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Sammanfattning
E-handeln ökar, och därmed kraven på designen av e-handelssidor för att
säkerställa e-satisfaction och att kunderna hittar det de söker på
e-handelsplatserna. Inom vetenskapen har olika menytypers påverkan på
användares tillfredsställelse undersökts, men samtida forskning om anvädnares
preferenser på olika typer av hemsidor behövs fortfarande. I detta arbete görs
jämförelse av menynpositionering, de olika menytyperna expanderande- simultan
och sekventiell meny, samt statisk och dynamisk navigation på en
e-handelswebbplats för kläder. Användartester och intervjuer genomfördes för att
ta reda på användarpreferenser hos de olika designsen. Syftet är att ta reda på
vilken design som ger bäst upplevelse av e-satisfaction för svenska personer som
e-handlar. Tidigare forskning har visat att horisontella expanderande menyer
borde vara att föredra på hemsidor med mycket information, såsom
e-handelssidor, och att dynamisk navigation uppfattas bättre. Denna studie
resulterade i ett designförslag samt riktlinjer för designaspekter som spelar roll för
upplevelsen av e-satisfaction i de olika meny- och navigationstyperna. I denna
studie visade deltagarna en preferens för simultana menyer och dynamisk
navigation.
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Abstract (högst 250 ord)
Online shopping is a growing phenomenon, and with it the design requirements
for e-commerce web pages. The design becomes increasingly important to ensure
e-satisfaction and in order to make sure the customers can find what they are
looking for. Previous research on different menu- and navigation type’s impact on
user satisfaction has been conducted, but contemporary research on user
preferences for different types of websites is still needed. In this study different
types of menu design; expanding-, simultaneous-, and sequential menus are
compared, and also static and dynamic navigation design. The different designs
are implemented on a prototype of an e-commerce web site for apparel. User
testing and interviews were conducted in order to find user preferences among
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has shown that horizontal expanding menus should be preferable on webpages
with high amounts of information, such as e-commerce websites, and also that
dynamic navigation is perceived as better. This study resulted in a design
suggestion and guidelines of design aspects that determine the experience of
e-satisfaction in the different types of menu- and navigation designs. In this study
the participants showed a preference for simultaneous menus and dynamic
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1.Introduktion
Trots ökande e-handel så finns det en stor mängd konsumenter som inte slutför

sina köp på webbutiker idag. Andelen av de svenska konsumenterna som

e-handlar uppnådde under 2021 en högre andel än aldrig tidigare, 96% (Postnord,

2021). Även om andelen förväntas minska med pandemins slut, så är prognosen

för e-handeln en ökande tillväxt, där 31-40% av all detaljhandel förväntas ske

online år 2030 (Svensk Handel, 2021). Antalet företag och återförsäljare som

öppnar sina butiker online är ständigt ökande. Dessa webbutiker blir

representativa för företaget (Ekşioğlu et al 2015). Trots att E-handeln stadigt ökar

så finns det ingen garanti för kvalitet eller customer satisfaction på alla dessa

webbutiker (Ekşioğlu et al 2015). En tydlig indikation på detta syns i statistik om

”Cart Abandonment Rate”, som är ett fenomen som innebär att kunder i

webbutiker överger sin varukorg, och hemsidan, utan att faktiskt köpa något.

Baymard Institute (2021) presenterar statistik som visar att Cart Abandonment

Rate 2021 uppnått 69,82%.

Skälen till att kunderna inte slutför köp är olika, där designen utgör en betydande

orsak. Baymard Institute (2021) uppger att cart abandonment delvis är en naturlig

följd av hur användare “bläddrar” på webbutiker. Många använder butiker på

webben för att “fönstershoppa”, jämföra priser, spara produkter till senare, och så

vidare, men till skillnad från dessa fönstershoppings-beteenden så kan en stor del

av cart abandonment problemet lösas enbart genom att förbättra designen

(Baymard Institute, 2021). Andra skäl till att kunderna inte slutför sina köp på

e-handelswebbplatser kan bland annat också bero på priset på produkterna,
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kostnad och tid för frakt, eller att webbutiken inte erbjuder återbetalning eller

öppet köp (Baymard Institute, 2021).

Designvalen på en webbutik påverkar användarupplevelsen, som i sin tur påverkar

tillfredsställelse och kundernas avsikt om att handla eller inte. Design av

användargränssnitt (UI) och användarupplevelse (UX) är några av de mest

avgörande faktorerna för att säkerställa framgång hos en webbutik, där UX är en

av de mest kritiska, och har blivit ett krav för att kunna konkurrera med andra

webbutiker (Bonastre & Granollers, 2014). Andra faktorer bortsett från designen

av webbutiken som är viktiga för webbutikernas framgång är till exempel

marknadsföring, leverans, kundsupport, samt webbutikens tillförlitlighet, säkerhet

och rykte (Fouskas et al 2020). Användarupplevelsen på en hemsida spelar en

avgörande roll för webbutiker (Ekşioğlu et al 2015). Inom e-handeln är

användarupplevelsen viktig för att etablera förtroende hos kunderna, eftersom en

positiv användarupplevelse uppnår och tillfredsställer kundernas förväntningar

(Al Sokkar & Law, 2013). Optimering av webbdesignen på en hemsida bidrar till

en positiv användarupplevelse. Specifikt kommer enkelhet att navigera och söka

efter (produkt)information förbättra hemsidans användbarhet, och som följd

användarupplevelse- och tillfredsställelse. Till sist leder detta till att användaren

beslutar sig för att agera på det önskade sättet i webbutiken, det vill säga att

slutföra ett köp (Broeder & Gkogka, 2020).

Användbarhet är en determinant för positiv användarupplevelse och e-satisfaction.

Användbarhet har en väsentlig roll inom e-handeln, eftersom webbutiken behöver

möjliggöra för kunderna att uppnå sina mål enkelt, effektivt och tillfredsställande

(Díaz et al, 2017). Tillfredsställelse specifikt inom e-handeln benämns

e-satisfaction (Polites et al, 2012). Det är viktigt att tillgodose användarens

förväntningar på webbutiken för att inte riskera att kunderna vänder sig till en

annan butik om deras krav och behov inte möts (Hernandez et al, 2017). Då

många kunder söker sig till e-handeln framför fysiska butiker ökar kraven på

funktionaliteten på webbutikerna. Eftersom fler personer från olika målgrupper
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nyttjar e-handeln så måste olika kunders behov också tillgodoses för att

webbutiken ska vara framgångsrik (Hernandez et al, 2017).

Navigation och menyer påverkar användbarhet, upplevelse, attityd och avsikter.

Kunderna skapar sin uppfattning om företaget baserat på deras webbutik, till

skillnad från då de besöker en fysisk butik, därför är hemsidans kvalité och

kundernas uppfattning en viktig faktor för att attrahera- och behålla kunder (Kim

& Neihm, 2009; Al Sokkar & Law, 2013; Chi 2018). För att lyckas med detta

måste webbutiken erbjuda all sin (ofta omfattande) information på ett ”smältbart”

sätt, detta gör att en väldesignad navigation och “ease of operation” kan vara

avgörande för en webbutik (Kim & Neihm, 2009). För att vara effektiva och enkla

att manövrera och använda är väldesignad navigation på en hemsida

grundläggande (Kim & Neihm 2009).

Olika typer av design på navigation och menyer har visats ha en inverkan på

kundernas avsikter på webbutiken (om de kommer stanna kvar och handla eller

inte), och deras attityd till den. Broeder & Gkogka (2020) visade i sin studie att

olika navigationsdesign påverkar användarens uppfattning och upplevelse på olika

sätt, och också har en väsentlig roll i användargränssnittets design. Broeder &

Gkogka (2020) resultat visade vidare att optimering av webbdesign för

användaren bidrar till en positiv användarupplevelse. Specifikt visade deras

resultat att lättheten att navigera förbättrar webbplatsens användbarhet. De menar

vidare att användarnas upplevelse och tillfredsställelse förbättras som följd, och

att användaren då också känner större uppmaning till att genomföra köp i

webbutiken.

