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Sammanfattning
Det här arbetet handlade om en undersökning angående hur användare
uppfattar olika typer av navigeringsmenyer på en webbsida beroende på
navigeringsmenyns layout, struktur, användarens ålder och användarens
datorvana. Frågeställningen inför detta arbete var att påvisa skillnaderna i
bedömningen mellan de olika åldersgrupperna. Resultatet visar att
uppfattningen om menyerna är olika framförallt mellan den yngsta och den
äldsta åldersgruppen. Det framkom att åldersgrupperna 15 - 41 och 42 – 61 år
föredrar en horisontell navigeringsmeny framför de andra menyerna och detta
ger styrka åt tidigare forskning om att en horisontell navigeringsmeny är mest
omtyckt. Åldersgruppen 62 - 95 år föredrar mest en horisontell navigeringsmeny
med en stor undermeny och i andra hand en vertikal navigeringsmeny med en
stor undermeny enligt resultatet.
Nyckelord: Html, CSS, JavaScript, Menydesign,
Användbarhet, Användarundersökning, Äldre människor
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1 Introduktion
Det rullar inte bra i Sverige utan fungerande webbsidor. Befolkningen blir äldre och den
åldrande befolkningen behöver komma åt webbsidorna utan för mycket krångel med
menynavigeringen. Enligt Dos Santos, De Lara, Watanabe, Filho och Fortes (2011) finns
det mycket kvar att undersöka när det gäller snabbare menynavigering och i det här
arbetet fokuseras det på menydesign, med hänsyn tagen till menystruktur och
menylayout. Fem menyer med olika layout bedöms av åldersgrupperna 15 – 41, 42 – 61
och 62 – 95 år. Undersökningen görs med hjälp av enkäter, där testpersonerna får
besvara ett antal frågor, efter att testpersonerna besökt fem olika webbmenyer.
Tidsåtgången med givna uppgifter på varje meny registreras för varje testperson med
hjälp av JavaScript.
Att kunna navigera på webben är viktigt eftersom webbplatser erhåller olika tjänster
och information för användare (Fernandes, Costa, Duarte & Carrico 2012). Zajicek
(2004) diskuterar behovet av mer tillgängliga och användbara system för de äldre på
grund av en växande äldre befolkning, som inte nödvändigtvis har datorvana. Trots
vetskapen om detta tillämpas ej dessa kunskaper av flera utvecklare (Antonelli och De
Mattos
Fortes
2015).
Användbarhetsproblemen
glöms
bort
framför
tillgänglighetsproblemen, som gör att tillgodogörande av information från webbplatser
blir sämre (Leporini & Paterno 2004).
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2 Bakgrund
En webbsida kan vara uppbyggd enligt en trädform (figur 1) vilket underlättar
hanteringen och tolkningen av webbsidan. Det är bra med gemensamma riktlinjer för
hur en webbsida ska se ut påstår Kovacevic', Diligenti', Gori och Milutinovic' (2002). Den
vanliga strukturen för en webbsida är header, som innehåller titel, länkar och ibland
navigering, body med webbsidans innehåll, vänster eller höger menyrad och footer med
sid-information. Elementen är inte enkla att definiera men dessa hittas rent grafiskt på
de flesta webbsidor (Kovacevic' et al. 2002).

Figur 1. Standardutseende för en webbsida enligt (Kovacevic' et al. 2002).
En webbsidas meny kan placeras i header eller i body. Tidigare undersökningar säger att
menyns placering på toppen eller till vänster om webbsidan fungerar bäst (Dos Santos
et al. 2011).
<html>
<head >
<title > Webbsidaexempel </title >
<link rel="stylesheet" href="stil.css">
</head >
<body >
<nav><ul><li><a href="#">Kategori 1</a></li>
<li><a href="#">Kategori 2</a></li>
<li><a href="#">Kategori 3</a></li>
</ul></nav>
</body>
</html>

Figur 2. Källkod för en webbsida med en navigeringsmeny (se figur 4).
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Matsui och Yamada (2008) skriver att menyns funktionalitet beror på många faktorer
som struktur, layout och färger och de påstår att det har tagits för lite hänsyn till att
förbättra söktid genom att optimera menyns struktur. Därför behöver det undersökas
mer om vilka strukturer på menyer som är mest användbara utifrån
användarperspektiv. Eftersom en webbplats bedöms utifrån fyra kriterier som fokus,
färg, enkel navigering och tydlighet, enligt West (2016), kan det vara intressant att
undersöka användarnas respons på olika menyalternativ, för att veta vilket
menyalternativ som föredras mest. Med fokus syftar West på hur det går att rikta
användarens uppmärksamhet på det som är viktigt på webbsidan och med tydlighet
syftar West på hur det går att tillhandahålla tydliga navigeringsmenyer med hjälp av till
exempel attraktiva färgscheman och rätt typografi. Ahlström, Cockburn, Gutwin och
Irani (2010) undersökte tre olika menyer, en pajforms-meny, en fyrkantig meny och en
traditionell hierarkisk meny med varandra med hjälp av bland annat en
användarundersökning. Undersökningen visade att den kvadratiska menyn var
snabbare än både pajmenyn och den traditionella rullgardinsmenyn, varav pajmenyn
hamnade på andra plats.

Figur 3. Visar en pajforms-meny (Ahlström et al. 2010).

Figur 4. Visar en kvadratisk meny (Ahlström et al. 2010).
3

2.1 Användbarhet
Enligt Leporini och Paterno (2004) önskar sig allt fler tillgång till webbplatser, även
människor med vissa funktionshinder och det är nödvändigt att utforma it-baserad
information på ett sätt att den är tillgänglig för alla. Med bättre tillgänglighet skulle
användbarheten öka säger Leporini och Paterno (2004) och de påstår att det finns en
tendens till att prioritera tillgänglighetsproblemen framför användbarhetsproblemen.
Även om tillgängligheten överensstämmer med tekniska förutsättningar kan det
fortfarande vara svårt för den funktionshindrade att nå sina mål påstår Leporini och
Paterno (2004). Kurniawan och Zaphiris (2005) säger att gruppen människor över 60 år
ökar hela tiden och att det på grund av detta faktum är nödvändigt att utforma
webbplatser även för äldre. Kunskaper rörande utnyttjandet av webben underlättar
förmågan att tillgodogöra sig dagsaktuella händelser påstår Kurniawan och Zaphiris
(2005). Palmer (2002) säger att användbarheten på webbsidor är viktig för att
användarna ska få tillgång till viktig information, som de behöver med tanke på att
användningen av webb ökar och blir mer viktig. Palmer (2002) gjorde en omfattande
undersökning om användbarhet och design. Han kom fram till att det som påverkar en
användares uppfattning om en webbsidas funktionalitet är navigering, webbsidans
nedladdningshastighet, webbsidans innehåll, interaktivitet mellan användare och
system och möjligheter till återkoppling. Enligt Palmer (2002) är användbarhet en
betydande faktor vid användning av webbsidor och därför bör det mätas mer på
användbarheten som först delas upp i meningsfulla attribut.
Santos et al. (2011) skriver om att webben bör vara utformad på ett sätt som snabbast
leder till önskad information. I deras studie studeras effekten av åtta menyer där varje
meny har två uppgifter och studien visade att en rätt utformad meny ger ett
välfungerande kommunikationsmedel mellan användare och det aktuella systemet.
Menyerna som visade vara mest intressanta för testpersoner i deras undersökning, var
två menyer, varav den ena inte används kommersiellt och den andra hade tydlig
nyansskillnad mellan text och bakgrund, med få bilder och med balanserade färger. I
båda menyer användes en traditionell horisontell meny. Hollink, Van Someren och
Wielinga (2006) beskriver att de flesta menyer idag är till för användare som redan från
början vet vad de söker efter och det kan vara svårt att för de användare som inte vet
vad de söker efter att hitta i sammanhanget adekvat information. Eftersom kännedom
om den i varje ögonblick aktuella frågeställningen varierar med tiden kanske menyn av
idag är inaktuell imorgon på grund av olika utseende på menylayout (Santos et al. 2011).
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2.2 Tillgänglighet hos webbsidor
Enligt Fernandes, Costa, Duarte och Carrico (2012) bör webbsidan vara tillgänglig för
alla och det finns standarder för tillgängliga webbsidor, som kallas Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG). Dessa standarder räknar upp på vilket sätt webbsidor
görs mer tillgängliga med hjälp av layout mm. Genom korrekt användande av webben
påstår Fernandes et al. (2012), kan utbildning och tjänster erhållas och möjligheten till
navigering på webben blir viktig både med tanke på informationsutvinning och dess
utformning. DeWitt (2010) hänvisade till forskning som säger att det har betydelse var
på webbsidan man placerar den eftersökta informationen men DeWitts egen forskning
visade en annan bild, nämligen att placeringen av information på webbsidan spelar
mindre roll än det grafiska utseendet på menyn.
Antonelli och De Mattos Fortes (2015) påpekar att trots vetskapen om det nödvändiga i
att förbättra tillgängligheten tillämpas ej dessa kunskaper av flera utvecklare och trots
kunskapen om möjliga förbättringar kvarstår betydande svårigheter för många
människor. I deras arbete beklagas att många system fortfarande ej följer givna
bestämmelser från (WAI) Webb Accessibility Initiative via Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG) och World Wide Web Konsortium (W3C). I deras arbete anges några
riktlinjer givna i (WCAG) som är viktiga för utvecklare och skapare av menyer. Antonelli
och De Mattos Fortes (2015) framhåller även i sitt arbete svårigheter med att de menyer
som ges från internet inte är tillfredsställande för framför allt användare med
funktionshinder.

