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Abstract 
Användbarhet är viktigt både på webben och i intranät. Om användare stöter på problem på 

en webbplats så uppsöker de en annan webbplats. Om anställda stöter på problem i ett 

intranät minskas produktiviteten och användarupplevelsen. Navigation är ett centralt problem 

inom webbdesign allt eftersom webbplatsen växer framkommer problem med hur man 

förflyttar sig på webbplatsen. Olika menytyper och menylayouter påverkar användarens 

förmåga att förstå webbplatsens struktur och hur man navigerar på den.  

 

Menytyperna som undersöks i uppsatsen är vertikala, horisontella och hamburgermenyer (en 

ikon som öppnar en vertikal meny). Jämförelsen av de tre menytyperna skedde med hjälp av 

metoderna användbarhetstest och kvalitativa intervjuer. Sex testpersoner från fallföretaget 

Stamford AB deltog i testerna. I användbarhetstestet utvärderas tre prototyper, en för varje 

menytyp som undersöktes. Efter varje testsession genomfördes en kvalitativ intervju där 

varje testperson fick svara på frågor angående menyerna i prototyperna och hur de upplevde 

dem. 

 

Resultatet visar att hamburgermenyn är prestationsmässigt mest effektiv att använda, trots 

att det var den typ av meny som upplevdes svårast att använda av majoriteten av 

testpersonerna. Den horisontella menyn upplevdes enklast att använda av fyra av de sex 

testpersonerna. 

 

Nyckelord: Användbarhet, användbarhetstest, menylayouter, prototyper 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Rubin och Chisnell (2008, s. 4) sammanfattar vad som gör något användbart: ”In large part, 

what makes something usable is the absence of frustration in using it”. När en produkt eller 

tjänst är användbar kan användaren göra vad hen vill på det sätt som hen förväntar sig 

kunna göra det, utan hinder, tveksamhet eller frågor.  

 

Nielsen (2012a) beskriver att användbarhet är en nödvändig förutsättning för överlevnad på 

webben eftersom användaren lämnar en webbplats när den stöter på problem. ”There are 

plenty of other websites available; leaving is the first line of defense when users encounter a 

difficulty.” 

 

Nielsen (2012a) förklarar att för intranät handlar användbarhet om de anställdas 

produktivitet. Onödig tid i intranätet är bortslösade pengar eftersom lön betalas ut till 

anställda som inte kan utföra sitt arbete. ”Usability is a matter of the measured user 

experience—that is, the time it takes an average employee to perform a task” (Nielsen 

2012b). Nielsen menar att anledningen till att intranät har sämre användbarhet är för att 

problemen systemet ska lösa har blivit dramatiskt mer komplexa. Moderna system har 

många fler funktioner än tidiga intranät. Allt eftersom funktionerna ökar så blir kraven för 

navigationen mycket striktare. 

 

Benyon (2014, s. 90) förklarar att navigation är ett centralt problem inom webbdesign. Allt 

eftersom en webbplats växer framkommer problem med hur man förflyttar sig på 

webbplatsen. Vidare förklarar Benyon att designers måste skapa stöd som hjälper 

användare att förstå webbplatsens struktur och innehåll samt hur man navigerar till en 

särskild del av webbplatsen.  

 

Jag och Malmborg (2018) fick i uppdrag av Stamford AB att uppdatera deras 

webbapplikation Stamford Office, som är intranätet som används på företaget. 

Webbapplikationen skapades år 2001 och är i behov av en grafisk uppdatering. Tanken med 

uppdateringen är att den nya versionen ska användas av Stamfords systerföretag inom 

AddNode Group AB. 

 

Webbapplikationen används dagligen av företagets anställda som ett verktyg för tid- och 

projektuppföljning. Funktionaliteten som finns i webbapplikationen berör bl.a. 

projektredovisning, tidredovisning, fakturering och interna uppgifter.  

 

Eftersom webbapplikationen kretsar kring menyn valde jag att lägga fokus på att göra menyn 

mer användbar. Av denna anledning ville jag undersöka vilken typ av meny som är mest 

användbar, både prestationsmässigt och upplevelsemässigt. Webbapplikationen används 

främst i desktop-miljö och jag har därför valt att inte undersöka användbarheten för menyer i 

mobila enheter.  
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I uppsatsen undersöks tre menytyper (se Figur 1). En vertikal meny byggs på höjden och 

placeras oftast i skärmens vänsterkant. En horisontell meny byggs på bredden och placeras 

oftast högst upp på skärmen. En hamburgermeny döljer menyn med en ikon och när ikonen 

klickas visas den dolda vertikala menyn. 

 
Figur 1: Vertikal meny, horisontell meny och hamburgermeny.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att ta fram en rekommendation för den typ av meny 

fallföretaget ska använda i sin webbapplikation baserat på vilken som har högst 

användbarhet av vertikala, horisontella och hamburgermenyer i desktop-miljö. 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen för undersökningen är anställda på Stamford AB. Undersökningen kan även 

användas som en teoretisk grund vid utvecklande av menyer i liknande system.  

1.4 Undersökningsfrågor 

Undersökningsfrågorna riktar sig mot en webbapplikation i desktop-miljö och menyerna som 

undersöks är vertikal, horisontell och hamburgermeny. 

 

 Vilken typ av meny är prestationsmässigt mest användbar? 

 Vilken typ av meny upplevs mest användbar? 

1.5 Fallföretag 

IT-företaget Stamford AB arbetar med att ta fram affärssystem åt externa företag som t.ex. 

Coop och Beijer. Företaget har omkring 60 anställda och har kontor i Karlstad och 

Stockholm.  
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1.6 Metodval  

Metodutformningen beskrivs i detalj i kapitel 3. För att utvärdera användbarheten i de tre 

menytyperna måste begreppet “användbarhet” definieras och översättas till en analysmodell. 

Analysmodellen används sedan för att ta fram intervjufrågor och analysera resultatet av 

användbarhetstestet och intervjuerna.  

 

Undersökningen baseras på litteraturstudier samt användbarhetstest och intervjuer med 

nyckelpersoner från fallföretaget. I användbarhetstestet utvärderas tre prototyper som tagits 

fram, en för varje typ av meny som undersöks.  

1.7 Avgränsning 

Examensarbetet berör endast användbarhet för de olika menytyperna och utvärderar inte det 

grafiska utseendet i prototyperna. Prototyperna testar både menyer och olika knappar för att 

kombinera testningen med ett parallellt examensarbete på Stamford AB av Malmborg (2018). 

Denna uppsats berör och analyserar endast de frågor och tider som är relevanta för 

undersökningen. Malmborg presenterar resultatet för sitt experiment kring användbarhet och 

läsbarhet för knappar. 

1.8 Etiska överväganden 

Testpersonerna kommer att vara anonyma och ingen annan än intervjuare och observatör 

kommer att veta vem som har svarat vad. Innan testsessionen startar måste testpersonen 

skriva under en medgivandeblankett där hen godkänner att testsessionen spelas in och att 

testresultatet får användas anonymt i uppsatsen (se Bilaga I). Medgivandeblanketten 

baseras på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och tar hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

innebär kortfattat att testpersonerna har informerats om syftet med testet, att de när som 

helst får avbryta testet, att samtliga uppgifter är anonyma och att insamlade uppgifter endast 

används till uppsatsens ändamål. 
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2 Menyer och användbarhet  

2.1 Menytyper 

2.1.1 Vertikal meny 

En vertikal meny är utformad som en lista och visar vid interaktion undermenyn (se Figur 2). 

Fördelen med en vertikal meny är enligt Eccher (2015, s. 72) att den lätt kan byggas på med 

fler menyval eftersom användaren kan scrolla ner för att se fler alternativ. Nackdelen med en 

vertikal meny är att den lämnar mindre plats för sidans innehåll.  

 

 
Figur 2: Vertikal meny 

2.1.2 Horisontell meny 

I en horisontell meny placeras menyvalen i en horisontell linje och visar vid interaktion 

undermenyn (se Figur 3). Eccher (2015, s. 72) menar att fördelarna med en horisontell meny 

är att man kan utnyttja hela skärmens bredd. Denna meny används med fördel i 

applikationer som visar mycket information i kolumner. En nackdel med den horisontella 

menyn är att det finns begränsat med utrymme för menyn. När menyn fyller sidans bredd 

måste man lägga till en ny menyrad som gör sidan mindre användbar. En annan nackdel är 

att en horisontell meny som designats för en specifik upplösning förlorar pixlar på en mindre 

skärm.  

 

 
Figur 3: Horisontell meny 
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2.1.3 Hamburgermeny  

En hamburgermeny består av en ikon som vid interaktion visar en vertikal meny (se Figur 4).  

En studie gjord av Pernice och Budiu (2016) visar att dold navigation som en 

hamburgermeny inte bör användas för användargränssnitt i desktop-miljö. Istället 

rekommenderas att visa menyrubriker högst upp på sidan eller längst med vänsterkanten.  

 

För mobila enheter rekommenderas en hamburgermeny om menyn består av max fyra 

menyrubriker. Om menyn har över fyra menyrubriker bör man dölja några av dessa, trots att 

det påverkar användbarheten negativt. Pernice och Budiu menar att det är en värd 

kompromiss eftersom användbarheten för en expanderbar meny är bättre än något av 

alternativen. 

 

 
Figur 4: Hamburgermeny 

2.2 Menylayouter 

Shneiderman och Plaisant (2005, s. 269) menar att målet för menydesigners är att skapa en 

meny som är vettig, övergripande, minnesvärd med en lämplig organisering för användarens 

uppgifter. Menykategorierna bör vara övergripande och tydliga så att användaren känner sig 

säker på sitt val. En meningsfull gruppering och ordning av menyalternativ, beskrivande 

menyrubriker och menyalternativ samt en lämplig layoutdesign kan leda till lättlärda menyer 

med ökad urvalshastighet (Sneiderman & Plaisant 2005, s. 286).  

2.2.1 Organiseringsstrukturer 

Benyon (2014, s. 323) beskriver tre organiseringsstrukturer för menyer: nätverk, hierarki och 

sekvens. En meny kan ha en djup struktur med ett fåtal huvudkategorier som delas i många 

underkategorier, eller en grund och bred struktur med fler huvudkategorier och ett fåtal 
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underkategorier. Som en regel bör en kategori innehålla sex till åtta menyalternativ, men 

detta påverkas av innehållet och hur det naturligt kategoriseras av användare. 

 

En hierarkistruktur (även kallad trädstruktur) har en menyrubrik högst upp som grenar ut sig 

till flera underrubriker (se Figur 5). Underrubrikerna kan själva ha flera underrubriker. Preece 

et al. (1994, s. 274) beskriver att en hierarkistruktur är bra för menyer med fler 

menyalternativ än vad som får plats på skärmen. Benyon menar att problemet med 

hierarkistrukturer är att det alltid finns ett menyalternativ som passar in under flera kategorier. 

När ett menyalternativ läggs under flera kategorier bildas en nätverksstruktur (se Figur 6). En 

nätverksstruktur ger en mer naturlig struktur men kan vara svår för användare att förstå 

eftersom användaren hoppar omkring i strukturen och inte får en klar bild av hur menyn är 

uppbyggd.  

