu or a hamburger menu. A structured        
observation is used to find out which menu the         
participants use most efficiently. Here the time it        
takes to complete a task in each prototype will be          
observed. The two prototypes are both lacking       
hover-animation. How this shortage of animation      
might affect the user experience will be examined        
during contextual inquiry. The results showed that       
the participants prefered the hamburger menu      
although most used the drop down menu more        
efficiently. The lack of animation was affecting the        
user experience negatively in the drop-down menu       
but not in the hamburger menu.  

Nyckelord: Animation, användarupplevelse, hamburgarmeny,   
webbdesign, användargränssnitt, rullgardinsmeny,   
effektivitet, informationsarkitektur  
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1 Introduktion 

En webbplats som är enkel att navigera utgör en av grundstenarna till god             
användarupplevelse (Schall, 2014, s.139). På komplexa webbplatser med        
mycket information är en funktionsduglig informationsarkitektur och       
navigations design dessutom av vikt om användare ska hitta den information de            
behöver (Karreman, Arendsen & Van Der Geest, 2010).  

En annan aspekt, som kan bidra till bättre användarupplevelse, är          
användningen av animation i användargränssnitt. Animation kan bland annat         
bidra med att jämna ut övergångsanimeringar samt minska den kognitiva          
bördan hos användare (Tidwell, 2011, s.127; Head, 2016, s.4; Moreno, 2007).           
Apple är ett företag som utmärkt sig genom livliga animationer och dynamisk            
interaktion (Yingchong, 2010). År 2007 gjorde Iphone debut vilket markerade          
början på betydelsefulla framsteg när det kom till utveckling av en webb            
optimerad för mobiltelefon. Idag har det blivit norm att sträva efter responsiv            
webbdesign där webbplatsen anpassar sig efter den enhet den visas på (Budd &             
Björklund, 2016; Gremillion, Cao & Rutherford, 2015, s.7). I samband med           
utvecklingen av responsiv webbdesign, där webbplatser förväntas kunna        
användas i både mobiltelefoner och surfplattor, har även nya typer av           
animerade menyer dykt upp (BBC, 2015).  

När det kommer till huruvida en webbplats kan anses effektiv är en väl             
fungerande navigation av stor vikt (Gehrke & Turban, 1999). Två typer av            
animerade menyer, som idag finns att se både i mobil och dator, är             
rullgardinsmeny och hamburgarmeny. Hamburgarmenyn består av tre streck,        
likt en hamburgare mellan två bröd (se figur 1.1), och fick sitt genomslag             
genom Facebook appen (BBC, 2015). Via ett klick på hamburgarikonen dyker           
menyn upp. En rullgardinsmeny innehåller rubriker där rutor med         
underrubriker rullas ut vid mouseover (se figur 1.2). Båda menyer har sina för-             
och nackdelar när det kommer till användarupplevelse och effektivitet. Att veta           
hur dessa menyer påverkar användarupplevelsen, hur effektiv respektive meny         
är samt vilken typ av animerad meny ett företag eller organisation bör satsa på,              
kan vara svårt. 

 

Figur 1.1. Illustration av en hamburgare ikon. Figur 1.2. Illustration av en            
rullgardinsmeny. 
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Denna studie har som mål att jämföra hur användarupplevelsen påverkas,          
ifråga om aspekter såsom användarnas mål, effektivitet och användarvänlighet,         
beroende på vilken typ av animerad meny en webbplats använder, i detta fall             
rullgardinsmeny respektive hamburgarmeny. Även huruvida den meny       
deltagarna anser har bäst användarupplevelse också är den meny de använder           
mest effektivt kommer att undersökas. Till sist undersöks dessutom hur bristen           
på animation i respektive meny påverkar användarupplevelsen.  

För studiens ändamål har två prototyper tagits fram baserade på webbplatsen           
www.hair4u.se. Det är en webbplats för en frisörsalong belägen i Svedala i            
Skåne län. Prototyperna är identiska med undantag för hur menyerna designats.           
Prototyp ett har rullgardinsmeny och prototyp två använder sig av en           
hamburgarmeny. För att undersöka hur brist på animation kan påverka          
användarupplevelse saknar menyerna i båda prototyper hover-animation. 

Föreliggande empiriska studie kommer att undersökas genom observation och         
contextual inquiry. Observation kommer att användas för att undersöka         
effektivitet där deltagarna får två uppgifter att utföra, en i respektive prototyp.            
Här kommer den tid uppgiften tar att utföra att observeras. Contextual inquiry            
kommer att användas för att undersöka användarupplevelsen av de båda          
menyerna. Även här kommer intervjupersonerna att få två uppgifter att utföra,           
en i varje prototyp. Som nämnts ovan kommer menyerna i båda prototyper att             
sakna hover-animation med syfte att undersöka hur denna brist påverkar          
användarupplevelsen. Hover-animation kan exempelvis göra att menyobjekt       
ändrar färg vid mouseover, vilket annars kan ses i både hamburgarmenyer och            
rullgardinsmenyer.  

Många begrepp som används i arbetet kommer att skrivas på engelska. I vissa             
fall beror det på att det inte finns någon motsvarighet på svenska såsom i fallet               
Efficiency och Effectiveness. I andra fall har de inte översatts till svenska då de              
låter bättre på engelska såsom Satisfaction och Findability.  

1.1 Bakgrund 

I stort sett alla digitala produkter har någon typ av meny som användaren måste              
navigera för att hitta önskad information (Schall, 2014, s.139). Problem          
gällande användbarhet, skriver Schall, uppstår ofta från dåligt designad         
navigation. God användarupplevelse skapas när användaren inte måste        
spendera en betydande del av sin tid genom att lokalisera, utvärdera och            
använda navigation (Schall, 2014, s.143). En allt vanligare typ av navigation,           
enligt Schall, har kommit att bli dynamiska menysystem såsom         
rullgardinsmenyer. Fördelen med dessa menyer är att de gör det möjligt för            
användare att snabbt komma åt innehåll utan att fylla värdefull plats på            
skärmen med navigationselement. Dessa dynamiska menyer är dock inte utan          
användbarhetsproblem (Schall, 2014, s.155). Exempelvis, skriver Schall,       
kräver en del nya webbplatser att användaren rör musen över primära           
navigations objekt för att kunna se sekundära navigations objekt. Presenteras          
dessutom både den primära och sekundära navigationen horisontellt kan det          
göra det svårare för användaren att effektivt ögna igenom menyalternativen.          
Resultatet kan här bli att användare missar underkategorier som kunnat vara av            

6 

http://www.hair4u.se/


 

intresse (Schall, 2014, s.156). Ytterligare en typ av animerad meny är           
hamburgarmenyn. En av hamburgarmenyns största nackdelar anses vara att den          
har en låg grad av findability. Resultatet från en studie av Tsiodoulos visade             
dock att hamburgarmenyn inte var svårare att identifiera som ett          
navigationselement än bottenfältsmenyn (2016). Det finns alltså utrymme för         
vidare studier av både rullgardinsmeny och hamburgarmeny för att undersöka          
deras effektivitet och användarupplevelse. Genom åren har dessutom trender         
gällande menyer förändrats mycket. Exempelvis från mer statiska menyer till          
mer animerade (PR Newswire, 2017). Det beror på att navigation är en av de              
viktigaste aspekterna för god användarupplevelse. Här är det alltså fördelaktigt          
att sträva efter menyer som är effektiva och lätta att navigera. En effektiv meny              
ser till att användaren får en positiv upplevelse och vill komma tillbaka till             
webbplatsen (PRNewswire, 2017).  

Förutom att både rullgardinsmeny och hamburgarmeny är dynamiska        
innehåller de inte sällan animation såsom hover-animation. Hover-animation är         
en typ av animation där ett objekt exempelvis ändrar färg vid mouseover.            
Animationens roll och inverkan har undersökts genom åren allteftersom         
webben utvecklats och fler möjligheter för att implementera animation vuxit          
fram. Ett flertal studier har gjorts med fokus på olika aspekter av animation             
samt hur dessa påverkar bland annat attityd och användarupplevelse.         
Yingchong skriver i sin artikel att användare kan få en bättre upplevelse genom             
att animation används i applikationer (2010). En bra användarupplevelse är          
dessutom något som är fördelaktigt för både webbdesigners och företag.          
Författaren förklarar att dessa animationer kan förstärka en produkts värde i           
användarens ögon. Ett exempel på detta är Apple som inte gjorde stora            
framsteg när det kom till teknologi. Istället utmärkte sig Apple genom livliga            
animationer och dynamisk interaktion, implementerat på ett enkelt och elegant          
sätt (Yingchong, 2010). Ytterligare några aspekter på hur animation kan hjälpa           
till är genom att illustrera förändring över tid, visa kontinuitet i           
övergångsanimationer samt locka till sig användarens uppmärksamhet.       
Implementeras däremot animation på ett dåligt sätt kan den istället distrahera           
användaren (Wroblewski och Rantanen, 2001). 

Sammanfattningsvis kan sägas att väl fungerande navigation är avgörande för          
en god användarupplevelse (Schall, 2014, s.139). Navigation är även         
avgörande för huruvida en webbplats kan anses vara effektiv eller inte (Gehrke            
& Turban, 1999). Både rullgardinsmenyn och hamburgarmenyn blir allt         
vanligare (Schall, s.155; PR Newswire, 2017). Dessa två animerade menyer          
kommer med för- och nackdelar gällande användarupplevelse och effektivitet.         
Det kan här vara intressant att jämföra dessa två animerade menyer utifrån ett             
perspektiv på användarupplevelse och effektivitet, där resultaten kan vara         
intressant för både företag och webbdesigners. Det är dessutom av intresse att            
undersöka vilken roll animation spelar för de båda menyernas         
användarupplevelse.  

1.2 Problembeskrivning 
Att designa användbara produkter är en central aspekt av interaktionsdesign.          
Med användbara produkter menas, enligt Sharp, Rogers och Preece, generellt          
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att de är lätta att använda men också att de är effektiva och ger en trevlig                
användarupplevelse (2011). Idag har vi allt fler produkter, smarta telefoner,          
surfplattor och smarta klockor, vilka ger tillgång till mängder av information.           
Denna information finns i ett överflöd som idag är större än någonsin förr. Ett              
överflöd som både för med sig förbättringar och utmaningar. Exempelvis kan           
det vara svårt att hitta och därefter förstå den funna informationen. Svaret på             
problemen finns i begreppet informationsarkitektur (IA) vilket har syftet att          
göra information sökbar och begriplig (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015,          
s.1). För att användare ska kunna hitta den information de önskar på en             
webbplats är alltså en god navigations design och informationsarkitektur viktig          
(Karreman et al., 2010). I anknytning till navigations design tillkommer att de            
flesta digitala produkter idag använder någon typ av meny. Exempelvis en           
hamburgarmeny eller rullgardinsmeny. Är menyn av dålig design uppstår         
användbarhetsproblem. För att undvika användbarhetsproblem används IA för        
att organisera samt sätta etiketter på länkar och data. På så sätt skapas en              
hierarki av organiserad information med tydliga vägar för användaren att följa           
(Schall, 2014, s.139).  

Gehrke och Turban påpekar att för en webbplats ska kunna anses som effektiv             
bör dess navigation vara effektiv (1999). Effektiv navigation bidrar dessutom          
till en bra användarupplevelse samt kan hjälpa webbplatsen att få en bättre rank             
i sökmotorresultat (PRNewswire, 2017). Tidigare studier har undersökt hur         
menydesign påverkar effektivitet och användartillfredsställelse. Kara och       
Cagiltays studie fokuserade på horisontella respektive vertikala menyer (2007).         
Ytterligare en studie av Tsiodoulos jämförde hamburgarmeny med        
bottenfältsmeny i mobiltelefoner. För att jämföra de båda menyerna gjordes en           
användbarhetsvärdering med fokus på effektivitet och användartillfredsställelse       
(Tsiodoulos, 2016). Vidare utgjorde även rullgardinsmenyn fokus för en studie          
av Comeaux (2016). Studien visade att rullgardinsmenyer i flera fall hade valts            
bort. En anledning till att rullgardinsmenyer valdes bort var att de ansågs            
klumpiga att se på en telefon. Genom att helt välja bort dessa menyer ansågs              
det enklare att göra en webbplats responsiv (Comeaux, 2016). Responsiv          
design är idag viktigare än någonsin med tanke på att en och samma webbplats              
besöks från många olika typer av enheter (Glassman, & Shen, 2014, s.79). För             
att en webbplats ska anses ge en god användarupplevelse, samt vara effektiv att             
använda, bör den därför vara responsiv. 

Idag förväntas webbplatser fungera på en rad olika skärmar och apparater           
vilket ställer högre krav på webbdesigners. Därav är det av vikt att veta, när det               
kommer till val av meny, vilka fördelar och nackdelar dessa har. Speciellt när             
det kommer till aspekter i egenskap av effektivitet och användarupplevelse.          
Animationens roll och inverkan för användarupplevelse och effektivitet har         
undersökts från några perspektiv. Det finns dock flera intressanta aspekter, i           
relation till animation, som hade varit intressanta att undersöka. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka vilka aspekter av          
användarupplevelsen på en webbplats som påverkas, beroende på om en          
rullgardinsmeny respektive hamburgarmeny används, samt hur dessa aspekter        

8 



 

påverkas. Därefter undersöks huruvida den meny deltagarna tyckte hade bäst          
användarupplevelse också var den de använde mest effektivt. Till sist kommer           
även vilka aspekter av användarupplevelsen som påverkas, samt hur och på           
vilket sätt, av brist på animation i menyerna, att undersökas. Syfte och            
frågeställningar har som mål att bidra med ökad kunskap om          
användarupplevelse och effektivitet i relation till menydesign och animation.         
Denna kunskap kan även vara till fördel för området IA i stort då det bland               
annat knyter an till vikten av god navigation och struktur i relation till             
användarupplevelse och effektivitet. 
 
Följande frågeställningar har tagits fram för att svara mot ovan beskrivna syfte: 
 

1. Vilka aspekter av användarupplevelsen på en webbplats påverkas av         
rullgardinsmeny respektive hamburgarmeny och hur påverkas de       
aspekterna? 

2. Hur effektivt använder deltagarna menyerna ifråga om den tid de tar att            
navigera och utföra uppgifter, och är den meny respektive deltagare är           
mest effektiv i även den meny deltagarna upplever ger bäst          
användarupplevelse? 

3. Vilka aspekter av användarupplevelsen påverkas, samt hur och på vilket          
sätt, av brist på animation i menyerna? 

1.4 Avgränsningar 
För att begränsa arbetets omfattning kommer två prototyper, som endast skiljer           
sig när det kommer till menydesign, att granskas. Den webbplats prototyperna           
är baserad på tillhör en och samma frisörsalong. Det med anledning att de båda              
prototyperna ska ha samma typ av produkter och bilder då undersökningens           
fokus ska ligga på de animerade menyerna samt hur de påverkar           
användarupplevelsen. Prototyperna kommer endast att granskas på en        
datorskärm. Det finns flera olika typer av animerade menyer, i det här arbetet             
kommer enbart två att undersökas, hamburgarmeny och rullgardinsmeny. Det         
finns även flera olika typer av animation på webben. För det här arbetet har              
bristen på animation begränsats till hover-animation, vilket menyer annars kan          
innehålla. 

1.5 Disposition 
Följande text ger en kort redogörelse för hur kommande sektioner i arbetet            
kommer att disponeras.  

Kapitel två börjar med att ge en inblick i tidigare forskning där fokus ligger på               
navigation i relation till användarupplevelse, användargränssnitt och       
informationsarkitektur. Därefter kommer en del som fokuserar på navigation i          
relation till effektivitet och användarupplevelse. En annan del fokuserar på          
animerade menyer och navigation i relation till användarupplevelse. Därefter         
kommer en sammanfattning av tidigare forskning med fokus på teorier och           
begrepp som kommer att användas i analysen av det empiriska materialet. 
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I kapitel tre beskrivs val av metod (contextual inquiry och observation) samt            
urval av deltagare. Även etiska överväganden samt information om studiens två           
prototyper presenteras i kapitlet. Till sist kommer också utveckling av          
datainsamlingsinstrument, tillvägagångssätt samt bearbetning och analys av       
data utgöra delar i kapitlet.  

Vidare i kapitel fyra presenteras de resultat som metoderna lett fram till.            
Resultaten kommer att presenteras i tematiserade delar. Del ett redogör för           
studiens deltagare. En annan del kommer presentera resultaten från contextual          
inquiry med fokus på användarupplevelsen av rullgardinsmeny respektive        
hamburgarmeny. Ytterligare en del kommer att presentera resultaten från         
observation där fokus ligger på hur effektivt respektive deltagare använde          
menyerna. Därefter kommer en del med fokus på huruvida den meny           
respektive deltagare är mest effektiv i även är den meny deltagarna tycker ger             
bäst användarupplevelse. Slutligen kommer en del som redogör för hur bristen           
på animation påverkade användarupplevelsen samt en sista del som         
sammanfattar resultaten.  

Kapitel fem redogör för slutsatser och diskussion. Här presenteras kunskap från           
studien och förslag på vidare forskning ges. 
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2 Tidigare forskning och analysverktyg 

Kapitel två redogör för tidigare forskning och ämnar utgöra grunden för           
arbetets syfte och frågeställningar. Kapitlet har delats in i tre huvudrubriker.           
Rubrik 2.1, “Navigation i relation till UX, UI och IA”, redogör för            
navigationens roll i relation till användarupplevelse, användargränssnitt och        
informationsarkitektur. Begreppen UX, UI och IA förklaras även här.         
Underrubrik 2.2, “Navigation i relation till effektivitet och UX”, tar upp           
menydesign och navigation i relation till effektivitet och UX. Underrubrik 2.3,           
“Animerade menyer och navigation i relation till UX”, redogör för          
animationens roll och funktion för webbdesign i relation till UX och           
effektivitet. Följande litteratur har som syfte att ge en inblick i tidigare            
forskning inom områden relevanta för arbetets syfte och frågeställningar samt          
ligga som grund för arbetets analysverktyg. Till sist sammanställs relevanta          
aspekter från kapitlet i ett analysverktyg.  