Trots kunskapen kring vikten av navigation behövs löpande mer forskning, och

specifika designriktlinjer för främjande av navigation på olika typer av hemsidor

(Yakunin et al 2018). Litteraturen kring användbarhet och UX fokuserar på

generella riktlinjer för internet, men det behövs även riktlinjer som kan tillämpas

för specifika typer av hemsidor för att kunna optimera dem för sina respektive

målgrupper och användare (Ekşioğlu,et al 2015). Det behövs studier för att

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

7



identifiera UX-problem relaterade till olika typer av hemsidor, så att specifika

designriktlinjer kan utvecklas för de specifika hemsidorna, såsom e-handelssidor.

Dessutom behövs också mer specifika design features testas och undersökas

(Ekşioğlu et al 2015). Enligt Bodrunova & Yakunin (2018) fanns det, trots den till

synes universella nödvändigheten av kunskap kring meny- och navigationsdesign,

ont om senare forskning redan år 2018. De menar att mångfalden av menytyper

(och menykomplexitet) behöver fortsätta adresseras.

Det finns många olika sätt att designa för att hjälpa användare uppnå sina

navigationsmål på en hemsida (Murano & Lomas, 2015). Användandet av

expanderande-, sekventiell- och simultana menyer har studerats och diskuterats i

internationell kontext inom många olika områden såsom webbutiker,

studentportal, portfolio och informationssökning (Gao et al, 2007; Yakunin et al,

2018; Solanki et al 2021; Puerta Melguizo et al, 2012; Jiang & Chen 2021). Se

avsnitt “4.2.1 Definiering av menytyper” för en genomgång av dessa menytyper.

Från ovan nämnda studier går det inte att dra några generella slutser kring vilken

menydesign som är entydigt bäst. Däremot överensstämmer resultaten kring att

expanderande och simultana menyer fungerar bättre än de sekventiella på sidor

där det finns många olika val och mycket information för användaren att gå

igenom och “sortera” (Yakunin et al 2018; Gao et al, 2007; Jiang & Chen, 2021;

Puerta Melguizo et al, 2012). Sekventiella menyer har också visats fungera bra,

om informationsmängden inte är så stor (Yakunin et al 2018; Puerta Melguizo et

al, 2012). Sekventiella menyer har också fördelen att inte orsaka en lika stor risk

för kognitiv överbelastning hos användaren, eftersom all information inte visas på

en och samma gång som i simultana menyer (Yakunin et al 2018; Puerta Melguizo

et al, 2012). Bodrunova & Yakunin (2018) menar dock att sekventiella menyer har

blivit så gott som inkompatibla med dagens adaptiva former av webblayout.

Andra aspekter av meny- och navigationsdesign som menypositionering har

undersökts (Murano & Lomas, 2015; Murano & Sander, 2016; Yakunin et al,

2018; Bodrunova & Yakunin 2018). Se avsnitt “4.2.3 Menypositionering” för en
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genomgång av olika vanligt förekommande positioneringar av menyer. Även

dynamisk kontra statisk navigation har diskuterats (Broeder & Gkogka 2020;

Yakunin et al, 2018; Bodrunova & Yakunin, 2018). Se avsnitt “4.2.2 Definiering

av navigationstyper”. Även i dessa studier är slutsatserna att det inte finns något

entydigt svar på vilken menydesign som generellt är bäst. Däremot observerades

att dynamisk navigation uppfattas som något bättre än statisk, trots att ingen

skillnad i användbarhet hos de två navigationstyperna kunde observeras (Broeder

& Gkogka, 2020).

En sammanfattning av introduktionen visar att e-handeln ökar, men trots detta ger

det ingen garanti att kunderna på en webbutik får en bra användarupplevelse eller

att webbutikerna är tillfredsställande för användarnas behov. Det har efterfrågats

mer forskning kring användarupplevelse av specifika hemsidor, och specifika

funktioner och element på dessa, för att ge optimerad webbdesign som skapar

tillfredsställelse utefter användares olika behov. Webbdesign, och specifikt

designen av meny och navigation har visats påverka användarupplevelse och

tillfredsställelse på hemsidor både över lag och specifikt inom e-handeln. Vilken

typ av meny- och navigationsdesign som ger bäst resultat inom e-handeln för

kläder för Svenskar är fortfarande bekänt av mer forskning.

1.1 Syfte och frågeställning
Meny- och navigationsdesign påverkar användarupplevelsen inom e-handeln.

Områden inom detta som statisk kontra dynamisk navigation, samt

menypositionering har diskuterats inom vetenskapen. Här tyder resultaten på att

dynamisk navigation uppfattas som bättre, samt att en ringa preferens för

topp-horisontella menyer finns. Användandet av expanderande-, sekventiell- och

simultana menyer har också studerats och diskuterats. När det finns mycket

information som behöver överblickas av användaren har det visat sig att simultana

och expanderande menyer fungerat, och uppfattats som bättre än sekventiella.

Simultana och expanderande menyer kan dock riskera att skapa kognitiv
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överbelastning hos användaren. Sekventiella menytyper har visats fungera bra där

informationsmängd- och komplexitet är lägre.

Webbutiker för kläder är ett framväxande lovande webbhandelsområde där det

ofta finns många valmöjligheter och information för användaren att sortera, vilket

indikerar att simultana och expanderande menyer borde användas. Dock har

studier som bekräftar detta inte hittats för detta arbete i skrivande stund. Det finns

senare samtida studier som tyder på att en dynamisk navigation är att föredra

framför den mer vanligt använda statiska navigationen, men om detta även gäller

för e-handel av kläder har ej undersökts. I detta arbete genomförs därav en studie

för att undersöka om dessa antaganden är rimliga. Mer specifikt undersöker detta

arbete hur svenskar som e-handlar upplever användandet av dessa 3 olika

menytyper, samt ovan nämnda menypositioneringer och navigationstyper, i

samband med klädhandel i webbutik - för att ta reda på vilken som ger bäst

tillfredsställelse på webbutiken.

Forskningsfrågan är: Hur påverkas svenska användares upplevelse av

e-satsisfaction inom webbklädhandel av menytyperna expanderande, sekventiell

och simultan samt av menypositionering och statisk kontra dynamisk navigation?

En följdfråga som uppstår är: vilka designaspekter hos dessa olika meny- och

navigationsdesign är avgörande för upplevelsen av e-satisfaction?

Undersökningen resulterar i att avgörande aspekter för upplevelsen av

e-satisfaction identifierats. Vidare har dessa aspekter använts för designriktlinjer,

samt ett designförslag för meny- och navigationsdesign som kan främja

e-satisfaction hos svenska personer som e-handlar.

1.2 Avgränsningar
Studien är avgränsad till undersökning av en (B2C) webbutik för kläder anpassad

för datorskärm. Design av meny och navigation för andra format än detta ingår ej.

Dessutom är meny- och navigationsdesign som undersöks begränsas till att endast
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inkludera en sekventiell-, expanderande- och simultan meny, samt statisk och

dynamisk navigation. Inga fler meny- eller navigationstyper har undersökts i

denna studie. Menypositioneringar som inkluderats är topp horisontell och vänster

vertikal.

Målgruppen för studien är personer som är vana användare av datorer, och som är

bekanta med att handla i en webbutik. Deltagarna i studien utgörs av en så kallad

”tillgänglig grupp” (Patel & Davidson 2019, s. 80) och består av män och kvinnor

i åldersgruppen 20-45, som alla är vana användare av datorer, och som uppgett att

de handlar online via webbutiker.

1.3 Begreppsdefinitioner
Här följer olika begrepp som är återkommande i detta arbete, och som behöver

definieras för tydlighet och bättre förståelse.

1.3.1 E-handel
Området e-handel (elektronisk handel) avgränsas här mot elektronisk

transaktionsbearbetning, det vill säga att köpa och sälja produkter och tjänster via

internet (Nisar & Prabhakar, 2017). E-handeln innefattar alla typer av

affärsverksamhet som förekommer online som detaljhandel, bank, investeringar

och uthyrning (Niranjanamurthy et al, 2013).

1.3.2 E-satisfaction
E-satisfaction är ett begrepp för customer satisfaction, specifikt i en onlinemiljö

(Polites et al, 2012). E-satisfaction handlar om kundens nöjdhet och

tillfredsställelse av elektroniska miljöer (Chen, Rodgers & He, 2008).