 
Figur 5: Hierarkistruktur. Baserad på Benyon (2014, s. 324). 

 

 
Figur 6: Nätverksstruktur. Baserad på Benyon (2014, s. 324). 

 
Ett annat sätt att organisera menyer på är en sekvensstruktur (se Figur 7). Sekvensstrukturer 

är optimala för steg-för-steg-processer som att köpa en produkt eller att fylla i en rad frågor.  

 

 
Figur 7: Sekvensstruktur. Baserad på Benyon (2014, s. 324). 

2.2.2 Djup vs. bredd 

Shneiderman och Plaisant (2005, s. 283) tar upp diskussionen kring djup och bredd i 

menyhierarkier. ”The depth, or number of levels, of a menu tree depends in part on the 

breadth, or number of items per level. If more items are put into the main menu, then the tree 
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spreads out and has fewer levels.” Shneiderman och Plaisant nämner tidigare studier som 

undersökt kompromissen mellan djup och bredd i menyer, där resultatet visar att bredd är att 

föredra över djup. Designers bör begränsa menyhierarkier till två eller tre nivåer eftersom ett 

djup på fyra till fem nivåer leder till att användare tappar bort sig och blir desorienterade.  

 

Shneiderman och Plaisant förklarar vidare att en expanderande meny inte visar den 

hierarkiska strukturen utan döljer menyalternativ tills en kategori är vald. De refererar till en 

studie som visar att expanderande menyer är acceptabla för grunda menyhierarkier och bör 

undvikas vid djupare hierarkier med mer än två eller tre nivåer.  

 

Krug (2014, s. 73) diskuterar djupet på menyer och tar upp flera anledningar till att det är 

svårt att designa god navigation på flera nivåer. En anledning är att det finns begränsat med 

plats på webbplatsen och att man måste klämma in flera element. En annan anledning är att 

designers inte har nog med tid för att lista ut de första två nivåerna. En tredje anledning är att 

det inte kan vara så viktigt, ”After all, how important can it be? It’s not primary. It’s not even 

secondary” (Krug 2014, s. 73). När användare har tagit sig så långt in på webbplatsen 

kommer de att förstå hur det fungerar. Den sista anledningen är att det är problematiskt att 

skapa exempelinnehåll och hierarkiexempel för de lägre nivåerna i hierarkistrukturen. Krug 

menar att detta beror på att personen ansvarig för innehållet inte har tänkt igenom det så 

långt. 

2.2.3 Organisering och sortering av menyalternativ 

Shneiderman och Plaisant (2005, s. 269) beskriver att det är viktigt att använda sig av en 

meningsfull organisering av menyalternativen och refererar till en studie av Liebelt et.al 

(1982). Med meningsfull organisering menas att menyalternativen sorteras i tydliga och 

självförklarande kategorier istället för att sortera menyalternativen i t.ex. alfabetisk ordning. 

Studien visar att antalet fel halverades och den tid det tog för en användare från att den 

presenteras för en meny till att den klickar på ett menyalternativ reducerades när 

meningsfulla kategorier användes. 

 

Ytterligare ett sätt att organisera menyalternativ på är att låta användaren själv välja ut en 

favoritmeny. Shneiderman och Plaisant (2005, s. 289) framför att en sortering av de mest 

använda menyalternativen leder till snabbare tider för de översta menyalternativen, men gör 

sorteringen av resterande menyval förvirrande. En kompromiss kan vara att lägga de tre eller 

fyra av de mest använda menyalternativen högst upp och sortera resterande menyalternativ i 

alfabetisk ordning.  

 

Shneiderman och Plaisant (2005, s. 287) förklarar fyra olika sätt att sortera menyalternativ i 

menyer, här översatta till svenska: 

 Alfabetisk ordning 

 Gruppering av relaterade menyalternativ (med tomma rader eller avgränsningslinje 

mellan grupperna) 

 Mest använda menyalternativen först 

 Mest viktiga menyalternativen först (Kan vara svårt att fastställa och kan variera 

mellan användare)  
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Enligt usability.gov (u.å.) är card sorting en metod som kan användas för att hjälpa designa 

eller utvärdera informationsarkitekturen på en webbplats. ”In a card sorting session, 

participants organize topics into categories that make sense to them and they may also help 

you label these groups. To conduct a card sort, you can use actual cards, pieces of paper, or 

one of several online card-sorting software tools” (usability.gov). Det finns två typer av card 

sort: open card sort och closed card sort.  

 

Usability.gov förklarar skillnaderna mellan open card sort och closed card sort: Open card 

sort innebär att testpersoner får organisera ämnen från innehåll på en webbsida i kategorier 

som är logiska för dem och sedan namnge grupperna de skapat med ett namn som de 

tycker beskriver innehållet. Open card sort används när man vill veta hur användare 

grupperar innehåll och vilka termer och etiketter de ger varje kategori. Closed card sort 

innebär att testpersonerna får sortera ämnen i fördefinierade kategorier vilket används när 

man har färdiga kategorier och vill veta hur användarna sorterar innehållet i dessa 

kategorier. 

2.2.4 Formulering av menyalternativ 

Shneiderman och Plaisant (2005, s. 291) tar upp fyra riktlinjer för att formulera 

menyalternativ: 

 “Use familiar and consistent terminology. Carefully select terminology that is familiar 

to the designated user community and keep a list of these terms to facilitate 

consistent use.”  

 “Ensure that items are distinct from one another. Each item should be distinguished 

clearly from other items. For example, “Slow tours of the countryside,” “Journeys with 

visits to parks,” and Leisurely voyages” are less distinctive than are “Bike tours,” Train 

tours to national parks,” and “Cruise-ship tours.”” 

 “Use consistent and concise phrasing. Review the collection of items to ensure 

consistency and conciseness. Users are likely to feel more comfortable and to be 

more successful with “Animal,” “Vegetable,” and “Mineral” than with “Information 

about animals,” “Vegetable choices you can make,” and “Viewing mineral 

categories.”” 

 “Bring the keyword to the fore. Try to write menu items such that the first word aids 

the user in recognizing and discriminating between items—use “Size of type” instead 

of “Set the type size.” Then, if the first word indicates that this item is not relevant, 

users can begin scanning for the next item.”   

 

Sammanfattningsvis bör man formulera menyalternativ genom att använda familjär och 

konsekvent terminologi, se till att det är tydlig skillnad mellan objekt i menyn, använda 

konsekvent och kortfattad formulering samt att lägga sökordet först i namnet.  

2.2.5 Indikering av menyval 

Krug (2014, s. 77) beskriver hur man kan undvika att användaren tappar bort sig genom att 

indikera vart användaren befinner sig i menyn:  
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”One of the ways navigation can counteract the Web’s inherent “lost in space” 

feeling is by showing me where I am in the scheme of things, the same way that a 

“You are here” indicator does on the map in a shopping mall—or a National Park. 

On the Web, this is accomplished by highlighting my current location in whatever 

navigation bars, lists, or menus appear on the page.” (Krug 2014, s. 77) 

2.2.6 Användning av animationer 

Harley (2014) förklarar att animationer och interaktivitet på webbplatser oftast används för att 

förbättra användarupplevelsen på något av följande tre sätt: 

 “Draw attention to and explain changes on the page: Changes in the state of an 

element, revealing and hiding of content, or shifts to another area of content are all 

common areas for transitional animations.” 

 “Add fun and whimsy: Elements that fade in, change color, or otherwise move are 

thought to delight users and to make a design “pop”. Animations and sound effects 

are especially common on sites geared toward children and teens. (Such ploys often 

distract children; however, because young audiences are less goal-oriented than 

adults, these effects annoy them less and are better tolerated.)” 

 “Appear modern and up to date with new design trends: Use of new technology and 

techniques in web design is not only an exciting exercise for developers, but 

presumably communicates an updated brand that is current and knowledgeable.” 

 

Sammanfattningsvis kan animationer och interaktivitet användas på webbplatser för att 

uppmärksamma och förklara förändringar på webbplatsen, för att göra webbplatsen roligare 

eller för att få den att framstå mer modern och i tiden. 

2.2.7 Kortkommandon 

En teknik för att snabba upp navigeringen i menyer är kortkommandon. Shneiderman och 

Plaisant (2005, s. 273, 294) tar upp att kortkommandon som ”Ctrl-C” för att kopiera är viktiga 

för expertanvändare som kan memorera tangenttryckningar för de menyalternativ som 

används ofta, vilket förkortar interaktionen i menyn. Kortkommandona bör indikeras i menyn 

bredvid menyalternativet så att användare progressivt lär sig nya genvägar i menyn.    

2.3 Användbarhet 

International Organization for Standardizations (ISO) definition av användbarhet är: 

“usability - extent to which a system, product or service can be used by specified 

users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 

specified context of use.” (ISO 2018) 

På svenska översätts satisfaction till ”tillfredsställande”, effectiveness till ”ändamålsenlighet” 

och efficiency till ”effektivitet”. 

 

Benyon (2014, s. 81) menar att ett system med en hög nivå av användbarhet karaktäriseras i 

följande punkter, här översatta till svenska: 
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 Det ska vara effektivt genom att användare kommer att kunna utföra uppgifter med 

en lämplig mängd ansträngning. 

 Det ska vara ändamålsenligt genom att det innehåller lämpliga funktioner och 

information organiserat på ett lämpligt sätt. 

 Det ska vara lätt att lära sig hur man utför handlingar och att komma ihåg hur man 

gör dem efter ett tag. 

 Det ska vara säkert att använda i de olika kontexter där det kommer att användas. 

 Det ska ge stor nytta genom att det gör vad användare vill att det ska göra. 

 

Krug (2014, s. 155) definierar användbarhet som “A person of average (or even below 

average) ability and experience can figure out how to use the thing [i.e., it’s learnable] to 

accomplish something [effective] without it being more trouble than it’s worth [efficient].” Krug 

förklarar uttrycket “Don’t make me think!” vilket innebär att en webbplats ska vara självklar, 

uppenbar och självförklarande. Användaren ska kunna förstå vad webbplatsen är och hur 

hen ska använda den utan att behöva tänka efter.  

 

Krug (2014, s. 33) talar om “Design for scanning, not reading” eftersom användare sällan 

läser all information på en webbsida. Oftast skannar besökaren webbsidan med ögonen efter 

sådant som är viktigt. Det är därför viktigt att ha en tydlig visuell hierarki som hjälper 

besökaren att sortera informationen. 

 

De likheter man kan se mellan Benyons och Krugs definitioner är ett fokus på 

ändamålsenlighet och effektivitet. De skillnader som finns är Benyons betoning på säkerhet. 

Anledningen till dessa skillnader kan antas vara att Benyon fokuserar på användbarhet för 

interaktiva system medan Krug fokuserar på användbarhet för webben. Då fallföretagets 

system är ett webbaserat system är båda dessa definitioner relevanta för undersökningen. 

 

Ett användbart system bör sammanfattningsvis vara effektivt, ändamålsenligt och 

tillfredsställande. Uppgifter i systemet utförs med lämplig mängd ansträngning, systemet 

innehåller lämpliga funktioner, god organisering, är lätt att lära sig, säkert och ger stor nytta 

för användaren.  