Litteraturen har sökts via bland annat IEEE Xplore, Högskolan i Borås           
bibliotek, ProQuest och Wiley Online Library. Fokus har legat på att hitta            
litteratur som är både relevant och aktuell. För att hitta forskning av hög             
standard har i första hand verk märkta “peer reviewed” sökts fram. Dessa har             
lästs och granskats av ämnesexperter innan de publicerats och är en typ av             
kvalitetsgranskning (Karolinska institutet, 2015). Från början låg fokus mycket         
på animation. Därför har sökordet “animation” användes i kombination med          
bland annat “web”, “ad” och “UX”. Därefter riktades sökningarna in mer på            
navigation, menydesign, effektivitet och användarupplevelse samt mer       
specifikt rullgardinsmeny och hamburgarmeny. Sökorden kom därför att bli         
olika kombinationer av orden “drop-down menu”, “hamburger menu”,        
“navigation”, “user experience” och “efficient navigation”. 

2.1 Navigation i relation till UX, UI och IA 
Följande del kommer att ge en inblick i navigationens roll i relation till UX              
(user experience/användarupplevelse), UI (user interface/ användargränssnitt)      
och IA (informationsarkitektur). Begreppen kommer även att förklaras.        
Föreliggande studie undersöker användarupplevelsen av två olika menyer.        
Därför är det särskilt relevant att undersöka begrepp samt tidigare forskning           
som har med navigation, användarupplevelse och informationsarkitektur att        
göra. 

2.1.1 UI, UX och IA förklaras 
UI är ett datormedierade sätt vilket underlättar för människor och artefakter,           
eller människa och människa, att kommunicera (Marcus, 2015). UI         
förkroppsligar både fysiska och kommunikativa aspekter av input och output,          
eller interaktiv aktivitet, skriver Marcus. Författaren fortsätter med att nämna          
att användargränssnittet innehåller både fysiska objekt och datorsystem (till         
exempel hårdvara och mjukvara)(Marcus, 2015, s.27).  

UX är, enligt Hartson och Pyla, totaliteten av den effekt eller effekter en             
användare känner som ett resultat av interaktionen och/eller användandet av ett           
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system eller produkt (2012, s.6). Sharp et al. skriver, i likhet med Hartson och              
Pyla, att UX är det en människa känner för en produkt. Författarna påpekar             
även att det inte går att designa en användarupplevelse utan endast designa för             
en användarupplevelse (Sharp et al., 2011). Hellweger, Wand och         
Abrahamsson skriver att UX ofta delas in i tre delar; användaren, produkten            
och interaktionen (2015). Ett sätt att reflektera över vad som påverkar en            
upplevelse är att tänka på beståndsdelarna av en interaktion mellan användare           
och produkt, samt vad som omger dem. Det finns även sociala och kulturella             
faktorer, för både användare och produkt, vilka påverkar användarupplevelsen.         
Användaren påverkas av aspekter såsom värderingar, känslor, förväntningar        
och tidigare erfarenheter. Produkten har inflytelserika faktorer, till exempel         
rörlighet och adaptivitet. Samtliga faktorer påverkar upplevelsen som        
interaktionen mellan användare och interaktion väcker (Hellweger et al., 2015).          
Sharp et al. nämner användbarhet, funktionalitet, det estetiska, innehåll samt          
hur något känns och ser ut som några centrala aspekter för användarupplevelse            
att ha i åtanke vid design av interaktiva produkter (2011). Enligt Rosenzweig            
ses ofta användbarhet som en delmängd av UX (2015). Något som i stort är              
sant då en avgörande faktor för positiv UX är att systemet är användbart. Dock              
har fältet utvecklats så att användbarhet också kommit att inkludera          
användarens holistiska upplevelse (Rosenzweig, 2015). De generella kriterierna        
för användbarhet är “effectiveness, efficiency, and satisfaction” (Kaasinen,        
Roto, Hakulinen, Heimonen, Jokinen, Karvonen, Keskinen, Koskinen, Lu,        
Saariluoma, Tokkonen & Turunen, 2015, s.976). Usabilitynet beskriver dessa         
tre kriterier enligt följande:  

● Effectiveness - kan användaren utföra uppgifter och uppnå sina mål med           
produkten till exempel göra det de vill göra? (Usabilitynet, 2006).          
Sharp et al. beskriver effectiveness som “hur bra är en produkt på att             
göra det den är menad att göra” (2011).  

● Efficiency - hur mycket ansträngning det krävs för att utföra något?           
(Mäts ofta i tid).  

● Satisfaction - vad tänker användaren om produktens användarvänlighet?        
(Usabilitynet, 2006) 

Ovan kriterier påverkas av tre andra kriterier. Användarna, vem använder          
produkten? Är de vana användare eller nybörjare? Användarnas mål, vad          
försöker användarna göra med produkten och stödjer det vad de vill göra med             
den? Produktens sammanhang, var och hur används produkten? (Usabilitynet,         
2006). 

De tre användbarhetsmål som nämns ovan (effectiveness, efficiency, and         
satisfaction) är i Sharp et al.:s bok ackompanjerade av ytterligare fyra kriterier            
(2011). Säkerhet (säker att använda), funktionalitet (att produkten är         
funktionell), lärbarhet (enkel att lära sig) och minnesvärdhet (enkel att komma           
ihåg hur produkten används). Förutom dessa användbarhetsmål tar Sharp et al.           
även upp användarupplevelse mål. Dessa skiljer sig från de mer objektiva           
användbarhetsmålen då de behandlar hur användare upplever en interaktiv         
produkt från användarens perspektiv snarare än hur användbar eller produktiv          
ett system är från sitt eget perspektiv. Sharp et al. delar in användarupplevelse             
målen i åtråvärda aspekter och icke-åtråvärda aspekter. Författarna nämner 17          
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åtråvärda aspekter, bland annat motiverande, hjälpfull och givande. 10         
icke-åtråvärda aspekter nämns, däribland frustrerande, otrevlig och irriterande        
(Sharp et al., 2011).  

Ett annat begrepp som är relevant för arbetet är IA. Schall beskriver IA som              
vetenskapen att organisera samt märka data och webbplatslänkar. Detta skapar          
en hierarki av hur information är organiserat för att skapa tillgängliga vägar för             
användare att följa (Schall, 2014, s.139). Rosenfeld et al. beskriver IA genom            
fyra punkter (2015):  

● Information: Ordet “information” används för att skilja       
informationsarkitektur från data och kunskapshantering.     
Informationssystem har ofta inte ett svar på vad det är, till skillnad från             
data som är siffror, och fakta eller kunskap som finns i människors            
huvud. Informationssystem har dock med både webbplatser, dokument,        
bilder, mjukvaruapplikationer med mera att göra. Även metadata hör         
till, vilket beskriver exempelvis dokument, personer, organisationer       
med mera. 

● Strukturera, organisera och märka: Att strukturera innebär att        
bestämma lämplig storlek på informationen samt hur den ska relatera          
till annan information. Organisera syftar till att gruppera informationen         
samt skapa en kontext för användaren att förstå. Att märka betyder här            
att sätta namn och etiketter på navigationselement och kategorier.  

● Att hitta och hantera: Att hitta det användaren letar efter är av stor vikt              
för användbarhet. Informationsarkitektur måste hitta en balans mellan        
den organisation eller de människor som ligger bakom informationen         
och deras användares behov.  

● Konst och vetenskap: Konsten av informationsarkitektur är att den inte          
begränsas till nummer då den är för komplex. Informationsarkitektur         
måste bygga på kreativitet, intuition och erfarenhet. Det måste här          
finnas en vilja att lita på sin intuition och ta risker (Rosenfeld et al.,              
2015, s.24). 

2.1.2 UX i relation till navigation och menydesign  
Meny-trender har förändrats mycket genom åren enligt PRNewswire (2017).         
Dessa förändringar har författaren Comeaux undersökt i sin studie vilken          
fokuserat på hur viktiga designelement av 37 akademiska biblioteks         
webbplatser förändrats mellan 2012 och 2015 (2016). Enligt PRNewswire         
beror de förändrade meny-trenderna på att navigation är en av de viktigaste            
aspekterna av webbdesign (2017). Det är därför viktigt att navigationen          
fungerar som den ska. Att navigation är en väsentlig del för varje webbplats             
skriver även författarna Van Duyne, Landay och Hong (2007, s.677). Trots det            
vet inte användare alltid var länkar kommer att ta dem. Van Duyne et al.              
skriver, när det kommer till navigation, att det är av vikt att ge användaren              
feedback om var denne befinner sig. En sådan typ av feedback kan vara att              
markera den flik i menyn som är aktiv (visar vilken sida användaren befinner             
sig på) i en annan färg som står i kontrast mot resten av menyn (Van Duyne et                 
al., 2007, s.687). Ytterligare en typ av respons är den som hover-animation kan             
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ge i en meny. När användaren flyttar musen över objekt kan dessa ändra färg              
för att indikera att de är klickbara. 

I Comeaux studie upptäcktes en växande standardisering av bland annat          
menydesign (2016). År 2012 använde flera webbplatser en vertikal meny till           
vänster på skärmen. Flera andra använde kombinerade navigationssystem        
såsom breadcrumbs (brödsmulor). År 2015 använde nästan alla webbplatserna         
horisontella menyer vid toppen på webbplatsen, enligt Comeaux (2016). En          
annan trend var att tio av webbplatserna inte använde sig av rullgardinsmenyer.            
Istället måste användaren klicka på en länk som leder till en landningssida.            
Författaren skriver att frågan om huruvida en webbplats ska designas med en            
rullgardinsmeny eller möjlighet att klicka till en landningssida existerat sedan          
början av webbdesign (Comeaux, 2016). En anledning till att rullgardinsmenyn          
väljs bort är att de är klumpiga att se på en mobiltelefon. Därför innebär att               
undvika dem att det också är enklare att göra webbplatsen responsiv. Flera av             
webbplatserna hade även blivit responsiva sedan 2012, enligt Comeaux.         
Dessutom hade det antal webbplatser som börjat använda CMS mer än           
dubblats sedan 2012. Vilket också kunde vara en anledning till att fler            
webbplatser var responsiva då många färdiga CMS-mallar brukar vara         
responsiva (Comeaux, 2016).  

PRNewswire skriver i sin artikel om fyra menyer som bidrar till bättre UX             
(2017). Är exempelvis menyn enkel att använda bidrar det till en bättre            
användarupplevelse samt till en bättre rank i sökmotorresultat. Huruvida en          
meny är enkel att använda eller inte kan även variera beroende på om den              
används på en mobil eller dator. Fast meny, (en meny som hänger med längst              
upp på skärmen när användaren scrollar ner), är ett bra alternativ för mindre             
skärmar (till exempel mobiltelefon), enligt PRNewswire (2017). Det med         
anledning att användaren slipper skrolla fram och tillbaka mellan         
huvudinnehåll och meny. Ytterligare en meny, som är speciellt effektiv för           
mobiltelefoner, är vertikala stapelmenyer. Dessa, skriver PRNewswire, tar        
nämligen inte lika mycket plats som horisontella menyer. Två andra typer av            
meny är fullskärmsmeny och kort-navigation. Fullskärmsmeny lägger fokus på         
webbplatsens viktigaste element samt slussar lätt vidare användaren till         
önskvärda platser. Kort-navigation, (där spelkortsliknande rutor, med bilder        
och/eller text, utgör de klickbara navigationselementen), är en annan typ av           
navigation som till exempel Pinterest är kända för att använda. Denna typ av             
navigation är visuellt tilltalande och bidrar till ett mer engagerande gränssnitt,           
enligt PRNewswire. Navigation av den här typen ger även         
sökmotoroptimeringen en knuff framåt genom att göra innehåll enkelt att dela           
(PRNewswire, 2017). 

2.2 Navigation i relation till effektivitet och UX 

Som en del av föreliggande arbete undersöks effektivitet i relation till UX. Här             
är därför tidigare forskning och litteratur, vilka tar upp navigation och           
menydesign i relation till effektivitet, relevant. 

Huruvida en webbplats är effektiv eller inte beror till stor del på hur effektiv              
dess navigation är. Det enligt Gehrke och Turban vars studie koncentrerat sig            
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på experters rekommendationer av hur bäst en webbplats för e-handel skapas           
(1999). Har en webbplats effektiv navigation är den även lättare att navigera.            
Betydelsen av lätt navigering för en webbplats tas även upp av Schall (2014).             
Författaren skriver att om webbplatsen är lättnavigerad uppfylls en av          
grundstenarna för bra användarupplevelse (Schall, 2014, s.139). Förutom att         
bidra till bra användarupplevelse är bra informationsarkitektur och navigations         
design dessutom nödvändig för att användare ska hitta den information de           
söker (Karreman et al., 2010). Speciellt på komplexa webbplatser med mycket           
information. För god användarupplevelse är det dessutom av vikt att slippa           
spendera en signifikant mängd tid med att leta reda på information samt            
använda navigationen (Schall, s.143). Enligt Karreman et al. bör en webbplats           
information även vara strukturerad efter deltagarnas behov (2010). Det är dock           
svårt att förutse en deltagares behov. En allt populärare klassificering, enligt           
Karreman et al., är baserad på så kallade livshändelser. Att gifta sig är ett              
exempel på en livshändelse. Den här typen av navigations struktur, skriver           
Karreman et al., kan vara fördelaktig för exempelvis en myndighets webbplats           
då livshändelser ofta kan vara en anledning till att användare besöker en            
myndighets webbplats (2010). Som en del av Karreman et al.:s studie           
undersöktes huruvida sökfunktionen var effektivare om webbplatsen var        
baserad på livshändelser än baserat på en mer traditionell tematisk struktur.           
Användbarheten undersöktes genom att mäta effektiviteten hos sökfunktionen        
genom att ställa frågan: Hittade användarna önskad information samt hur lång           
tid tog det? Resultatet visade att deltagarna hade problem med att utföra            
uppgiften. Webbplatsens språk ansågs otydligt och svårt att förstå. Artikeln          
avslutas med förklaringen att en navigationsstruktur baserad på livshändelser         
kan fungera för vissa webbplatser. Här vill dock författarna poängtera att den            
här typen av navigationsstruktur inte automatiskt minskar antalet        
användarproblem (Karreman et al., 2010).  

Menydesignens betydelse för effektivitet och användarupplevelse undersöks i        
en artikel av Kara och Cagiltay (2007). Resultatet visade på att horisontella            
menyer är mer effektiva än vertikala menyer när det rör val av            
undermenyalternativ. Det med anledning att en mindre frekvens fel uppstod när           
det kom till horisontella menyer. Gällande den tid det tog för att utföra en              
uppgift visade sig menydesign inte ha signifikant effekt. Till sist kan nämnas            
att deltagarna i studien var nöjda med alla fyra menydesigns (Kara & Cagiltay,             
2007).  

För det här arbetet är, förutom rullgardinsmeny, hamburgarmenyn i fokus.          
Därför är det intressant att hamburgarmenyn, enligt Hingorani, McNeal och          
Bradford, är ett viktigt element när det kommer till ansvarsfull webbdesign           
(2016). Deras artikel diskuterar den teknologi som flaggskepps universitet i          
USA använt för att designa om sina webbplatser. Webbplatserna behövde          
designas om då allt fler använder smarta mobiler, vilket de gamla           
webbplatserna inte var anpassade för. Idag finns Hamburgarmenyn inbyggd i          
varje större front-end ramverk såsom Wordpress, Bootstrap och JQuery         
(Hingorani et al., 2016). Dessa ramverk brukar idag se till att dess webbplatser             
är mobilanpassade. Vanliga menyer görs då ibland om till en hamburgarmeny i            
mobilversionen. Trots att hamburgarmenyn allt oftare används visar en studie          
av Tsiodoulos att bottenfältsmenyer är effektivare (2016). Iallafall när det kom           
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till den tid det tog att utföra uppgifter i respektive meny. Tsiodoulos hittade             
däremot ingen signifikant skillnad när det kom till den tid det tog att identifiera              
var och en av menyerna som navigationselement. Detta anser författaren vara           
ett fynd då en av hamburgarmenyns största nackdelar ansetts vara att den är             
svår att hitta. Det visade sig också att de deltagare som sedan tidigare var vana               
vid hamburgarmenyer var positivt inställda gentemot dem (Tsiodoulos, 2016).  

2.3 Animerade menyer och navigation i relation till        
UX 
Arbetet kommer även att undersöka hur bristen på animation i de båda            
menyerna påverkar användarupplevelsen. Därför är det relevant att ta med          
tidigare forskning med fokus på animationens betydelse för UX i relation till            
menyer och navigation. 

2.3.1 Animation för bättre användarupplevelse 
Animation, implementerat på ett bra sätt, kan användas för att förbättra           
användarupplevelse på flera sätt. Exempelvis kan animation användas för att          
jämna ut övergångsanimeringar så att de känns mer naturliga (Tidwell, 2011,           
s.127). Övergångsanimationer kan annars förvirra och störa användarens        
uppfattning om var personen ifråga befinner sig. Tidwell ger ett exempel på hur             
en snabb inzoomning, rotering eller stängning av ett fönster kan förändra hela            
gränssnittets layout, vilket kan leda till förvirring (2011, s.128). Även Bederson           
och Boltman tar upp hur animerade övergångar kan hjälpa användare att hålla            
sig orienterade. Deras artikel undersöker hur animation av en synpunktsändring          
i ett informationssystem påverkar en användares förmåga att bygga en mental           
karta över informationen (Bederson & Boltman, 1999). Både Tidwell samt          
Bederson och Boltman kommer i respektive artikel fram till att animerade           
övergångar kan hjälpa användare att behålla orienteringen (2011; 1999). Det då           
animation kan ge användaren en chans att följa förändringen med blicken           
istället för att behöva hitta sin plats igen efter en hastig förändring (Tidwell,             
2011). Ytterligare en positiv aspekt är att den kognitiva bördan minskar. Det då             
användaren slipper hålla kolla på, eller leta efter, var saker tar vägen på             
skärmen (Head, 2016, s.4). Om exempelvis en meny eller annat objekt inte för             
tillfället syns på skärmen vet användaren, tack vare animation, att objekten           
finns tillgängliga samt var. Det är något som är till nytta vid design för olika               
skärmar där alla objekt inte alltid kan finnas synliga på grund av platsbrist             
(Head, s.6). I föreliggande arbete är hamburgarmenyn gömd bakom         
hamburgarknappen. Även rullgardinsmenyer är dolda till dess de aktiveras vid          
mouseover eller klick. 