Anderson & Srinivasan (2003:125) definierar e-satisfaction som: ”the

contentment of the customer with respect to his or her prior purchasing experience

with a given electronic commerce firm”.
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2. Bakgrund
I detta kapitel kommer bakomliggande kunskap som är viktig för studien att

presenteras.

E-handeln kan kategoriseras efter olika typer av handel (Nemat, 2011):

● Business-to-business (B2B)

● Business-to-consumer (B2C)

● Business-to-employee (B2E)

● Business-to-manager (B2M)

● Business-to-government (B2G)

● Government-to-employee (G2E)

● Government-to-business (G2B)

● government-to-citizen (G2C)

● Government-to-government (G2G)

● Consumer-to-business (C2B)

● Consumer-to-consumer (C2C)

● Peer-to-peer (P2P)

I denna studie har B2C E-handel valts som fokusområde. B2C rör sig om handel

mellan business och konsument. B2C är den mest välkända formen av e-handel,

vilket är när kunden kan beställa olika produkter och tjänster, samt betala för sitt

köp direkt via Internet (Nisar & Prabhakar, 2017).

2.1 Meny- och navigationsdesign
Navigationens design på en hemsida påverkar användbarheten och upplevelsen av

den. Ett välorganiserat och transparent navigationssystem fungerar som en karta

för att vägleda användaren till olika sidor och information på en hemsida.

Användaren är mer trolig att utforska hemsidan om navigationen är enkel och

intuitiv. (Solanki et al, 2021). Väldesignad navigation är grundläggande för att en

hemsida ska vara effektiv och enkel att manövrera (Kim & Neihm 2009). Väl

fungerande navigation är också grundläggande för att användaren ska känna sig
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uppmanad att stanna på sidan, granska innehållet som finns, och för en

övergripande positiv användarupplevelse (Solanki et al, 2021).

En estetiskt tilltalande navigation gör också att hemsidan upplevs som mer

attraktiv och effektiv. Navigationen har en enorm påverkan på hur en hemsida blir

mottagen av användare. Navigationsdesignen påverkar hemsidans framgång,

trafiken till hemsidan, SEO-ranking, användarupplevelse, försäljning och så

vidare (Solanki et al, 2021). Bra navigation ger också användaren tillgång till

lämplig och obegränsad information enklare och snabbare, och har en positiv

inverkan på användarens köpintentioner. Om navigationen inte är bra nog leder

det till förvirring och desorientering hos användaren, vilket kan göra att hen blir

ovillig att besöka hemsidan igen (Hsieh, 2022). Nam et al (2020) fann att högre

kvalitet av webbdesign, inkluderande navigation, också förbättrade användarens

förtroende för hemsidan, det vill säga hemsidans trovärdighet.

Navigation via en meny är ett typiskt sätt att förse informationshämtning på en

hemsida (Li & Luximon, 2019). Designen av menyn spelar en viktig roll i att

tillhandahålla funktioner och representera informationsstrukturen för hemsidan.

(Li & Luximon, 2019). Menyer är navigeringsverktyg som hjälper till i

“onlineresan”, och tillämpas överallt i gränssnitt (Jiang & Chen, 2021).

2.2 E-satisfaction
För att ett företag ska kunna överleva och behålla sin konkurrenskraft behöver det

ha en lämplig övergripande nivå av kundnöjdhet, alltså tillfredsställelse hos

kunderna (Nisar & Prabhakar, 2017). De flesta studier inom customer satisfaction

har visat att det finns systematiska skillnader mellan online- och offline

shoppingmiljöer för kundnöjdhet (Nisar & Prabhakar, 2017).

Det finns många olika faktorer som skapar för- respektive nackdelar för kundernas

tillfredsställelse inom e-handeln. E-handeln förenklar för kunder genom att ge
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dem möjlighet att sortera och gruppera information om produkter, att jämföra

olika produkter och webbutiker, och att hitta åsikter från andra kunder. Dessa

faktorer förbättrar köp-processen för kunden. Men det finns också faktorer inom

e-handel som försämrar så som bristande säkerhet och/eller integritet, minskad

möjlighet till mänskliga kontakter och service inom tid, up-to-date teknologi, och

inte minst dålig design av hemsidan (Nisar & Prabhakar, 2017).

En utmaning med att studera e-satisfaction är att det kan studeras från många

olika perspektiv. Redan för tio år sedan identifierades av Polites et al (2012) att

kunder kan vara (o)tillfredsställda i fråga om egenskaperna hos själva hemsidan,

säljaren/återförsäljaren, produkterna, tjänsterna associerade med hemsidan i sin

helhet, en enskild transaktion, eller aggregationen av alla tidigare transaktioner

kunden genomfört. Å andra sidan har det visats att e-satisfaction kan påverkas

positivt av webbdesign, det vill säga att designen kan ha positiv inverkan på

kundernas köpavsikt (Nisar & Prabhakar, 2017).

3. Litteratur
I detta kapitel presenteras de begrepp som används i denna studie för utvärdera

tillfredsställelse. Centrala begrepp för detta är kvalitet, (upplevd) användbarhet,

(upplevt) värde, och trovärdighet.

Litteratur innefattande liknande studier kring de olika typer av meny- och

navigationsdesign som också ingår i denna studie kommer även att presenteras.

3.1 Faktorer för E-satisfaction
Polites et al. (2012) föreslog för tio år sedan ett generellt ramverk, för att mäta

kunders e-satisfaction, där begreppen på grund av sin generalitet fortfarande är

applicerbara idag. Begreppen som används i ramverket är kvalitet, (upplevd)

användbart, (upplevt) värde, och trovärdighet (se nedan för en genomgång av

dessa). Deras forskningsmodell och ramverk är baserat på IS Success model

(Information System Success model). IS Success model är ett ramverk/riktlinjer
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för att mäta framgången hos informationssystem. IS-success model togs fram av

DeLone & McLean 1993, men har sedan dess uppdaterats i takt med ny forskning

och utveckling. DeLone & McLean (2003) tar upp tre viktiga faktorer för kvalitet

hos informationssystem, dessa är:

● Informationskvalitet

● Systemkvalitet

● Servicekvalitet

Baserat på IS-success model utgår Polites et al. (2012) från följande som

bestämmande faktorer för e-satisfaction i sitt ramverk:

● Kvalitet (informations- och systemkvalitet)

● (Upplevd) användbarhet

● (Upplevt) Värde

● Trovärdighet

Polites et al. (2012) applicerade i sin studie ramverket på en hotellbokningssida.

Författarna antog ett webplatsspecifikt perspektiv, vilket innebar att de fokuserade

på kundernas uppfattningar av tillfredsställelse och lojalitet (som de valt att kalla

”site stickiness”) till hemsidan i sig, det vill säga att de inte tog hänsyn till yttre

påverkande faktorer så som offline-möten med leverantören/säljaren och

utvärderingar efter köp/efterkonsumtion.

Målet med deras studie var att avgöra hur en övergripande tillfredsställelse av en

webbplats leder till lojalitet, samt hur faktorer som tidigare visat sig påverka

tillfredsställelse relaterar till lojalitet (site stickiness), i kontext av besöksnäringen.

De har fokuserat på hur kundernas värdering av en hemsida, då sidan används för

att slutföra en uppgift eller nå ett mål, leder till övergripande tillfredsställelse, och

i sin tur att kunderna hanterar den övergripande tillfredsställelsen genom att

stanna kvar på hemsidan (det vill säga att de blir lojala). Deras intresse låg i

huruvida kundernas uppfattning av hemsidan, samt en tillfredsställande
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upplevelse, baserad på hemsidans möjliggörande för kunden att uppnå sina mål,

fick kunderna att anse hemsidan som sitt första val för senare liknande uppgifter,

antyder lojalitet, eller ”site stickiness” (Polites et al., 2012).

3.1.1 Kvalitet
Kvalitet är en faktor som i detta fall associeras specifikt med hemsidan i sig.

Kvalitet definieras av Polites et al (2012) som: ”kundens bedömning av en

produkts övergripande förträfflighet och/eller överlägsenhet”. Alltså kan kvalitet

hos en webbutik vidare konceptualiseras som: ”konsumentens bedömning av

hemsidans övergripande överlägsenhet och förträfflighet vid användning för att

understödja uppgiften eller målet att genomföra ett köp på hemsidan” (Polites et

al, 2012).