2.3 Utformning av navigeringsmeny
2.3.1 HTML 5
Det traditionella sättet för att göra menyer är att använda <div> element i källkod men
för att utveckla en tillgänglig meny krävs det användning av specifika element (<nav>,
<ul> och <li>), som anger en lista, enligt vilken det går att hantera strukturen på menyn
(figur 5). Detta har betydelse för läsbarheten, som gör att det blir tydligare att urskilja i
koden vad som händer och navigeringen blir effektivare, säger Antonelli et al. (2015).
Dessutom bör html taggarna innehålla attribut som ger en mer tillgänglig navigering
enligt WAI-ARIA påstår Antonelli et al. (2015).
<nav>
<ul>
<li><a href="#">Kategori 1</a></li>
<li><a href="#">Kategori 2</a></li>
<li><a href="#">Kategori 3</a></li>
</ul>
</nav>
Figur 5. Specifika element för en tillgänglig meny.
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2.3.2 CSS
På en webbsida är CSS till stor användning eftersom med hjälp av CSS går det att
utveckla en webbsida som är grafiskt synlig för användaren (Antonelli et al. 2015). Detta
betyder att CSS är nödvändigt för att användarna ska kunna se vad som händer på en
webbsida. När det gäller menyer på en webbsida behövs CSS för det grafiska utseendet,
med andra ord är CSS användbart när det gäller att få text, färger och former på menyn
att visas på skärmen. Tillsammans med Javascript hjälper CSS till att göra en webbsida
mer dynamisk (Fernandes et al. 2012). En följd av den grafiska framställningen är att
CSS underlättar användarinteraktionen (Dos Santos et al. 2011; Fernandes et al. 2012).

Nav {width:100%;
height:70px;
background-color:white;}
ul li {
list-style:none;
display:inline-block;
line-height:70px; }
Figur 6. Källkod med CSS för en webbmeny.

Figur 7. Bild av en webbsida med navigeringsmeny högst upp.
Vid svävande på ett menyalternativ ändras färgen på kategorin till röd.
Källkod från figur 2 och 5 har använts till den här menyn.
2.3.3 JavaScript
Antonelli et al. (2015) påstår att med JavaScript ökar möjligheterna för en förbättrad
användarupplevelse genom att JavaScript ger webbsidan mer funktionalitet eftersom
webbsidan kan förändras utan att användaren behöver uppdatera sidan hela tiden. Med
andra ord tillför JavaScript mer funktionalitet än Html. I denna studie kommer
JavaScript till användning för att kunna mäta tid och för att kunna använda en
klickfunktion.
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3 Problemformulering
Problemet är att användarna använder mycket tid till att söka i menyer som kan se olika
ut, med avseende på menyns layout, struktur, användarens ålder och datorvana (Matsui
& Yamada 2008). Det behövs mer forskning på menyer för att förbättra söktiden och
användbarheten för användarna, eftersom många otillräckligt utvecklade menyer
försvårar förmågan för användare att ta till sig adekvata delar av en meny (Wong 2013).
Kandari och Jain (2015) beskriver att beroende på hur menyn ser ut på webbplatsen
påverkas tiden det tar för användaren att navigera i menystrukturen och detta gör det
intressant att undersöka vilken menydesign är mest intressant för användare med tanke
på navigeringstid.
Det här arbetet undersöker vilket menyalternativ som ger bäst respons från användarna
utifrån upplevd åtkomst till olika menyflikar och menyalternativ. Zajicek (2004) betonar
hur allt fler äldre kommer att behöva använda datorer i framtiden och Zajicek säger att
det blir allt viktigare med åtkomst till webben för den åldrande befolkningen. Även
Youmans, Bellows, Gonzales och Sarbone (2013) påpekar det stora värde äldre
människor kan tillföras från olika sidor av information från webb som är viktigt för
deras delaktighet i alla de samhällsfunktioner som skulle kunna berika deras liv. På
grund av detta är det i det här arbetet intressant att undersöka vilken menydesign de
äldre föredrar. Eftersom menyn har en central roll på en webbplats, som hjälper
användare att söka och hitta information, är det viktigt att veta vilka menyer som
föredras mest.

3.1 Frågeställning
Menynavigering har en viktig funktion på en webbsida genom att menynavigeringen tar
användaren till önskade webbsidor (Dos Santos et al. 2011). Menynavigeringen på
webbsidor fungerar inte tillförlitligt alla gånger och detta ger upphov till behovet av
förbättringar på navigerings-funktionaliteten (Dos Santos et al. 2011). Menyer är
nödvändiga på webbsidor genom att de förser användaren med önskad information
genom ett strukturerat innehåll och utseende och genom navigeringsåtkomst (Antonelli
et al. 2015) och detta påstående är förknippat med kunskapen om betydelsen av
fungerande navigeringsmenyer.
Johnson och Kent (2007) påstår att äldre internet-användare har svårare att ta till sig
internet på grund av sämre designade webbsidor och på grund av åldersrelaterade
förändringar. Om detta behöver det forskas mer även enligt Johnson och Kent (2007),
eftersom användningen av internet har ökat. Även enligt Etcheverry, Baccino, Terrier,
Marquie och Mojahid (2012) ökar de äldres användning av webb och enligt deras
undersökning har de äldre svårare att hitta navigationslänkar rent grafiskt än att hitta
innehållet, som innebär att det behöver undersökas mer om de äldres upplevelse av
menyåtkomst.
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De frågor som detta arbete vill besvara är:
1. Vilken meny föredras mest av testpersonerna med tanke på upplevelsen av
menydesign?
2. Den äldre åldersgruppens attityd till webbmenyer?

3.2 Hypotes
En stor undermeny i en horisontell meny förkortar söktiden för den äldre
åldersgruppen på grund av mindre sök-steg med hjälp av en stor undermeny.