Applikationsanimationer kan enligt Yingchong även ge en bättre        
användarupplevelse, något som är viktigt för både designers och företag          
(2010). Dessa animationer kan exempelvis förstärka en produkts värde i          
köparens ögon. Yingchong ger Apple som ett exempel på ett företag som            
utmärkt sig genom livliga animationer och dynamisk interaktion,        
implementerat på ett enkelt och elegant sätt. Artikeln tar även upp hur            
Windows 95 kom med design som knyter an till verkliga händelser såsom drag             
and drop där en ikon med en soptunna visar var användaren kan slänga sitt              
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skräp. Författaren avslutar med att argumentera för att god användarupplevelse          
är av vikt för att skapa produkter med ett högt värde. Animation är dessutom en               
fördel som kan skapa både varierande och rika upplevelser. Båda dessa kan            
utgöra en fördel för företag samt bidra med att hjälpa ekonomin fram            
(Yingchong, 2010). 

Gällande animation i relation till webbplatser är det även intressant att veta hur             
animation av webbplatsens olika delar påverkar användarupplevelse. Chen,        
Ross, Yen och Akhapon undersöker i sin artikel hur användarens attityd till en             
webbplats påverkas beroende på om webbplatsen innehåller statiska        
bannerannonser eller animerade bannerannonser (2008). Det till skillnad från         
Hong, Thong och Tam som i sin artikel fokuserar på animation av det             
huvudsakliga innehållet på webbplatser för e-handel (2007). Chen et al.:s          
artikel, som fokuserade på bannerannonser, kommer som en del av resultatet           
fram till att animerade bannerannonser, istället för statiska, ledde till en bra            
inställning till webbplatsen. De animerade reklamannonserna var även mer         
minnesvärda. En teori till varför det är så, som tas upp av författarna, är de så                
kallade rörelseeffekt teorier som hävdar att människor av sin natur märker av            
rörliga föremål (2008). Resultaten från Hong et al.:s artikel visar att animation            
av huvudinnehåll lockar till sig användarnas uppmärksamhet, där det         
animerade objektet troligtvis kommer att klickas först och dessutom sannolikt          
köpas (2007). Hong et al. avslutar med att säga att deras resultat visade att              
animation har en effekt av att dra till sig användarens uppmärksamhet. Det kan             
dock begränsas beroende på vilken uppgift användaren utför samt beroende på           
dennes erfarenhet av animationen. Animationens effekt på användaren är         
dessutom större när användarna är engagerade i att söka uppgifter än när de är              
engagerade i browsinguppgifter. Avslutningsvis skriver författarna att ju mer         
användare utsätts för animation desto mindre påverkade blir de av dessa (Hong            
et al., 2007). Med det sagt bör tilläggas att ett överflöd av animationer istället              
kan påverka webbplatsen negativt. Enligt Gehrke och Turbans studie bör en           
webbplats inte ha för mycket blinkande animationer, färger och texturer          
(1999). Animationer i överflöd kan bland annat leda till att webbplatser tar            
längre tid att ladda. Användare värderar dessutom effektiv navigation, enkelhet          
och elegans samt innehåll och service (Gehrke & Turban, 1999). 

2.4 Sammanfattning och analysverktyg 
Nedan kommer en sammanfattning av ovanstående tidigare forskning med         
fokus på teorier och begrepp som kommer att användas i analysen av det             
empiriska materialet. 

För det här arbetet kommer särskilt fokus att läggas på vad som påverkar             
användarupplevelsen i relation till val av meny. Det är här av vikt att undersöka              
vad användarupplevelse innebär samt vad som påverkar den. Enligt Hartson          
och Pyla är användarupplevelse det en användare känner som ett resultat av            
interaktionen och/eller användandet av ett system eller produkt (2012, s.6). UX           
delas även ofta in i tre delar; användaren, produkten och interaktionen.           
Användarupplevelsen påverkas av både sociala och kulturella faktorer.        
Värderingar, känslor, förväntningar och tidigare erfarenheter är alla aspekter         
som påverkar användaren (Hellweger et al., 2015). Sharp et al. tar upp sex             
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viktiga aspekter för UX: användbarhet, funktionalitet, det estetiska, dess         
innehåll samt hur något känns och ser ut (2011). 

Några punkter från ovan litteratur, med fokus på UX, kommer att användas för             
att analysera det insamlade materialet. En viktig aspekt för UX är användbarhet            
(Rosenzweig, 2015; Sharp et al., 2011). För det här arbetet gäller det hur             
användbar en hamburgarmeny respektive rullgardinsmeny är. Kriterier och mål         
för användbarhet är något både Sharp et al., Kaasinen et al., och Usabilitynet             
tar upp (2011; 2015, s.976; 2016). Samtliga författare nämner effectiveness,          
efficiency och satisfaction. Sharp et al. tar också upp säkerhet, funktionalitet,           
lärbarhet och minnesvärdhet (2011). Följande tre användbarhetsmål har valts ut          
med anledning av deras relevans för denna studies syfte och frågeställningar:  

Effectiveness - för det här arbetet är det relevant att undersöka om användaren             
kan utföra uppgifter och uppnå sina mål med respektive meny. Kan de till             
exempel göra det de vill göra? (Sharp et al., 2011; Usabilitynet, 2006). 

Efficiency - Även hur mycket ansträngning det krävs för att utföra en uppgift är              
relevant att undersöka. Är det mer ansträngande att navigera via en           
hamburgarmeny än via en rullgardinsmeny? För att undersöka det kan till           
exempel den tid det tar att utföra en uppgift via respektive meny mätas             
(Usabilitynet, 2006).  

Satisfaction - vad tycker användaren om de båda menyernas         
användarvänlighet? (Usabilitynet, 2006).  

Dessa tre kriterier kan påverkas av ytterligare tre kriterier som kommer att            
beaktas för det här arbetet. 

Användarna, vem är det som använder respektive meny? Är de vana användare            
eller nybörjare? (Till exempel för arbetet ifråga huruvida användarna är          
vana/icke-vana internetanvändare).  

Användarnas mål, vad försöker användarna göra med produkten och stödjer det           
vad de vill göra med den?  

Produktens sammanhang, var och hur används produkten? (Usabilitynet,        
2006). Gällande det här arbetet används de båda menyerna i två prototyper.            
Produkten (respektive meny) används för att navigera webbplatsen        
(prototypen). Dock exakt hur det görs är upp till användaren.  

Även användarupplevelse mål är relevanta att ta med för denna studie. Dessa            
kan delas in i åtråvärda och icke-åtråvärda aspekter. Författarna nämner 17           
åtråvärda aspekter, bland annat motiverande, hjälpfull och givande. 10         
icke-åtråvärda aspekter nämns, däribland frustrerande, otrevlig och irriterande        
(Sharp et al., 2011).  

Ovan punkter finns sammanställda i ett analysverktyg vilket finns att se nedan            
(se Figur 2.1). 
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 Figur 2.1 analysverktyg 
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3 Metod och material 

Det här kapitlet redogör för val av metod för att undersöka arbetets syfte och              
frågeställningar. Syftet med arbetet är att jämföra hur en rullgardinsmeny          
respektive hamburgarmeny påverkar användarupplevelsen på en webbplats.       
Även hur effektiv respektive meny är kommer att vara en aspekt som granskas.             
Denscombe skriver att det finns många alternativ och inte enbart en väg till bra              
forskning (2010, s.3). För det här arbetet har målet varit att välja relevanta             
metoder som därefter anpassats efter syfte, frågeställningar, resurser samt andra          
begränsningar. 

Den första frågeställningar som ämnas besvaras är: “Vilka aspekter av          
användarupplevelsen på en webbplats påverkas av rullgardinsmeny respektive        
hamburgarmeny och hur påverkas de aspekterna?” För att besvara denna          
frågeställning har en kvalitativ metod valts. Det med anledning att          
frågeställningen har för avsikt att undersöka människors upplevelser. Enligt         
Patel och Davidson bör det då användas verbala analysmetoder (2011, s.14).           
Metoden ifråga är contextual inquiry som är en semistrukturerad intervju          
(Usabilitybok, u.å.). Mer om denna metod finns under “3.1.1 Contextual          
inquiry”.  

Den andra frågeställning som ska besvaras är “Hur effektivt använder          
deltagarna menyerna ifråga om den tid de tar att navigera och utföra uppgifter,             
och är den meny respektive deltagare är mest effektiv i även den meny             
deltagarna upplever ger bäst användarupplevelse?” Denna frågeställning       
kommer att undersökas genom en strukturerad observation. Här ska den tid två            
uppgifter tar att utföra, en i respektive prototyp, observeras och jämföras. Målet            
med frågeställning två är att samla in kompletterande data angående tid att            
utföra uppgifter, för att undersöka användarupplevelsen, vilket inte täcks av          
contextual inquiry. Det är här även intressant att se huruvida resultatet visar en             
tendens angående upplevd användarupplevelse i relation till effektivitet, som         
kan studeras vidare i framtida forskning. Vidare information finns under “3.2           
Metod 2.”  

Den tredje frågeställningen för studien är: “Vilka aspekter av         
användarupplevelsen påverkas, samt hur och på vilket sätt, av brist på           
animation i menyerna?” Den här frågeställningen kommer att besvaras genom          
att undersöka huruvida deltagarna reagerar på den brist på hover-animation          
som förekommer i prototyperna (se rubrik 3.1.2). Data kommer här att samlas            
in i samband med contextual inquiry.  

För att undersöka syfte och frågeställningar kommer två prototyper att          
användas där den ena använder sig av en hamburgarmeny och den andra en             
rullgardinsmeny. Därefter kommer studiens deltagare få en uppgift att utföra i           
respektive prototyp. Kapitlet har delats in i två delar, “Metod 1” och “Metod             
2”. Underrubrik 3.1 Metod 1 behandlar contextual inquiry. Prototyperna         
presenteras under “3.1.2 Prototyper”. Därefter presenteras hur studiens        
deltagare valts ut under “3.1.3 Val av deltagare”. Det här kapitlet kommer            
också att redogöra för etiska övervägande och hur studiens         
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datainsamlingsinstrument tagits fram. Till sist kommer också tillvägagångssätt        
samt hur den insamlade datan bearbetas att redogöras för. Under 3.2 Metod 2             
kommer observation att redogöras för. Denna del är strukturerad efter samma           
rubriker som 3.1 Metod 1. 

3.1 Metod 1  
Flera studier från kapitel två “Tidigare forskning och analysverktyg”         
undersöker användarupplevelse och effektivitet. Kara och Cagiltay undersöker        
i sin artikel effektivitet och användartillfredsställelse i relation till menydesign.          
För att undersöka detta skapades fyra webbplatser som alla hade sin egen            
menydesign (2007). Även Hong et al. och Tsiodoulos skapade webbplatser och           
demos för sina respektive studier (2007; 2016). Denna undersökning har valt           
ett liknande närmande. Två prototyper har tagits fram baserade på samma           
webbplats, www.hair4u.se. Fördelen med att använda dessa två prototyper är          
att de har samma innehåll, menyrubriker och struktur vilket gör att fokus i             
högre grad läggs på hur typ av menydesign påverkar användarupplevelsen.  

3.1.1 Contextual inquiry  
Contextual inquiry är en semi-strukturerad intervju (Usabilitybok, u.å.).        
Semi-strukturerade intervjuer har i förväg bestämda frågor och/eller ämnen         
som tas upp under intervjun. Dock är ordningen för hur dessa tas upp flexibel              
och den intervjuade kan prata mer fritt om ämnet (Denscombe, 2010, s.175).            
Beyer och Holtzblatt skriver att contextual inquiry är en metod för insamling            
av data direkt från källan där få, väl utvalda deltagare, studeras på djupet             
(1998, s.37). Istället för att intervjua alla deltagare på en och samma plats är det               
intervjuaren som tar sig till var och en av deltagarna. På plats observeras och              
intervjuas deltagarna när de utför uppgifter hemma eller på jobb. Genom att            
intervjua och observera deltagarna i deras egna miljö kan detaljer och aspekter            
komma fram som annars kanske missats (Beyer & Holtzblatt, 1998, s.38). Till            
exempel kräver denna metod inte att deltagaren behöver reflektera över eller           
tänka ut ett sätt att presentera vad de gör för intervjuaren. Författarna skriver att              
människor inte alltid är medvetna om vad de gör eller varför de gör något.              
Vissa handlingar kan nämligen komma från år av erfarenhet eller vanor (Beyer            
& Holtzblatt, 1998, s.43). Det är här contextual inquiry kan skaffa en djupare             
förståelse för hur en användare agerar och tänker vid interaktion med ett            
gränssnitt. Även Gaffney skriver att det bästa sättet att lära känna användare är             
att tillbringa tid med dem i deras egna miljö (2004). En annan fördel med              
contextual inquiry är att då deltagarna intervjuas i sin egna miljö blir            
analysdatan mer realistisk än laboratoriedata (Usabilitybok, u.å.). Denna studie         
har som syfte att undersöka användarupplevelse av två olika menyer. Då är en             
metod som inte bara samlar in data från det deltagarna säger, utan också vad de               
gör, av betydelse.  

Enligt Beyer och Holtzblatt är contextual inquiry baserat på några principer           
som gör att den kan formas efter varje situation som ett projekt stöter på              
(1998). Första principen är kontext, att studera deltagare i deras egna miljö. För             
denna studie innebär det i deras hemmiljö där de är vana att sitta vid sin dator                
och i övrigt känner sig bekväma. Princip två är partnerskap, att prata med och              
engagera deltagare i att upptäcka oartikulerade aspekter från deras arbete (eller           
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annan situation som undersöks). I relation till föreliggande arbete innebär det           
att ta reda på hur deltagaren navigerar och upplever respektive meny. Tolkning            
är den tredje principen. Med det menas att utveckla en delad förståelse med             
deltagare om de aspekter av arbetet som är viktiga. Den sista principen är             
fokus, att rikta förfrågan (inquiry) från en klar förståelse för sitt egna syfte. Det              
enklaste sättet att applicera dessa principer genom contextual inquiry, enligt          
författarna, är genom en kontextuell intervju (Beyer & Holtzblatt, 1998,          
s.37-38). 

3.1.2 Prototyper 
För att undersöka arbetets syfte kommer två prototyper, baserade på en           
webbplats för en frisörsalong (www.hair4u.se), att utgöra underlag. Värt att          
nämna är att webbplatsens ägare gett sitt godkännande till att använda           
webbplatsen som underlag för det här arbetet. Då båda prototyper är baserade            
på samma webbplats innebär det att de är lika i alla avseende förutom gällande              
menydesign. Prototyp ett har rullgardinsmeny och prototyp två en         
hamburgarmeny. Eftersom prototyperna i övrigt har samma innehåll, struktur         
och rubriker/etiketter innebär det att fokus i så stor utsträckning som möjligt            
kommer ligga på menyerna. Prototyperna har gjorts i www.invisionapp.com,         
en webbapplikation som gör det möjligt att skapa interaktiva prototyper online.           
För det här arbetet kommer prototyperna att studeras i desktopmiljö.  

Prototyperna har några begränsningar som beror på att vissa saker inte gick att             
skapa i InVision. En begränsning värd att nämna är att varken           
hamburgarmenyn eller rullgardinsmenyn har hover-animation.     
Hover-animation kan annars ses användas i menyknappar som ett sätt att tala            
om för användare vad som går att klicka på. Denna brist på animation kommer              
att användas till fördel för arbetets studie. Frågeställning tre har som syfte att             
undersöka vilka aspekter av användarupplevelsen som påverkas, samt hur och          
på vilket sätt, av brist på animation i menyerna. Det är här intressant att se om                
studiens deltagarna reagerar på bristen av animation under contextual inquiry.  

Deltagarna kommer dock inte att vara helt utan feedback om var de befinner             
sig i respektive prototyp. Återkoppling sker genom att bakgrunden på den flik            
som representerar den sida deltagaren befinner sig på är markerad i rosa (se             
figur 1.3 och 1.4). Ytterligare en begränsning värd att påpeka är att visa objekt              
kräver att deltagaren aktivt klickar för att det ska aktiveras eller stängas.            
Exempelvis krävs att användaren klickar för att hamburgarmenyn ska dyka upp           
samt för att stänga rullgardinsmenyn. I övrigt öppnas rullgardinsmenyn vid          
mouseover.  
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Figur 3.1. Prototyp 1 med rullgardinsmeny. 

 

Figur 3.2. Prototyp 2 med hamburgarmeny. 

3.1.3 Val av deltagare 
Vid arbetets början övervägdes att rikta in studien på vana respektive ovana            
internetanvändare. Syftet skulle då ha varit att jämföra dessa gruppers          
användarupplevelse av menyerna samt hur de påverkades av bristen på          
animation. För att utföra studien skulle två representativa urval för vana           
respektive ovana internetanvändare tas fram. Vid representativa urval krävs         
relativt många deltagare enligt Denscombe (2010, s.41). Då studien därmed          
kunnat bli mycket omfattande gällande resurser såsom deltagare och tid valdes           
ett annat närmande.  