Inom Informationssystem-litteraturen (IS) framkommer konsekvent tre primära

former av kvalitet: informationskvalitet, systemkvalitet och servicekvalitet. Enligt

IS-success model, har dessa tre former av kvalitet teoretiserats som medförande

faktorer till tillfredsställelse med systemet (Polites et al. 2012). I sitt ramverk (och

även i detta arbete) är det informations- och systemkvalitet som är relevant, då

servicekvalitet faller utanför det webbplatsspecifika perspektivet.

3.1.2 (Upplevd) användbarhet
Användbarheten är också en faktor som associeras specifikt med hemsidan.

Polites et al (2012) definierar användbarhet som: ”användarduglighet med tanke

på konsumentens behov”. Användbarheten hos en webbutik konceptualiseras

som: ”Användarens bedömning av lämplighet att använda hemsidan för att

assistera i uppgiften eller målet att genomföra ett köp” (Polites et al. 2012). Enligt

IS Success Model är den upplevda användbarheten också en viktigt antecedent till

tillfredsställelse hos användaren (user satisfaction) (Polites et al, 2012).

3.1.3 (Upplevt) värde
För hemsidor som används för att inhandla en specifik produkt är

produktrelaterade faktorer centrala i användarens tillfredsställelse. Det primära
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produktattributet som studerats i IS e-handelslitteratur är besparingar, eller det

upplevda värdet av produkten.Värde hänger ihop med kvalitet- då värde är

”kvalitet erhållen till ett visst pris”. Det upplevda värdet är konsumentens

helhetsbedömning av nyttan av en produkt eller tjänst, utifrån uppfattningar om

vad som tas emot och vad som betalas. Det är en avvägning mellan mottagen

nytta och kostnad (Polites et al, 2012).

Det är oklart hur interaktion med en webbutik påverkar uppfattningen av värde

hos en produkt, men forskning inom relaterade områden tyder på att uppfattning

om värde ökar tillfredsställelse av en hemsida (Polites et al 2012).

3.1.4 Trovärdighet
Trovärdighet hos en hemsida innebär ett förtroende och övertygelse om att

e-leverantören kommer att uppfylla sina åtaganden på ett pålitligt och kompetent

sätt. Trovärdighet har empiriskt stöttats som ledande till tillfredsställelse i vissa

sammanhang. Baserat på tidigare forskning totalt sett presenterar Polites et al

(2012) följande påståenden:

1. De flesta studier indikerar att trovärdighet spelar en roll i bildandet av

lojalitet till en leverantörs webbplats, även om den exakta rollen är oklar

2. Både tillit och tillfredsställelse är väletablerade som prediktorer för

webbplatslojalitet, oavsett eventuella mer komplexa relationer som kan

finnas mellan de tre konstruktionerna.

3. Förhållandet mellan tillit, tillfredsställelse och lojalitet verkar vara

beroende av studiens sammanhang och karaktär samt på inkluderandet

eller uteslutningen av andra nyckelkonstruktioner som information- och

systemkvalitet, värde, och upplevd användbarhet.

Vidare poängterar Polites et al (2012) att det är viktigt att skilja på trovärdighet

och tillfredsställelse som uppstår från interaktioner med själva webbplatsen, och

trovärdighet och tillfredsställelse som uppstår från efterköpsupplevelse och
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interaktioner med leverantören och produkten, som sker utanför sammanhanget

för webbplatsinteraktion (Polites et al 2012).

3.1.5 Forskningsmodell
Polites et al (2012) använder följande forskningsmodell (se figur 1) för att mäta

e-satisfaction och “site stickiness”. Element från denna modell som är relevanta

för denna studie kommer användas som indikator för att mäta tillfredsställelse hos

användarna då de testar de olika typerna av meny och navigation. I detta arbete

kommer lojalitet, eller “site stickiness”, inte vara relevant, därför har den

ursprungliga forskningsmodellen i detta arbete modifierats (se figur 2).

Figur 1, Forskningsmodellen som Polites et al (2012) tagit fram.

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se

18



Figur 2 Forskningsmodellen modifierad för detta arbete.

3.2. Betydelse av navigations- och menydesign för
användbarhet och tillfredsställelse
Olika typer av navigations- och menydesign har visats påverka användbarhet och

användarens tillfredsställelse av en hemsida både generellt (Yakunin et al, 2018;

Bodrunova & Yakunin, 2018; Li & Luximon, 2019;  Solanki et al 2021; Jiang &

Chen, 2021), samt specifikt inom e-handeln, då benämnt som e-satisfaction

(Broeder & Gkogka, 2020; Murano & Lomas, 2015; Gao et al, 2007). Dessutom

har preferens av meny- och navigationsdesign också visats kunna vara kulturellt

påverkat (Broeder & Gkogka, 2020; Nam, Cho & Kim, 2020; Yakunin. et al,

2018).

Jiang & Chen (2021) tar upp följande tre kategorier som påverkande faktorer av

interaktionen med en meny:

1. Grafik, som refererar till de visuella designelementen av en meny, som

layout, visualiseringen av information, cross-device gränssnitt, och

skärmstorlek.
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2. Organisering, som refererar till gruppering och ordering (numrering?),

som menytyper, menyhierarki (bredd och djup), menyns längd,

sekvens (alfabetisk, semantisk, oordnad), och anpassningen av

information.

3. Användarupplevelse, som betecknar personliga faktorer som påverkar

navigationseffektiviteten, så som erfarenhet av att söka,

användarexpertis, samt ålder.

3.3 Genomgång av studier

Här följer en genomgång av tidigare studier som undersökt meny- och/eller

navigationsdesign som är relevanta för detta arbete.

Murano & Lomas (2015) undersökte hur olika positioneringar av menyn på en

hemsida påverkar effektiviteten och användares åsikter om en hemsida. I studien

testades fyra olika positioneringar på menyn i kontext av en fiktiv webbutik. De

olika menypositionerna som testades var:

● vänster vertikal

● höger vertikal

● topp horisontell

● botten horisontell

Resultaten baserades sedan på statistisk analys och statistiskt signifikanta fynd.

Resultaten indikerade att en övre horisontell- och vänster vertikal meny gav färre

fel och färre musklick. Användarnas betygsättning, och nöjdhet, var också i linje

med de effektivitetsaspekter som observerades. Denna studie visade således också

tecken på att användare inte hade någon preferens gällande horisontell eller

vertikal meny, utan endast angående positioneringen av menyn (Murano &

Lomas, 2015).
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Även i Yakunin et al (2018) studie fanns indikationer på att positionering av meny

påverkade, då användare gav högst poäng till en topp horisontell meny,

menypositionering till vänster fick näst högst poäng, och lägst poäng gavs då en

meny fanns positionerad till höger.

I detta arbete har endast vänster vertikal- och topp horisontell positionering

jämförts.

En studie av olika menytypers påverkan på användarupplevelse gjordes av Gao et

al (2007), som undersökte olika typer av menyer i syfte att förbättra äldre

webbanvändares prestanda och tillfredsställelse, och för att lindra deras

desorientering och arbetsbelastning. Trots att denna studie är 15år gammal är det

samma typer av menyer som fortfarande är vanliga idag som undersöks i Gao et al

(2007) studie, och som kommer att undersökas även i detta arbete. Dessutom är

det en webbutik som undersöks, vilket gör att det, trots att webbutiker överlag inte

ser likadana ut idag, finns relevans i att ta upp Gao et al (2007), då de undersöker

hur samma menytyper som i detta arbete påverkar användarupplevelsen på en

e-handelswebbplats. Under experimentet som genomfördes i Gao et al (2007)

studie fick deltagarna leta efter specifik produktinformation på

e-handelswebbplatser med olika typer av menydesign.