2.3.1 Människa-datorinteraktion och PACT 

Benyon (2014, s. 2) menar att målet när man designar interaktiva system är att bygga 

system som är trevliga att använda, är användbara och gör livet lättare för de som använder 

dem. För att uppnå detta mål bör systemet byggas med människan i fokus. Att designa med 

människan i fokus handlar enligt Benyon (2014, s. 12) om att tänka på vad människan vill 

göra istället för vad tekniken kan göra, designa nya sätt att koppla ihop människor, involvera 

människor i designprocessen och att designa för mångfald. Människa-datorinteraktion 

(Human-Computer Interaction (HCI)) handlar om att bygga system utifrån användaren och 

dess centrala fokus har länge varit användbarhet (Benyon 2014, s. 2).   

 

”Human-Computer Interaction (HCI) is about designing computer systems that support 

people so that they can carry out their activities productively and safely” (Preece et al. 1994, 

s. 1). Målet med människa-datorinteraktion (MDI) är att skapa användbara, säkra och 

funktionella system. Preece et al. (1994, s. 15) menar att grundtanken bakom MDI-forskning 

och design är att människorna som använder systemet kommer först. Deras behov, förmågor 
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och preferenser för att utföra olika uppgifter bör ligga till grund för hur systemet utformas och 

implementeras. Människorna ska inte behöva anpassa sig till systemet utan systemet ska 

designas för att matcha deras behov.  

 

PACT är en akronym för ”People who undertake activites in contexts using technologies” och 

är ett ramverk för att designa interaktiva system (Benyon 2014, s. xvi). Benyon (2014, s. 43) 

förklarar att en PACT-analys innebär att designern utforskar omfattningen av alla P 

(människor), A (aktiviteter), C (kontexter) och T (teknologier) möjliga eller sannolika i en 

domän. Dessa identifieras med hjälp av olika tekniker som brainstorming, annan 

envisioneringsteknik eller från att arbeta med människor genom observationer, intervjuer och 

workshops. När alla P, A, C och T identifieras går designern igenom varje del och värderar 

hur de kan påverka designen. PACT-analysen kan användas för att förstå den nuvarande 

situationen, se vart möjliga förbättringar kan göras eller förutse framtida situationer.  

 
Även om undersökningen i uppsatsen är gjord med människan i fokus så är en PACT-analys 

trivial i mitt fall eftersom domänen som undersöks är väldigt liten. Det är liknande människor, 

aktiviteter, kontexter och teknologier vilket gör det svårt att se resultat av analysen.  

2.3.2 Användbarhetstester 

Nielsen (2012a) menar att den mest grundläggande och praktiska metoden för att förbättra 

användbarheten är genom användartest. Ett användartest har enligt Nielsen tre 

komponenter, här översatta till svenska:  

 Representativa användare av systemet 

 Be användarna genomföra representativa uppgifter i designen 

 Observera vad användaren gör, vart de lyckas och vad som är svårare med 

gränssnittet. Var tyst och låt användaren sköta snacket. 

”[…] we use the term usability testing to refer to a process that employs people as 

testing participants who are representative of the target audience to evaluate the 

degree to which a product meets specific usability criteria.” (Rubin & Chisnell 2008, 

s. 21) 

Ett användbarhetstest handlar om att involvera slutanvändare i processen för att utvärdera 

hur väl en produkt lever upp till specifika användbarhetskriterier. Rubin och Chisnell (2008, s. 

21) beskriver att det övergripande målet med användbarhetstestning är att identifiera och 

rätta till brister i användbarheten i produkter och tillhörande supportmaterial innan release. 

Avsikten är att ta fram produkter som är användbara för målgruppen, är lätta att lära sig, 

hjälper människor att vara ändamålsenliga och effektiva och är tillfredsställande (och 

förhoppningsvis trevliga) att använda. Andra mål med användbarhetstestning är att eliminera 

designproblem och frustration och att öka lönsamheten för företaget. 

 

Rubin och Chisnell (2008, s. 4) förklarar att effektivitet handlar om hur snabbt användarens 

mål kan uppnås och mäts oftast i tid. Ändamålsenlighet berör om systemet uppför sig på det 

sätt som användare förväntar sig och mäts oftast kvantitativt i felfrekvenser. Lätt att lära sig 

hör ihop med ändamålsenlighet och berör hur väl en användare använder systemet efter en 

förutbestämd tid och period av träning (eller ingen alls). Det kan också utvärderas genom att 

se hur väl personer som inte använder systemet så ofta lär sig systemet på nytt efter 

perioder av inaktivitet.  
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2.3.3 Prototyper 

”A prototype is a concrete but partial representation or implementation of a system design” 

(Benyon 2014, s. 175). Benyon beskriver att en prototyp kan vara gjord av material som 

papper och kartong, eller vara utvecklad med hjälp av mjukvara. Prototyper används först 

och främst för att involvera människor och klienter vid utvärdering av designidéer.  

Benyon (2014, s. 176) förklarar att det finns två typer av prototyper, low-fidelity (lo-fi) och 

high-fidelity (hi-fi).  

“Hi-fi prototypes are similar in look and feel, if not necessarily in functionality, to 

the anticipated final product. They are produced in software, whether in the 

development environment which will be used for implementation or in packages 

that will allow interactive effects to be mocked up easily.” (Benyon 2014, s. 176) 

Benyon menar att hi-fi prototyper bland annat är användbara för detaljerade utvärderingar av 

de viktigaste designelementen och kan användas i användbarhetsstudier för att fastställa 

huruvida man kan lära sig att använda systemet inom en specificerad tid. ”A problem with 

developing hi-fi prototypes is that people believe them!” (Benyon 2014, s.176). Han menar att 

ett problem med hi-fi prototyper är att klienter och användare kan bli förvirrade av fel i 

prototypen. 

 

Benyon beskriver att lo-fi prototyper, eller pappersprototyper, fokuserar på övergripande 

designidéer och är designade för att utformas snabbt och kastas bort lika fort. De används 

tidigt i designprocessen och ska hjälpa till med att generera och utvärdera möjliga 

designlösningar.  

2.4 Sammanfattning av menyer och användbarhet 

Tre vanliga menytyper är vertikala, horisontella och hamburgermenyer. Menylayouter 

påverkas av organiseringsstrukturer samt menyns djup och bredd. Menyalternativen kan 

sorteras och formuleras på olika sätt. För att undvika att användaren tappar bort sig kan man 

indikera i menyn vart på sidan man befinner sig. Animationer kan användas i menyer för att 

göra dem mer realistiska. Ett annat sätt för att snabba upp navigation i menyer är att 

använda sig av kortkommandon.  

 

Ett användbart system bör sammanfattningsvis vara effektivt, ändamålsenligt och 

tillfredsställande. Uppgifter i systemet utförs med lämplig mängd ansträngning, systemet 

innehåller lämpliga funktioner, god organisering, är lätt att lära sig, säkert och ger stor nytta 

för användaren. Användaren ska kunna förstå vad webbplatsen är och hur hen ska använda 

den utan att behöva tänka efter. 

 

Effektivitet handlar att hur snabbt användares mål kan uppnås med lämplig mängd 

ansträngning och mäts oftast i tid. Ändamålsenlighet handlar om att systemet innehåller 

lämpliga funktioner och information organiserat på ett lämpligt sätt och mäts oftast 

kvantitativt i felfrekvenser. Lätt att lära sig handlar att det ska vara lätt att lära sig och komma 

ihåg systemet och mäts i hur väl en användare använder systemet efter en bestämd tid. 

 

Människo-datorinteraktion fokuserar på att människorna som använder systemet kommer 

först. Systemet byggs utefter människornas behov, förmågor och preferenser. PACT är ett 
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ramverk för att designa interaktiva system och en PACT-analys kan användas för att förstå 

den nuvarande situationen, se vart möjliga förbättringar kan göras eller förutse framtida 

situationer.  

 

Användbarhetstest används för att involvera slutanvändare i processen för att utvärdera hur 

väl en produkt lever upp till specifika användbarhetskriterier. Prototyper kan användas som 

verktyg för att involvera människor och klienter vid utvärdering av designidéer. 
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3 Metod 

3.1 Analysmodell  

Analysmodellen baseras på ISOs (2018) och Benyons (2014, s. 81) definitioner av 

användbarhet och är anpassad för användbarhet i menyer (se Tabell 1). Om en meny 

uppfyller dessa användbarhetskriterier kan den antas ha hög användbarhet. Två av Benyons 

kriterier har plockats bort eftersom de inte faller inom ramen för examensarbetet: Säkerhet, 

d.v.s. att systemet är säkert i den kontext det ska användas, utvärderas i för uppsatsen 

utomliggande testning och nytta, d.v.s. att det gör det människor vill att det ska göra på det 

sätt de vill göra det. Nytta utvärderas inte eftersom undersökningen inriktar sig på menyer 

och inte berör andra sätt att navigera. I de kvalitativa intervjuerna ställs en fråga angående 

vad som skulle kunna förbättra navigationen vilket hör ihop med nyttan men detta ställs 

istället mot användbarhetskriteriet ändamålsenlighet. 

 

Tabell 1: Analysmodell - Användbarhetskriterier 

Effektivitet Användaren ska kunna utföra uppgifter enkelt med lämplig ansträngning. 

Ändamålsenligt Innehåller rätt funktioner och välorganiserat innehåll. 

Lätt att lära sig Det ska vara lätt att lära sig och att komma ihåg. 

 

Tillfredsställande är inte med i analysmodellen eftersom de tre användbarhetskriterierna i sig 

påverkar om en användare upplever ett system som tillfredsställande eller inte.  

 

Analysmodellen har används som grund till en intervjuguide (se 3.5.1 Intervjuguide) där 

intervjufrågorna har baserats på användbarhetskriterierna. Intervjufrågorna är utformade för 

att besvara vilken meny som upplevs mest användbar baserat på hur testpersonen upplever 

menyn mot de tre användbarhetskriterierna. Intervjuerna utvärderas genom att summera och 

jämföra testpersonernas svar. 

 

I intervjuguiden används begreppet effektiv felaktigt i en av följdfrågorna till intervjufråga 6. 

”Hur hade du ändrat menyn för att göra den så effektiv som möjligt? Med effektiv menas att 

den innehåller rätt funktioner och har välorganiserat innehåll.” Effektiv förklaras här med 

definitionen av ändamålsenlighet men trots det är svaret på frågan fortfarande relevant 

eftersom testpersonernas svar matchar definitionen för ändamålsenlighet och ansågs 

fortfarande värdefulla, även om det kopplades till fel begrepp. 

 

Förutom att ligga till grund för intervjuguiden fyller analysmodellen ytterligare ett syfte under 

analysen av testresultaten. När samtliga användbarhetstester är genomförda ska effektivitet, 

ändamålsenligt och lätt att lära sig användas för att utvärdera resultatet av testerna både 

prestationsmässigt och upplevelsemässigt.  