För det här arbetet har inte en specifik målgrupp identifierats. En anledning till             
det var att studien fokuserar på två vanligt förekommande menyer. Dessa           
används idag vitt och brett av många olika människor. Målet för val av             
deltagare var därför inte att få fram ett representativt urval utan snarare ett             
utforskande urval. Enligt Denscombe kan antalet deltagare vara ganska litet vid           
utforskande urval då deltagarna studeras mer på djupet samt med större fokus            
på detaljer än vid representativa urval (2010, s.41). Det var även en anledning             
till att ett litet antal deltagare ansågs tillräckligt för det här arbetet. Ytterligare             
en anledning till att ett litet urval används, enligt Denscombe, är att urvalet inte              
regleras av noggrannhet utan snarare av hur informativt urvalet är. Urvalet           
behöver därför endast vara tillräckligt stort för att forskaren ska känna att nog             
med information samlats in (Denscombe, 2010, s.41). För denna studie          
kommer därför urval av deltagare att göras med hjälp av snöbollsurval. Det då             
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denna metod kan nå ut till ett brett sortiment av deltagare när det kommer till               
kön, ålder och internetvana.  

Snöbollsurval (snowball sampling) är en metod där proverna (deltagarna)         
kommer fram genom att en person rekommenderar en annan. Från början           
brukar endast en eller två deltagare delta i studien varefter dessa kan bli             
ombedda att nominera andra personer som kan vara relevanta för studien.           
Metodens namn kommer från att storleken på gruppen deltagare blir större och            
större med tiden då allt fler deltagare blir ombedda att rekommendera andra            
deltagare (Denscombe, 2010, s.37). Denna metod kan vara användbar när det är            
svårt att hitta deltagare till sin studie då studien behandlar ett känsligt ämne. Då              
kan deltagarna rekommendera andra i samma situation som kan tänkas delta i            
studien (Dattalo, 2008; Everitt, 2002, s.353). Snöbollsurval är även, enligt          
Denscombe, en effektiv metod för att nå en rimlig mängd deltagare, speciellt            
vid mindre forskningsprojekt. Metoden är särskilt användbar när det inte finns           
någon bestämd målgrupp för studiens deltagare som kan låta forskaren          
identifiera och ta kontakt med lämpliga deltagare (Denscombe, 2010, s.37). För           
det här arbetet har metoden tillämpats både på grund av att studien inte har en               
bestämd målgrupp men också då den kan nå ut till deltagare som kanske inte              
skulle nåtts genom ett bekvämlighetsurval. Denscombe skriver, när det         
kommer till bekvämlighetsurval, att urval baserat på bekvämlighet går emot          
strävan efter vetenskaplig forskning. Det föreslår också en lat inställning till           
arbetet (Denscombe, 2010, s.38).  

Mängden deltagare har för studien begränsats till fem stycken. Enligt Nielsen           
är komplicerade användartest slöseri med resurser (2010). Det bästa resultatet,          
enligt Nielsen, fås genom att testa fem användare och istället göra så många             
små tester som möjligt. För att illustrera detta skriver Nielsen att den mängd             
användbarhetsproblem som hittades i ett användbarhetstest med n användare         
är: N (1-(1- L ) n ). N står här för totalt antal användbarhetsproblem i designen.                
L representerar proportionen av användbarhetsproblem som upptäckts vid test         
med en användare. Härefter skriver Nielsen att efter att de studerat ett stort             
antal projekt var det typiska värdet av L=31%. Om en kurva ritas ut där L=31%               
ser den ut som figur 1.5 illustrerar (2010). 

 

Figur 3.3. Illustration av Nielsens graf (Nielsen, 2000, ritad: 2018-05-01).  
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Redan efter en användare har nästan en tredjedel av allt som finns att lära sig               
om designen kommit fram, skriver Nielsen. När användare nummer två testats           
kommer hen till viss del att säga samma som användare ett. Dock kommer en              
del nytt att komma fram då alla människor är olika. Efter fler användare som              
testas kommer mindre och mindre nya aspekter fram då samma saker upprepas.            
Det finns inte någon anledning att observera samma saker om och om igen,             
skriver Nielsen. Det är bara slöseri med resurser. Till sist skriver författaren            
dock att det enligt grafen krävs 15 användare för att upptäcka alla            
användbarhetsproblem (Nielsen, 2010). Nielsens artikel riktar sig i stort till          
webbdesigners med syfte att designa om en webbplats. Här kan det vara av             
värde att först göra test med fem användare för att sedan designa om             
webbplatsen varefter samma process upprepas två gånger till (Nielsen, 2010).          
Då prototyperna inte kommer att designas om är det inte relevant att upprepa             
processen två gånger till i det här fallet. Föreliggande arbete kommer, med            
Nielsens artikel som underlag, sträva efter mer djupgående test med ett färre            
antal användare. 

För den här studien valdes den första deltagaren ut genom ett så kallat             
bekvämlighetsurval. Denscombe beskriver bekvämlighetsurval som ett      
alternativ när det finns flera giltiga alternativ. Föreliggande studie har inte           
definierat någon målgrupp vilket innebär att deltagare ett kunnat vara i princip            
vem som helst (Denscombe, 2010, s.38). Det var fördelaktigt för den här            
studien att deltagarna skiljde sig åt gällande kön, ålder och vana av internet.             
Studiens första deltagare valdes ut baserat på tillgänglighet. Därefter valdes          
resterande deltagare ut genom snöbollsurval. Deltagare ett ombads        
rekommendera en deltagare av motsatta könet som gärna fick vara mer eller            
mindre van vid internet samt antingen äldre eller yngre än deltagare ett själv.             
Deltagare två ombads därefter att göra detsamma. Enligt samma mönster utsågs           
därefter studiens övriga deltagare. Genom att be respektive deltagare att          
rekommendera en deltagare, som skiljer sig från deltagaren själv när det           
kommer till kön, ålder och vana av internet, försäkrades en viss mångfald bland             
deltagarna. Till sist kan nämnas, angående bekvämlighetsurval, att det i sig           
själv inte är ett alternativ som bör användas för att göra ett urval enligt              
Denscombe. Däremot, när flera möjliga alternativ finns, kan det dock vara ett            
rimligt, praktiskt kriterium för att tillämpa ett bekvämlighetsurval (Denscombe,         
2010, s.38). 

Den information som samlas in från contextual inquiry är inte lämplig att            
generalisera från i det här fallet. Det med anledning att ingen population valts             
ut från vilket ett urval gjorts. Istället för att använda ett representativt urval, har              
nämligen ett litet utforskande urval gjorts (Denscombe, 2010, s.24). Målet med           
studien var dock inte att utföra en stor kvantitativ studie från vars resultat             
generella slutsatser kan dras. Studien har som mål att utforska samt skapa            
material för vidare studier genom kvalitativ data. Vidare studier hade kunnat           
utföra en liknande studie med ett större urval deltagare. Deltagarna hade även            
kunnat hämtas från en population vilket gjort det möjligt att generalisera från            
resultatet. De svagheter metoden contextual inquiry kan ha för arbetet ifråga           
diskuteras vidare i del “5.2.1 Kritisk reflektion kring val av metod.”  
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3.1.4 Etiska överväganden – contextual inquiry 
För den här studien var det relevant att redogöra för hur den insamlade             
informationen kom att behandlas under studiens utförande, samt efter. Innan          
deltagarna tog del i studien fick de läsa, och skriva på, ett samtyckesdokument             
(se Bilaga B). Det här dokumentet talade om för deltagaren vad studiens syfte             
var, hur studien skulle gå till, samt vilka rättigheter deltagaren hade. Enligt            
Patel och Davidson ska de som berörs av forskningen informeras om           
forskningsuppgiftens syfte (2011). Deltagarna har också rätt att själva         
bestämma över sin medverkan och fick delta efter egen förmåga. Det är            
dessutom av stor vikt att alla i en undersökning ges största möjliga            
konfidentialitet (Patel & Davidson, 2011, s.64). För studien i fråga publiceras           
ingen information som gör det möjligt att spåra eller identifiera deltagarna i            
studien. Det insamlade materialet, i form av skriftlig och inspelad data,           
förstördes efter studiens slut. Ingen information, varken under studien eller          
efter, delas med tredje part. 

3.1.5 Utveckling av datainsamlingsinstrument (contextual    
inquiry) 

Van Duyne et al. skriver, när det kommer till användbarhetstest, att det första             
steget är att veta vad du vill lära dig från testet. Därefter bör en strategi               
utformas för att utvinna denna kunskap. Till sist bestäms huruvida testet ska            
inhämta kvalitativ eller kvantitativ data (Van Duyne et al., 2007, s.825). Med            
Van Duyne et al.:s ord i åtanke togs ett undersökningsinstrument för contextual            
inquiry fram (se Bilaga A). Det är baserat på studiens första frågeställning och             
fokus ligger på uppgifter samt frågor. De första frågorna, som ställdes innan            
contextual inquiry startade, hade som syfte att ta reda på vem deltagaren är.             
Vilket är något som kan påverka användarupplevelsen. Hellweger et al. skriver           
att användarupplevelsen påverkas av både sociala och kulturella faktorer såsom          
värderingar, känslor, förväntningar och tidigare erfarenheter, vilka alla är         
aspekter som påverkar användaren (2015). Därför syftade dessa första frågor          
bland annat på att ta reda på om deltagaren exempelvis var en van/icke-van             
internetanvändare. Även huruvida deltagaren tidigare besökt den webbplats        
som låg till grund för prototyperna undersöktes (Usabilitynet, 2006).         
Ytterligare några frågor skrevs för att ställas under själva contextual inquiry.           
Dessa hade som ändamål att, under tiden deltagaren jobbar med uppgiften,           
undersöka hur menyn upplevs ifråga om användbarhet och användarupplevelse.         
Utöver dessa ställdes ytterligare frågor under tiden uppgiften utfördes. När          
uppgiften hade genomförts ställdes till sist några sista frågor med målet att            
samla upp eventuella tankar och åsikter deltagaren kan ha upplevt.  

Nästa steg, enligt Van Duyne et al., var att välja ut realistiska uppgifter. Det              
vill säga uppgifter som det är troligt att användare hade utfört på webbplatsen.             
(Van Duyne et al., 2007, s.827). För denna studie bestod uppgift ett (som             
utfördes i prototyp ett) och uppgift två (som utfördes i prototyp två) i grunden              
vardera av två små uppgifter som gjordes tillsammans utan uppehåll. Uppgift           
ett var formulerad enligt följande: “Ta reda på vad ett balsam kostar. Se             
därefter om det finns möjlighet att fylla i ett meddelande när man bokar tid              
online.” Van Duyne et al. föreslår att välja uppgifter av varierande svårighet            
(2007, s.827). Det var något som försöktes uppnås vid utformning av de två             

26 



 

delar som utgjorde uppgift ett respektive uppgift två. Den webbplats de båda            
prototyperna byggde på var dock inte en stor webbplats med ett stort            
informations djup. Något som innebar att det par uppgifter som gjordes för            
respektive meny varierade mycket lite gällande svårighetsgrad. De uppgifter         
som utformades för prototyp ett och två hade även målet att vara av liknande              
omfattning. För att uppnå det räknades antal klick så att de uppgifter som utförs              
i respektive menu tar samma mängd klick att utföra, förutsatt att de utförs på ett               
så konkret sätt som möjligt. En annan aspekt Van Duyne et al. varnar för är att                
tala om för deltagaren hur denne ska utföra uppgiften (2007, s.828). Med andra             
ord är det viktigt att tänka på hur uppgiften formuleras så att den inte innehåller               
ledtrådar (ledande ord) till hur uppgiften kan utföras. Det är ytterligare en            
aspekt som beaktades vid formuleringen av frågorna. 

3.1.6 Tillvägagångssätt 
Innan en intervju började ställdes några inledande frågor för att ta reda på lite              
om vem deltagaren var (dessa frågor finns att se i Bilaga A). Dessförinnan fick              
deltagarna även ta del av och skriva på ett samtyckes dokument. Efter att de              
inledande frågorna ställts fick deltagaren en uppgift att utföra i prototyp ett.            
Under tiden uppgiften utfördes ställdes frågor och observationer gjordes. När          
deltagaren var klar ställdes ytterligare några frågor för att vidare ta reda på hur              
deltagaren upplevde menyn. Därefter utfördes samma process i prototyp två          
med hamburgarmenyn. Skillnaden var att deltagaren fick en ny uppgift. För           
varje intervju avsattes 15 minuter, vilket innebar att varje deltagare          
intervjuades mellan 20 och 30 minuter.  

Intervjuerna tog plats i en för deltagarna välkänd miljö samt spelades in genom             
röstinspelning, förutsatt att deltagarna gav samtycke till det. Anteckningar         
gjordes om något specifikt observerades som inte dokumenterats av         
röstinspelningen. När det kommer till inspelat material är fördelen att det går            
att gå igenom materialet i efterhand och då uppfatta sådant som annars kan ha              
missats. Det går även att fokusera i högre grad på att eventuellt ta anteckningar              
och ställa frågor. En nackdel är att vetskapen om att deltagaren spelas in kan              
påverka deltagarens uppförande (Patel & Davidson, 2011, s.87). Ytterligare en          
nackdel med inspelat material är att det är en tidskrävande uppgift att            
transkribera materialet. Något som dock vägs upp av fördelen att transkriptet           
kan hjälpa till att lägga märke till sådant som kanske missats under intervjun             
(Van Duyne et al., 2007, s.59). 

3.1.7 Bearbetning och analys av data 
De inspelade intervjuerna transkriberades direkt efter varje intervju. Enligt Van          
Duyne et al. är ett transkript av värde då det kan hjälpa till att lägga fokus på                 
subtila problem. Det kan även hjälpa till att bekräfta slutsatser som dragits            
(Van Duyne et al., 2007, s.59). Intervjuerna transkriberades på så sätt att de             
skrevs ner i sin helhet på papper. Sedan sammanfattades och kortades de ner             
från cirka två sidor text till en sida. Därefter sammanfattades de fem            
deltagarnas upplevelser av menyerna ytterligare i punktform i en tabell.          
Tabellen hade fem horisontella rubriker, skapade efter analysverktyget,        
effectiveness, efficiency, satisfaction, användarnas mål och produktens       
sammanhang. Vertikalt fanns fem spalter, en för varje deltagare. Det med syfte            
att dela upp och förtydliga den insamlade datan (för analysverktyg se Figur            
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2.1). Därefter sammanfattades tabellens innehåll ytterligare genom att        
upplevelser, tankar och åsikter grupperades efter hur vanligt förekommande de          
var. Till sist illustrerades datan i ett stapeldiagram för rullgardinsmeny och ett            
för hamburgarmeny. Stapeldiagrammet använder fyra av de fem ovan nämnda          
rubrikerna. Rubriken “Produktens sammanhang” finns inte med då det         
besvarats på ett flertal ställen i arbetet.  

Något som föll utanför analysverktygets räckvidd var användarnas åsikter om          
vad de vill att något i designen ska göra. Under rubriken “Användarnas mål”             
sammanfattas vad användarna försöker att göra samt om det går att göra. Det             
förekom därtill flera kommentarer där deltagare kommenterade om vad de hade           
önskat att delar av designen gjorde baserat på tidigare erfarenheter. Dessa           
sammanfattades också under rubriken “Användarnas mål”.  

3.2 Metod 2 
Metoden observation har valts med syfte att undersöka frågeställning två: “Hur           
effektivt använder deltagarna menyerna ifråga om den tid de tar att navigera            
och utföra uppgifter, och är den meny respektive deltagare är mest effektiv i             
även den meny deltagarna upplever ger bäst användarupplevelse?” En         
strukturerad observation används för vilket ett observationsschema       
sammanställts. I följande del redogörs för metoden observation och val av           
deltagare. Även etiska övervägande och datainsamlingsinstrument kommer att        
utgöra en del. Till sist beskrivs tillvägagångssätt och bearbetning av data.  

3.2.1 Observation 

Frågeställning två syftar att ta reda på hur effektivt respektive deltagare           
använder respektive meny samt huruvida den meny deltagaren är mest effektiv           
i även är den meny denne upplever ger bäst användarupplevelse. Observation,           
enligt Denscombe, är en metod som inte förlitar sig på vad studiedeltagare            
säger att de gör och tänker. Istället förlitar sig metoden på att hitta bevis på vad                
studiedeltagaren faktiskt gör genom att direkt bevittna dessa beteenden         
(Denscombe, 2010, s.196). Kara och Cagiltay undersöker i sin artikel          
effektivitet och användartillfredsställelse i relation till menydesign. För deras         
studie används Eye tracking med syfte att ta reda på antal fel samt den tid det                
tog att utföra uppgiften (Kara & Cagiltay, 2007). Enligt Usabilitynet används           
ofta tid för att mäta Efficiency (2006). Tsiodoulos använde också tid som ett             
sätt att mäta effektivitet i sin studie (2016). Författaren tog fram en exempel             
applikation för sportstatistik för studiens ändamål. Sedan mättes tiden mellan          
varje användarinteraktion genom ett JavaScript script (Tsiodoulos, 2016).  

För denna studie undersöks effektivitet genom att observera den tid en uppgift            
tar att utföra i respektive prototyp. Det sker genom en strukturerad observation            
där tid vid uppgiftens början samt slut registreras i ett observationsschema.           
Patel och Davidson skriver att en fördel med observation är att den är relativt              
oberoende av deltagarnas vilja att lämna information. En nackdel, enligt          
författarna, är att den kan vara dyr och tidsödslande (Patel & Davidson, 2011,             
s.92). Som hjälpmedel för att registrera tid används en mobilapplikation med           
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tidtagningsfunktion. Den insamlade datan registrerades sedan i ett        
observationsschema (se Bilaga D).  