3.3 Metod
För att kunna utföra tester beskriver Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell och
Wesslén (2012) tre empiriska metoder, vilka är undersökning, fallstudier och
experiment. Den här studien är en kvantitativ undersökning som baseras på
matematiska siffror som framkommit via enkäter (Wohlin et al. 2012). I den här
kvantitativa undersökningen genomförs först ett antal menyer med olika utseende i
struktur och layout, för att i nästa steg kunna utfråga testpersoner om deras upplevelse
av de olika menyerna med hjälp av enkäter. Anledningen till att en empirisk
undersökning har valts till det här arbetet är att undersökningen görs först efter att
webbsidorna har använts och för att det ställs frågor till testpersonerna via enkäter och
dessa enkäter syftar till att få en uppfattning om testpersonernas upplevelse och
attityder till webbmenyer (Wohlin et al. 2012). De enkätfrågor som kommer att
användas i den här studien kommer delvis att vara baserade på enkätfrågor från Palmer
(2002). Enkätsvaren kommer att värderas utifrån en skala mellan 1 och 9, där 1 är lite
och 9 är mycket.
En nackdel med att använda en undersökning är att det kan vara svårt med att få
rättvisa resultat på grund av att testpersonerna har olika förmågor och erfarenheter
(Wohlin et al. 2012). En annan nackdel är att tekniska mätningar kan vara mer
tillförlitliga på grund av testpersonernas olika motivation under testtillfället (Wohlin et
al. 2012). Ett experiment med en teknisk mätning ska genomföras för att kunna mäta om
det finns en skillnad på tiden det tar att utföra tre uppgifter i fem menyer mellan
testpersonerna. Mätningen görs med JavaScript som mäter tiden det tar för varje
testperson att utföra tre uppgifter på varje meny.
En fördel med att använda en undersökning är att kostnaden är lägre i jämförelse med
fallstudier och experiment och en annan fördel är att en undersökning mäter
användarnas upplevelser, som kan vara svåra att testa maskinellt och som kan göras
kvalitativa, beroende på utformningen av enkät-frågorna (Wohlin et al. 2012). En tredje
fördel är att variabler och faktorer används för att mäta, som ökar kontrollen och en
fjärde fördel med undersökning är att menynavigeringen på en webbsida mäts med
fördel utifrån en användarundersökning (Wohlin et al. 2012). Laugwitz, Held och
Schrepp (2008) skriver om att en undersökning med enkäter kan användas för att få
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fram relevant information om en viss produkt på ett framgångsrikt sätt eftersom det blir
möjligt med direkt återkoppling från användare. För att få fram relevanta svar med hjälp
av enkäter bör frågorna vara utformade i syfte att få fram användarens upplevelse av
produkten (Laugwitz et al. 2008). Exempel på bra enkätfrågor enligt Palmer är ”är den
här webbsidan enkel att hantera, är mängden information på webbplatsen tillräcklig, är
webbsidan lättillgänglig, underlättar webbsidans layout hanteringen av webbsidan och
är åtkomst till sökt information tillräckligt snabb” (Palmer 2002, s.165). Enligt Palmer
(2002) ska användaren ge ett tal mellan 1 till 7 på varje fråga, där 1 är lite och 7 är
mycket, för att få en omfattande bild av användarupplevelsen.
Enligt Wohlin et al. (2012) kan variabler och faktorer användas i tester för att öka
kontrollen och för att testningen ska bli enklare att utföra. Wohlin et al. (2012) påstår att
med variabler utförs mätningen och med faktorer undersöks dess påverkan på
variablerna. I det här arbetet är variabeln menyns utseende och faktorn användarnas
beteende.

3.4 Etiska aspekter
Wohlin et al. (2012) säger att alla forskare har ett etiskt ansvar vid bedrivande av
forskning. Grundregeln är, säger Wohlin et al. (2012), att forskning bara får utföras om
forskningspersonen har samtyckt till den forskning som avser henne eller honom. Med
andra ord, kommer testpersonerna i det här arbetet att informeras både skriftligt och
muntligt om syftet med den här forskningen, metoder som kommer att användas, följder
av forskningen, vem som är huvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt och att
forskningspersonerna kan närsomhelst avbryta sin medverkan, allt enligt Wohlin et al.
(2012).
Eftersom personuppgifter som personnummer är känslig information, påstår Wohlin et
al. (2012) ska personnummer inte samlas in i det här arbetet och informationen skall
dessutom enligt god forskningssed innefatta: en beskrivning av hur man ser till att
information som insamlats i projektet bevaras så att inte obehöriga kan komma åt dem
och vilka åtgärder som vidtagits för att kompensera försökspersonen ifall hans eller
hennes medverkan skulle resultera i obehag eller skada.
Wohlin et al. (2012) säger att det är viktigt att den studie som görs går att återanvända
och detta förutsätter att studien är tillgänglig för den som vill. För att ta hänsyn till
rekommendationer enligt Wohlin et al. (2012), kommer all källkod som gjorts i det här
arbetet att vara tillgänglig i Github för att möjliggöra återupprepning av studien.
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4 Genomförande
4.1 Litteraturstudie
Inför den här studien har gjorts en granskning av den forskning som gjorts på menyer
och deras användbarhet. Dos Santos et al. (2011) påpekar att sökandet efter information
ska gå smidigt, vilket gör att blir det kan vara intressant att jämföra olika menyer. Dos
Santos et al. (2011) har i sin studie jämfört åtta menyer vilka är olika i layout och
struktur vilket varit en inspirationskälla till den här studien.
Antonelli et al. (2015) påpekar att flera utvecklare inte följer givna bestämmelser från
(WAI) Webb Accessibility Initiative när det gäller tillgänglighet, vilket skapar
svårigheter för användare. Zajicek (2004) diskuterar behovet av mer tillgängliga och
användbara system för de äldre, eftersom den äldre befolkningen ökar och därmed de
äldres datoranvändning. Frågan är hur systemen ska bli mer användbara. Dessa
funderingar har inspirerat utförandet av den här studien. Eftersom Johnson och Kent
(2007) påstår att det kan behöva forskas mer om varför de äldre har svårare att ta till
sig informationsteknologi, visas dagsläget rörande bland annat Johnson och Kent (2007)
och deras synpunkter.
Abras et al. (2004) skriver om vad som är användbarhet hos en design. Sju principer
nämns, som är att kunskap bör förvaltas väl, medvetenhet om att användaren kan
komma ihåg i genomsnitt maximalt fem saker i taget, användare ska kunna räkna ut vad
som är vad i designen, grafik bör användas på ett sätt för att få användaren att förstå, att
använda begränsningar i systemet som visar användaren om något gått fel, att ha ett
system som är feltolerant och att standardisera.
Arvola skriver om hur en designer bör tänka, nämligen ”det är vårt jobb att ge kunden, i
tid och på kostnad, inte vad han vill ha, utan vad han aldrig drömt om att han ville ha;
och när han får det, så känner han igen det som något han vill ha hela tiden” (Arvola,
2014, ss.16). Arvola nämner olika principer för människa-datorinteraktion, som hjälper
till vid utformning av bland annat menyer. En av principerna är att allt som drar ögat till
sig inbjuder till exempelvis knapptryck, medan om allt på en webbsida har samma
färgton, blir det svårare att interagera med webbsidan. Arvola skriver om principen för
Hick-hymans lag, som säger att tiden det tar för en användare att göra val påverkas av
hur många valmöjligheter det finns. Dessutom säger Arvola att våra inre bilder vi har
påverkar vad vi upplever och vad vi ser.
Enligt Arvola (2014) bör viktiga saker på en webbsida placeras högt upp eller centralt
på sidan och färgsättningen bör vara med kontraster mellan viktiga element och mindre
viktiga element. En meny bör följas åt på alla webbsidor för att följa Arvolas principer
om känslan av kontinuitet och förutsägbarhet. Arvola tar upp olika tumregler om hur en
webbsida bör se ut för att göra den mer lättåtkomlig. Tumreglerna är att synliggöra
viktig information genom att systemet visar användaren vad som händer just nu, att
använda bekanta ord för användaren, att förtydliga vilka objekt är valbara för att
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användaren inte ska behöva komma ihåg, visa vad som sker för tillfället genom
återkoppling och att förse användaren med en nödutgång för att få användaren uppleva
mer kontroll och frihet.
Ware (2008) antyder att det vi ser påverkas av vilka erfarenheter vi har och vad vi
tycker betyder någonting för oss och våra förväntningar på det som sker. Ware betonar
att om vi känner igen ett mönster från ett objekt från början är det enklare för oss att
förhålla oss till ett nytt objekt på grund av att hjärnan har tränats i att känna igen
mönstret till objektet och detta gör att det blir enklare för hjärnan att bearbeta
informationen och för oss att förhålla oss till det nya objektet.
Heilmann och Francis (2007) antyder i sin bok om menyer att för att få besökare att
trivas på webbsidan bör användare få veta var i webbplatsen de befinner sig,
webbmenyn bör vara synlig för användaren inom de några första millisekunder de
befinner sig på webbsidan, de bör finnas en knapp som tar användaren tillbaka till första
hemsidan på varje sida på webbplatsen och första hemsidan bör skilja sig från andra
sidor på webbplatsen för att användare ska veta var i hierarkin de befinner sig. Potts
(2007) nämner att många informationsarkitekter hävdar att meny-länkarna på
toppnivån av navigeringen bör inte vara mer än sju stycken på grund av att människor
kan minnas maximalt sju bitar av viktig information. Potts säger att det har ingen
betydelse om webbmenyn är placerad på toppen, till vänster, till höger eller längst ned
på sidan utan att det som har betydelse för hur framgångsrikt användare navigerar på
webbplatsen är den grafiska utformningen av menyn. Potts skriver ytterligare att
formulär-baserade nedfallande menyflikar bör undvikas för att navigationsalternativen
är dolda och för att användningen av nedfallande menyflikar kräver motoriska
färdigheter. Potts säger att om nedfallande menyflikar behöver användas på
webbplatsen är det viktigt att skriptet som menyn skrivs i använder webb-standarder
med nästlade list-element, att det är bättre att undvika onödiga undermenyer, att
menyobjekten på webbsidan är stora i omfång för att underlätta åtkomst och att
möjliggöra användningen av tab-index för navigeringsalternativen på topp-nivån av
menyn. Potts påstår att dessa rekommendationer kan förbättra användbarheten och
tillgängligheten för alla användare.
Norman (1991) skriver om hur viktigt det är att hjälpa användarens visuella sökning
med hjälp av att tydliggöra alla valmöjligheter för användaren i menyns fysiska
utseende. Norman säger att en bra menylayout är beroende av att menyn kan urskiljas
tydligt från menyns bakgrund med hjälp av färger eller skuggning. Norman belyser att
de flesta navigationsmisstagen görs i närheten av toppen av menyn och att detta betyder
att det är bra om störst fokus läggs till toppen av menyn vid design. Eftersom sökningen
i menyer kan vara svår gjorde Norman en jämförelse mellan menyns bredd och menyns
djup och deras förhållande till varandra i en undersökning. Normans undersökning
visade att den effektivaste sökningen görs när menyn är bredare i slutet av
menyhierarkin och i andra hand om menyn är bredare i toppen av menyhierarkin. Om
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menyn är bredare i mitten av menyhierarkin försvårar det sökningen enligt Norman
(2007).