 

Användbarhetstestet utvärderades genom att beräkna och analysera den data som samlats 

in under testet. Effektivitet och ändamålsenlighet utvärderades genom att beräkna 



15 

genomsnittlig tid och antal klick för att genomföra en uppgift i varje meny. Detta ger en 

indikation på vilken meny som är prestationsmässigt mest användbar eftersom det visar om 

användaren utför uppgifter enkelt med lämplig mängd ansträngning och om det innehåller 

rätt funktioner och välorganiserat innehåll. Lätt att lära sig utvärderas genom att beräkna den 

genomsnittliga tiden det tog att utföra första uppgiften jämfört med den genomsnittliga tiden 

för den sista uppgiften. Man kan anta att om testpersonen utför uppgifterna snabbare och 

snabbare så är systemet lätt att lära sig. En intervjufråga handlar om hur lätt menyn är att 

komma ihåg, men gav inget konkret resultat utan är respondentens subjektiva uppskattning.   

3.2 Urval av testpersoner 

En användbarhetsstudies framgång påverkas av urvalet av lämpliga deltagare, menar 

Chowdhury och Chowdhury (2011, s. 109). Ibland är det inte lätt att identifiera de faktiska 

eller potentiella användarna av en tjänst eller produkt, vilket gör det svårt att välja ut 

deltagare till användbarhetsstudier. ”However, combining the most suitable groups of study 

participants and the most appropriate data collection methods can produce the best results in 

a usability study.” (Chowdhury & Chowdhury 2011, s. 109). De förklarar att man i en kvalitativ 

studie använder ett mindre antal av testpersoner än i en kvantitativ studie:  

”In a qualitative study the number of study participants is significantly smaller than 

in a quantitative study. However, in the qualitative approach, more direct contact 

and interactions are expected to take place between the study participants and the 

researcher, and often the participant is expected to spend more time on the study.” 

(Chowdhury & Chowdhury 2011, s. 112) 

Eftersom det i detta fall inte är något problem att identifiera de faktiska användarna av 

Stamford Office gjordes ingen förstudie kring urvalet av testpersoner. Testpersonerna är 

nyckelpersoner på fallföretaget och väljs helt enkelt ut av examensarbetets handledare på 

Stamford AB. Önskemål lämnades om att få testpersoner med varierande erfarenheter av 

systemet. Målet var att använda tio testpersoner, men endast sex personer från fallföretaget 

ville delta i undersökningen. Trots det genomfördes ändå testerna eftersom det är en 

kvalitativ studie där mer tid läggs på dialogen mellan intervjuare och testperson. 

3.3 Testmiljö 

Testerna genomfördes i ett kontorsrum på Stamford AB. Jag och Malmborg (2018) hade 

under examensarbetets gång tillgång till Stamfords stationära datorer men avråddes att 

installera programvara på deras datorer av säkerhetsskäl. Istället användes en medtagen 

bärbar dator (HP Pavilion 15-p084no) med upplösning 1336 x 768 och en extern datormus. 

Skärminspelningsverktyget Camtasia1 används för att spela in vad som hände på skärmen 

under testsessionen. 

                                                 
1 Camtasia. https://www.techsmith.com/video-editor.html 

https://www.techsmith.com/video-editor.html
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3.4 Användbarhetstest 

3.4.1 Prototyper 

För att testa de tre olika menytyperna i användbarhetstestet utvecklades tre hi-fi prototyper i 

texteditorn Notepad++2  (se Bilaga II). Hi-fi prototyper används för att göra prototyperna så 

verklighetstrogna som möjligt. Anledningen till att testerna görs i prototyper och inte i det 

existerande systemet är för att det är tidskrävande att programmera om de olika menyerna. 

Prototyperna utvecklades för operativsystemet Windows eftersom det används på 

fallföretaget och i webbläsaren Chrome eftersom det är den mest använda webbläsaren 

enligt Net Marketshare (2017). Från maj 2017 till april 2018 användes Chrome på 60,64% av 

desktop/laptop-enheter. 

 

Syftet med prototyperna är att samla in data kring vad användare tycker om de olika typerna 

av menyer och jämföra resultaten. Skärminspelning av användbarhetstestet sker med 

Camtasia för att i efterhand kunna beräkna tid per uppgift och kunna återse testet vid behov. 

 

De tre prototyperna har samma grafiska utseende för att inte påverka testpersonen. 

Färgerna som används kommer från Stamfords grafiska profil för att prototyperna ska 

representera företaget visuellt.  

 

Hierarkin för menyerna som används i prototyperna har två nivåer vilket ger menyn bredd 

istället för djup, vilket stämmer överens med diskussionerna kring djup vs. bredd av 

Shneiderman och Plaisant (2005, s. 283). Menyn i prototyperna har en slumpmässig 

sortering och använder inte något av de fyra sätten att sortera menyalternativ som 

presenterades i 2.2.3 enligt Shneiderman och Plaisant (2005, s. 287).   

 

Menyn i prototyperna (se Figur 8) baseras på en demo från w3schools (u.å.) för att göra 

byggnaden av prototyperna smidigare. Hierarkin i menyerna är baserade på en skiss över 

den nya menyn från handledare på företaget. Baserat på skissen används en hierarkistruktur 

med en nivå menyrubriker och en nivå underrubriker, vilket ger en bred och grund struktur. 

Även menyalternativens sortering och formulering baseras på skissen. För att undvika att 

användaren tappar bort sig i menyn används en tydlig visuell hierarki som indikerar vart i 

menyn användaren befinner sig.  

 

                                                 
2 Notepad++. https://notepad-plus-plus.org/  

https://notepad-plus-plus.org/
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Figur 8: Hierarki för menyn i prototyperna. 

 

 

Själva innehållet på sidan är formulär byggda med onlineverktyget pForm3 (se Bilaga II). 

Formulären baseras på hur programmen ser ut i det existerande systemet, men förminskat 

ner till endast fyra essentiella fält. Detta för att testpersonerna ska känna igen sig i 

uppgifterna. 

 
Animationer används i prototyperna för att göra menyn mer levande. I den vertikala och 

horisontella menyn är undermenyerna dolda tills användaren klickar på menyrubriken (se 

Figur 9 & Figur 10). I hamburgermenyn används ingen animation utan hela menyn visas när 

användaren klickar på hamburgerikonen. 

 

 
Figur 9: Vertikal meny före och efter klick-animation. 

 

                                                 
3 pForm. http://www.phpform.org/ 

http://www.phpform.org/
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Figur 10: Horisontell meny före och efter klick-animation. 

 
Kortkommandon introduceras inte i prototyperna eftersom syftet är att se hur användarna 

navigerar i menyn. Även om kortkommandon gör navigationen snabbare, och där med mer 

effektiv, är det inte relevant för att undersöka användbarheten i de tre olika menyerna.  

3.4.2 Uppgifter 

Testpersonerna fick genomföra totalt nio uppgifter i prototyperna (se 3.3 Prototyper), en 
uppgift per prototyp.  
 

1. Idag har du utfört tre timmars arbete åt Coop. Skapa en logg. 

2. Skapa en lista över din rapporterade tid per kund för januari 2016. 

3. Boka projektorn den 3:e juni kl 10:30.  

4. Stämpla in. 

5. Ändra status för LoggNr 4567 till Klar den 24:e maj.  

6. Skapa en reseräkning för Tjänstebil från den 16:e maj till 18:e maj. 

7. Skapa en hänvisning för egen sjukdom från den 22:a maj till den 24:e maj.  

8. Rapportera semester från den 19:e juni till 14:e juli.  

9. Sök efter loggar du registrerat på Coop den 24:e maj med webbstatus “Klar för test”. 

3.4.3 Counterbalancing  

Rubin och Chisnell (2008, s. 75-76) förklarar hur tekniken counterbalancing kan användas för 

att undvika inlärningseffekter. Counterbalancing innebär att ordningen av uppgifter antingen 

är slumpmässig eller utbalanserad. ”By varying the order of the presentation of tasks, you 

can limit the effects of learning transfer.” 

 

För att undvika inlärningseffekter fick testpersonerna därför utgå från tre olika startpunkter i 

användbarhetstestet. Med startpunkt menas att TP1, TP2 och TP3 aldrig startar testet i 

samma meny eller ser menyerna i samma ordning. För TP4, TP5 och TP6 repeteras 

mönstret för de tre första testpersonerna. Uppgifterna utförs alltid i samma ordning (1-9), 

men ordningen olika testpersoner ser menyerna ändras. Hade samtliga testpersoner börjat 

med den vertikala menyn, följt av den horisontella och till sist hamburgermenyn hade testet 

varit orättvist eftersom testpersonerna lär sig menyns struktur vilket påverkar resultatet. 
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Genom att ändra i vilken ordning de olika testpersonerna ser varje meny blir testet mer 

rättvist. 

 

En matris baserad på Bailey (2008) har tagits fram för att visa vilken testperson som utför 

vilken uppgift i respektive meny. Matrisen är en cyklisk latinsk kvadrat (se Figur 11), vilket 

innebär att för varje rad i tabellen flyttas innehållet en kolumn åt höger (se Tabell 2). Metoden 

används för att undvika påverkan från inlärning. Matrisen används för att visa i vilken meny 

de olika testpersonerna utförde uppgifterna. TP2 utförde t.ex. uppgifterna 1-2-3 i 

hamburgermenyn, 4-5-6 i den vertikala menyn och 7-8-9 i den horisontella menyn. 

 

A B C 

C A B 

B C A 

Figur 11: Cyklisk latinsk kvadrat. Baserad på Bailey (2008). 

 
Tabell 2: Matris som visar i vilken prototyp respektive TP utförde vilken uppgift 

TP/Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TP1 Vertikal Horisontell Hamburgare 

TP2 Hamburgare Vertikal Horisontell 

TP3 Horisontell Hamburgare Vertikal 

TP4 Vertikal Horisontell Hamburgare 

TP5 Hamburgare Vertikal Horisontell 

TP6 Horisontell Hamburgare Vertikal 

 

3.4.4 Tänka högt  

Tänka högt är en metod där testledaren uppmanar testpersonen att verbalisera sina tankar 

under tiden hen utför ett användbarhetstest (Nielsen, 2012c). Nielsen tar upp för- och 

nackdelar med metoden. Fördelarna är att man får veta vad personen verkligen tycker om 

designen samtidigt som det är billigt, robust, flexibelt, övertygande och lätt att lära sig.  

 

Nackdelarna med “Tänka högt” är enligt Nielsen att metoden inte resulterar i detaljerad 

statistik. Andra nackdelar är att det är en onaturlig situation som kan göra det svårt för 

testpersonen att hålla monologen uppe samtidigt som risken finns att testpersonen inte säger 

vad hen tänker direkt utan tänker igenom sitt svar. Risken finns också att om testledaren 

under testets gång uppmanar testpersonen till att tänka högt påverkar resultatet av testet.  

 

Metoden användes under användbarhetstestet för att ta reda på vad testpersonen tänker och 

hur hen reagerar. Även om metoden inte resulterar i detaljerad statistik så är tankarna ett 

viktigt komplement till testpersonens aktioner. Att enbart observera en testperson som tyst 
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utför användbarhetstestet missar dessa tankar och reaktioner som kan vara värdefulla vid 

senare utvärdering. 