3.2.2 Val av deltagare 

De deltagare som valdes ut att delta i contextual inquiry deltog även i den              
strukturerade observationen. Den primära anledning till att samma deltagare         
användes för båda metoder berodde på frågeställning tvås fokus. Frågeställning          
två fokuserar nämligen på att undersöka vilka eventuella samband som kan           
finnas mellan deltagarnas användarupplevelse samt hur effektivt de använder         
respektive meny. Här var det därför ett måste att använda samma deltagare.            
Ytterligare en anledning till att samma fem deltagare användes för båda           
metoder var att den data som samlades in från observation hade ett            
kompletterande syfte. Resultatet från observation hade nämligen som mål att          
bidra med kompletterande data till contextual inquiry. Anledningen till att den           
insamlade datan från contextual inquiry behövde kompletteras var att alla          
analysverktygets delar inte täcktes. Efficiency var en del av analysverktyget          
som utelämnades vid contextual inquiry. För att undersöka efficiency, enligt          
analysverktyget, ställs frågan: “Hur lång tid tar respektive meny att navigera?”           
Observation användes här för att besvara den frågan genom att observera hur            
lång tid uppgifter tog att utföra i respektive meny. 

Den kunskap som utvinns från metoden observation är begränsad då studien           
endast använder fem deltagare. Urvalet är exempelvis inte representativt både          
med anledning att ingen population valts men även då urvalet endast består av             
fem deltagare (Denscombe, 2010, s.41). Då urvalet inte är representativt går det            
därför inte heller att generalisera kring resultatet. Ett representativt urval hade,           
enligt Denscombe, gjort det möjligt att dra giltiga slutsatser gällande resten av            
en utvald population (Denscombe, 2010, s.24). Istället har ett litet, utforskande           
urval, valts även för metoden observation. Då endast fem deltagare deltar i            
studien kan inte heller några slutsatser dras angående hur effektivt deltagarna           
använder menyerna. Det med anledningen att deltagarnas tider kan ha          
påverkats av diverse aspekter såsom tur och otur. Då så få deltagare används             
får denna potentiella påverkan stort genomslag. Vidare studier bör därför göra           
ett större urval där aspekter såsom tur och otur jämnas ut. Vid ett större antal               
deltagare kan även ett representativt urval göras vilket gör det möjligt att            
generalisera från resultatet. Ytterligare en aspekt är att ju fler deltagare som            
undersöks desto mindre är risken att urvalet blir partiskt (Denscombe, 2010,           
s.41). För det här arbetet bidrar observationerna, förutom med kompletterande          
data för contextual inquiry, även med potentiellt material för vidare studier. Det            
kan nämligen vara intressant att se om den insamlade datan visar någon            
tendens, vilken kan följas upp av vidare forskning för att exempelvis undersöka            
vilken meny som används mest effektivt. Ytterligare kritisk diskussion kring          
metoden finns under rubrik “5.2.1 Kritisk reflektion kring val av metod.”  

3.2.3 Etiska överväganden – observation 
Deltagarna får även när det kommer till metoden observation ta del av, samt             
godkänna, ett informationsblad/samtyckesdokument om deltagande (se Bilaga       
F). Genom det här informationsbladet får deltagarna ta del av studiens syfte,            
hur studien kommer att gå till, samt vilka rättigheter deltagaren har. I övrigt             
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gäller samma etiska övervägande som för contextual inquiry gällande         
exempelvis sekretess samt att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan          
(se rubrik 3.1.4). 

3.2.4 Utveckling av datainsamlingsinstrument (observation) 

Observation, liksom de flesta metoder, kan innebära potentiella problem.         
Denscombe skriver att olika observatörer kan producera olika data även om de            
observerar samma händelse (2010, s.199). Det då varje människa är unik med            
sina egna unika omständigheter som gör att varje människa kan tolka samt få             
olika intryck från samma händelse. Här är ett observationsschema av nytta då            
det kan minska, och kanske även eliminera potentiella variationer gällande          
uppfattning. Därför används ett observationsschema under föreliggande studie.        
Observationsschemat fokuserar på den tid respektive uppgift tar att utföra i           
respektive prototyp. Tid är ett vanligt sätt att mäta Efficiency vilket också            
författaren Tsiodoulos använde under sin studie (Usabilitynet, 2006;        
Tsiodoulos, 2016).  

En något längre och en kortare uppgift utgör uppgift ett, vilken utförs i             
prototyp ett. På samma sätt har uppgift två konstruerats vilken utförs i prototyp             
två (se Bilaga C). Vid utformande av dessa två uppgifter, som tagits fram för              
att undersöka Efficiency, har fokus legat på att de ska vara så likvärdiga som              
möjligt i omfattning. För att uppnå likvärdighet har det antal klick som behövs             
för att kunna utföra respektive uppgift räknats. Därför tar uppgifterna för de            
båda menyerna exakt samma antal klick att utföra.  

3.2.5 Tillvägagångssätt 

Samtliga deltagare fick först ta del av samt godkänna ett avtal/informationsblad           
för observation. Där delgavs information om studiens syfte, utförande samt hur           
insamlad information hanteras (se Bilaga E). Därefter fick deltagaren         
information om den uppgift som skulle utföras i prototyp ett. Två olika            
uppgifter, en för varje prototyp, har utformats så att de tar samma antal klick att               
utföra (se Bilaga C). Det för att de båda uppgifterna ska vara så likvärdiga som               
möjligt i omfattning. Sedan fick deltagaren utföra uppgift ett i prototyp ett.            
Tiden uppgiften tog att utföra klockades, varefter informationen antecknades i          
ett observationsschema (se Bilaga D). Under observationen fördes även         
anteckningar om intressanta observationer noterades, till exempel om        
deltagaren hade problem med något eller gjorde fel. Dessa anteckningar          
gjordes separat från observationsschemat då de inte utgör fokus för          
observationens syfte. När ovan nämnda process utförts upprepades den med          
uppgift två i prototyp två. Observationens upplägg illustreras i figur 3.2.1. 
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Figur 3.2.1 Upplägg för observation 
 
3.2.6 Bearbetning och analys av data 

Den observerade datan skrevs ner i ett observationsschema.        
Observationsschemat bestod av fyra vertikala kolumner där deltagarna        
benämns med nummer. Den tid deltagarna tog för att utföra de två uppgifterna i              
respektive meny antecknades under rubrikerna “Tid - Hamburgarmeny” och         
“Tid Rullgardinsmeny” (se Bilaga D). Den fjärde kolumnen redogör för det           
datum observationerna ägde rum. De två kolumner som innehåller respektive          
deltagares tid är placerade bredvid varandra. Därför syns det redan i tabellen            
vilken meny respektive deltagare använde snabbast.  

När tabellen var färdigifylld undersöktes hur respektive deltagares        
användarupplevelse av respektive meny stämmer överens med hur effektivt de          
använde menyerna. Det gjordes genom att deltagarnas observerade tid         
dokumenterades i en tabell tillsammans med deras positiva och negativa          
upplevelser insamlade från contextual inquiry. Dessa upplevelser sammanfattas        
i punktform för att få ett konkret, överskådligt resultat. Tabellens rubriker var:            
Deltagare, Tid rullgardinsmeny, Tid hamburgarmeny, Rullgardinsmeny      
positivt, Rullgardinsmeny negativt, Hamburgarmeny positivt, Hamburgarmeny      
negativt och Slutsats. Härnäst gjordes ytterligare en sammanfattning av         
tabellen. Denna gång sammanställdes de negativa och positiva upplevelser och          
kommentarer varje deltagare haft för att komma fram till vilken meny           
respektive deltagare föredrog. De deltagare som föredrog rullgardinsmenyn        
markerades i en färg och de som föredrog hamburgarmenyn markerades i en            
annan. De färgmarkerade deltagarna lades till i en lista tillsammans med           
information om huruvida de var snabbare eller långsammare i den meny de            
föredrog. Det räknades även ut med hur mycket varje deltagare var snabbare            
eller långsammare. Resultatet illustreras sedan i ett stapeldiagram. 

  

31 



 

4 Resultat 

Det här kapitlet går igenom studiens resultat. Först presenteras studiens          
deltagare varefter resultatet från contextual inquiry läggs fram. Därefter         
redogörs för de resultat som samlats in från metod två; observation. Härnäst            
jämförs resultaten från contextual inquiry med resultaten från observation med          
syfte att undersöka huruvida den meny som deltagaren använde mest effektivt           
även var den meny de tyckte gav bäst användarupplevelse. Efter det kommer            
en redogörelse för om bristen på animation påverkade användarupplevelsen         
samt i så fall hur. Till sist sammanfattas resultaten kort. 

4.1 Deltagare 

Tabell 4.1. redogör, för studien relevant information, om deltagarna. Bland          
annat fick deltagarna själva göra en bedömning av sin internetvana från ett till             
fem, där ett är “inte van vid internet” och fem är “väldigt van vid internet”.               
Deltagarna fick även uppge hur många timmar per dag de spenderar på internet             
samt vad deras högsta slutförda utbildning var.  

Deltagare  Kön Ålder Utbildning Internetvana Tid på internet/dag 

Deltagare 1 Man 23 Gymnasiet 5/5 ca 8 timmar 

Deltagare 2 Kvinna 53 Yrkeshögskola 4/5 ca 2 timmar 

Deltagare 3 Man 19 Grundskola 5/5 ca 8-11 timmar 

Deltagare 4 Kvinna 16 Går i 9:an 4/5 ca 3 timmar 

Deltagare 5 Kvinna 78 Gymnasiet 0/5 0 timmar 
Tabell 4.1 Studiens deltagare.  
 

4.2 Resultat contextual inquiry 

4.2.1 Användarupplevelse av rullgardinsmeny 

För på ett för studien relevant och överskådligt sätt presentera den insamlade            
datan kommer den att presenteras indelad efter rubriker från analysverktyget.          
Figur 4.1. visar längs den vertikala linjen hur många deltagare som haft en             
liknande upplevelse. Längs den horisontella linjen återges de åsikter och          
upplevelser som framkom under contextual inquiry i form av stolpar. Dessa           
stolpar har tillhörande text som går vertikalt, vilka börjar med ett plus eller ett              
minus. Plus står för positiva upplevelser och minus för negativa upplevelser           
samt egenskaper som deltagarna önskar att menyn uppfyllde. Deltagarnas         
upplevelser, som representeras av stolparna, faller inom kategorierna        
Effectiveness och Efficiency, Satisfaction samt Användarnas mål. Här nedan         
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kommer resultatet, användarupplevelsen, att delas in efter dessa kategorier.         
Slutligen ges en sammanfattning av resultatet. 

 

Figur 4.1. Stapeldiagram: användarupplevelse rullgardinsmeny 

Effectiveness och efficiency: Här redogörs för huruvida deltagarna kunde uppnå          
sina mål med rullgardinsmenyn. Även hur lång tid det tog att använda menyn             
samt hur ansträngande deltagarna upplevde menyn ingår. Enligt den insamlade          
datan från metod två, observation (se Rubrik 4.2.), använde fyra deltagare av            
fem rullgardinsmenyn snabbare än hamburgarmenyn. Alla deltagare klarade        
dessutom av att utföra sina uppgifter via rullgardinsmenyn. Gällande hur          
ansträngande deltagarna upplevde rullgardinsmenyn förekom både negativa       
och positiva åsikter. Tre av fem deltagare upplevde att rullgardinsmenyn          
reagerade långsamt när de rörde musen över objekt i menyn. Denna långsamhet            
upplevdes som negativ av flera deltagare. Menyns långsamhet störde         
upplevelsen, ansåg deltagare tre. Deltagare ett framhöll att han var van vid att             
rullgardinsmenyer dök upp samt försvann vid minsta rörelse av musen. Något           
han också önskat att rullgardinsmenyn gjort. Här höll dock inte deltagare två            
med. Baserat på tidigare erfarenheter av rullgardinsmenyer ansåg hon att det           
var positivt att behöva klicka för att stänga menyn. Det med anledning att hon              
vid tidigare tillfällen upplevt att rullgardinsmenyer stängts vid minsta         
musrörelse. Vilket hon upplever som frustrerande och irriterande då det innebär           
att hon behöver börja om från början och sortera sig fram, ibland genom flera              
nivåer av rullgardinsmenyer. Mindre positivt inställd till menyn var deltagare          
fyra som tyckte att rullgardinsmenyn gjorde att det var svårare att navigera.            
Deltagaren tyckte nämligen att det var otydligt vilka objekt som var klickbara. I             
kontrast tyckte deltagare fem att den här typen av meny var lättillgänglig. Det             
med anledning att det mesta av menyns innehåll finns framme och överskådligt            
till skillnad från hamburgarmenyn.  
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Satisfaction: Denna del redogör för vad deltagarna tyckte om         
rullgardinsmenyns användarvänlighet. Gällande menyns utseende upplevde en       
deltagare det som tråkig. I kontrast förekom även flera positiva anmärkningar           
gällande menyns utseende. Fyra av fem deltagare tyckte att menyn hade tydliga            
rubriker vilka var lätta att se och förstå. Tydlig text tyckte dessa fyra deltagare              
gjorde menyn enklare att använda. Fyra av fem deltagare tyckte också att            
rullgardinsmenyn var enkel att använda. Tre av fem deltagare poängterade          
dock att de inte tyckte att rullgardinsmenyerna som används i prototyp ett var             
nödvändiga. Ytterligare en deltagare tyckte att menyn fungerat bra även utan           
rullgardinsmenyerna. Deltagare ett förklarade att han tyckte att det behövdes en           
tydlig poäng för att en rullgardinsmeny skulle användas. Då alla tre knappar i             
rullgardinsmenyn under produkter leder till sidan för produkter innebär det att           
rullgardinsmenyns tre knappar inte har någon funktion. Här hade deltagare ett           
velat kunna sortera sig fram via rullgardinsmenyn för att nå ett så relevant             
resultat som möjligt med så få knapptryck som möjligt. Onödiga klick           
upplevde deltagaren ifråga som “dö-frustrerande”. Allra mest onödig tyckte         
deltagare ett att rullgardinsmenyn under “Boka” var. Deltagare tre tyckte även           
han att navigationen hade fungerat bra både med och utan rullgardinsmeny.           
Deltagare fyra kommenterade också hon att rullgardinsmenyerna inte hade         
någon funktion. Hon tyckte även rent allmänt att den här typen av meny ofta är               
onödig och i vägen vid navigation. För några deltagare uppstod förvirring           
angående vilka objekt som var klickbara i menyn. Deltagare två påpekade vid            
upprepade tillfällen att hon tycker att det var förvirrande och otydligt att den             
sida hon befann sig på var markerad i rosa men att ingen annan del av menyn                
ändrade färg vid exempelvis mouseover. Till exempel att den aktiverade          
rullgardinsmenyn inte är markerad trots att den är tryckt på. Hon tyckte att när              
menyn är nedfälld bör “produkt” vara i annan färg för att det inte ska se ut som                 
att rullgardinsmenyn flyter runt. Däremot tyckte hon inte att objekten i           
rullgardinsmenyn behövde ändra färg vid mouseover. Ytterligare en deltagare         
uttryckte förvirring över vilka objekt i menyn som var klickbara. Deltagare fyra            
försökte navigera till produktsidan via “produkter” och ignorerade först helt          
rullgardinsmenyn. Vid utfrågning berättar deltagaren att det kändes        
svårt/otydligt att just “produkter” inte går att klicka på utan att hon måste             
använda rullgardinsmenyn. Deltagaren medgav att det kändes otydligt var hon          
skulle trycka. Hon tillade även att det hade varit tydligare om det räckte att              
trycka på produkter och komma direkt till produktsidan. Med rullgardinsmenyn          
tyckte deltagaren att det istället kändes svårare att navigera. Till sist           
poängterade deltagare fem att det är bra att de olika typer av produkter som              
säljs framgår redan i rullgardinsmenyn.  

Användarnas mål: Denna del redogör för vad deltagarna försökte göra med           
menyn samt huruvida det var möjligt. Deltagare fyra försökte navigera via           
“produkt”, vilket inte var möjligt. Det var dock något hon hade velat var             
möjligt. Under contextual inquiry framkom även flera ideer och tips på hur            
deltagarna tyckte att rullgardinsmenyn kunnat bli bättre. Deltagare fyra ville att           
det skulle vara möjligt att navigera till produktsidan enbart genom att klicka på             
“produkt”. Det tycker hon hade blivit tydligare och enklare. Deltagare två           
tyckte att det hade varit tydligare och mindre förvirrande om “Produkt”           
markerats i en annan färg när rullgardinsmenyn var aktiv. Deltagare ett tyckte            
att det hade varit mer tilltalande, och blivit lättare att interagera med menyn,             
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om dess objekt hade hover-effekt. Han ville även att det skulle finnas fler             
alternativ som fälls ut vid mouseover från rullgardinsmenyns knappar. Det för           
att kunna få en större överblick av produktsortimentet samt göra det möjligt för             
användaren att sortera sig fram till ett mer relevant resultat. Deltagare ett vill             
även att användare vid klick på ett objekt i menyn navigeras direkt till det              
objektet. Till exempel att användaren hamnade direkt vid balsam på          
produktsidan istället för längst upp på produktsidan där det krävs att           
användaren själv scrollar ner till balsamprodukterna. Alternativt önskade        
deltagaren kunna sortera sig fram via rullgardinsmenyn till en sida som enbart            
visar ett relevant utbud av produkter, exempelvis endast shampoo. Samma          
deltagare uttryckte även att han ville att menyn försvinner igen när musen            
flyttas, vilket han är van vid. Istället måste deltagaren i det här fallet klicka på,               
eller utanför, menyn för att den ska stängas.  