4.2 Progression
I följande kapitel diskuteras vilka viktiga steg som använts vid framtagandet av
webbmenyerna. Genomförandet av de fem menyerna gjordes med hjälp av HTML, CSS,
som har använts för menyernas utseende och funktionalitet och JavaScript, som har
använts när CSS inte räcker till.
4.2.1 Genomförande av menyer
Designval för menyerna och webbplatserna har gjorts med hjälp av (Material Design
2019). Material Design är ett visuellt språk och har varit till hjälp vid val av färger till
webbplatserna i den här undersökningen. Material Design rekommenderar att en
primär och en sekundär färg med mörka och ljusa nyanser väljs till webbplatser,
eftersom det skapar ett harmoniskt färgtema. Material Design tillhandahåller färdiga
färgpaletter som underlättar vid färgval. Material Design är inspirerad av den fysiska
verkligheten med ljus och skuggor, där skuggor kan enklare visa upphöjda ytor.
Enligt Dos Santos et al. (2011) visar det sig att de horisontella menyerna på toppen av
sidan föredras mest av de flesta användare. Dos Santos et al. (2011) studie av åtta
menyer visade att de flesta föredrog en horisontell meny på toppen av sidan. Därför har
en horisontell meny på toppen av sidan tagits med även i den här studien. Det är av
intresse att veta hur den horisontella menyn utvärderas i den här studien, eftersom
menyn på toppen av en sida även är en allmänt använd meny på flera webbplatser idag.

Figur 8. Visar hur meny 1 ser ut på webbplatsen.
Meny 1 är en så kallad hierarkisk meny som skiljer sig från de andra menyerna i den här
studien genom en horisontell navigering på toppen av sidan med undermenyer under
toppnavigeringen. Undermenyer till undermenyerna finns till sidan av undermenyerna
och under toppnavigeringen. Undermenyn under toppnavigeringen visas som en
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nedrullnings-lista när pekaren svävar över menyalternativet. Nya nedrullningslistor
visas när pekaren svävar över undermenyalternativen (Figur 8).

Figur 9. Visar hur meny 2 ser ut på webbplatsen.
Meny 2 är en hierarkisk meny med huvudmenyn till vänster på sidan och med
undermenyer till höger om huvudmenyn som i sin tur visar undermenyer till höger om
sig när de väljs. Undermenyerna visas som rullgardinlistor när pekaren svävar över
menyalternativen (Figur 9). Santos et al. (2011) påpekar att vertikala menyer till vänster
på sidan är mer uppskattat av användarna än många andra menyer. Vertikala menyer till
vänster är allmänt använda menyer på webbplatser och mobiler idag och därför
intressanta att undersöka i den här studien.

Figur 10. Visar hur meny 3 ser ut på webbplatsen.
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Meny 3 skiljer sig från de andra menyerna i den här undersökningen genom en stor
undermeny nedanför en horisontell toppnavigering, som visas när pilen svävar över
menyn (Figur 10). Eftersom det i den här stora undermenyn finns utrymme att skriva in
flera menyalternativ, förkortas sökningen med ett steg. Förkortningen av sök steg gör
det intressant att undersöka i den här studien om testpersonerna föredrar denna
förkortning av sök steg i horisontell meny i jämförelse med i vertikal meny (Meny 4).
Äldre användare med mindre datorvana och med eventuella funktionshinder kan
gynnas av en stor undermeny med tanke på förkortning av sök steg. Eftersom Santos et
al. (2011) skriver att de horisontella menyerna på toppen av sidan föredras av de flesta
användare enligt deras studie används till Meny 3 en horisontell meny på toppen av
sidan följt av en stor undermeny under toppnavigeringen.

Figur 11. Visar hur meny 4 ser ut på webbplatsen.
Meny 4 är en vertikal meny till vänster och med en stor undermeny till höger om
huvudmenyn, vilket visas när pilen svävar över menyn (Figur 11). Eftersom vertikala
menyer till vänster på sidan är allmänt använda och att stora undermenyer eventuellt i
sin tur förkortar sökstegen, är det intressant att undersöka testpersonernas attityd till
Meny 4. Förkortningen av sök steg gör det intressant att undersöka i den här studien om
testpersonerna föredrar denna förkortning av sök steg i vertikal meny i jämförelse med i
horisontell meny (Meny 3).
Meny 5 är en vertikal meny till vänster på sidan med rullgardinsmenyer inuti
huvudnavigeringen och sidnavigeringen. Genom att klicka på menyalternativ i huvudoch sidnavigeringen öppnas rullgardinsmenyerna inuti sidnavigeringen (Figur 12).
Meny 5 skiljer sig från de andra menyerna i den här undersökningen med hjälp av att
undermenyer visas inuti sidnavigering och med hjälp av att undermenyerna visas med
ett klick istället för med pekarens svävande över menyn.
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Figur 12. Visar hur meny 5 ser ut på webbplatsen.
4.2.2 Genomförande av källkod
Meny 1 skiljer sig i källkod från de övriga menyerna med hjälp av CSS styling.1 Den
horisontella menyn behöver ha en horisontell disposition av menyalternativen.
Undermenyer placeras i linje under varandra (Figur 13). Källkoden till meny 1 är
inspirerad från (How to Create a Html Dropdown Menu 2017). För att kunna beräkna
tiden det tar för testpersonerna att göra undersökningen har JavaScript använts i
bakgrunden.
ul{
text-align:left;
display:inline;
margin:0;
padding:0;
list-style:none; }
ul li{
display:inline-block; }
Figur 13. Visar CSS för meny 1 som har en horisontell navigering med vertikala
undermenyer.