3.4.5 Hur data registrerades 

Ingen testledare användes utan jag och Malmborg (2018) turades om att läsa upp uppgifter 

och agera intervjuare. Intervjuaren agerade även observatör under hela testsessionen. Patel 

och Davidson (1991, 2003, s. 101) rekommenderar att man använder två observatörer under 

intervjuer för att kontrollera reliabiliteten (tillförlitligheten). Ett annat sätt att kontrollera 

reliabiliteten är att göra inspelningar i form av ljud och bild. ”I och med att verkligheten är 

lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi 

har uppfattat allt korrekt” (Patel & Davidson 1991, 2003, s. 101). Skärm- och ljudinspelning 

görs därför för att se till att inget missats under testsessionen. För att bevara anonymiteten 

spelas aldrig videoklippen upp av någon annan än intervjuare och observatör.  

3.5 Kvalitativa intervjuer 

Efter användbarhetstestet genomfördes en kvalitativ intervju med kompletterande frågor till 

testet samt frågor kring testpersonens åsikter och tankar (se Bilaga III). En kvalitativ intervju 

har enligt Patel och Davidson (1991, 2003, s. 78) så gott som alltid en låg grad av 

standardisering eftersom frågorna som ställs ger utrymme för att testpersonen ska svara 

med egna ord. I detta fall har intervjun en hög grad av strukturering eftersom samma frågor 

ställs i en bestämd ordning. Syftet med den kvalitativa intervjun är att samla in testpersonens 

tankar och åsikter kring prototyperna de precis testat. 

 

Frågorna är formulerade på ett sådant sätt att “ja” och “nej” svar undviks men inte lämnar 

rum åt för stora utsvävningar. Ger intervjupersonen korta svar fanns följdfrågor förberedda i 

intervjuguiden. Intervjun inleds med tre neutrala frågor där bakgrundsvariabler samlas in och 

avslutas med två neutrala frågor om testpersonens upplevelser samt kommentarer av testet. 

3.5.1 Intervjuguide 

Intervjun är uppdelad i två delar: min del om menyerna och Malmborgs del om knapparna. 

Följande frågor ställdes av mig (för komplett intervjuguide, se Bilaga III: Komplett 

intervjuguide). Med program menas i intervjufråga 2 hur många av funktionerna i 

webbapplikationen som används per dag, där varje menyalternativ räknas som ett program. I 

intervjufråga 4 är X den meny som rangordnades enklast och Y den meny som 

rangordnades svårast.  

 

Bakgrundsvariabler 

1. Vad gör du här på företaget? 

            – Vad är din roll på företaget? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

– Vad har du för erfarenhet av Stamford Office? 

– Hur många år har du arbetat med Stamford Office? 

– Hur många program använder du i genomsnitt en vanlig arbetsdag? 

3. Känner du igen dig i prototyperna? 
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Effektivitet 

4. Hur skulle du rangordna menyerna från enklast att använda till svårast att använda? 

– Vad är det som gör X enklast? 

– Hur skulle menyn kunna förbättras? 

– Vad är det som gör Y svårast? 

Ändamålsenlighet 

5. Hur tycker du att programmen är organiserade i menyn? 

            – Hur skulle du placera om programmen? 

6. Hur hade du förbättrat navigationen?  

– Hur hade du ändrat menyn för att göra den så effektiv som möjligt? Med effektiv 

menas att den innehåller rätt funktioner och har välorganiserat innehåll.  

– Exempel på andra funktioner kan vara alternativa vägar som en anpassad meny 

eller en sökfunktion.   

Lätt att lära sig 

7. Om du skulle vara borta från systemet en längre tid, tror du att du skulle komma ihåg 

menyn när du kommer tillbaka? 

            – Varför skulle du/varför skulle du inte komma ihåg den? 

8. Hur tror du menyn är att lära sig för en nyanställd? 

3.6 Observationer 

Observationer används som ett komplement till användbarhetstestet. Jag och Malmborg 

(2018) turades om att agera intervjuare och observatör. Som observatör antecknar du sådant 

som inte framkommer i ljud- och skärminspelningarna, som kommentarer under testets gång 

(resultatet av metoden ”tänka högt”) och om testdeltagaren exempelvis pekar på något eller 

reagerar på ett nämnvärt sätt.  

 

Gällande menyerna var det viktigt att anteckna rangordningen från intervjufråga 4: ”Hur 

skulle du rangordna menyerna från enklast att använda till svårast att använda?” där 

testpersonen fick tre papper, med en utskrift av varje prototyp, för att göra det enkelt att 

rangordna menyerna framför sig. Hur testpersonen rangordnade menyerna framkommer inte 

i ljudinspelningen och antecknades därför av observatören. 

3.7 Pilottest 

Schade (2015) förklarar att pilottest är särskilt viktiga när du är nybörjare på 

användbarhetstest: ”Better to have your first try with a session that you can throw away if 

needed.” Hon förklarar att fördelar med pilottest är att man kan säkerställa att allt material är 

redo för studien och att man kan testa om pilottestaren förstår uppgifterna och därmed kan 

åtgärda problem med uppgifterna innan studien för att säkerställa att testet går smidigt till 

och ger starkare resultat. En annan fördel med pilottest är enligt Schade att du kan beräkna 

hur lång tid det tar för en testsession så du vet hur mycket tid som ska schemaläggas för 

testerna. Hon menar också att man, om pilottestet genomförs utan större problem, kan 

använda data från pilottestet. 

 

Ett pilottest genomfördes alltså för att säkerställa att inspelningen och prototyperna 

fungerade, för att hitta eventuella fel i intervjufrågor, prototyper och uppgifter, få fram en 
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tidsestimering för testet samt för att öva på intervjutekniken. Pilottestare var en student på 

Karlstads Universitet och testet utfördes i universitetsbiblioteket. Anledningen till att 

pilottestet inte utfördes med Stamfords anställda är för att jag hellre ville ha fler testpersoner i 

det riktiga testet än att riskera att förlora testpersoner till pilottestet. Insamlad data från 

pilottestet presenteras inte i resultatet eftersom pilottestaren inte matchar målgruppen för 

undersökningen. 

 

Pilottestaren hade problem att utföra vissa uppgifter eftersom hen saknade kontext för att 

lösa uppgifterna, vilket gjorde att hen behövde mycket ledtrådar under pilottestet. Ett fel som 

hittades under pilottestet var att loggan i prototyperna skulle fungera som en länk till 

startsidan men när testpersonen klickade på loggan hände ingenting. Efter pilottestet 

implementerades därför bildlänken. I pilottestet angavs tid i formatet HH/MM/SS AM/PM 

vilket kortades ner till HH/MM. Uppgift 4 ändrades efter pilottestet från ”Stämpla in och lägg 

till träningstid” till endast ”Stämpla in” eftersom båda utförs på samma ställe och det extra 

knapptrycket inte påverkar testresultatet på något sätt. 

 

Pilottestet tog 22 minuter vilket gjorde att tidsestimeringen för testet lades på 20-30 minuter. 

Det skarpa testet tog istället 30-45 minuter vilket resulterade i att ett antal av testpersonerna 

blev stressade mot slutet av testsessionen. Tidsestimeringen hade varit mer korrekt om 

pilottestet utförts med anställda på företaget. Anledningen till att det riktiga testet tog längre 

tid än väntat var för att testpersonerna var engagerade under testet och gav goda 

förklaringar och kommentarer.  

 

Trots pilottestet missades ett problem med uppgift 7, ”Rapportera egen sjukdom från den 

22:a maj till den 24:e maj”. Under första testsessionen hade TP1 problem med att lösa 

uppgiften på grund av hur frågan formulerats. TP1 förklarade att en sjukdom är något 

pågående och att man inte rapporterar en hänvisning utan skapar en hänvisning. Uppgiften 

ändrades därför efter testsessionen till ”Skapa en hänvisning för egen sjukdom från den 22:a 

maj till den 24:e maj”.  

 

Den främsta anledningen till att felformuleringen inte hittades under pilottestet var för att 

pilottestaren saknade erfarenhet och kontext till prototyperna. Problem med uppgifterna 

framkom därmed inte under pilottestet. Större vikt borde ha lagts på pilottester för att undvika 

detta. Det hade även varit bra att låta någon på Stamford AB läsa uppgifterna för att 

kontrollera uppgifternas relevans och kvalitet. Under pilottestet missades även ett problem 

med att datumen ändrade ordning i prototypen för Reseräkning, där formatet DD/MM/YYYY 

visas i ett fält och MM/DD/YYYY i ett annat (se Figur 12). Det var något som påpekades av 

två testpersoner men det ändrades inte eftersom det inte spelade någon roll för 

undersökningen. 
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Figur 12: Felaktigt datum i prototypen för Reseräkning. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Resultat från användbarhetstest 

Efter användbarhetstestet gjordes beräkningar av tid och klick per uppgift för varje testperson 

(se Tabell 3 & Tabell 4). Minst antal klick för att klara en uppgift är två för samtliga uppgifter. 

TP1’s resultat för fråga 7 listas men är inte med i beräkningarna på grund av ändringarna 

som gjordes efter första testsessionen. 

 

Värt att nämna är att testpersonerna inte var medvetna om att tid och klick beräknas under 

testsessionen. Anledningen till att detta inte förklarades för testpersonerna innan testet 

började var för att inte påverka deras interaktion då risken finns att vetskapen om att ”det går 

på tid” gör testpersonen stressad och inte tänker efter utan agerar impulsivt.  

 
Tabell 3: Tid per uppgift för varje testperson. Tid angiven i minuter och sekunder. 

TP/Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

TP1 00:54 00:20 00:10 00:08 00:11 00:11 02:23 00:51 00:09 02:54 

TP2 00:39 00:29 00:14 00:15 01:15 00:32 00:57 00:15 00:14 04:50 

TP3 01:13 01:26 00:15 00:30 00:18 00:21 00:12 01:58 00:11 06:24 

TP4 01:19 00:31 00:14 00:18 01:31 00:40 00:24 01:27 00:12 06:36 

TP5 00:36 00:34 00:14 00:17 00:40 00:22 00:12 00:31 00:17 03:43 

TP6 00:24 00:23 00:10 00:36 00:44 00:18 00:04 00:46 00:11 04:12 

 

Tabell 4: Klick per uppgift för varje testperson. 

TP/Uppg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

TP1 8 3 2 2 2 4 17 6 2 29 

TP2 4 6 2 3 11 8 6 4 3 47 

TP3 4 9 2 2 2 4 2 16 2 43 

TP4 7 4 2 3 8 5 2 4 2 37 

TP5 4 6 2 4 4 5 2 6 2 35 

TP6 2 3 2 2 4 2 2 11 3 31 
 

Genom att addera den totala tiden det tog att utföra uppgifterna meny för meny för att sedan 

dela summan på 18 (eftersom de nio uppgifterna utfördes i samma meny två gånger) får 

man en genomsnittlig tid det tar för att lösa en uppgift i respektive meny (se Tabell 5). På 

samma sätt har genomsnittligt antal klick beräknats. Tabellen visar att hamburgermenyn är 

enklast att använda prestationsmässigt.   

 

Tabell 5: Genomsnittlig tid och klick per uppgift i varje meny. 