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga deltagare klarade av att utföra          
uppgiften i prototyp ett. Fyra av fem deltagare utförde uppgiften snabbare i            
rullgardinsmenyn än hamburgarmenyn. De flesta av deltagarna, fyra av fem,          
var eniga om att de tyckte att menyn var enkel att använda samt att den hade                
tydlig text. Trots det förekom flera kommentarer angående hur långsamt          
rullgardinsmenyn reagerar på mouseover. Tre av fem deltagare anmärkte på att           
de tyckte att menyn reagerade långsamt. Tre av fem deltagare tyckte också att             
rullgardinsmenyerna var onödiga samt att menyn hade klarat sig bra utan dem.            
Två av fem deltagare tyckte dessutom att det var något otydligt var det gick att               
klicka för att navigera i menyn. Exempelvis försökte en deltagare att klicka            
enbart på “produkt” för att komma till produktsidan utan att använda           
rullgardinsmenyn, vilket inte var möjligt. Samma deltagare tyckte av denna          
anledning att menyn var svårnavigerad. I kontrast tyckte ytterligare en          
deltagare att den här typen av meny var lättillgänglig då innehållet finns            
överskådligt på ett annat sätt än exempelvis hamburgarmenyns helt         
undangömda innehåll. En deltagare tyckte att det var positivt att          
rullgardinsmenyn inte stängdes när musen flyttas. En annan deltagare tyckte          
tvärtemot att menyn borde försvinna enbart genom att musen flyttas då det är             
så deltagaren var van vid att rullgardinsmenyer reagerade. Det förekom även           
önskemål om att kunna sortera sig fram till relevant innehåll via           
rullgardinsmenyn på ett mer omfattande sätt. Ytterligare en deltagare tyckte att           
det hade varit tilltalande om objekten i rullgardinsmenyn reagerade på          
mouseover genom att ändra färg. Något som deltagaren även tyckt gjort menyn            
mer tilltalande att interagera med. 

4.2.2 Användarupplevelse av hamburgarmeny 

Resultatet kommer att presenteras efter samma mönster som under rubrik 4.2.1.           
Texten är därför indelad efter kategorierna Effectiveness och Efficiency,         
Satisfaction samt Användarnas mål. Till sist ges en sammanfattning av          
resultatet. Figur 4.2. visar en sammanställning baserad på användarupplevelsen         
av hamburgarmenyn. Stapeldiagrammet har samma uppbyggnad som       
föregående diagram (se Figur 4.1). Staplarnas höjd visar hur många deltagare           
som haft samma upplevelse/åsikt. Ovanför varje stapel finns ett plus eller ett            
minus som indikerar huruvida stapeln representerar en negativ eller positiv          
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upplevelse/åsikt. Staplarna är uppdelade i färger som representerar        
effectiveness, efficiency, satisfaction och användarnas mål. 

 

 

Figur 4.2. Stapeldiagram: användarupplevelse hamburgarmeny 

Effectiveness och efficiency: En av fem deltagare använde hamburgarmenyn         
snabbare än rullgardinsmenyn. Därtill klarade alla deltagare av att slutföra sina           
uppgifter. Det förekom även här olika åsikter angående hur ansträngande          
deltagarna upplevde hamburgarmenyn. Deltagare ett tyckte inte om att menyns          
innehåll var undangömt. Han tyckte att det var onödigt att gömma undan så få              
menyobjekt då det vore lättare och mer tillgängligt om de funnits framme.            
Flera deltagare var dock positivt inställda till hamburgarmenyn. Tre av fem           
deltagare tyckte att hamburgarmenyn var enklare att använda än         
rullgardinsmenyn. Deltagare två tyckte exempelvis att hamburgarmenyn var        
enklare och tydligare bland annat för att den hade stora, tydliga knappar och             
var mindre trög att använda än rullgardinsmenyn. I likhet med deltagare två            
tyckte även deltagare tre att hamburgarmenyn var enklare att använda då den            
inte “laggade”. Han tyckte även om att menyn lämnar mer plats till            
webbplatsens huvudinnehåll. Deltagare fyra föredrog även hon       
hamburgarmenyn. Det med anledning att hon tyckte sig hitta lättare via den här             
typen av meny, vilken hon ansåg sig mer van vid då hon oftare använde              
hamburgarmenyer. Deltagaren påpekade även att hon oftare ser        
hamburgarmenyer på mobilen än i datorn. Deltagare fem föredrog inte          
hamburgarmenyn före rullgardinsmenyn men tyckte ändå att hamburgarmenyn        
var enkel att använda och hitta i. Ytterligare två deltagare tyckte även de att              
hamburgarmenyn var enkel att hitta i, till och med enklare än           
rullgardinsmenyn. Det då hamburgarmenyn kändes tydligare i sin utformning.  
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Satisfaction: I relation till upplevd användarvänlighet tyckte deltagare ett att          
hamburgarmenyn var obekväm att använda. Så få menyobjekt bör finnas          
framme och tillgängligt. Han tyckte även att det generellt är onödigt att behöva             
leta upp en hamburgarikon för att kunna navigera en webbplats. Deltagare två            
ansåg i kontrast att det var snyggt med en undangömd meny vilket gör att              
webbplatsen ser städad och koncis ut. Hon tyckte även att det var lätt att förstå               
att hamburgarikonen var en menyikon. Ytterligare två deltagare tyckte att          
hamburgarikonen var lättbegriplig och tydlig. Även deltagare fyra tyckte att          
hamburgarikonen var enkel att uppfatta som menyikon. Hon påpekade också          
att det var bra att hamburgarikonen förvandlas till ett X vilket gör det tydligt              
för användaren hur menyn stängs. Deltagare fem uppfattade däremot inte          
menyikonen som en menyikon utan tryckte på den då det inte fanns något annat              
i närheten som verkade klickbart. Hade det funnits text eller andra objekt som             
“såg klickbara ut” hade hon hellre tryckt på dem. Deltagaren påpekade även att             
hon associerade ikonen med navigation på sjön och med en boj, inte med en              
hamburgare. Trots det tyckte hon att ikonen hade ett tydligt utseende och            
gillade att den var svart vilket gjorde den lätt att se mot den vita bakgrunden.               
Hon tyckte även att det var lite roligt att hamburgarikonen blev ett X när              
menyn klickas fram, men visste inte att menyn kunde stängas genom att klicka             
på X:et. Deltagare fyra kände sig mer bekväm med att använda           
hamburgarmenyn än rullgardinsmenyn. Det med anledning att hon kände sig          
mer van vid den här typen av meny. Två deltagare tyckte att hamburgarmenyn             
hade ett tydligt, koncist och snyggt utseende. Ytterligare två deltagare          
påpekade även de att hamburgarmenyn var lätt och tydlig i sin design. Två             
deltagare tyckte även att det var bra med tydligt avgränsade objekt i menyn             
vilket gjorde att menyn inte upplevs som rörig. Deltagare två tyckte exempelvis            
att menyobjekten, som var tydligt avgränsade från varandra, bidrog till en           
tydlig design. Hon tyckte även att det var bra med stora rutor och bokstäver i               
menyn. Deltagare tre tyckte dock att menyn var något för stor och hade varit              
snyggare om den var mindre. Deltagare fem var inne på samma spår och             
kommenterade att hon inte tyckte om att behöva scrolla för att se hela menyn.              
Hon föredrog istället rullgardinsmenyn där de huvudsakliga menyobjekten        
fanns synligt och tillgängligt hela tiden. Två deltagare höll dock inte med            
deltagare fem utan tyckte istället att det var bra och snyggt med undangömd             
navigation vilket lämnar plats till huvudsakligt innehåll.  

Användarnas mål: Det förekom inte någon händelse där deltagarna försökte          
använda hamburgarmenyn på ett sätt som inte var möjligt. Däremot, som en del             
av resultatet, dök några förslag på förbättring av menyn upp. Deltagare ett            
föreslog att hamburgarmenyn skulle innehålla en rullgardinsmeny. Det så att          
produktutbudet kan ses, och resultatet eventuellt sorteras, redan via menyn.          
Deltagare ett tyckte dock att då menyn innehöll få objekt var det onödigt att              
gömma undan dem i en hamburgarmeny. Hade webbplatsen haft massor av           
innehåll, såsom exempelvis Steam eller Amazon, hade denna typ av meny           
eventuellt kunnat vara till fördel enligt deltagaren. Deltagare tre tyckte att           
hamburgarikonen var tydlig men att den hade kunnat bli ännu tydligare om det             
fanns en liten text bredvid ikonen där det stod “Meny”. Han hade även velat ha               
en sökfunktion i hamburgarmenyn precis under X. Sökfunktionen hade då          
kunnat göra det möjligt att snabbt leta fram relevanta produkter. Deltagaren           
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påpekade dock att sökfunktionen endast var nödvändig i hamburgarmenyn då          
rullgardinsmenyn hade produktalternativ synliga.  

Sammanfattningsvis klarade alla deltagare att slutföra sina uppgifter via         
hamburgarmenyn. En av fem deltagare använde hamburgarmenyn snabbare än         
rullgardinsmenyn. En deltagare tyckte att det var onödigt att gömma undan så            
få menyobjekt i en hamburgarmeny samt att det gjorde innehållet mindre           
tillgängligt. Två av fem deltagare tyckte däremot att det var snyggt och            
fördelaktigt med en gömd meny. De tyckte att det lämnar mer plats till             
webbplatsens huvudinnehåll. Tre av fem deltagare tyckte dessutom att         
hamburgarmenyn var enklare att använda än rullgardinsmenyn och föredrog         
hamburgarmenyn före rullgardinsmenyn. Deltagarna föredrog     
hamburgarmenyn bland annat för att de upplevde den som mindre trög, som            
tydlig med stora knappar och text samt att de var mer vana vid             
hamburgarmenyer. Två av fem deltagare uttryckte specifikt att de upplevde att           
hamburgarmenyn var enklare att hitta i än rullgardinsmenyn. Alla deltagare          
klickade obehindrat fram hamburgarmenyn via hamburgarikonen. Två       
deltagare anmärkte på att de tyckte att hamburgarikonen var tydlig och           
lättbegriplig. En deltagare förknippade däremot inte ikonen med menyer.         
Deltagaren ifråga klickade på ikonen då det inte fanns något annat som såg             
klickbart ut. Samma deltagare visste inte heller att menyn kunde stängas via X.             
De flesta deltagare var överens om att hamburgarmenyn hade ett tydligt           
utseende. Deltagarna lyfte fram att stor text, stora rutor och tydligt avgränsade            
menyobjekt bidrog till menyns tydliga design. Två deltagare tyckte dock att           
menyn kunnat vara något mindre så att de sluppit scrolla ner på skärmen för att               
se hela menyn. För att göra menyn mer användarvänlig föreslog en deltagare            
att det borde finnas med en rullgardinsmeny i hamburgramenyn. Det för att            
göra det möjligt att redan via menyn sortera sig fram till ett mer relevant              
resultat. Det förekom även önskemål om en sökfunktion i hamburgarmenyn för           
att enkelt kunna hitta fram till exempelvis relevanta produkter. En deltagare           
tyckte också att hamburgarikonen kunnat bli tydligare som menyikon med          
texten “Meny” bredvid. 

4.3 Resultat Observation 
Nedan presenteras resultatet från studiens observationer. Observation hade som         
syfte att undersöka hur effektivt deltagarna använde menyerna ifråga om den           
tid det tog att navigera och utföra uppgifter i respektive prototyp. Syftet är även              
att granska huruvida den meny respektive deltagare är mest effektiv i även är             
den meny deltagarna upplevde gav bäst användarupplevelse. Först redogörs för          
hur effektiv deltagarna var i rullgardinsmenyn och därefter hur effektiva          
deltagarna var i hamburgarmenyn. I tabell 4.3. presenteras deltagarnas resultat          
från observationerna.  

Deltagare Tid - Hamburgarmeny  Tid - Rullgardinsmeny Datum 

Deltagare 1 32 sekunder 25 sekunder 11/5 

Deltagare 2 64 sekunder 39 sekunder 12/5 
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Deltagare 3 89 sekunder 29 sekunder 12/5 

Deltagare 4 84 sekunder 135 sekunder 12/5 

Deltagare 5 163 sekunder 99 sekunder 14/5 
Tabell 4.3. 

4.3.1 Effektivitet av rullgardinsmeny 

Fyra av fem deltagare använde rullgardinsmenyn snabbare än        
hamburgarmenyn. Alla deltagare lyckades dessutom med att utföra sina         
uppgifter. Tre av fem deltagare kommenterade dock på att de tyckte att            
rullgardinsmenyn reagerade långsamt vilket gjorde menyn jobbigare och mer         
frustrerande att använda (se Figur 4.1.). Det observerades även fler fel när            
deltagarna använde rullgardinsmenyn än hamburgarmenyn. Två deltagare       
tyckte att det var något otydligt var de kunde och inte kunde trycka för att               
navigera menyn. En deltagare ignorerade helt rullgardinsmenyn under        
produkter. Istället försökte deltagaren att klicka på “produkter” för att nå           
produktsidan, vilket inte var möjligt. 

4.3.2 Effektivitet av hamburgarmeny 

I prototyp två utförde en deltagare uppgiften snabbare än hen gjorde i            
rullgardinsmenyn. Samtliga deltagare lyckades även här att utföra sina         
uppgifter. Det trots att en deltagare inte visste vad en hamburgarikon var eller             
att menyn kunde stängas genom att klicka på X. I övrigt registrerades inga fel              
eller försök att använda menyn på omöjliga sätt under varken metoden           
observation eller contextual inquiry. 

4.4 Användarupplevelse i relation till effektivitet 
Följande del har som syfte att redogöra för huruvida den meny deltagarna            
använde mest effektivt även var den meny de upplevde gav bäst           
användarupplevelse. 

Två av fem deltagare föredrog rullgardinsmenyn där båda deltagare även var           
snabbare när de använde rullgardinsmenyn jämfört med hamburgarmenyn. Tre         
av fem deltagare föredrog hamburgarmenyn. Trots det var två av de tre            
deltagarna långsammare när de använde hamburgarmenyn jämfört med        
rullgardinsmenyn. Fler deltagare föredrog alltså hamburgarmenyn trots att fler         
använde rullgardinsmenyn snabbare (se Figur 4.4.). 

De två deltagare som föredrog rullgardinsmenyn tyckte båda att menyns          
utseende var tydligt och lätt att förstå. Deltagare ett var generellt negativ mot             
båda menyer. Deltagaren ifråga föredrog rullgardinsmenyn före       
hamburgarmenyn främst då en liten webbplats med lite innehåll bör ha           
menyalternativen framme och tillgängliga. Även deltagare fem föredrog        
rullgardinsmenyn främst av den anledning att navigationen fanns framme och          
tillgänglig.  
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Av de tre deltagare som föredrog hamburgarmenyn påpekade två att de tyckte            
att det var bra att menyn var undanstoppad då det lämnar plats till webbplatsens              
huvudinnehåll. Samtliga deltagare tyckte även att hamburgarmenyn var enklare         
att använda då de inte upplevde att hamburgarmenyn reagerade lika långsamt           
vid interaktion som rullgardinsmenyn. 

Figur 4.4. Diagram över effektivitet i relation till användarupplevelse 

4.5 Animation och användarupplevelse 
Frågeställning tre ställde frågan: Vilka aspekter av användarupplevelsen        
påverkas, samt hur och på vilket sätt, av brist på animation i menyerna?             
Följande del redogör för deltagarnas användarupplevelse i relation till brist på           
animation. 

 

Figur 4.5. 

Prototyp ett, rullgardinsmenyn, saknade viss animation som annars kan ses i           
rullgardinsmenyer. Ett exempel är att menyn krävde att användaren klickade          
för att rullgardinsmenyn skulle försvinna. Objekten i rullgardinsmenyn hade         
inte heller någon hover-animation som gav användaren återkoppling vid         
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mouseover. En typ av hover-animation som annars kan ses i menyer är när             
menyns knappar ändrar färg vid mouseover. Menyns övriga rubriker         
markerades dock så att den sida användaren befann sig på var rosa (se Figur              
4.5.). 

Deltagarna anmärkte främst på två aspekter gällande rullgardinsmenyn och         
animation. Det första var att tre av fem deltagare upplevde att           
rullgardinsmenyn reagerade långsamt och var seg. En anledning till att          
deltagarna upplevde menyn som seg och långsam var att rullgardinsmenyn inte           
dök upp tillräckligt snabbt vid mouseover. Deltagare ett kommenterade att          
denna något fördröjda reaktion gjorde honom irriterad. Deltagare två anmärkte          
också på att rullgardinsmenyn var långsam. Hon ville att rullgardinsmenyn          
skulle dyka upp snabbare och smidigare vid mouseover. Deltagare tre uttryckte           
även han irritation över att rullgardinsmenyerna inte reagerar tillräckligt snabbt          
vid mouseover. Något han upplevde störde upplevelsen samt gjorde menyn          
svårare att använda. Den andra aspekt, som deltagarna reagerade på, var bristen            
på hover-animation. Deltagare ett tyckte att det hade varit mer tilltalande, och            
blivit lättare att integrera med menyn, om det var hover-effekt på objekten i             
menyn. Deltagare två påpekade vid upprepade tillfällen att hon tyckte att det            
var förvirrande och otydligt att den sida hon befann sig på var markerad i rosa               
men att menyn i övrigt inte gav någon typ av återkoppling vid interaktion. Hon              
tyckte exempelvis att när rullgardinsmenyn under “produkt” var aktiv borde          
knappen “produkt” vara i en annan färg. Deltagare två tyckte dock inte att det              
tvunget behövde vara hover-animation på menyns övriga objekt. Deltagare fyra          
tyckte att det kändes lite otydligt vilka objekt som var klickbara i menyn. Hon              
påpekade dock aldrig huruvida hon hade önskat hover-animation eller inte. 

Prototyp två, hamburgarmenyn, hade inte heller hoveranimation på menyns         
knappar. Den sida besökaren befann sig på var dock markerad i rosa i menyn. I               
övrigt omvandlades hamburgarikonen till ett X när menyn öppnades för att           
tydliggöra var menyn kunde stängas. Inga andra animationer förekom i menyn           
(se Figur 4.6.). 

 

 

Figur 4.6. 