1

https://github.com/a14chrve/Examensarbetet/blob/master/hierarcigal2.html
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Meny 2 skiljer sig från de andra menyerna genom vertikal layout och placeringen av
undermenyerna med hjälp av CSS (Figur 14).2 Källkoden till meny 2 är delvis tagen från
(Design Vertical Menu with CSS 2016).

.menu ul ul{
position:absolute;
visibility:hidden;
left:84%;
top:-2%; }
Figur 14. Visar källkod för placering av undermenyer med CSS.
<div class="dropdown">
<button class="dropbtn" style="font:bold 18px sansserif">Blommor
<i style='font-size:24px' class='fas'&#xf105;></i>
</button>
<div class="dropdown-content">
<div class="row">
<div class="column">

Figur 15. Visar fyra behållare i <div> som har skapats för att rymma informationen i en
stor under meny.
Meny 33 och meny 44 skiljer sig från de övriga menyerna i källkod genom att fyra olika
behållare med <div> element har använts för att möjliggöra en stor undermeny. I
jämförelse med de andra menyerna visar en knapp undermenyn i Meny 3 (Figur 15).
Källkoden till Meny 3 och 4 är hämtad delvis från (W3Schools 2019a).

2

https://github.com/a14chrve/Examensarbetet/blob/master/vertical2.html
https://github.com/a14chrve/Examensarbetet/blob/master/megameny7.html
4 https://github.com/a14chrve/Examensarbetet/blob/master/vertmega7.html
3
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function klickad(event)
{

var current=event.target.parentElement;
if(current.nodeName=="LI"){
list=current.childNodes;
for(i=0;i<list.length;i++){
if(list[i].nodeName=="UL"){
//Visar om vi är rätt
if(list[i].style.display != "block"){
list[i].style.display="block";
}else {
list[i].style.display="none"; }}}}}

Figur 16.5 En funktion skriven med JavaScript.

Meny 5 skiljer sig från de övriga menyerna genom att JavaScript användes för att få tag
på undermenyerna på sidan (W3Schools 2019b). Två funktioner skapades som är
kopplade till en klickhändelse på sidan (Figur 16).6
Body {background-image: url("rödros.jpg");
min-height: 500px;
background-attachment: fixed;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;

}

Figur 17. För att få blomster bilden statisk på sidan vid navigering med hjälp av CSS
vid meny 5 gjordes bilderna på blommor om till bakgrundsbilder.7

5

https://github.com/a14chrve/Examensarbetet/commit/4a34e3e

6

https://github.com/a14chrve/Examensarbetet/blob/master/vert3.html
https://github.com/a14chrve/Examensarbetet/commit/cf85a8e

7
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function start(){ var now = new Date();
'+now.getDate();

var daystr = now.getFullYear()+'-'+(now.getMonth()+1)+'var timestr = now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" +

now.getSeconds() + " " +

now.getMilliseconds();

var loadtime=now-starttime;
var url=" "+window.location;
url=url.substr(7);
document.body.addEventListener("click",
function(){clickelement(event);}, false);
csvRow=url+","+daystr+","+timestr+","+loadtime+",Loading\n"
csvContent = localStorage.getItem('Measurements');
if(csvContent === null) csvContent = "";
localStorage.setItem('Measurements',csvContent+csvRow);}
Figur 18. För att kunna beräkna tiden i bakgrunden fick en funktion skapas med JavaScript
som beräknar korrekt datum och tid.8
function clickelement(event) {var now = new Date();
var daystr = now.getFullYear()+'-'+(now.getMonth()+1)+''+now.getDate();
var timestr = now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" +
now.getSeconds() + " " + now.getMilliseconds();
var loadtime=now-starttime;
var url=" "+window.location;
url=url.substr(7);
var text=event.target.innerText;
var name=event.target.tagName;
csvRow=url+","+daystr+","+timestr+","+loadtime+","+name+","+text+
",Click\n"
Figur 19. Visar Klick-funktion i JavaScript som kopplas till korrekt datum och tid. Local
Storage sparar informationen.

8

https://github.com/a14chrve/Examensarbetet/commit/9807c30
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function exportcsv()
{ csvContent = "data:text/csv;charset=utf8,"+localStorage.getItem('Measurements');
var encodedUri = encodeURI(csvContent);
var link = document.createElement("a");
link.setAttribute("href", encodedUri);
link.setAttribute("download", "my_data.csv");
document.body.appendChild(link); // Required for FF
link.click(); }

Figur 20. Laddar ned csv för att kunna läsas av.

4.2.3 Utförande av enkät
Enkäten för den här studien baseras på likert-skalor med intervall mellan 1 och 9.
Antalet frågor är fem, varav första frågan frågar efter hur testpersonen upplevde att
uppgifterna var att utföra. Eftersom Arvola (2014) skriver om att alla intervjufrågor bör
vara öppna och icke-ledande, som gör att det blir enklare för testpersonen att veta sin
egen upplevelse, baseras frågorna i den här studien i det. Palmer har använt sig av
frågor som ” är den här webbsidan enkel att hantera, är webbsidan lättillgänglig,
underlättar webbsidans layout hanteringen av webbsidan och är åtkomst till sökt
information tillräckligt snabb” (Palmer 2002, s.165). Enkäten baseras på frågor från
Palmers frågeställningar. Enligt Palmers studie ska användaren ge ett tal mellan 1 till 7,
där 1 är lite och 7 är mycket, som även förekommer i denna studie men med talen
mellan 1 och 9 i stället. Laugwitz et al. (2008) skriver att enkätfrågorna bör vara
utformade i syfte att få fram användarens upplevelse spontant och direkt efter att
produkten använts för att erhålla användarens känslor och attityder om produkten.
Studiens enkätfrågor är utformade med tanke på det Laugwitz et al. (2008) skriver,
nämligen användarens känslor och upplevelse om produkten direkt efter att produkten
använts. Enkätfrågorna syftar till att först och främst ta reda på om testpersonernas
upplevelse av menyn när de utför tre uppgifter i webbplatsen för att kunna erhålla en
bild av hur respektive meny fungerar. Frågan om upplevelsen av menyn syftar till att ta
reda på vilka känslor menyn väcker. Med hjälp av kunskap om upplevelsen av menyns
layout blir det förtydligat om vilka känslor en viss utformning av menyn väcker.
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5 Pilotstudie
Pilotstudien gick ut på att en testperson fick besöka fem olika menyer för
undersökningen samt därefter besvara respektive enkät för varje gång en meny besökts.
Syftet med pilotstudien är att ta reda på testpersonens åsikt om de fem olika menyerna
och till frågorna i enkäten. Med tanke på att den här undersökningen vill ta reda på de
äldres attityder till de olika menyerna, är det kanske inte lämpligt att testpersonen
tillhör den yngre generationen, men det duger bra för pilotstudien. Vid besök vid dessa
fem olika menyer ska testpersonen utföra följande tre uppgifter: att besöka bilden och
texten av en röd ros, bilden och texten av en Laura Fygi tulpan och en kontaktsida. Syftet
med uppgifterna är att testpersonen ska erhålla en tydlig upplevelse om menyn med
hjälp av besök i två olika menyalternativ i undermenyn och ett tredje menyalternativ i
huvudmenyn. Att endast dessa tre uppgifter utförs innebär att det är tillräckligt för att
erhålla en bild av hur menyn fungerar. Därefter ska testpersonen fylla i en enkät för
varje meny, som baseras på likert-skalor med intervall mellan värden 1 och 9 (Figur 22).
Testpersonen i pilotstudien har en datorvana som motsvarar värdet 9 på likert-skalan.
Pilotstudien har utförts med en laptop. Pilotundersökningen visar att Meny 1 har högst
poäng och Meny 2 har näst flest poäng, vilket betyder att Meny 1 är populärast och Meny
2 hamnar på plats nummer två (Figur 21). Testpersonens återkoppling visar att Meny 1
uppskattas för att undermenyerna visas när pilen svävas över menyn, för att menyerna
är på rad längst upp eftersom det blir enkelt att hitta och för att det ser rent ut.
Dessutom uppskattar testpersonen att det som pilen hålls över markeras, vilket ger bra
respons till användaren om att sidan svarar på användarens handlingar. Nackdelen med
Meny 2 enligt testpersonen är att mycket yta av skärmen tas upp av menyn.