  Vertikal Horisontell Hamburgare 

Tid 00:34 00:32 00:30 

Klick 5,4 3,8 3,2 
 

Värt att nämna är att antalet klick för hamburgermenyn påverkas av att menyn visas 

expanderad och inte kräver ett klick på menyrubriken för att visa undermenyn. Istället gick tid 
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åt att scrolla i hamburgermenyn eftersom den blev högre än skärmens höjd. Scrollande 

beräknas i tid, men bidrar inte till några klick.    

 

För att utvärdera om menyn var lätt att lära sig jämförs tid och klick mellan första och sista 

uppgiften (se Tabell 6 & Tabell 7). Jämförelsen visar att uppgift 1 tog i genomsnitt 00:51 att 

utföra jämfört med uppgift 9 som tog 00:12 att utföra, vilket gör att uppgift 9 genomfördes i 

genomsnitt 00:39 snabbare än uppgift 1. Den totala tiden minskade från 05:05 till 01:14 vilket 

ger en tidsminskning på 03:51.  

 

Även antal klick minskade mellan de två uppgifterna, från 29 klick till 14 klick för att utföra 

uppgiften. Uppgift 1 hade ett genomsnitt på 4,8 klick för att utföra uppgiften medan uppgift 9 

hade ett genomsnitt på 2,3 klick. Uppgift 9 krävde alltså 2,5 klick mindre i genomsnitt för att 

utföra uppgiften. Eftersom både tid och klick pekar på en minskning av ansträngning kan det 

tolkas som att menyn är lätt att lära sig.  

 

Tabell 6: Skillnad i tid mellan första och sista uppgiften. 

TP/Uppg. 1 9 Skillnad 

TP1 00:54 00:09 00:45 

TP2 00:39 00:14 00:25 

TP3 01:13 00:11 01:02 

TP4 01:19 00:12 01:07 

TP5 00:36 00:17 00:16 

TP6 00:24 00:11 00:13 

Totalt 05:05 01:14 03:51 

Genomsnitt 00:51 00:12 00:39 

 
Tabell 7: Skillnad i klick mellan första och sista uppgiften. 

TP/Uppg. 1 9 

TP1 8 2 

TP2 4 3 

TP3 4 2 

TP4 7 2 

TP5 4 2 

TP6 2 3 

Totalt 29 14 

Genomsnitt 4,8 2,3 

 

4.1.1 Hjälp under testsessionen 

Under tre av sex testsessioner fick testpersonerna hjälp av intervjuaren. Hjälpen gavs när 

testpersonen visat uppgivenhet eller var märkbart frustrerad. Hjälpen bestod främst av en 

indikation för huruvida testpersonen är rätt eller fel. Vid ett antal tillfällen befann testpersonen 

sig på rätt plats i menyn utan att inse det och fortsatte leta vidare i menyn.  

 



26 

4.2 Resultat från intervjuer 

Här presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet från intervjufråga 16: ”Har du några 

frågor om testet?” och intervjufråga 17: ”Har du några övriga kommentarer?” presenteras inte 

eftersom testpersonerna inte hade några frågor eller kommentarer relevanta för 

undersökningen. 

4.2.1 Intervjufråga 1: Vad gör du här på företaget? 

Av anonymitetsskäl kommer inte svaren från intervjufråga 1 och följdfrågan ”Vad är din roll 

på företaget?”, presenteras i resultatet. Sammanfattningsvis har testpersonerna roller som 

kontorschef, systemutvecklare eller systemförvaltare.  

4.2.2 Intervjufråga 2: Hur länge har du arbetat här? 

Svaren på intervjufråga 2 och följdfrågorna, ”Vad har du för erfarenhet av Stamford Office? 

Hur många år har du arbetat med Stamford Office? Hur många program använder du i 

genomsnitt en vanlig arbetsdag?” sammanfattas av anonymitetsskäl. Testpersonerna har 

arbetat på Stamford AB mellan 1½ till 18 år med daglig erfarenhet av systemet. 

Testpersonerna estimerar att de använder 5-10 program en vanlig arbetsdag. 

4.2.3 Intervjufråga 3: Känner du igen dig i prototyperna? 

 Resultatet av intervjufråga 3 visar att de flesta känner igen sig i menyn (se Tabell 8). 

 

Tabell 8: Resultat av intervjufråga 3: Känner du igen dig i prototyperna? 

TP1 Delvis. Både namn som finns och rubriker. 

TP2 
Ja, lite grann, men samtidigt vart jag förvirrad. Jag vet inte om det är ändrat eller om det är för 

att det blev på ett nytt sätt.  

TP3 Ja, det gör jag. Inte utseendet kanske men menyerna känner jag igen, eller menynamnen. 

TP4 
Jag känner igen menyvalen. Sedan är det kanske sådana uppgifter som jag aldrig har gjort i 

systemet tidigare. 

TP5 

Ja, det gör jag. Jag känner igen terminologin. Sedan minns jag som sagt aldrig vart det ligger i 

menyerna. Saker och ting heter samma sak och sedan var det lättare att hitta här än i vår 

vanliga. 

TP6 
Nja, kanske lite. Men nej, det gör jag inte. Lite grann i menyn kanske där på sidan, den som 

hette hamburgare.  

4.2.4 Intervjufråga 4: Hur skulle du rangordna menyerna från enklast 
att använda till svårast att använda? 

Resultatet av intervjufråga 4 (se Tabell 9), ”Hur skulle du rangordna menyerna från enklast 

att använda till svårast att använda?”, visar att den horisontella menyn upplevdes enklast att 

använda. 4 av 6 testpersoner rangordnade den Horisontella menyn som enklast att använda. 

Hamburger-menyn rankades svårast av alla utom TP4, som gav menyn rangordning 2. Den 

vertikala menyn fick ett varierat resultat och var den enda menyn som fick rangordning 1,2 

och 3.   
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Tabell 9: Resultat av intervjufråga 4: Hur skulle du rangordna menyerna från enklast att 
använda till svårast att använda? Rangordning 1 är enklast och 3 är svårast. 

TP/Rangordning 1 2 3 

TP1 Vertikal Horisontell Hamburgare 

TP2 Horisontell Vertikal Hamburgare 

TP3 Horisontell Vertikal Hamburgare 

TP4 Horisontell Hamburgare Vertikal 

TP5 Vertikal Horisontell Hamburgare 

TP6 Horisontell Vertikal Hamburgare 

 

Efter att testpersonerna rangordnat menyerna fick de besvara följdfrågorna ”Vad är det som 
gör X enklast? Hur skulle menyn kunna förbättras? Vad är det som gör Y svårast?”.  
 
TP1 förklarade varför den vertikala menyn är enklast: ”Man vill ha menyn till vänster för att 

när man har hittat till programmet så vill man ha menyn ur synfältet. Det kan vara en 

vanesak, men jag skulle föredra den”. Hen menar att det inte är något problem med 

designen och ser inget som skulle kunna förbättras, men nämner att animationerna är 

långsamma. Anledningen till att TP1 tycker att hamburgermenyn är svårast att använda är 

för att den är oöversiktlig: ”Du måste börja med att trycka för att se något över huvud taget 

och när du väl ser något så ser du allt som du inte vill se. Det är väl ett specialfall, det är väl 

om du sitter på väldigt små skärmar.” 

 
TP2 motiverar valet av den horisontella menyn som enklast:  

”Jag fastnade för den horisontella. Det kanske är för att det är så ologiskt så man 

vill verkligen se allt man har. Sedan beror det på, allt är en övervägning vad man 

har mitt på skärmen. Det är ju det som styr menyn, hur man ska arbeta. […] Det 

som gjorde den horisontella enklast var att jag får en bra överblick. Jag behöver 

inte scrolla upp och ner. Men man kanske kan komma undan det genom att döpa 

om.” 

TP2 menar att menyn kan förbättras genom att formulera om menyalternativen och sortera 

menyalternativen med de viktigaste högst upp: ”Sätt loggstatus, loggkoll… jag skulle vilja ha 

bättre begrepp för vad det är. Jag skulle vilja ha de viktiga högst upp också, som man alltid 

använder. Jag vet inte om man alltid vill ha i bokstavsordning men ibland kan jag känna att 

man vill ha det som man gör ofta tidigt.”. Hen motiverar att hamburgermenyn är svårast att 

använda eftersom den är så lång: ”Man måste scrolla för det kom mer nedanför. Den måste 

kanske flyttas upp för nu hamnar den så långt ner. Så man nyttjar hela sidan.” 

 
TP3 förklarar att den horisontella är enklast eftersom man slipper scrolla och får en bättre 

överblick:   

”Jag tycker nästan den horisontella var lättast. Dels så slipper man scrolla, allting 

åkte upp och här så på hamburgaren var det en meny som inte syntes och då 

tänkte jag “men vadå, den här finns ju inte. […] Dels så är det att man fick en 

bättre överblick, tycker jag. När den åkte uppifrån och ner. Man behöver inte 

scrolla så man fick en överblick direkt av vad som finns under varje meny.” 
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TP3 resonerar kring hur menyn kan förbättras genom att tidigare expanderade undermenyer 

ska stängas när du klickar på en menyrubrik. ”Det blir mycket information på samma och då 

blir det svårt att hitta till slut tror jag, om det blir mycket att titta på.” Hamburgermenyn 

rangordnades sämst eftersom ”listan blev lite väl lång så det blir svårt att hitta”.   

 

TP4 tycker att den horisontella menyn är enklast eftersom den används i andra program: 

”Jag känner att när jag sitter i andra program så brukar man använda sådant.” Menyn skulle 

kunna förbättras med en funktion som öppnar hela menyn: ”När jag fick upp hela alltihop, att 

man bara kunde visa allt till en viss gräns. Öppna alla menyer samtidigt när jag inte visste 

vart jag skulle gå in. Sedan kanske man kan söka efter ett program eller något.” Den 

vertikala menyn rangordnades sämst eftersom den blir plottrig: ”Den blir så plottrig känner 

jag. Nej, det är väl att jag kanske blir påverkad av vad jag arbetar med också. Förutom 

Helpdesken alltså [”Helpdesken” är smeknamn för Stamford Office]. Jag brukar leta efter 

menyval där uppe.” 

 

TP5 menar att den vertikala är enklast eftersom hamburgermenyn kräver en extra 

knapptryckning: ”Egentligen blir det så eftersom det blir en extra knapptryckning på den sista 

hamburgaren. Jag är van med att ha menyerna där i vänstermarginalen. Det är nog bara vad 

jag har vant mig vid, inte just i Helpdesken men i allmänhet. Det är ju där man letar som 

regel.” Hen föreslår att menyn skulle kunna förbättras med en tooltip: ”Jag skulle kunna tänka 

mig att redan innan man trycker på den får en liten tooltip. Fast det är ju väldigt enkelt att 

göra så här [klickar fram undermenyerna]. Det är riktigt bra att slippa se allt utfällt som vi har 

idag.” Hen resonerar följande kring hamburgermenyn som rankades svårast:   

”Den är inte så svår men det är marginellt. Dels för att det är svårt att trycka på 

den, det är ett extramoment, men sedan när man gör det så är ju hela alltet utfällt 

så att säga och då har man ju samma situation som idag att man måste leta 

igenom allt. Det är lite lättare att se här med färger och så men den är ingen stor 

förbättring mot vad det är idag.” 