När det kommer till hamburgarmenyn var det ingen deltagare som påpekade           
upplevd brist på hoveranimation. Deltagare fyra tyckte att det var bra att            
hamburgarikonen förvandlades till ett X vilket gjorde det tydligt hur menyn           
stängs. Deltagare fem tyckte att det var “lite roligt” att hamburgarikonen blev            
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ett X men visste inte att man kunde stänga menyn via X:et. I övrigt förekom               
inga kommentarer relaterade till animation i relation till hamburgarmenyn.  

4.6 Sammanfattning av resultat 
Deltagarna var snabbare när de använde rullgardinsmenyn jämfört med         
hamburgarmenyn. Däremot föredrog fler deltagare hamburgarmenyn före       
rullgardinsmenyn baserat på resultatet från contextual inquiry. Majoriteten av         
deltagarna ansåg att rullgardinsmenyn i prototyp ett var onödig då det inte gick             
att sortera resultatet via den. Deltagarna tyckte därför att menyn fungerat bra            
utan rullgardinsmenyn. Större delen av deltagarna upplevde även att         
rullgardinsmenyn dök upp långsamt vid mouseover. Enligt de deltagare som          
föredrog rullgardinsmenyn fanns det ingen anledning att gömma undan menyn          
på en webbplats med lite innehåll. Finns menyn istället framme upplevde dessa            
deltagare det som enklare och mer tillgängligt. De deltagare som istället           
föredrog hamburgarmenyn poängterade däremot att undangömt innehåll ger        
mer plats och fokus på webbplatsens huvudsakliga innehåll. Dessa deltagare          
tyckte även att hamburgarmenyn reagerade snabbare vid interaktion, jämfört         
med rullgardinsmenyerna. Till sist, angående huruvida deltagarna även var mer          
effektiva i den meny de tyckte gav bättre användarupplevelse, visade resultatet           
att tre deltagare av fem även använde den meny de tyckte bäst om mest              
effektivt. 

Gällande animation påpekade några deltagare att de gärna sett hover-animation          
på objekten i rullgardinsmenyerna. Deltagarna tyckte att hover-animation hade         
gjort interaktionen enklare och mer tilltalande. Det förekom däremot inga          
kommentarer angående upplevd brist på animation rörande hamburgarmenyn.        
Några deltagare uttryckte även förvirring över vilka objekt som gick att klicka            
på när det kom till rullgardinsmenyn. Samma förvirring förekom inte när           
deltagarna använde hamburgarmenyn trots att inte heller den hade någon typ av            
hover-animation. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Efter studiens slut har insikter angående rullgardinsmeny och hamburgarmeny i          
relation till användarupplevelse och effektivitet införskaffats. Betydelsen av        
animation för användarupplevelse av menyer har också belysts. Dessutom har          
flera frågor, och nya potentiella aspekter att undersöka, uppstått. Denna del           
kommer diskutera de resultat som presenterats i föregående del med fokus på            
arbetets tre frågeställningar. De begränsningar som omgett arbetet kommer         
också att redogöras för i denna del. Till sist kommer förslag till vidare             
forskning att ges.  

5.1 Lärdomar av studien samt återkoppling till      
problemområde och syfte 

Studien har gett viss insikt i aspekter hos en hamburgarmeny och           
rullgardinsmeny som kan påverka användarupplevelsen. Bland annat vad som         
kan få användare att reagera med irritation och frustration. Några viktiga           
punkter som kan bidra till en bättre användarupplevelse av hamburgarmenyer          
och rullgardinsmenyer har sammanställts. Det har också varit intressant att se           
hur användare navigerar på en webbplats samt vilka problem de reagerat på.            
Att undersöka huruvida deltagarna även är mest effektiv i den meny de tycker             
ger bäst användarupplevelse har bidragit till nya perspektiv hos studiens          
innehavare. Deltagarnas reaktion angående bristen på animation har också varit          
intressant att undersöka då den inte var lika för de båda menyerna. 

5.1.1 Frågeställning ett  

“Vilka aspekter av användarupplevelsen på en webbplats påverkas av         
rullgardinsmeny respektive hamburgarmeny och hur påverkas de aspekterna?” 

Enligt Schall är det viktigt för god användarupplevelse att användare inte           
behöver spendera lång tid med att leta efter information (2014, s.143). I det             
avseendet bidrog rullgardinsmenyn med bäst användarupplevelse då fyra av         
fem deltagare använde rullgardinsmenyn snabbast. Trots deltagarnas snabba        
användning av rullgardinsmenyn föredrog tre av fem deltagare istället         
hamburgarmenyn. Enligt deltagarna förekom flera brister hos rullgardinsmenyn        
som skapade en negativ upplevelse. En sådan brist var att tre av fem deltagare              
specifikt uttryckte att de upplevde att rullgardinsmenyn reagerade långsamt vid          
mouseover. Något som resulterade i att deltagarna upplevde irritation och          
frustration. Upplevelser som faller in under kategorin icke-åtråvärda aspekter         
bland de användarupplevelse mål som tas upp av Sharp et al. (2011). Dessa             
upplevelser kan leda till att användare lämnar en webbplats i förtid.  

Ytterligare en orsak till att deltagarna upplevde rullgardinsmenyn som långsam          
kan ha varit att det krävdes att deltagaren klickade för att menyn skulle stängas.              
Några deltagare uttryckte att de var vana vid att rullgardinsmenyer reagerar vid            
minsta musrörelse genom att dyka upp eller att försvinna. Som följd av dessa             
upplevelser kan slutsatsen dras att majoriteten av deltagarna vill att en           
rullgardinsmeny ska reagera och uppföra sig på det sätt deltagarna är vana vid.             
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Här är det dock svårt att förutse exakt vad användare är vana vid då de alla har                 
olika erfarenheter. En deltagare avvek dock från de övriga i att hon var positivt              
överraskad av att rullgardinsmenyn inte försvann vid minsta musrörelse. Det          
med anledning att hon, utifrån tidigare erfarenheter, upplevt frustration och          
irritation över att rullgardinsmenyer stängts vid minsta rörelse av musen.          
Resultatet kunde då bli att hon var tvungen att sortera sig fram genom flera              
nivåer av rullgardinsmenyer ytterligare en gång. Denna upplevda klumpighet         
hos rullgardinsmenyer dyker även upp som en del av resultatet i Comeaux            
studie (2016). Rullgardinsmenyer valdes här bort då de ansågs klumpiga att se            
på en telefon. Det ansågs även vara enklare att göra en webbplats responsiv             
utan en rullgardinsmeny (Comeaux, 2016). 

Då deltagarna inte kunde sortera sig fram till ett relevant resultat via            
rullgardinsmenyn upplevde flera deltagare menyn som bristande. Trots det         
fanns det deltagare som såg potential hos menyn. De tyckte att           
rullgardinsmenyn passade bäst på mindre webbplatser med mindre innehåll.         
Anledningen var att med mindre innehåll tyckte deltagarna att webbplatsen          
gagnas av en meny som finns framme, synlig och tillgänglig. En större            
webbplats med mer innehåll, tyckte deltagarna, med fördel kunde använda en           
hamburgarmeny för att göra plats åt annat innehåll. Mer komplexa webbplatser           
med, större informationsdjup, brukar inte sällan använda sig av sekundära          
navigationssystem. Därför kan det vara fördelaktigt med en meny som lämnar           
mer utrymme. Enligt Rosenfeld et al. är det viktigt för användbarhet att            
användaren hittar det hen letar efter (2015, s.24). Samtliga deltagare lyckades           
slutföra sina uppgifter i både prototyp ett och två och därmed hitta den             
information de letade efter.  

Hamburgarmenyn var den meny flest deltagare föredrog. Deltagarna i         
Tsiodoulos studie hade även de en mer positiv inställning till hamburgarmenyn           
(2016). Den här studiens deltagare uppskattade att menyn lämnade plats åt           
annat innehåll och tyckte i flera fall att menyn var enklare att använda än              
rullgardinsmenyn. Några upplevde också att de var mer vana vid          
hamburgarmenyer i allmänhet. Det kan knytas an till Tsiodoulos studie, där           
deltagare som sedan tidigare var vana vid hamburgarmenyer, var positivt          
inställda gentemot dem (2016). Här kan en anledning till att fler deltagare            
föredrog hamburgarmenyn vara att den, i större utsträckning än         
rullgardinsmenyn, betedde sig som deltagarna var vana vid. Hamburgarmenyn         
dök upp direkt vid klick på hamburgarikonen. Ikonen förvandlades till ett X.            
Därefter var det bara att klicka på ett menyobjekt för att navigera.  

Hamburgarmenyn var dock inte helt utan anmärkning från deltagarna. Studiens          
äldsta, och minst datorvana deltagare, förknippade inte hamburgarikonen med         
ett objekt för navigation. Att deltagaren alls klickade på ikonen berodde på att             
det inte fanns något annat hon tyckte såg klickbart ut. Skulle det dock ha              
funnits text eller andra ikoner, alternativt en sekundär meny, skulle hon klickat            
på dessa istället. Det förekom även önskemål om en sökruta i hamburgarmenyn            
för att kunna sortera sig fram till relevanta resultat. Önskemål om en            
rullgardinsmeny i hamburgarmenyn fanns också för att göra det möjligt att           
sortera sig fram till rätt produkter. Här kan slutsatsen dras att deltagarna gärna             
vill kunna sortera sitt resultat redan via menyn. De ser även rullgardinsmenyns            
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potential i att kunna sortera sig fram till ett relevant resultat via menyn. Något              
deltagarna hade värderat högt i båda prototyper. Sammanfattningsvis kan sägas          
att det är av värde för användarupplevelsen, att vilken meny en webbplats än             
väljer, så bör den uppfylla några kriterier. Den bör vara logisk och följa ett för               
användaren igenkännligt beteende. Menyn bör även reagera snabbt och smidigt          
vid interaktion. Den bör göra det möjligt för användaren att sortera sig fram till              
ett relevant resultat med så få klick som möjligt. Slutligen är det också till              
fördel att ha tydligt avgränsade objekt/knappar med tydlig text.  

5.1.2 Frågeställning två  

“Hur effektivt använder deltagarna menyerna ifråga om den tid de tar att            
navigera och utföra uppgifter, och är den meny respektive deltagare är mest            
effektiv i även den meny deltagarna upplever ger bäst användarupplevelse?” 

Resultaten visade att den meny deltagarna var mest effektiv i inte           
nödvändigtvis var den de ansåg gav bäst användarupplevelse. Tre av fem           
deltagare var dock snabbare i den meny de föredrog. Tre av fem deltagare             
föredrog hamburgarmenyn och utav dessa tre var två långsammare när de           
använde hamburgarmenyn. De flesta deltagare tyckte alltså att        
hamburgarmenyn gav bäst användarupplevelse. Som diskuterats under rubrik        
5.1.1 kan det bero på att hamburgarmenyn i större utsträckning levde upp till             
användarnas förväntningar. Fyra av fem deltagare använde dock        
rullgardinsmenyn snabbare än hamburgarmenyn. Det trots att det förekom fler          
fel när deltagarna använde rullgardinsmenyn än hamburgarmenyn. Exempelvis        
försökte några deltagare ignorera rullgardinsmenyn under produkter och        
navigera genom att enbart trycka på “produkter”. En anledning till att           
rullgardinsmenyn användes snabbare kan vara att dess objekt finns framme och           
tillgängligt på ett annat sätt än hamburgarmenyn. Något som gör att en            
användare snabbt får en överblick av vad webbplatsen har att erbjuda. För att             
vidare kunna diskutera och dra slutsatser över vilken meny, rullgardinsmeny          
eller hamburgarmeny, som rent allmänt är mest effektiv behövs ytterligare          
studier göras. I det här arbetet har fokus legat på huruvida den meny respektive              
deltagare föredragit även varit den meny de använde mest effektivt.          
Sammanfattningsvis: tre av fem deltagarna var snabbare i den meny de           
föredrog. Trots det föredrog fler deltagare hamburgarmenyn samtidigt som fler          
var snabbare i rullgardinsmenyn.  

5.1.3 Frågeställning tre 

“Vilka aspekter av användarupplevelsen påverkas, samt hur och på vilket sätt,           
av brist på animation i menyerna?” 

Trots att varken rullgardinsmenyn eller hamburgarmenyn innehöll       
hover-animation var det endast vid användning av rullgardinsmenyn som         
deltagarna tycktes uppleva bristen på animation. Deltagarna tyckte att         
hover-animation kunnat göra interaktionen med menyn enklare och mer         
tilltalande. Det förekom dessutom viss förvirring gällande vilka objekt som var           
klickbara i prototyp ett vilket kan vara till följd av bristen på hover-animation.             
Van Duyne et al. skriver, när det kommer till navigation, att det är viktigt att ge                
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användare feedback om var de befinner sig. Författarna ger som exempel att            
den flik i menyn som är aktiv kan markeras i en färg som står i kontrast till                 
resten av menyn (Van Duyne et al., 2007, s.687). Denna typ av feedback             
användes dock i både rullgardinsmenyn och hamburgarmenyn. Därtill hade         
hover-animation kunnat ge feedback om vilka objekt som gick att klicka på.  

5.2 Begränsningar 
I följande del diskuteras de begränsningar och svagheter som identifierats.          
Första delen fokuserar på vilka begränsningar val av metod inneburit för           
studien. I den andra delen görs samma sak med fokus på val av deltagare. Till               
sist reflekteras över vilka begränsningar och svagheter som funnits i relation till            
prototyperna. 

5.2.1 Kritisk reflektion kring val av metod 

Följande stycke har som syfte att redogöra för eventuella problem och           
begränsningar som dykt upp i relation till metoden contextual inquiry och           
metoden observation.  

Deltagare ser inte alltid nyttan med att besvara frågor (Patel och Davidson,            
2011, s.74). Det märktes ibland under contextual inquiry. Exempelvis var det           
inte alltid enkelt att få deltagarna att dela med sig av sina tankar och              
upplevelser. Att motivera deltagarna kunde här hjälpa. Det genom att förtydliga           
att studiens fokus ligger på att undersöka användarupplevelsen av menyerna          
och inte på att värdera deltagarnas kunskaper. Även att påminna deltagarna om            
att deras deltagande är anonymt tycktes hjälpa.  

En metods reliabilitet innebär hur väl metoden producerar samma resultat vid           
separata tillfällen under samma omständigheter (Sharp et al., 2011).         
Ostrukturerade intervjuer har, enligt författarna, låg tillförlitlighet. Det med         
anledning att det är svårt att upprepa exakt samma diskussion (2011, s.471).            
Contextual inquiry är en semi-strukturerad intervju och kan antas ha ganska låg            
tillförlitlighet. Observation är däremot strukturerad då den använder sig av ett           
observationsschema. Syftet med observationen var att undersöka hur snabbt         
respektive deltagare använde respektive meny. Resultatet kan här variera från          
gång till gång men inte i samma omfattning som hos contextual inquiry. Därför             
har strukturerad observation något högre tillförlitlighet än contextual inquiry.         
Metoden observation förlitar sig på forskaren själv samt hens anteckningar. Det           
leder till data som inte går att verifiera. På grund av att metoden förlitar sig på                
forskaren själv blir det mycket svårt att upprepa studien för att testa dess             
reliabilitet (Denscombe, 2010, s.214).  

Validitet har att göra med huruvida metoden mäter det den har för avsikt att              
mäta. Det inkluderar både metoden själv samt hur den utförs (Sharp et al.,             
2011, s.471). Gällande validitet hos en intervju kan frågan ställas: “Hur vet            
man att den intervjuade talar sanning?” (Denscombe, 2010, s.188). Samlar          
intervjun in data av en faktabaserad natur kan forskaren kolla upp om            
informationen i stort kan bekräftas av andra källor. Syftar intervjun dock på att             
samla in information angående känslor, upplevelser och erfarenheter är dessa          
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svårare att bekräfta. Vilket är fallet gällande Contextual inquiry. Det finns inget            
säkert sätt att bekräfta huruvida den intervjuade talar sanning om upplevelser           
och tankar. Denscombe skriver att intervjudata kan jämföras mot andra          
intervjuer för att undersöka om det finns någon nivå av följdriktighet           
(Denscombe, 2010, s.189). Under alla fem intervjuer från contextual inquiry          
återkom flera åsikter, tankar och kommentarer. Validitet kan även testas genom           
att återkomma till den intervjuade med transkriptet för att försäkra sig om att             
korrekt information samlats in. Det kan vara bra att göra om intervjun            
behandlat känslor och åsikter för att försäkra sig om att deltagaren inte endast             
sagt något i stundens hetta (Denscombe, 2010, s.189). Under studiens gång har            
endast en av deltagarna kontaktas för att bekräfta att en del av transkriptet             
förståtts rätt.  

Vidare tar Denscombe upp att det är en god ide att undersöka den insamlade              
datans rimlighet. Med det menar författaren: har den intervjuade kunskap om           
vad hen pratar om? Gällande den här studien har deltagarna talat om sina egna              
upplevelser och tankar i relation till meny design. Dessa kan endast deltagarna            
själva ha kunskap om. Till sist föreslår Denscombe att se om återkommande            
teman dyker upp i flera intervjuer (2010). När åsikter, tankar och upplevelser            
återkommer hos flera deltagare kan dessa hänvisas till med större          
självförtroende. Det är något som också applicerats i arbetets studie där           
deltagarnas mest återkommande tankar och upplevelser återgetts i ett         
stapeldiagram.  

Objektivitet i relation till kvalitativ forskning syftar på i vilken grad resultat            
fria från forskarens inflytande produceras (Denscombe, 2010). Det är dock          
viktigt att inse att ingen forskning är helt fri från inflytande av de som utförde               
den. Denscombe skriver att kvalitativ data alltid är en produkt av tolkning            
(2010, s.301). Det är något som reflekteras över under studien. Speciellt under            
framställandet av studiens diagram. Här är det upp till forskaren att hitta och             
presentera mönster från den insamlade datan. Samma data hade kunnat          
presenteras annorlunda om den bearbetats av någon annan. Denscombe nämner          
två aspekter som skapar konsekvenser för potentiell objektivitet. Den första          
aspekten är i vilken grad forskaren involverat sig själv, sin egen identitet, tro             
och värden i tolkningen av den insamlade datan. Den andra aspekten är            
huruvida forskaren haft en fördomsfri inställning samt varit villig att överväga           
alternativa tolkningar av datan (Denscombe, 2010, s.302). Under föreliggande         
studie har en medvetenhet funnits om att forskarens tro, värden och identitet            
spelar en roll i både produktion och analys av insamlad kvalitativ data. Med det              
i åtanke har det från forskarens håll strävats efter att bibehålla ett visst avstånd              
från egna värderingar samt att dra förhastade slutsatser under studiens gång.           
Det i enighet med Denscombes förslag i hur en forskare hanterar sin egen             
inblandning i relation till identitet, tro och värderingar (2010, s.302).  