Resultatdiagram enligt pilotstudien
10
9
8

Hur var uppgifterna att lösa?

Intervall

7
Menyn upplevdes som?

6
5

Menyns hastighet med att visa
sökt information?

4
3

Upplevelsen av layout i menyn?

2
1

Framtida bruk av menyn?

0
Meny 1

Meny 2

Meny 3
Menyer

Meny 4

Meny 5

Figur 21. Visar resultatet från pilottestet med ett diagram.
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Figur 21 visar resultatdiagrammet enligt pilotundersökningen. Diagrammet visar att
uppgifterna gick enklast att lösa med Meny 1 och 2. Meny 1 upplevdes som mest
tillfredställande, följt av Meny 2. Menyernas hastighet fick samma betyg för alla menyer.
Upplevelsen av layout visade sig vara bäst för Meny 1, följt av Meny 3. Meny 1 fick högst
poäng för framtida bruk och Meny 2 hamnade på andra plats.
Testpersonens återkoppling om Meny 3 är att det uppskattas att menyerna är längst upp
på sidan eftersom det blir riktigt snyggt, men den stora undermenyn tar för mycket
plats. Testpersonen påstår att det finns en risk med att användaren blir förvirrad när
hela undermenyn plötsligt dyker upp. Dock tycker testpersonen att Meny 3 skulle kunna
vara användbar för en webbshop, där det blir mycket plats i undermenyn för kunden att
jämföra olika produktalternativ. I överlag påstås Meny 3 vara en riktigt snygg meny men
att det tog lite längre tid att hitta sökt information i jämförelse med Meny 1 och Meny 2.
Meny 4 upplevdes som frustrerande av testpersonen, eftersom undermenyn tappades
lätt om pilen kom utanför menyn. En annan nackdel med menyn är att den tar mycket
plats på skärmen och en utökning av menyn skulle bli ”plottrigt”. Eftersom menyn
tappades ibland, tog uppgiften längre tid att lösa.
Meny 5 påstås vara den svåraste menyn att hantera enligt testpersonen i
pilotundersökningen. Testpersonen tyckte att det var svårt att till en början att förstå
hur menyn fungerar, eftersom undermenyn inte visades vid svävning med pilen över
menyn, som det gör i de andra menyerna. I överlag var det för lite återkoppling till
användaren om att ytan på menyn är klickbar, som resulterade i att uppgiften blev
svårare att lösa. Eftersom menyn fungerar enbart med hjälp av klick resulterade det i att
till slut var det för många menyflikar öppna, vilka måste stängas manuellt med klick,
eftersom det inte går att ha för många flikar öppna samtidigt.
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Figur 22. Bild av enkäten för undersökningen.
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6 Utvärdering
6.1 Datainsamling
Exakt 22 testpersoner har besvarat enkäten under testtillfällen med personlig närvaro.
Under bokade testtillfällen med personlig närvaro använde testpersonerna samma
enhet. De flesta enkäten som besvarades under bokade testtillfällen med personlig
närvaro utgjordes av testpersoner i åldersgruppen 42 - 61 och 62 – 95 år. Alla förutom
tre testpersoner i åldersgruppen 15 - 41 år har besvarat enkäten på distans via länkar.
30 personer besvarade enkäten för menyerna 1 och 2, 32 personer besvarade enkäten
för meny 3, 28 personer besvarade enkäten för meny 4 och 29 personer besvarade
enkäten för meny 5. För att kunna beräkna hur lång tid det tar för respektive testperson
från uppgift 1 till uppgift 3 på respektive meny, har JavaScript använts för att göra en
tidsberäkning i bakgrunden. Tidsinsamlingen har beräknats från första klick på Laura
Fygi tulpan i webbplatsen fram tills klick på Kontakt-sidan i webbplatsen.
6.2 Presentation av undersökning
Undersökningarna vid 22 olika testtillfällen med personlig närvaro utfördes på samma
enhet och i webbläsaren Google Chrome. Enheten som användes vid testtillfällen är HP
Pavilion laptop 14-bf1xx. Resterande har utfört undersökningen och besvarat enkäten
på distans via länkar. Alla testpersoner har utfört tre olika uppgifter på respektive
webbplats:
1. Besök bilden av Laura Fygi Tulpan
2. Besök bilden av en röd ros.
3. Besök sidan för kontaktinformation.

6.3 Resultat

Sekunder

Tid
700
600
500
400
300
200
100
0

Personer
Meny 1

Meny 3

Meny 4

Meny 5

Figur 23. Visar totala antal sekunder det tagit för testpersonerna i tre olika
åldersgrupper att utföra uppgifterna i undersökningen.
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Figur 23 visar att det tar längre tid för åldersgruppen 62 – 95 år att utföra uppgifterna i
undersökningen i jämförelse med åldersgruppen 15 – 41 och 42 – 61 år. Meny 1 tar
längst tid och meny 4 kortast tid för de flesta testpersoner i åldersgruppen 62 – 95 år.

Medelvärde i tid med standardavvikelse
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77,76190476
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28,23809524

25,55

0
-50
-100

Menyer

Figur 24. Visar medelvärdet för tiden i sekunder enligt menyerna 1, 3 ,4 och meny 5.
Figur 24 visar att meny 4 är snabbast i genomsnitt av alla fyra menyer. Meny 1 tar längst
tid i genomsnitt av alla menyer att utföra.

Medelvärde i tid med standardavvikelse för
åldersgruppen 42-61 år
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Figur 25. Visar medelvärdet för tiden i sekunder enligt menyerna 1, 3 ,4 och 5 för
åldersgrupp 42 – 61 år.

24

Figur 25 visar att meny 3 går fortast att genomföra i genomsnitt för åldersgruppen 42 –
61 år. Meny 1 tar längst tid i genomsnitt att utföra för åldersgruppen 42 – 61 år.

Medelvärde i tid med standardavvikelse för
åldersgruppen 62-95 år
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Figur 26. Visar medelvärdet för tiden i sekunder enligt menyerna 1, 3 ,4 och 5 för
åldersgrupp 62 – 95 år.
Figur 26 visar att meny 4 går fortast att genomföra i genomsnitt för åldersgruppen 62 –
95 år. Meny 1 tar längst tid i genomsnitt att utföra för åldersgruppen 62 – 95 år.

Medelvärde på antal fel klick med
standardavvikelse
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Figur 27. Visar medelvärdet på antal fel klick testpersonerna gjort under
undersökningen på meny 1, 3, 4 och 5.
Figur 27 visar att flest antalet felklick i genomsnitt för alla fyra menyer har gjorts på
meny 1, följt av meny 5. Minsta antalet felklick har gjorts på meny 4, följt av meny 3. För
att se tabellen för totala antalet felklick se appendix.
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Resultaten enligt meny 1 för åldersgruppen 15-41
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Figur 28. Visar resultaten enligt enkäten om meny 1 i åldersgruppen 15 - 41 år.
Figur 28 visar att i åldersgruppen 15 – 41 år har meny 1 fått en del höga värden. Frågan
om framtida bruk av menyn har i överlag fått låga värden medan frågan om
datoranvändning, lösning av uppgifter, menyns layout och upplevelsen av menyn har
fått högre poäng.