TP6 förklarar varför hen tycker att den horisontella är enklast: ”I just de här prototyperna så 

känns det som att den här är enklast, horisontell. De andra behövde man scrolla i för att hitta 

någonting.” Hen tänker följande kring att förbättra menyn:  

”De andra behövde man scrolla i för att hitta någonting. Rent spontant är det så 

där en drop-down ser ut så det är inte så mycket att kanske göra där, men sedan 

kan man givetvis bygga ut med mer funktioner. Jag vet att vi har pratat om en 

favoritmeny och grejer och sådana saker skulle man kunna göra. Sedan att de 

kanske är i bokstavsordning. Alternativt att de är i “mest klickad ordning”.” 

Hamburgermenyn rankas svårast av TP6 eftersom menyikonen är otydlig: ”Det var inte 

jättetydligt att man skulle trycka där för att få upp menyn. Nu vet man ju att man ska trycka 

där för att få upp menyn men är man lite ny så undrar man vad det där är för en liten sak.”  

4.2.5 Intervjufråga 5: Hur tycker du att programmen är organiserade i 
menyn? 

Testpersonerna tycker att organiseringen är rörig och kritiserar semantiken och begrepp. 

TP1 rekommenderar en menyrubrik som heter ”Loggning”. Övergripande uttrycker 

testdeltagarna förvirring mellan menyrubrikerna ”Tidredovisning” och ”Projektredovisning”, 
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där flera av programmen platsar in i båda kategorierna. TP3 menar att de skiljer på projekt 

och tid och eftersom alla loggar inte hör till ett projekt så blir det svårt med exempelvis 

”Loggstatus” och ”Logg koll” som ligger under ”Projektredovisning”. Även TP4 funderar kring 

vad som hör till tidredovisning och projektredovisning: ”Logg koll och registrera logg, vad är 

det som avgör att den ena ligger på det andra stället? Hantera loggar kanske borde ligga 

under samma.” 

4.2.6 Intervjufråga 6: Hur hade du förbättrat navigationen? 

Testpersonerna nämner bland annat att man behöver fokusera mycket på semantiken och 

hur programmen kategoriseras. TP6 funderar över om man kanske behöver minska ner 

antalet program ”[…] för en del program gör lite samma sak. Nu har jag inte gått igenom här 

exakt men tidigare har vi haft att det finns tre program som man gör samma sak i. Beroende 

på vilken användare det är så använder man olika program.”.  

 
Funktionalitet som önskas av testpersonerna är en favoritmeny, en anpassad startsida, en 

sökfunktion, stämpelklockan på startsidan och en favoritloggsida. Fem av sex testpersoner 

saknar en favoritmeny, TP6 menar att ”det kompenserar för halvdana menyer”. Flera av 

testdeltagarna påpekar att om en sökfunktion implementeras så måste man sätta 

terminologin bra, eftersom de nuvarande namnen är otydliga. Två av testpersonerna menar 

att en sökfunktion är överflödig eftersom systemet är så litet.  

4.2.7 Intervjufråga 7: Om du skulle vara borta från systemet en längre 
tid, tror du att du skulle komma ihåg menyn när du kommer tillbaka? 

Samtliga testpersoner estimerar att de skulle komma ihåg menyn under förutsättning att de 

har arbetat i det under en tid. TP1 resonerar ”Men det är klart att det finns en gräns. Om jag 

har varit ute och seglat i ett år så kommer jag antagligen inte att komma ihåg någonting.” 

4.2.8 Intervjufråga 8: Hur tror du menyn är att lära sig för en 
nyanställd? 

Resultatet av intervjufråga 8 visar att samtliga testpersoner estimerar att menyn skulle vara 
lätt att lära sig för en nyanställd (se Tabell 10).   
 

Tabell 10: Resultat av intervjufråga 8: Hur tror du menyn är att lära sig för en nyanställd? 

TP1 
Det tar lite längre tid, alltid, som nyanställd, för då funderar du inte på just menyn utan du mer 

funderar på vad jag gör över huvud taget. 

TP2 
Ja, bara om man döper om de här alternativen. Det går hyfsat bra. Det är en tröskel att komma 

in i. 

TP3 
Ja, absolut, om man bara flyttar dem, byter plats på några menyer eller sådana interna val där 

så tror jag att den är ganska rättfram. 

TP4 

Ja, det blir lite samma problem som jag hade, att inte riktigt veta vart man ska gå in. Jag tror att 

det blir svårt att lära sig bara så här “sätt dig och gör” men om man får en genomgång för vad 

man ska göra så kanske. Det är nog inte svårt i längden men svårt att bara sätta sig och göra. 

TP5 

Jag skulle tro att den är ganska enkel. Därför att de känns hyfsat intuitiv jämfört med vad vi har 

idag. Jag har inte lärt mig den menyn än så att säga efter alla år och då är det här ett stort steg 

framåt. Jag vet inte hur den skulle kunna bli så mycket enklare att lära sig. Man skulle kunna ha 

bättre namn. Logg koll, vad är det? Det vet jag faktiskt inte. 
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TP6 

Jag tror att den skulle [liten paus] det är inte Facebook det här liksom. Nu kan i och för sig 

Facebook vara jävligt krånglig att gå in på men [liten paus] har jag hört. Men det är väl 

någonting att lära sig det är ju liksom ett administrativt system det här. Det är ingen hemsida 

som är gjord för ett företag som ska sälja mattor. Det är ett administrativt system och då är det 

alltid en tröskel och det får man nog alltid acceptera tror jag. 

4.3 Observationer 

Under första testsessionen med TP1 hittades problemet med en uppgiftsformulering, som 

nämnts tidigare i 3.7 Pilottest. Uppgiften gjorde TP1 märkbart frustrerad och verkade 

stressad under de efterföljande två uppgifterna. Frustrationen är fullt förståelig eftersom den 

dåligt formulerade uppgiften borde ha uppmärksammats tidigare i pilottestet och inte under 

ett skarpt test.    

 

Fem av sex testpersoner reagerade på uppgift 1, ”Idag har du utfört tre timmars arbete åt 

Coop. Skapa en logg.”. I webbapplikationen kan man skapa loggar på två sätt, i Registrera 

logg och Logga tid enkel där sistnämnda är den nyare varianten. Rätt sätt för att lösa 

uppgiften i testet är Logga tid enkel. Fem av sex testpersoner gick raka vägen till Registrera 

logg och blev förvånade över att det var fel. ”Det är inte den jag skulle välja”, ”Jag använder 

aldrig den annars”, ”Vi har ju en sådan funktion men jag använder inte den” och ”Jag tänkte 

att när det stod Logga tid enkel så kan du bara logga på befintliga loggar”. 

 

TP1 påpekade att det inte är självklart att man rapporterar semester i Manuell tidredovisning: 

”Den här är inte heller självklar om jag ska vara ärlig. Manuell tidredovisning är ett felaktigt 

namn.” TP2 kommenterade formulering och sortering av menyvalen: ”Det är inte logiskt vad 

allt heter och vart det ligger.” TP3 tyckte att hamburgerikonen var otydlig: ”Den här skulle 

nästan ha hetat Meny eller någonting, så man vet vad det här är för något.” TP5 beskrev hur 

hen vanligtvis använder menyn, med glimten i ögat: ”Då ska jag leta, jag letar alltid så här i 

menyerna för jag minns aldrig vart någonting ligger.” 

 

Det de flesta testpersonerna har svårigheter med är att de oftast väljer fel mellan 

menyrubrikerna Tidredovisning och Projektredovisning. Några av testpersonerna uttrycker att 

de aldrig är inne under Projektredovisning och drar sig för att titta under den menyrubriken: 

TP3: ”Det är också en sådan där meny jag aldrig är inne i”. 

4.4 Sammanvägning av användbarhetstest, 

intervjuer och observationer 

De tre tidigare underavsnitten har handlat om de data som samlades in på respektive sätt. 

Nu kan man förstås fråga sig om det finns några motstridiga resultat, eller om resultaten 

överlappar varandra och kanske stödjer varandra.  

 

De tre menytyperna utvärderas enligt de tre användbarhetskriterierna i analysmodellen (se 

Tabell 1):  

 Effektivitet: Användaren ska kunna utföra uppgifter enkelt med lämplig ansträngning 

 Ändamålsenligt: Innehåller rätt funktioner och välorganiserat innehåll.  
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 Lätt att lära sig: Det ska vara lätt att lära sig och att komma ihåg. 

 

I följande underkapitel kommer de två undersökningsfrågorna besvaras genom att ställa 

resultaten mot användbarhetskriterierna. 

4.4.1 Vilken typ av meny är prestationsmässigt mest användbar? 

Svaret på undersökningsfrågan besvaras baserat på kapitel 4.1 Resultat från 

användbarhetstest.  

 

Effektivitet 

Genom att titta på den genomsnittliga tiden och antal klick per utförd uppgift i Tabell 5 kan 

man se att hamburgermenyn presterade bäst, följt av den horisontella menyn och den 

vertikala menyn. Hamburgermenyn lever därför bäst upp till användbarhetskriteriet effektivitet 

eftersom uppgifter utförs enklare och med mindre ansträngning än de två andra 

menytyperna. 

 

Ändamålsenlighet 

Även ändamålsenlighet utvärderas baserat på den genomsnittliga tiden och antal klick per 

utförd uppgift. Trots att de tre menyerna har samma funktioner och organisering av innehåll 

baseras effektivitet här på hur innehållet visas och organiseras visuellt. Hamburgermenyn 

som presterar bäst i tid och klick kan antas ha bäst organisering och därmed vara mest 

ändamålsenlig.  

 

Lätt att lära sig 

Eftersom en testperson aldrig utför uppgift 1 och 9 i samma meny går det bara att se att 

testpersonerna genomför uppgifterna snabbare och med mindre klick under testsessionens 

gång, oavsett vilken ordning de ser menyerna (se Tabell 6 & Tabell 7). Detta kan ses som en 

indikation till att hierarkin i menyn är lätt att lära sig, men det säger inget konkret om vilken 

meny som är lättast att lära sig.  

4.4.2 Vilken typ av meny upplevs mest användbar? 

Svaret på undersökningsfrågan baseras på kapitel 4.2 Resultat från intervjuer och relevanta 

observationer från kapitel 4.3 Observationer.  

 

Upplevd effektivitet 

Utvärderingen av effektivitet baseras på intervjufråga 4:”Hur skulle du rangordna menyerna 

från enklast att använda till svårast att använda?” och följdfrågorna ”Vad är det som gör X 

enklast? Hur skulle menyn kunna förbättras? Vad är det som gör Y svårast?”. Tabell 9 visar 

att den horisontella menyn upplevs enklast att använda av fyra av de sex testpersonerna. 

Två av testpersonerna upplever den vertikala menyn enklast att använda. Hamburgermenyn 

upplevs sämst av fem av sex testpersoner. 