De olika typerna av menydesign som jämfördes benämns i Gao et al (2007) studie

inte med termerna expanderande, sekventiell eller simultan, men för att hålla

språket konsekvent kommer de olika menyerna som jämfördes beskrivas nedan

enligt dessa tre menytyper. Menyerna som Gao et al (2007) jämförde var:

● Index-meny, men denna meny kan också benämnas som vertikal simultan

meny (Se figur 9)

● Tab-meny, som kan beskrivas som en horisontell expanderande meny som

expanderar vertikalt (Se figur 5)
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● Vertikal kaskad meny, som är en vertikal expanderande meny, som

expanderar vertikalt (Se figur 3)

● Horisontell kaskad meny som också kan beskrivas som vertikal

expanderande meny, men som expanderar horisontellt (Se figur 4)

Deltagare i denna studie fick testa fem olika webbutiker som alla byggts med

samma innehåll, men med olika design av meny (De fyra menytyper som nämns

ovan, samt ännu en sida där en vertikal simultan meny testades, men där det inte

fanns någon sammanfattning av viktig information). Påverkan av de olika

menytyperna bedömdes sedan genom att jämföra användarnas prestanda och

tillfredsställelse. Faktorer som tid för att slutföra en uppgift, arbetsbelastning,

desorientering och e-satisfaction mättes som beroende variabler.

Resultaten av Gao et als (2007) studie visade att användarna kunde orientera sig

bäst vid användning av den horisontella expanderande menyn som placerats högst

upp på sidan, och vidare att de blev mer desorienterade vid användning av den

vertikala simultana menyn än vid användande av den vertikala expanderande

menyn med vertikal expandering. Dessa resultat överensstämmer med vad

Bodrunova & Yakunin, (2018) tar upp i sin studie 11 år senare, och även vad Jiang

& Chen (2021) och Puerta Melguizo et al (2012) kommit fram till. Gemensamt för

dessa studier var alltså att expanderande och simultana menyer generellt var bättre

än de sekventiella.

I studierna av Bodrunova & Yakunin (2018), samt Puerta Melguizo et al (2012)

och Jiang & Chen (2021) indikeras också att simultana menyer kan vara kognitivt

överbelastade, och skapa förvirring på grund av en stora mängden val och

information som samtidigt visas på skärmen vid användande av simultan meny.

Puerta Melguizo et al (2012) studerade hur menytyp påverkade

navigationsvägskomplexitet och rumslig förmåga (“spatial ability”) för

informationshämtning och desorientering på webben. Två aspekter som

inkluderades var navigationsvägsrelevans och informationshämtningsuppgifter.
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De kom fram till att navigationsvägskomplexitet (“path complexity”) spelade en

viktig roll under mätning av aspekter som direkt relaterade till

navigationseffektivitet som tid och desorientering. Under navigering var

expanderande menyer mer förmånliga än sekventiella, speciellt för personer med

låga spatiala färdigheter, och när den semantiska likheten mellan

informationsmålet och navigationsvägen var stor. Deltagare i studien som hade

högre spatiala färdigheter presterade dock bra under alla förhållanden om testades.

Deltagare som hade låga spatiala färdigheter gynnades av användande av

expanderande menyer. De uppvisade enbart problem med de sekventiella

menyerna när uppgiften krävde mer än att kombinera information från olika

platser på hemsidan.

Bodrunova & Yakunin (2018) tar också upp jämförelse som gjorts mellan

inverkan av expanderande och sekventiella menyer på användarens effektivitet i

att söka efter information. För uppgifter med hög komplexitet har expanderande

menyer visats vara mer effektiva. Användning av en expanderande meny har

också visats kunna reducera subjektiv desorientering hos användare. Även

simultana menyer har visats föredras över sekventiella menyer. Sekventiella

menyer kan dock vara mer effektiva för enklare uppgifter där flera set av data inte

behöver jämföras (Bodrunova & Yakunin, 2018).

Bodrunova & Yakunin (2018) genomförde en studie med hypotes om att växande

uppgiftskomplexitet länkat till menykomplexitet leder till icke-produktiva

sökstrategier hos användaren. De genomförde ett experimentellt pre-test där

menykomplexitet skapades genom att implementera fyra olika menyer i en

prototyp. Strukturell komplexitet adresserades genom “path depth” och

menyvalsmångfald. Två grupper om 10 deltagare fick sedan bedöma genom att

utföra uppgifter i sex olika HTML-sidor av prototypen där olika kombinationer av

menyer implementerats. Ett frågeformulär användes för att bedöma
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tillfredsställelse hos användarna. Deras resultat visade att endast sökbeteendet för

uppgifter med hög komplexitet påverkades av menyvariationer,

De menyvariationer som inkluderades i Bodrunova & Yakunin (2018) studie var

expanderande horisontell- och vertikal meny, innehållsbaserad navigering, och

“popularity-based selective tag menu”. De två senast nämnda kommer inte att

inkluderas i denna uppsats.

För uppgifter med låg komplexitet valde majoriteten av deltagarna att använda sig

av den horisontella expanderande menyn. Då komplexiteten ökade användes den

vertikala expanderande menyn i större utsträckning. Den innehållsbaserade

navigeringen, samt tag-menyn användes aldrig, detta indikerar att mer pålitliga

och väl etablerade navigationstyper uppfattas som omfattande och blir en naturlig

startpunkt för informationssökning vid växande komplexitet. Deras resultat visade

också att ett maximalt antal av två menyer bör användas, eftersom fler än detta

uppfattades som överflödiga, desorienterande och irriterande.

2016 gjorde Murano & Sander en genomgång och granskning av hur olika UI

menydesign presterade, och rekommenderade sedan baserat på detta vägar framåt.

Murano & Sander (2016) sammanställde forskning kring olika menytyper samt

positionering av dem, och hur detta påverkar användarupplevelsen. 13 olika

studier från 2002-2015 summeras. Från sammanställningen av dessa studier drogs

slutsatsen att det inte fanns någon entydig bild av vilken menytyp eller

positionering som var optimal i fråga om effektivitet, eller vilken typ av meny

eller positionering som föredras av majoriteten av användare. I några av studierna

kunde dock en “leaning” mot en horisontell meny på toppen av skärmen som den

bäst presterande observeras. En anledning till att Murano & Sander (2016) inte

fick någon tydlig bild från sin sammanställning menar de kan bero på att de flesta

användare är vana vid att se och interagera med olika typer av menyer på olika
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positioner på skärmen, vilket reducerar signifikanta effekter på användarens

effektivitet, prestation och preferenser.

Yakunin, et al (2018) undersökte hur webbdesign, med fokus på layout och

navigation, hos olika universitetswebbportaler påverkade användares intresse för

olika utbildningar i olika områden i världen. I studien testades navigation och

layout hos olika universitetsportaler i två olika grupper; en grupp med

representanter från väst (Ryssland), och en grupp med representanter från

sydostasien (Kina).

De olika positioneringar av komponenter av navigationssystem som inkluderades

var:

● Horisontell expanderande meny på sidans topp

● Vertikal vänsterplacerad meny

● Två topp-horisontella menyer med olika kategorier

● Vertikal högerplacerad meny

● En sida där en kombination av vänster vertikalmeny, topphorisontell meny

och innehållsnavigation (“content navigation”) i mitten.

Resultaten från Yakunin et al (2018) studie visade att det finns skillnader i

uppfattningen av design hos personer från väst jämfört med sydostasien.

Gruppen deltagare från väst presterade bäst (genomförde en uppgift snabbast) vid

användning av en topp-horisontell expanderande meny, men denna meny

bedömdes också som mest svåranvänd av deltagarna. De menypositioneringar

som fick högst betyg var en topphorisontell meny kombinerat med en

högervertikal meny, trots att användarna presterade näst sämst på sidan som hade

dessa menypositioneringar. Deltagande från sydostasien var mer påverkade av

kompositionen och den visuella estetiken hos en enskild sida än strukturen hos

hemsidan som helhet. För deltagare i studien från väst var navigationsaspekter
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viktigare. Minimering av antalet menyer och väl definierad “zoning” av menyn

hjälpte denna grupp gällande hur snabbt de kunde utföra en uppgift.

En senare studie som visar skillnader i tillfredsställelse och användbarhet hos

olika typer av meny- och navigationsdesign är Broeder & Gkogka (2020) som

undersökte olika typer av design av navigation; statisk och dynamisk, i en

kulturell kontext, där jämförelse mellan Grekiska och Nederländska

användarpreferenser gjordes på en webbutik för hotellbokning. I studien

analyserades huruvida olika navigationsdesign påverkade attityden för en hemsida

och om detta ledde till olika beteendemässiga avsikter. Samt till vilken grad

konsumenternas kulturella bakgrund påverkade deras attityd.