Resultat enligt meny 1 för åldersgrupp 42-61
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Figur 29. Visar resultaten från enkäten om meny 1 i åldersgruppen 42 - 61 år.
Figur 29 visar att alla frågor om meny 1 har fått höga värden i åldersgruppen 41 – 61 år
förutom frågan om framtida bruk av menyn, som har fått lite lägre värden i jämförelse
med de andra frågorna.
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Resultat enligt meny 1 i åldersgrupp 62-95
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Figur 30. Visar resultatet enligt enkäten om meny 1 i åldersgruppen 62 - 95 år.
Figur 30 visar att åldersgruppen 61 – 95 år har i genomsnitt givit lägre värden till
frågorna om meny 1 i jämförelse med de övriga åldersgrupperna. Frågorna om
datorvana och framtida bruk av menyn har givits i genomsnitt låga värden. För att se
tabellen enligt meny 1 se appendix. Tabellen och diagrammen enligt meny 2 visas i
appendix.
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Resultat enligt meny 3 för åldersgrupp 15-41
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Figur 31. Visar resultaten enligt enkäten för meny 3 i åldersgruppen 15 - 41 år.
Figur 31 visar att åldersgruppen 15 – 41 år värderar meny 3 lägre i jämförelse med
meny 1. Frågan om framtida bruk av meny 3 ges låga värden i genomsnitt och även
frågorna om upplevelse av menyn och upplevelsen av layout av menyn värderas lågt.
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Resultat enligt meny 3 för åldersgrupp 42-61
10

Intervall

8
6
4
2
0
42-61

42-61

42-61

42-61

42-61

42-61

42-61

42-61

42-61

Personer
Hur var uppgifterna att lösa?

Menyn upplevdes som?

Menyns hastighet med att visa sökt information?

Upplevelsen av layout i menyn?

Framtida bruk av menyn?

Figur 32. Visar resultaten enligt enkäten för meny 3 i åldersgruppen 42 - 61 år.
Figur 32 visar att frågorna om hur uppgifterna var att lösa, upplevelsen av meny 3 och
upplevelsen av layout i meny 3 värderas i genomsnitt högt enligt åldersgrupp 42 – 61 år.

Resultat enligt meny 3 för åldersgrupp 62-95
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Figur 33. Visar resultaten enligt enkäten för meny 3 i åldersgruppen 62 - 95 år.
Figur 39 visar att alla frågor för meny 3 värderas högt över medel av alla testpersoner i
åldersgrupp 61 – 95 år förutom en testperson. Frågan om framtida bruk av meny 3
värderas sämre av åldersgruppen. Tabell enligt meny 3 visas i appendix.
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Resultat enligt meny 4 i åldersgrupperna 15-41 och
42-61
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Figur 34. Visar resultaten enligt enkäten för meny 4 i åldersgruppen 15 – 41 och 42 - 61
år.
Figur 34 visar att meny 4 värderas högre i genomsnitt av åldersgrupp 42 – 61 år i
jämförelse med åldersgrupp 15 – 41 år. Meny 4 värderas som en av de bättre menyerna
av åldersgruppen 42 – 61 år och som en av de sämsta av åldersgruppen 15 – 41 år.

Resultat enligt meny 4 i åldersgrupp 62-95
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Figur 35. Visar resultaten enligt enkäten för meny 4 i åldersgruppen 62 - 95 år.

29

62-95

Figur 35 visar att åldersgruppen 62 – 95 år har värderat meny 4 över genomsnittet.
Frågan om upplevelsen av layout enligt meny 4 värderas maximalt av minst hälften av
testpersonerna i åldersgruppen. Tabell enligt meny 4 visas i appendix.

Intervall

Resultat enligt meny 5 i åldersgrupperna 15-41 och 4261
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Figur 36. Visar resultaten enligt enkäten för meny 5 i åldersgruppen 15 – 41 och 42 - 61
år.
Figur 36 visar en tydlig skillnad i svaren på frågorna om meny 5 mellan åldersgrupperna
15 – 41 och 42 – 61 år. Många har upplevt meny 5 som en av de sämsta menyerna av den
yngsta åldersgruppen och många har upplevt meny 5 som en av de bästa.

Resultat enligt meny 5 i åldersgrupp 62-95
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Figur 37. Visar resultaten enligt enkäten för meny 5 i åldersgruppen 62 - 95 år.
Figur 37 visar att meny 5 hamnar högt över medel i värderingen enligt åldersgruppen
62 – 95 år. Meny 5 värderas högt gällande layout och upplevelse. Tabell enligt meny 5
visas i appendix.
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7 Analys
De äldsta testpersonernas fler felklick påverkar förmodligen resultatet beträffande tid
och upplevelsen av menyn. Medelvärdet och standardavvikelsen för tiden det tar för
olika åldersgrupper att utföra uppgifterna i undersökningen visade att resultatet mellan
olika testpersoner i den äldsta åldersgruppen skiljer sig betydligt. Den stora skillnaden
beror med viss sannolikhet på skillnaden i datorvana och åldersrelaterade åkommor,
eftersom datoranvändning sker i mindre omfattning enligt den äldsta åldersgruppen och
med stor variation i gruppen (se appendix).
Undersökningen visar att åldersgruppen 15 – 41 år föredrar meny 1 mest av alla menyer
i undersökningen. Anledningen till det kan vara att meny 1 används mycket på dagens
webbplatser, som gör att datorvana människor vänjer sig vid den. Eftersom
åldersgrupperna 15 – 41 och 42 – 61 år har hög datorvana i genomsnitt, kan det
innebära att de har tillbringat en hel del tid på webben. Detta kan påverka upplevelsen
av menyerna till fördel för meny 1 eftersom den har dominerat webben under lång tid.
Åldersgruppen 15 – 41 år föredrar meny 2 i andra hand och därefter meny 3.
Undersökningsresultaten visar övervägande att åldersgruppen 15 – 41 år har i
jämförelse med de andra åldersgrupperna givit lägre betyg till samtliga menyer. Det kan
finnas flera förklaringar till den yngsta åldersgruppens betyg.
Meny 4 har visat sig vara snabbast i genomsnitt av alla fyra menyer. Detta kan bero på
utformningen av menyn som har en stor undermeny och på grund av storleken är det
mindre chans att klicka utanför menyn. Åldersgruppen 42 – 61 år ger högst betyg till
meny 1, även i detta fallet kan anledningen till att meny 1 har högst betyg vara att den
blir traditionell på grund av att den används mycket. Testpersoner påstod vid
testtillfällen i åldersgruppen 42 – 61 år att ”meny 1 ger bäst överblick och är mest
självförklarande. Det är en meny som man är mest van vid.” I andra hand föredrogs
meny 2 av åldersgruppen 42 – 61. Den äldsta åldersgruppen föredrog mest meny 3, i
andra hand meny 4 och i tredje hand meny 5. Meny 3 kan på grund av den stora
undermenyn underlätta för äldre med sämre syn och sämre motorik eftersom den stora
undermenyn kan observeras mer tydligt på grund av sin storlek. Fyra testpersoner
uttryckte att de har synproblem till viss grad och detta i kombination med bristande
datorvana gör att det kan påverka resultatet. Testpersoner uttryckte vid testtillfället om
meny 3 att meny 3 är enklast att använda eftersom den är enklare att använda på grund
av mer ordning i menyn. Åsikterna om meny 3 är olika eftersom vissa testpersoner
tyckte att meny 3 har för mycket information på en gång och på grund av att den inte är
lika bekant som de andra menyerna. Upplevelsen om meny 5 är också olika bland
testpersonerna. Vissa tyckte att meny 5 är bäst på grund av att allt är på plats, att allt
hittas tydligare, att klickfunktionen finns och för att den var mest synlig tack vare mer
kontroll över menyn. En del tyckte däremot att meny 5 är sämst eftersom den tar längst
tid, att det behövs ett klick på alla alternativ, att den är lite otydlig och för att ytan för
själva klicket blir mindre i jämförelse med meny 3.
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8 Diskussion
Hypotesen om att en stor undermeny i en horisontell meny förkortar söktiden stämmer
bra enligt resultatet. Enligt Kandari och Jain (2015) är navigeringstiden beroende av hur
menyn ser ut på webbplatsen och påståendet är också i överensstämmelse med
resultatet. Att de äldre föredrar meny 3 är troligtvis på grund av den stora undermenyn
med tanke på storleken av undermenyn. Det är enklare att pricka rätt på en stor
undermeny i jämförelse med en liten och resultaten bekräftar detta eftersom antalet
felklick gjordes mest på meny 1 och minst på meny 4 följt av meny 3. Enligt Etcheverry
et al. (2012) har de äldre svårare att hitta navigationslänkar rent grafiskt och resultatet
kan vara ett ytterligare bevis på det. Enligt Potts (2007) bör menyobjekten på
webbsidan vara stora i omfång för att underlätta åtkomsten och resultatet kan ge ännu
mer bekräftelse på detta. Samtliga åldersgrupper ger meny 3 högre betyg i jämförelse
med meny 4 men enligt den genomsnittliga tidmätningen är meny 4 snabbare än meny
3. Detta visar kanske att snabbhet har kanske inte betydelse för den totala grafiska
upplevelsen. Visserligen är hastigheten dem emellan marginell. Horisontell navigering
uppskattas mest av testpersonerna visar resultatet och stämmer bra enligt Santos et al.
(2011) studie om att de horisontella menyerna på toppen av sidan föredras av de flesta
användare. Både meny 1 och meny 3 som uppskattas mest enligt resultatet har också en
horisontell navigering. Det kan diskuteras om varför den horisontella navigeringen är
populärast. En anledning till det kan vara att många känner igen horisontell navigering.
Att den horisontella topp-navigeringen är populärast kan ge tyngd åt Arvolas (2014)
teori om att viktiga saker bör placeras högt upp på webbsidan. Fastän den horisontella
navigeringen har visat sig vara mest populär föredrar den äldsta gruppen meny 4 mer i
jämförelse med meny 1. Den stora undermenyn kan vara en förklaring till det men även
det att uppgifterna gick enklare att göra för varje gång dvs. när testpersonen kommit
fram till meny 4, kändes uppgiften redan mer bekant.
Resultatet från undersökningen är relativt osäkert med tanke på att antalet testpersoner
som besvarade enkäten är olika i antal för samtliga menyer. 30 personer besvarade
enkäten för menyerna 1 och 2, 32 personer besvarade enkäten för meny 3, 28 personer
besvarade enkäten för meny 4 och 29 personer besvarade enkäten för meny 5. Att
enbart de äldre åldersgrupperna testades med tidtagning i bakgrunden på grund av att
skripten som mäter tid avlästes endast från den enhet som testerna utfördes på, ger
mindre trovärdighet till testningen. Eftersom vissa testpersoner utförde
undersökningen via länkar på distans kan tydligheten minskas av resultatet på grund av
distans och en annan enhet. Eftersom skriptet för tidtagning i meny 2 inte fungerade
korrekt blir resultatet vagare. Hänsyn bör även tagas angående att även för den mest
otränade användaren gick testet att utföra enklare för varje gång. Detta kan göra att
meny 1 hamnar i en sämre position vid utvärderingen.
Samtliga testpersoner i det här arbetet informerades skriftligt och testpersoner som
utförde testet vid personlig närvaro informerades även muntlig om syftet med den här
forskningen, metoder som kommer att användas, följder av forskningen, vem som är
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huvudman, att deltagande i forskningen är frivilligt och att forskningspersonerna kan
närsomhelst avbryta sin medverkan, allt enligt Wohlin et al. (2012). För att ta hänsyn
till rekommendationer enligt Wohlin et al. (2012), kommer all källkod som gjorts i det
här arbetet att vara tillgänglig i Github för att möjliggöra återupprepning av studien.
Denna undersökning bidrar till samhällsnytta med hjälp av att det är nyttigt att veta hur
menyernas utformning bör se ut och att institutioner som har en stor bredd på
användare gällande framför allt ålder kan ha nytta av den här undersökningen. Denna
undersökning bekräftar betydelsen av särskilt hänsynstagande till den äldre
befolkningen när menyer utformas enligt ovan.