 

Testpersonerna som upplevde den horisontella menyn enklast att använda menar att det 

beror på att den ger en bra överblick, man slipper scrolla och eftersom den används i andra 

program. Eftersom förslagen testpersonerna nämner för att förbättra menyn även rör 

navigationen sammanfattas de i stycket Upplevd ändamålsenlighet nedan. De testpersoner 
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som upplevde den vertikala menyn som enklast menar att det beror på att man vill ha menyn 

till vänster för att få menyn ur synfältet och att det är en vana att ha menyn i 

vänstermarginalen. Testpersonen som rangordnade den vertikala menyn som sämst menar 

att den är för plottrig. Det som enligt fem av sex testpersoner gör hamburgermenyn svårast 

är att den är oöversiktlig, listan blir för lång, ikonen syns inte, den kräver en extra 

knapptryckning och är otydlig. 

 

Upplevd ändamålsenlighet 

Användbarhetskriteriet ändamålsenlighet besvaras här av intervjufråga 5: ”Hur tycker du att 

programmen är organiserade i menyn?” och intervjufråga 6: ”Hur hade du förbättrat 

navigationen?”.  

 

Testpersonerna upplever organiseringen som rörig. De kritiserar semantiken och begrepp 

som används i menyerna. De resonerar att navigationen kan förbättras med bättre semantik 

och kategorisering av menyalternativ eller minska ner antalet program. Funktionalitet som 

enligt testpersonerna hade förbättrat menyn och navigationen är genom att formulera och 

sortera om menyalternativen, lägga till en favoritmeny, stänga menyalternativ när man klickar 

på en menyrubrik, öppna hela menyn med en knapptryckning, en sökfunktion, tooltips, en 

anpassad startsida, stämpelklocka på startsidan och en favoritloggsida. 

 

Från observationerna framkom att man kan utföra uppgifter på flera sätt, vilket har en 

inverkan på ändamålsenligheten eftersom det påverkar innehållet i menyn och gör den större 

än nödvändigt (större i betydelsen att den innehåller fler alternativ).  

 

Vidare från observationerna framkom att kategoriseringen av menyrubrikerna 

”Projektredovisning” och ”Tidredovisning” påverkar ändamålsenligheten negativt då flera av 

testpersonerna oftast väljer fel mellan dem. Flera av testpersonerna uttrycker förvirring kring 

varför menyalternativ är formulerade på vissa sätt. 

 

Baserat på testpersonernas svar upplevs inte menyn leva upp till användbarhetskriteriet 

ändamålsenlighet. 

 

Lätt att lära sig 

I intervjufrågorna 7: ”Om du skulle vara borta från systemet en längre tid, tror du att du skulle 

komma ihåg menyn när du kommer tillbaka?” och intervjufråga 8: ”Hur tror du att menyn är 

att lära sig för en nyanställd?” värderar testpersonerna om menyn är lätt att lära sig. 

 

Testpersonerna är överens om att de kommer att komma ihåg menyn förutsatt att de har 

arbetat i det under en tid och att menyn är lätt att lära sig för en nyanställd, även om det tar 

längre tid och att det är en tröskel att ta sig över. Testpersonernas svar är en subjektiv 

uppskattning och kan inte användas för att motivera att menyn är lätt att lära sig. 

4.5 Resultat i relation till litteraturen 

Pernice och Budiu (2016) rekommenderar att man inte ska använda en hamburgermeny i 

desktop-miljö (se 2.1.3 Hamburgermeny). Trots det var det den meny som presterade bäst, 

men upplevdes sämst enligt fem av sex testpersoner. Baserat på Pernices och Budius 
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rekommendationer för mobila enheter hade hamburgermenyn kanske fått bättre resultat 

upplevelsemässigt om den testats på en mobil enhet.  

 

Shneiderman och Plaisant (2005, s. 269) refererar till en studie av Liebelt et. Al (1982) som 

visar att antalet fel halverades och tid för att utföra en uppgift reducerades när menyn har 

meningsfulla kategorier (se 2.2.3 Organisering och sortering av menyalternativ). De tar även 

upp fyra riktlinjer för att formulera menyalternativ i 2.2.4 Formulering av menyalternativ. 

Menyn som testats följer ingen av dessa riktlinjer. I menyn upplevs kategorierna istället som 

otydliga och organiseringen rörig. Menyalternativen sorteras inte på något specifikt sätt utan 

är slumpmässig. En tydligare organisering, sortering och formulering av menyalternativen 

kan baserat på teorin påverka användbarheten i menyn. 

 

Även om testet enbart hade sex testpersoner blev det många åsikter kring sortering och 

formulering av menyalternativ. Därför resonerar jag att en open card sort, som förklaras av 

usability.gov i kapitel 2.2.3 Organisering och sortering av menyalternativ, där testpersonerna 

får sortera ämnen i kategorier och sedan namnge kategorierna hade varit en givande metod 

för att se hur de olika testpersonerna tolkar och logiskt sorterar menyalternativen.  

 

Prototyperna och intervjuerna för undersökningen är framtagna med människan i fokus, men 

använder sig inte av ramverket PACT (se 2.3.1 Människa-datorinteraktion och PACT). En 

PACT-analys hade behövt göras innan undersökningen på en större skala för att, enligt 

Benyon (2014, s. 43), förstå den nuvarande situationen, se var möjliga förbättringar kan 

göras eller förutse framtida situationer. 
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5 Slutsatser 

5.1 Vilken typ av meny är prestationsmässigt mest 
användbar? 

Användbarhetstestet visar att hamburgermenyn är prestationsmässigt mest användbar. 

Hamburgermenyn presterade bäst gällande användbarhetskriterierna effektivitet och 

ändamålsenlighet. Eftersom samtliga deltagare löste uppgift 9 betydligt snabbare än uppgift 

1 kan det tolkas som att de tre menyerna var lätta att lära sig, men det går inte att säga 

konkret vilken meny som är lättast att lära sig. Den horisontella menyn kom på andra plats i 

användbarhetstestet och den vertikala menyn presterade sämst. 

5.2 Vilken typ av meny upplevs mest användbar? 

Horisontella menyn är klart att rekommendera då fyra av sex testpersoner upplevde den 

horisontella menyn enklast att använda medan endast två av sex testpersoner upplevde den 

vertikala menyn enklast att använda. Lustigt nog upplevde fem av sex testpersoner 

hamburgermenyn som svårast att använda. En testperson upplevde den vertikala menyn 

svårast att använda. Testpersonerna upplever inte att menyerna är ändamålsenliga på grund 

av att formuleringen och sorteringen i menyn är rörig. De saknar även funktionalitet i menyn. 

Huruvida menyn är lätt att lära sig eller inte går inte att besvara, trots att testpersonerna 

uppskattar att menyn är lätt att lära sig.  

 

Det går därför inte rakt av att säga att menyerna i prototyperna är användbara, men 

resultatet pekar på att av menyerna i dessa tre prototyper upplevs den horisontella menyn 

mest användbar. 

5.3 Motstridiga resultat 

Resultaten från användbarhetstestet och intervjuerna säger emot varandra då 

hamburgermenyn presterade bäst men upplevdes sämst och den horisontella menyn 

upplevdes bäst men hamnade på andra plats i prestationsmätningen. Animationerna kan ha 

påverkat resultatet för hamburgermenyn eftersom den inte hade några animationer. När 

användaren klickar på hamburgerikonen visas menyn expanderad direkt. Jag skulle istället 

ha jämfört tre menyer som var lika långsamma för att få ett mer rättvist resultat. 
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6 Omnämnade 

Jag vill först och främst tacka de anställda på Stamford AB som deltog i undersökningen, er 

input är guld värd! Jag vill även tacka mina två handledare på Karlstad universitet, Peter 

Bellström och John Sören Pettersson för er hjälp och stöd med uppsatsen. Tack till min 

sambo Joakim och vän Lisek för er eviga uppmuntran under examenarbetets gång. 

 

Uppsatsen är skriven till minne av Tobias Ruotsalainen Ståhlberg, min närmsta vän som gick 

bort hösten 2016. Tack, Tobias, för att du fick mig intresserad av webbutveckling och 

övertalade mig att söka till programmet Webb och Multimedia. ♥ 

 

Malin Lindqvist 
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Bilagor 

Bilaga I: Medgivandeblankett 
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Bilaga II: Prototyper 

Prototyp: Vertikal meny 

 

Prototyp: Horisontell meny 
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Prototyp: Hamburgermeny  
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Bilaga III: Komplett intervjuguide 

Bakgrundsvariabler 

1. Vad gör du här på företaget? 

            – Vad är din roll på företaget? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

– Vad har du för erfarenhet av Stamford Office? 

– Hur många år har du arbetat med Stamford Office? 

– Hur många program använder du i genomsnitt en vanlig arbetsdag? 

3. Känner du igen dig i prototyperna? 

Effektivitet 

4. Hur skulle du rangordna menyerna från enklast att använda till svårast att använda? 

– Vad är det som gör X enklast? 

– Hur skulle menyn kunna förbättras? 

– Vad är det som gör Y svårast? 

Ändamålsenligt 

5. Hur tycker du att programmen är organiserade i menyn? 

            – Hur skulle du placera om programmen? 

6. Hur hade du förbättrat navigationen?  

– Hur hade du ändrat menyn för att göra den så effektiv som möjligt? Med effektiv 

menas att den innehåller rätt funktioner och har välorganiserat innehåll.  

– Exempel på andra funktioner kan vara alternativa vägar som en anpassad meny 

eller en sökfunktion.   

Lätt att lära sig 

7. Om du skulle vara borta från systemet en längre tid, tror du att du skulle komma ihåg 

menyn när du kommer tillbaka? 

            – Varför skulle du/varför skulle du inte komma ihåg den? 

8. Hur tror du menyn är att lära sig för en nyanställd? 

Märkbart utstickande 

9. Du fick se ett antal olika knappar i prototyperna. Kan du gissa hur många olika sorters 

knappar du stötte på?  

– Hur många tror du? 

– Vad var det som gjorde att dessa knappar stack ut från mängden?  

10. Var det lätt att läsa och förstå syftet med knappen? 

            – Varför var den svår/lätt att förstå? 

Läsbarhet 

11. Framför dig ser du alla knappar du bemötte. Kan du vara snäll att sortera dem i fallande 

ordning för den som är lättast att läsa. Där översta är den mest lättläst och längst ner svårast 

att läsa. 

– Varför har du valt denna ordning?  

– Varför är den översta knappen bättre än knapp två? 

Upphöjd knapp 

12. Hur resonerar du över upphöjda knapparna? 

– Hur lätt är det att läsa knappen? 

13. Om du fick välja mellan upphöjda knappar och platta knappar. Vilken hade du valt? 

– Resonera ditt val. Motivera. 
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– Vilka kriterier använder du dig av när du resonerar?  

Mjuka kanter 

14. De knappar med mjuka kanter hur upplever du dessa? 

– Hur tänker du till läsbarhet? 

– Vilken av knapparna med mjuka kanter tycker du är mest lättläslig? 

15. Vad känner du när du ser den mjukaste knappen/den utan mjuka kanter? 

– Känns någon av dessa mer “farliga/hotfulla”? 

– Varför känner du så? Motivera. 

Avslutande frågor: 

16. Har du några frågor om testet? 

17. Har du några övriga kommentarer?  

 

 