Deltagarna i Broeder & Gkogkas studie fick bedöma söksidan på

hotellbokningssidan i en survey. Analysen av resultaten visade att

navigationsdesignpreferenserna är något kulturellt påverkade, och hade inverkan

på kundernas attityd om- och avsikter på sidan. Hos samtliga deltagare

uppfattades dock den statiska navigeringsdesignen som mindre användbar, jämfört

med den dynamiska navigeringsdesignen. För den holländska gruppen var den

dynamiska navigeringen mer övertygande och medgörlig än den statiska, medan

ingen signifikant skillnad kring detta hittades för den grekiska gruppen.

Enkel effektanalys (“Simple effects analysis”) bekräftade att

användarintentionerna med en statisk navigationsdesign var signifikant lägre än

för dynamisk navigationsdesign i den Nederländska gruppen, men inte för den

Grekiska. Samma mönster visade sig för rekommendationsintentioner i de två

grupperna.

Broeder & Gkogkas studie (2020) visade en direkt påverkan från

navigationsdesign på användarnas intentioner på hemsidan hos den Nederländska

gruppen, där den dynamiska navigationsdesignen presterade bättre och ledde till

högre intentioner till att rekommendera vidare sidan. Hos den Grekiska gruppen

fanns däremot ingen signifikant skillnad för statisk och dynamisk
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navigationsdesign. Hos båda grupperna fanns det en generellt bättre utilitarisk

attityd till- och uppfattning om den statiska navigationen som mindre användbar

än den dynamiska. Hedoniska attityder till navigationsdesignen skiljde sig inte åt.

Sundar et al (2016) undersökte hur olika interaktionstyper som klick, slide,

hovering och zoom påverkade användarupplevelsen på en informativ hemsida.

Undersökningen utfördes i två olika experiment. Det första var en undersökning

av effekterna på användarnas bedömning och engagemang av sex olika

interaktionstyper på skärmen. I det andra experimentet undersöktes effekterna av

fyra olika kombinationer av interaktionstyper. Experimenten var utformade i form

av användartester av prototyper där allt innehåll var identiskt bortsett från

interaktionstyperna. Användartesterna följdes upp med ett online-frågeformulär.

128 personer deltog i testerna. I denna studie fann de i experiment att

hover-animation bidrog till en mer positiv användarupplevelse och engagemang

än andra interaktionstyper för “Power users” (vana användare).

Jiang & Chen (2021) undersökte i sin studie menynavigationseffektivitet i fråga

om tid, och exakthet/noggrannhet, och subjektivt betyg på smartphone och

smartklockor. Menytyperna de undersökte förklaras nedan enligt termerna

expanderande, sekventiell och simultan:

● Full meny (simultanmeny, allt innehåll visas i menyn från början (utan att

användaren behöver klicka på något))

● Hopfällbar meny (typ av expanderande meny)

● kaskadmeny (typ av sekventiell meny)

Jiang & Chen (2021) genomförde två experiment där de tre menytyperna

jämfördes och utvärderades av 45 deltagare i varje experiment. Tre olika variabler

användes för att utvärdera effektiviteten hos menyerna: söktid, antal misstag, samt

antal slide-backs. Mental arbetsbelastning, preferenser och tillfredsställelse

samlades in som subjektiva mått. Därefter identifierades de mest optimala
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menytypen och antal alternativ i menyn (menybredd) för varje display. De

subjektiva måtten samlades in genom frågeformulär.

Resultaten av Jiang & Chen (2021) studie var att de expanderande och

sekventiella menyerna generellt presterade bättre på telefon och klocka, medan

simultanmenyn överträffade i subjektivt betyg vid användning av klocka. Då

menyn var relativt kort (mindre än 5-6 alternativ) visades den simultana menyn

vara bättre än de hierarkiska, det vill säga expanderande eller sekventiell meny.

4. Metod
För detta arbete har en kvalitativ ansats valts för att få en djupare förståelse för

hur design av meny och navigation påverkar användarens upplevelse och

tillfredsställelse av en webbutik. Användartest av prototyper har genomförts under

observation, och sedan efterföljande intervjuer. Vetenskapsrådets (2002)

forskningsetiska principer har följts, och samtliga deltagare har blivit informerade

om sina rättigeter som deltgande i studien.

Nedan följer en genomgång av metoden för studien.

4.1. Litteratursökning
Litteratursökningar har gjorts i databaserna Google Scholar, ACM Digital Library,

samt HKR Summon. Sökord som använts är Navigation design, Menu Design,

Web Design, E-commerce, User Experience, User Interface, och olika

kombinationer av dessa för att få ner sökresultaten till ett mer översiktligt antal.

Av sökträffarna har sedan rubriker och abstracts lästs igenom för att avgöra dess

relevans för arbetet. Kedjesökning har också använts, där källorna i en studie

sedan lett vidare till andra studier.

Litteraturen som valts ut har avgränsats till vetenskapligt granskade publikationer,

samt till att främst innefatta publikationer från de senaste fem åren. Undantag har

dock gjorts i vissa fall, för exempelvis källor för definitioner av olika begrepp,
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exempelvis för definition av e-handel, då detta etablerades för mer än fem år

sedan, och mest information, och tydliga definitioner, fanns att hitta i äldre

publikationer. Eftersom meny- och navigationsdesignen som är aktuell idag har

varit ”standard” och brukats länge har också tidigare forskning om detta varit

fortsatt relevant. På grund av detta har även i vissa fall äldre litteratur valts ut för

studien, som exempelvis Gao et al (2007).

4.2. Observation av uppgift
Deltagare för studien har valts ut efter målgruppen svenska personer som

e-handlar, och är vana användare av datorer. På grund av begränsningar i tid och

resurser för denna studie är deltagarna från en så kallad “tillgängliggrupp” (Patel

& Davidson 2019, s. 80). Deltagarna är mellan 21 och 45år gamla och faller

således inom den bredare målgruppen för svenska personer som e-handlar, där

“nästan alla” mellan 16-65år uppgav att de handlade online redan år 2018

(Internetstiftelsen, 2018).

Åtta personer deltog i observation och efterföljande kvalitativa semi-strukturerade

intervjuer. Detta gick till på så vis att deltagaren fick testa en prototyp under

observation, vilket sedan följdes upp med en kvalitativ intervju om deltagarens

uppfattning om menyn/navigationen i prototypen hen just testat. Sedan fick

deltagaren testa en annan prototyp där en annan meny/navigationsdesign

användes, för att sedan igen följa upp med intervju om deltagarens intryck. Detta

upprepades tills deltagaren fått testa att använda samtliga meny- och

navigationstyper. Deltagarna fick testa prototyperna i olika ordning för att inte

ordningen skulle ha någon påverkan på resultatet.

Tabell 1- Deltagare i studien (Deltagarna heter egentligen något annat)

Deltagare Ålder Kön Ockupation

Matilda 21 Kvinna Student /
Konstnär
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Emil 24 Man Student

Åsa 45 Kvinna Miljökonsult

Mårten 45 Man Student

Sofia 25 Kvinna Student

Frida 26 Kvinna Biomedicinsk
Analytiker

Anna 40 Kvinna Konstnär

Johan 43 Man Systemutvecklare

De olika typer av menyer som undersöks i uppgiften är expanderande meny,

sekventiell meny och simultan meny. De olika navigationstyperna som undersöks

i uppgiften är statisk navigation och dynamisk navigation. Som en del av

uppgiften så har även vänster vertikal- och topp horisontell positionering jämförts.