5.2.2 Kritisk reflektion kring val av deltagare 

Nedan följer en reflektion över val av deltagare samt vilka eventuella problem            
och brister som dykt upp i relation till det. 
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Efter utförandet av studien har det bekräftats att fem deltagare var tillräckligt            
för att undersöka användarupplevelsen av de två prototyperna. Något som stöds           
av Nielsens studie där en tredjedel av vad som finns att lära sig om en               
webbplats design redan kommit fram efter test med en användare (2010). Det            
var något som även syntes i denna studie då flest nya upplevelser och             
kommentarer gjordes vid det första testet. Därefter förekom inte lika mycket           
nya aspekter. Det dök dock upp en hel del upplevelser som bekräftade det som              
redan tagits upp. I relation till metoden observation, samt mätning av           
effektivitet, är fem deltagare något få. Deltagarna kan nämligen påverkas av           
diverse faktorer vilket i sig kan påverka resultatet av observationen. Exempel           
på sådana faktorer är om deltagarna har tur eller otur angående var de klickar.              
Vilket också var något som visade sig under observationen där deltagare fem            
egentligen inte visste att hamburgarikonen dolde hamburgarmenyn. Här var det          
bland annat tur som gjorde att hon klickade på ikonen och inte något annat              
objekt. Påverkan från faktorer såsom tur och otur får stort genomslag på            
resultatet när få deltagare används. Därför bör vidare studier använda ett större            
urval deltagare för att på så sätt jämna ut eventuell påverkan. Denscombe            
skriver även att ju fler deltagare som undersöks desto mindre är risken för att              
urvalet blir partiskt (2010, s.41). Framtida studier, med ett större antal           
deltagare, kan även göra ett representativt urval vilket gör det möjligt att            
generalisera från resultatet. Resultatet från observation kom slutligen att         
användas för att komplettera metoden contextual inquiry genom att besvara          
frågan “Hur lång tid tar respektive meny att navigera?”. Dessutom kom           
resultatet att visa en tendens till att fler deltagare använde rullgardinsmenyn           
snabbare än hamburgarmenyn. Här hade vidare studier kunnat undersöka, med          
ett större antal deltagare, huruvida rullgardinsmenyn är mer effektiv än          
hamburgarmenyn.  

Studiens deltagare har valts genom snöbollsurval. Den här metoden är inte utan            
potentiella problem. Biernacki och Waldorf tar upp “att hitta deltagare samt           
starta deltagar-kedjan” som ett problem (1981, s.144). Det kan här vara svårt            
att få tillgång till deltagare som passar in på den utvalda populationen. Något             
som inte var ett problem för den här studien då ingen population valts ut.              
Denna brist på målgrupp var dock något problematisk i sig självt då den första              
deltagaren utsågs genom ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är inte ett         
alternativ som bör användas för att göra ett urval (Denscombe, 2010, s.38).            
Finns däremot flera möjliga alternativ, kan det vara ett rimligt, praktiskt           
kriterium för att tillämpa ett bekvämlighetsurval. Vidare skriver författaren att          
urval baserat på bekvämlighet går emot den stränghet som förknippas med           
vetenskaplig forskning. Till studies försvar valdes dock resterande fyra         
deltagare ut genom snöbollsurval. Ett andra potentiellt problem i relation till           
snöbollsurval, som Biernacki och Waldorf tar upp, är att verifiera potentiella           
deltagares lämplighet (1981, s.150). Här menar författarna att om den utvalda           
målgruppen definieras som exempelvis före detta droganvändare krävs        
oberoende källor som styrker att deltagarna faller in i den kategorin. För det här              
arbetets studie var deltagarna inte del av någon utvald målgrupp och behövde            
därav inte styrka potentiella krav för att delta i studien.  
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5.2.3 Kritisk reflektion kring prototyperna 

Följande del tar upp och redogör för eventuella problem och begränsningar i            
anknytning till de två prototyper som använts i studien. 

Studiens prototyper var båda begränsade. Både rullgardinsmenyn och        
hamburgarmenyn saknade till viss del beteende som annars kan ses i dessa            
menytyper. Bristen på animation i menyerna var dock till fördel för studien då             
det gav tillfälle att undersöka huruvida deltagarna reagerade på bristen.          
Prototyperna var dock även i andra avseenden begränsade. Rullgardinsmenyer         
ger inte sällan användare möjlighet att sortera sig fram genom nivåer av            
rullgardinsmenyer för att nå ett relevant resultat. Samma möjlighet fanns inte i            
prototyp ett. Hamburgarmenyn hade inga liknande brister. Förvisso hade         
hamburgarmenyn kunnat bli bättre genom att göra det möjligt att sortera sig            
fram via menyn till relevanta alternativ. Resultatet av menyernas brister var att            
de påverkade både användarupplevelse och effektivitet. Hade menyerna varit         
utan dessa brister kanske ett mer rättvist resultat över respektive menys           
användarupplevelse, med större fokus på deras styrkor, kunnat utvinnas. De          
flesta deltagare hade dock sedan tidigare använt både hamburgarmenyer och          
rullgardinsmenyer. Flera deltagare kommenterade därför även angående dessa        
tidigare upplevelser. Prototyperna var även begränsade av sin storlek då de var            
baserade på en liten webbplats. Skulle en större webbplats använts, med ett            
större informationsdjup, hade menyerna satts på prov på ett mer omfattande           
sätt. Något som skulle ha varit väldigt intressant.  

5.3 Förslag till vidare forskning 
Studiens resultat visade att flest deltagare tyckte att hamburgarmenyn gav bäst           
användarupplevelse. Det trots att fler deltagare använde rullgardinsmenyn        
snabbare. Då den webbplats som utgjort grund för studiens prototyper inte hade            
ett stort informationsdjup hade det varit intressant att utföra en liknande studie            
på en större webbplats. Det för att vidare undersöka hur val av meny påverkar              
användarupplevelsen vid ett större informationsdjup, exempelvis en e-handel.        
Tidigare studier har undersökt hamburgarmeny jämfört med bottenfältsmenyer        
i mobiltelefoner (Tsiodoulos, 2016). Det hade även varit intressant att se hur            
rullgardinsmenyer i mobilapplikationer påverkar dess användarupplevelse och       
effektivitet.  

Som en del av studiens resultat använde fler deltagare rullgardinsmenyn          
snabbare än hamburgarmenyn. Vidare studier hade här kunnat undersöka, med          
ett större antal deltagare, huruvida rullgardinsmenyn används mer effektivt än          
hamburgarmenyn.  

Även animationens roll och funktion samt hur den påverkar         
användarupplevelsen på en större webbplats hade varit intressant att undersöka          
vidare och mer ingående. Det med anledning att det i resultaten kom upp att              
deltagarna saknade hover-animation i rullgardinsmenyn men inte i        
hamburgarmenyn. Här hade det varit spännande att vidare undersöka vilken          
roll animation har för navigation och menyer i relation till användarupplevelse. 
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Bilaga A: Intervjuunderlag för contextual     
inquiry 

Presentation  

Intervjuare och ansvarig för undersökningen välkomnar deltagaren och        
presenterar sig. Här får deltagaren veta mitt (intervjuarens) namn samt att jag            
studerar till Webbredaktör vid Borås Högskola. 

Innan contextual inquiry börjar ska följande vara klart 

Deltagaren ska ha tagit del av och skrivit på Bilaga B: “Avtal/informationsblad            
om intervjudeltagande”. Denna bilaga informerar om studiens syfte,        
deltagarens rättigheter samt hur studien kommer att gå till. 

Frågor till deltagaren innan uppgiften påbörjas 

- Namn: 
- Ålder: 
- Bostadsort: 
- Högsta slutförda utbildningsnivå: 
- Har du besökt webbplatsen www.hair4u.se tidigare? 

- Om ja: när besökte du senast på webbplatsen? 
- Hur många timmar per dag ungefär spenderar du på internet? 
- Från 1 - 5 hur van internetanvändare skulle du säga att du är? 

_______________________________________________________________ 

1. Rullgardinsmeny 

Uppgift 1. att utföra på webbplatsen med rullgardinsmeny. 

Uppgift 1: “Ta reda på vad ett balsam kostar. Se därefter om det finns              
möjlighet att fylla i ett meddelande när man bokar tid online.” 

Frågor till deltagaren under tiden uppgift 1. pågår. 

- Finns det något med menyn som du tycker gör att den är svår att              
använda? 

- (Om ja) vad gör menyn svår att använda?  
- Finns det något med menyn som du tycker gör att den är enkel att              

använda? 
- (Om ja) vad gör menyn enkel att använda?  

- Eventuella andra frågor som uppstår under uppgiftens utförande. 

Frågor till deltagaren efter att uppgift 1. slutförts. 

- Vad tycker du om menyns utseende? 
- Varför du tycker som du gör? 

- Hur svår/enkel tycker du att det var att använda menyn? 
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- Varför tyckte du som du gör? 
- Hur svårt/enkelt tycker du att det var att hitta det du letade efter via              

menyn? 
- Finns det något du hade velat göra med menyn som inte gick? 

- (Om ja). Vad fick denna brist dig att tycka/känna? 
- (Om förtydligande behövs). Finns det till exempel något du         

tycker saknas med menyn?  

 

 

Anteckningar: 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

2. Hamburgarmeny 

Uppgift 2. att utföra på webbplatsen med hamburgarmeny. 

Uppgift 2: “Se vad den billigaste vaxen kostar. Ta därefter reda på salongens             
telefonnummer.” 

Frågor till deltagaren under tiden uppgift 2. pågår. 

- Finns det något med menyn som du tycker gör att den är svår att              
använda? 

- (Om ja) vad gör menyn svår att använda?  
- Finns det något med menyn som du tycker gör att den är enkel att              

använda? 
- (Om ja) vad gör menyn enkel att använda?  

- Eventuella andra frågor som uppstår under uppgiftens utförande. 

Frågor till deltagaren efter att uppgift 2. slutförts. 

- Vad tycker du om menyns utseende? 
- Varför tycker du som du gör? 

- Hur svår/enkel tycker du att det var att använda menyn? 
- Varför tycker du som du gör? 

- Hur svårt/enkelt tycker du att det var att hitta det du letade efter via              
menyn? 

- Finns det något du hade velat göra med menyn som inte gick? 
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- (Om ja). Vad fick denna brist dig att tycka/känna? 
- (Om förtydligande behövs). Finns det till exempel något du         

tycker saknas med menyn?  

 

Anteckningar: 
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Bilaga B: Avtal/informationsblad om    
intervjudeltagande 

Kort om contextual inquiry samt syftet med undersökningen 

Denna undersökning har som syfte att ta reda på hur din upplevelse som             
användare påverkas beroende på vilken typ av meny en webbplats använder.           
För det här arbetet ligger fokus på två menyer, hamburgarmeny och           
rullgardinsmeny.  

Contextual inquiry är en intervjumetod där deltagaren intervjuas under tiden          
denne utför uppgifter i en för deltagaren bekant miljö, till exempel på jobb eller              
hemma.  

Hur undersökningen går till 

Undersökningen inleds genom att du som deltagare får besvara några korta           
frågor som har som mål att ta reda på din relation till webbplatsen samt tidigare               
erfarenheter när det kommer till att använda internet. Därefter kommer du få en             
uppgift att utföra på den första prototypen där menyn är en rullgardinsmeny.            
Under tiden du utför uppgiften kommer frågor att ställas med fokus på att reda              
på vad du tänker och tycker om webbplatsens navigation. När uppgiften är klar             
kommer du få ytterligare några frågor för att ta reda på hur du upplevt              
webbplatsen. Härefter kommer samma scenario att upprepas igen, dock med en           
ny uppgift som utförs på prototyp 2 där menyn är en hamburgarmeny. 

För att undersökningen ska lyckas så bra som möjligt ombeds du att vara så              
öppen och ärlig som möjligt i vad du tycker och tänker samt hur du upplever               
meny och webbplats. 

Dina rättigheter som deltagare i studien 

Som deltagare i studien är det bra att veta att arbetet följer etikregler             
formulerade av vetenskapsrådet. 

1. Du har rätt att bli informerad om forskningsuppgiftens syfte. 
2. Du har rätt att själv bestämma över din medverkan. Vill du till exempel             

inte bli inspelad under intervjun går det bra.  
3. De uppgifter som samlas in under undersökningen kommer att hanteras          

med största möjliga konfidentialitet. När arbetet är klart kommer         
samtliga uppgifter att förstöras. Inga uppgifter från dig som deltagare,          
som kan leda tillbaka till dig, kommer publiceras i arbetet såsom namn,            
adress och telefonnummer.  

4. De uppgifter som samlas in från dig kommer endast att användas för            
forskningsändamål. Undersökningens resultat kommer att presenteras i       
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en kandidatuppsats som kan komma att publiceras i en elektronisk          
databas (DiVa). 

Har du frågor eller vill komma i kontakt innan eller efter studien är du              
välkommen att höra av dig via e-postadressen nedan. 

Tanya Bengtsson: s151954@student.hb.se 

Underskrift 

Härmed samtycker jag till att uppgifter som samlas in under intervjun får            
bearbetas och användas konfidentiellt av Tanya Bengtsson. De resultat som          
sedan kommer att presenteras i en rapport kan komma att publiceras. Som            
deltagare av studien är och förblir jag anonym. 

__________________________ 

Signatur, ort och datum 
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Bilaga C: Underlag för Observation 

Presentation  

Intervjuare och ansvarig för undersökningen välkomnar deltagaren och        
presenterar sig. Här får deltagaren veta namn samt att intervjuaren studerar till            
Webbredaktör vid Borås Högskola. 

Innan observationen börjar ska följande göras klart för deltagaren 

Deltagaren ska ha tagit del av och skrivit på Bilaga E: “Avtal/informationsblad            
om observationsdeltagande”. 

Frågor till deltagaren innan uppgiften påbörjas 

- Namn: 
- Ålder: 
- Bostadsort: 
- Högsta slutförda utbildningsnivå: 
- Har du besökt webbplatsen www.hair4u.se tidigare? 

- Om ja: när besökte du senast på webbplatsen? 
- Hur många timmar per dag ungefär spenderar du på internet? 
- Från 1 - 5 hur van internetanvändare skulle du säga att du är? 

Uppgift 1. att utföra på webbplatsen med rullgardinsmeny. 

Uppgift 1: “Ta reda på vad ett torrschampo kostar. Ta därefter reda på hur              
länge salongen funnits.” 

Uppgift 2. att utföra på webbplatsen med hamburgarmeny. 

Uppgift 2: “Ta reda på vad en barnklippning kostar. Ta därefter reda på             
salongens adress.” 
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Bilaga D: Observationsschema 

Deltagare Tid - Hamburgarmeny  Tid - Rullgardinsmeny Datum 

Deltagare 1    

Deltagare 2    

Deltagare 3    

Deltagare 4    

Deltagare 5    
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Bilaga E: Avtal/informationsblad om    
observationsdeltagande 

Denna undersökning har som syfte att ta reda på hur effektiv två olika menyer              
är. För det här arbetet ligger fokus på två menyer, hamburgarmeny och            
rullgardinsmeny.  

Observation används för att i det här fallet observera hur lång tid det tar att               
navigera en webbplats via hamburgarmeny respektive rullgardinsmeny.  

Hur undersökningen går till 

Undersökningen inleds genom att du som deltagare får en bestämd uppgift att            
utföra på den första prototypen där menyn är en rullgardinsmeny. Tiden           
uppgiften tar att utföra kommer att sedan att noteras i ett observationsschema.            
När uppgiften har slutförts kommer du att få en ny uppgift att utföra på              
prototyp två där menyn är en hamburgarmeny. 

För att undersökningen ska lyckas så bra som möjligt ombeds du att inte stressa              
eller försöka utföra respektive uppgift så snabbt som möjligt. Ta den tid du             
behöver med respektive uppgift. 

Dina rättigheter som deltagare i studien 

Som deltagare i studien är det bra att veta att arbetet följer etikregler             
formulerade av vetenskapsrådet. 

1. Du har rätt att bli informerad om forskningsuppgiftens syfte. 
2. Du har rätt att själv bestämma över din medverkan.  
3. De uppgifter som samlas in under undersökningen kommer att hanteras          

med största möjliga konfidentialitet. När arbetet är klart kommer         
samtliga uppgifter att förstöras. Inga uppgifter från dig som deltagare,          
som kan leda tillbaka till dig, kommer publiceras i arbetet såsom namn,            
adress och telefonnummer.  

4. De uppgifter som samlas in från dig kommer endast att användas för            
forskningsändamål. Undersökningens resultat kommer att presenteras i       
en kandidatuppsats som kan komma att publiceras i en elektronisk          
databas (DiVa). 

Har du frågor eller vill komma i kontakt innan eller efter studien är du              
välkommen att höra av dig via e-postadressen nedan. 

Tanya Bengtsson: s151954@student.hb.se 

Underskrift 

Härmed samtycker jag till att uppgifter som samlas in under intervjun får            
bearbetas och användas konfidentiellt av Tanya Bengtsson. De resultat som          
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sedan kommer att presenteras i en rapport kan komma att publiceras. Som            
deltagare av studien är och förblir jag anonym. 

__________________________ 

Signatur, ort och datum 
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