8.1 Slutsats
Meny 3 med sin utformning verkar lämpa sig bäst för åldersgruppen 62 – 95 år som
innebär att framtida webbplatser kan utföras med tanke på detta. Den horisontella
navigeringen kan prioriteras med tanke på att den föredras mest av alla åldersgrupper.
Det är en tydlig skillnad på de olika åldersgrupperna gällande upplevelsen av menyer.
De yngre åldersgrupperna föredrog meny 1 vilket den äldsta åldersgruppen bedömde
som en av de svårare menyerna. Att meny 3 som uppskattas mest av de äldsta inte fick
höga betyg bland de yngsta kan betyda att meny 3 med sin stora undermeny tar för
mycket plats på skärmen enligt de yngre. Sannolikt är att både datorvana och
åldersrelaterade förändringar är av betydelse för slutresultatet. Datoranvändningen är
betydligt högre i åldersgruppen 15 – 41 och 42 – 61 år i jämförelse med den äldsta
åldersgruppen. Bortsett från tidigare påpekade iakttagelser återstår att få en förklaring
till varför den yngsta åldersgruppen ger i överlag sämre betyg till samtliga menyer.

8.2 Framtida arbete
I framtiden skulle det vara intressant att undersöka om vilka menyer som lämpar sig
bäst vid mobilanvändning. Det skulle också vara intressant att göra en liknande
undersökning för tablets eftersom den äldre befolkningen kan gynnas av tablets på
grund av att tablets kan vara enklare att hantera på grund av en större yta. Eftersom
meny 5 uppskattades av många på grund av klickfunktionen i menyn skulle en
undersökning med tablets komma till sin rätt. Tablets kan visserligen också vara
populära bland både yngre och äldre användare och en undersökning med tablets skulle
gynna alla.
Med tanke på att allt fler äldre erhåller datorvana i framtiden, skulle en framtida
undersökning angående menydesign relaterat enbart till funktionshinder gynna flera
användare.
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Appendix
Medelvärde för antal rätt klick med
standardavvikelse

Antal rätt klick

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

Menyer
Figur 38. Visar medelvärdet på antal rätt klick testpersonerna gjort under
undersökningen på meny 1, 3, 4 och 5.

Figur 39. Visar antalet felklick på meny 1,3,4 och på meny 5 för testpersoner i olika
åldersgrupper.
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Figur 40. Tabell som visar resultatet enligt enkäten om meny 1 med medelvärde och
standardavvikelse.

Figur 41. Tabell som visar resultaten enligt enkäten om meny 2 med medelvärde och
standardavvikelse.
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Intervall

Resultaten enligt meny 2 i åldersgrupp 15-41.
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15-41

15-41

15-41

15-41

15-41

15-41

15-41

15-41

Personer
Hur var uppgifterna att lösa?

Menyn upplevdes som?

Menyns hastighet med att visa sökt information?

Upplevelsen av layout i menyn?

Framtida bruk av menyn?

Figur 42. Visar resultatet från enkätundersökningen för meny 2 i åldersgruppen 15 - 41
år.

Intervall

Resultaten enligt meny 2 i åldersgrupp 42-61.
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Personer
Hur var uppgifterna att lösa?
Menyn upplevdes som?
Menyns hastighet med att visa sökt information?
Upplevelsen av layout i menyn?
Framtida bruk av menyn?

Figur 43. Visar resultatet enligt enkäten för meny 2 i åldersgruppen 42 - 61 år.
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Resultaten enligt meny 2 i åldersgrupp 62-95.
10

Intervall

8
6
4
2
0
62-95

62-95

62-95

62-95

62-95

62-95

62-95
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62-95

Personer
Hur var uppgifterna att lösa?
Menyn upplevdes som?
Menyns hastighet med att visa sökt information?
Upplevelsen av layout i menyn?
Framtida bruk av menyn?

Figur 44. Visar resultaten enligt enkäten för meny 2 i åldersgruppen 62 - 95 år.

Figur 45. Tabell som visar resultaten enligt enkäten för meny 3.
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Figur 46. Tabell för resultaten enligt enkäten för meny 4.

Figur 47. Tabell för resultaten enligt enkäten för meny 5.
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