4.2.1 Definiering av menytyper
De olika typer av menyer som undersökts i detta arbete är:

● Expanderande meny

● Sekventiell meny

● Simultan meny

Expanderande meny - En “expandable menu”, i detta arbete översatt till

“expanderande meny” representerar hela kontexten av möjliga val för användaren

i informationsarkitekturen (Bodrunova & Yakunin, 2018). Expanderande menyer

bevarar alla val i informationshierarkin, och visar även den föregående nivån av

val, samt angränsande menyalternativ, genom att  underalternativen “skjuts ut”

från menyn när användaren exempelvis hovrar eller klickar på ett alternativ i

menyn (Puerta Melguizo et al, 2012). Nedan följer några exempel på

expanderande menyer (Se figur 3-5).
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Figur 3, (Vertikal) expanderande meny som expanderar vertikalt

Figur 4, (Vertikal) expanderande meny som expanderar horisontellt

Figur 5, (Horisontell) Expanderande meny som expanderar vertikalt
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Sekventiell meny - “Sequential menu”, i detta arbete översatt till “sekventiella

menyer” innehåller bara en nivå av hemsidans arkitektur och den nuvarande

positionen av användaren inom sig. (Bodrunova & Yakunin, 2018). I sekventiella

menyer visas bara de objekt som klickats på i “sökvägen”, och den nuvarande

aktiva nivån. De enda visade menyalternativen är alltså de på den aktiva nivån,

och menyalternativen som användaren klickade på för att komma till det aktiva

menyalternativet (Puerta Melguizo et al, 2012). Enligt Bodrunova & Yakunin

(2018) har sekventiella menyer praktiskt taget blivit inkompatibla med dagens

webblayouter. Det finns dock många ställen på webben där de används. Speciellt

på webbutiker, och på mobilanpassade sidor generellt (exempel på sådana sidor är

bland annat : impericon.com/se (Se figur 10), och m.zalando.se).

Nedan finns exempel på en sekventiell meny (Se figur 6-7).

Figur 6, (Vertikal) Sekventiell meny, steg1

Figur 7, Steg 2 av den sekventiella menyn, då användaren klickat på ett alternativ i menyn så tas
hen till en ny “sekvens” i menyn där underalternativen presenteras.
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Simultan meny -“Simultaneous menu”, i detta arbete översatt till “simultan

meny”  är en meny som ger överblick över allt innehåll och visar alla nivåer av

innehållets plats på hemsidan samma gång (Bodrunova & Yakunin, 2018). Nedan

finns två olika exempel på simultana menyer (Se figur 8-9).

Figur 8, (Horisontell) Simultan meny

Figur 9, (Vertikal) simultan meny
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4.2.2  Definiering av navigationstyper
De olika navigationstyperna som har undersökts i detta arbete är:

● Statisk navigation

● Dynamisk navigation

Statisk navigation - Statisk navigation innebär att samma val visas för

användaren, oavsett vad hen klickar på. I en meny innebär detta att samma

menyval alltså alltid kommer att finnas presenterade på sidan, och användaren får

själv klicka sig igenom alla val för att ta sig till olika sidor (Broeder & Gkogka,

2020). Den statiska navigationen utgörs av en hierarkisk struktur där användaren

måste klicka på varje “informationsenhet” och leta igenom alternativen i menyn

manuellt tills hen hittar rätt alternativ (Broeder & Gkogka, 2020).

Statisk navigation, ofta i form av så kallad “global navigation”, finns på nästan

alla hemsidor idag. Interaction Design Foundation (2021) beskriver global

navigation som en “region” av det grafiska användargränssnittet som är reserverat

för knappar, länkar, sökfält, eller något annat designelement som möjliggör

navigering från ett set av innehåll till ett annat. Denna region visas identisk över

alla olika sidor för att ge ett konsekvent sätt för användaren att förflytta sig till

vilken sida som helst i applikationen eller hemsidan.

Dynamisk navigation - Dynamisk navigation innebär att val som presenteras

ändras baserat på vad användaren väljer, dynamisk navigation kan således leda

användaren genom alla val utan att hen behöver leta igenom allt själv (Broeder &

Gkogka, 2020). Dynamisk navigation innebär att navigationen reflekterar att den

presenterade informationen ändras baserat på användarens val, varje gång hen gör

ett val i menyn (Broeder & Gkogka, 2020).
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Lokal navigation är ett exempel på detta, då information och val ändras baserat på

användarens position på hemsidan. Nielsen Norman Group (2021) beskriver lokal

navigation som en navigationstyp som är kontextuell till användarens position.

Lokal navigation visar “syskon sidor” till den aktuella kategorin, och, om

tillämpligt den aktuella sidans “barn” eller “syskonbarn”. Synlig lokal navigation

är ofta förmånlig då användare utforskar en hemsida, framför letande efter ett

specifikt mål. I sådana situationer kan användaren besöka flera sidor inom en

kategori- antingen för att de inte vet exakt vilken kategori de söker, även om de

har ett “hum om” dess neighborhood, eller för att de behöver kombinera

information från flera kategorier.

4.2.3 Menypositionering
Positioneringen av menyn på en webbplats har visats ha betydelse för

användarupplevelsen. Enligt Murano & Sander (2016) är de vanligaste

positioneringarna för menyer på hemsidor vänster eller höger kant för vertikala

menyer, och i toppen på skärmen för horisontella menyer.

4.2.4 Prototyper
För att ta reda på vilken av meny- och navigationstyperna som ger bäst

tillfredsställelse hos svenskar som e-handlar har (hi-fi) prototyper skapats där de

olika meny-och navigationstyperna kan jämföras. Prototyperna är skapade med

identiskt innehåll, bortsett från meny och navigation. Totalt sex prototyper har

skapats för att i respektive kunna testa horisontell-, vertikal-, sekventiell-,

simultan- och expanderande meny, samt statisk och dynamisk navigation. En

prototyp har skapats med en expanderande horisontell meny, och en med en

expanderande vertikal meny, genom dessa två menyer kan alltså horisontell- och

vertikal menydesign jämföras. En prototyp har skapats med en sekventiell

(vertikal) meny, och en prototyp har skapats med en simultan (horisontell) meny.

En prototyp med lokal navigation har skapats, och en prototyp med enbart global

navigation har skapats för att kunna jämföra dessa två navigationstyper. Med
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tanker på mängden tillgängliga resurser för denna studie, samt avsaknaden av

reella exempel på användande av sekventiella horisontella menyer, och simultana

vertikala menyer på hemsidor, så har inga prototyper med dessa kombinationer av

menypositionering och menytyp skapats för denna studie.

Designen av de olika meny- och navigationstyperna i prototyperna har utformats

med inspiration utifrån olika existerande samtida webbutiker för kläder, där de

olika meny- och navigationstyperna används. Detta har gjorts för att få

“verklighetstrogen” design i prototyperna och inte testa “låtsas”-menyer. Till

exempel har den vertikala sekventiella-, och vertikala expanderande menyn

utformats med inspiration från bland annat de 3 nedan presenterade menyerna.

Det första exemplet, Figur 10 är från https://www.impericon.com/se.

Figur 10, Menyn på Impericon

Menyn ovan utgör exempel på en vertikal sekventiell meny som är uppdelad i

kolumner och rader. I denna meny finns både bilder, ikoner och varje

menyalternativ är presenterat i en egen “box”.
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Det andra exemplet, Figur 11, är från https://www.zara.com/se/.

Figur 11, Menyn på Zara

Menyn ovan utgör exempel på en vertikal sekventiell meny som utgörs enbart av

text.

Det tredje exemplet figur 12, på en meny som inspirerat de vertikala menyerna

som skapats för denna studie finns på https://www.bershka.com/se/
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Figur 12, Menyn på Bershka

Menyn ovan är en expanderande vertikal meny där underalternativen “skjuts ut”

åt höger. Denna meny utgörs också enbart av text, likt menyn på Zara.

De horisontella menyerna är inspirerade av flera olika menyer, exempelvis

följande 2 exempel. Det första exemplet, figur 13, är från

https://www.asos.com/women/

Figur 13, meny som finns på Asos

Menyn ovan är en horisontell expanderande meny där underalternativen också

ligger horisontellt under huvudalternativen.

Det andra exemplet, figur 14 är från https://www.urbanoutfitters.com/

Figur 14, Menyn på Urban Outfitters
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Menyn ovan är en simultan meny då alternativen i denna meny inte har några

underalternativ. Ytterligare filtrering av produkter sker istället på de olika sidorna

som användaren kommer till då hen klickar på ett alternativ i menyn. Denna sida

tillämpar alltså dynamisk (lokal) navigation som ett komplement till den

simultana menyn.

Prototyperna som skapats ser ut som följer: Prototyp 1, figur 15, nedan har en

expanderande horisontell meny, som expanderar vertikalt då användaren för

musen över ett alternativ i menyn.

Figur 15, Den expanderande horisontella menyn
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I prototyp 2 nedan, figur 16, testades en expanderande vertikal  meny. I denna

meny expanderade menyn ut åt höger då användaren förde musen över ett

alternativ i menyn.

Figur 16, prototypen med den expanderande vertikala menyn

Den tredje prototypen nedan, figur 17, har en sekventiell meny, som också är

vertikal, då de flesta sekventiella menyer som observerats är vertikala. Denna

meny är alltså uppbyggd i “sekvenser”, där användaren skickas till en ny sekvens i

menyn med underalternativ då hen klickar på ett alternativ i menyn, och sen måste

hen klicka sig tillbaka för att se sekvensen av menyn där huvudalternativen finns.

Figur 17, Den sekventiella (vertikala) menyn

Den fjärde prototypen nedan, figur 18, är en simultan meny där alla

menyalternativ presenteras simultant.
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Figur 18, Den simultana menyn

I menyn ovan är visas de två nivåerna av menyalternativ simultant för

användaren.

I prototyp fem och sex testades navigationstyp. I prototyp fem nedan, figur 19,

fanns enbart statisk (global) navigation som följde med på alla sidor i prototypen

Figur 19, Statisk (global) navigation

I prototypen ovan visades samma menyalternativ oavsett vilken sida användaren

klickade in på (exempelvis startsida, produktkatalog och produktsida).

I den sjätte prototypen med dynamisk (lokal) navigation nedan, figur 20-21, fick

deltagarna testa att köpa samma produkt som i den femte prototypen med statisk

navigation. I den sjätte prototypen ändrades menyvalen baserat på användarens

position på sidan.
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Figur 20, Den dynamiska navigationen på startsidan

Figur 21, Den dynamiska navigationen på sidan för “women’s tops”

När användaren klickade sig in på exempelvis produktkatalogen med toppar för

kvinnor, “women’s tops”, så får hen andra alternativ i menyn för att navigera

ytterligare inom produktkatalogen.

Observation genomfördes där deltagarna fick en uppgift (att köpa en specifik

produkt) i vardera prototyp. Under observationen antecknades tid för att slutföra

uppgiften, felklick, och deltagarens eventuella kommentarer om prototypen (detta

redovisas i avsnitt 4. Resultat). Ordningen av prototyperna ändrades för varje

deltagare för att inte detta skulle påverka resultaten.
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4.2.5 Uppföljning av observation via intervjuer
Observationen följdes upp med en kvalitativ intervju (Patel & Davidsson 2019),

med utgångspunkt i en intervjuguide med frågor baserat på Polites et al (2012)

forskningsmodell, frågorna som ställdes kan således delas in enligt kategorierna

kvalitet, (upplevd) användbarhet, (upplevt) värde, och trovärdighet. I detta arbete

har lojalitet, eller “site stickiness”, inte varit relevant och har därför exkluderats ur

forskningsmodellen från Polites et al (2012).

Intervjuguiden (se bilaga) användes för att få en grundläggande struktur, och för

att inte glömma bort frågor eller liknande.

Semi-strukturerad intervju valdes för att ge utrymme för följdfrågor, och för att

kunna diskutera fritt kring olika saker om så behövdes, för att få en så djup inblick

som möjligt i användarens uppfattning om de olika designalternativen som

testades i prototyperna.

4.2.6 Analysmetod av observationer och intervjuer
Att transkribera intervjuerna ledde till fördjupade tankar och reflektioner kring

studieobjektet, samt att ökad förståelse analysmaterialet erhölls. Anteckningar

fördes under transkriptionen. För att tolka och analysera resultaten av

observationerna och intervjuerna har transkription och anteckningar lästs igenom

flera gånger. Anteckningar fördes då återigen. För att identifiera eventuella

mönster/teman i svar och respons från deltagarna användes anteckningarna.

“Nyckelcitat” har plockats ut för att illustrera användarnas svar (Patel &

Davidsson, 2019).

5. Observations- och intervjuresultat
I detta avsnitt kommer resultaten från studien med ovan beskriven metod att

presenteras. Under observationen noterades om det uppstod några svårigheter för

deltagaren att hitta och att navigera i prototypen, exempelvis genom felklick, samt

deltagarens eventuella kommentarer eller funderingar under test av respektive
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prototyp. Efter detta följdes observationen upp med intervju. I slutet av intervjun,

när deltagarna fått testa alla meny- och navigationstyper blev de tillfrågade om de

upplevde någon bättre än de andra, det vill säga om de hade någon favorit, och i

så fall varför.

Få deltagare hade svårt att orientera sig i prototyperna, och de flesta av felklicken

berodde på fördröjning i prototypen- användaren klickade på rätt knapp, men fick

ingen feedback i tid, vilket resulterade i att hen klickade på något annat istället,

trots att hen hittat rätt från början. För att undvika att detta problem återkom flera

gånger berättade jag för deltagaren ifall responsen från prototypen dröjde.

Bortsett från detta hade Emil svårt att hitta i den vertikala expanderande menyn,

och klickade här fel några gånger.

[...] Det var för mycket detektivarbete för att hitta, som på förra sidan stod

allt högst upp, då fick jag bra överblick. Nu fick jag leta, för mig kändes

det väldigt onaturligt (...) På mobil hade det kanske varit bättre, för då är

man van vid att menyn sitter där, och beter sig så. Jag gillar när det är

högst upp på sidan [...] (Emil)

Åsa hade svårt att orientera sig i den simultana menyn och klickade först fel i

denna, då hon inte märkte att hon hade klickat sig in på Men.

[...] Jag hade lite svårt i början, att det inte var en tydlig förändring när

jag klickade, då tänkte jag “fattar den inte” då kände man sig lite lurad,

och det vill man ju inte. Det var inte så tydlig skillnad mellan “men” och

“women” [...] (Åsa)

I övrigt tyckte sig deltagarna med lätthet kunna navigera i alla meny- och

navigationstyper.
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5.1 Horisontell expanderande meny
Den horisontella expanderande menyn upplevdes generellt av deltagarna som den

mest rättfram menytypen. Ingen av deltagarna hade några större bekymmer eller

negativa kommentarer om denna meny, och den upplevdes som enkel och intuitiv,

då flera av deltagarna upplevde att de ofta sett liknande menyer på andra

webbutiker och hemsidor.

[...] Det va ju bra layout. Det va tydliga bilder. Lätt meny, att det va

uppspaltat. Jag kände igen upplägget från andra sidor, det va bekant och

lätt liksom[...] (Mårten)

[...] det va väl väldigt sådär svart på vitt, inga konstigheter, bra storlek på

texten och sådär. Jag tycker man har sett såna här menyer på andra

ställen också, så det blev väldigt tydligt och så direkt när man såg den hur

den skulle funka. Jag visste vad jag skulle göra direkt då ju [...] (Anna)

Aspekten kvalitet

Den horisontella expanderande menyn fick generellt bra betyg av alla deltagare i

aspekten kvalitet. Matilda, som inte lagt märke till alla menyalternativ då hon

testade den simultana menyn tyckte att den horisontella expanderande menyn

förmedlade informationen på ett bättre sätt.

[...] alltså jag såg ju alla alternativ nu, det gjorde jag ju inte på den

andra. Jag tror det beror på att jag kollar uppe till vänster först. Jag vet

inte varför jag gör det. Men det brukar väl vara där menyn är kanske, men

sen om jag vet också att jag ska ha en “womens crop top” då letar man ju

bara efter “women”-knappen, och den var ju där direkt i denna menyn

kändes det som [...] (Matilda)
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Även Åsa upplevde att den horisontella expanderande menyn var lätt att hitta i,

jämfört med de vertikala menyerna, men att de vertikala menyerna kanske ändå

gav ett mer “proffsigt” intryck på hemsidan.

[...] Jag tyckte det var ganska samma, kanske att jag hade svårare att hitta

på de andra. Nu var det mer “in your face” var allt va. Men samtidigt ser

det kanske proffsigare ut när menyn ligger “gömd” där uppe i hörnet än

när den ligger där uppe i mitten [...] (Åsa)

Trots att Matilda orienterade sig bättre i den horisontella expanderande menyn än

den simultana tyckte hon ändå att den simultana menyn mötte hennes behov

bättre. Hon upplevde att faktumet att den horisontella expanderande menyn gav

bättre information skulle leda till att hon blev “lurad” att handla fler saker än hon

egentligen först hade tänkt.

[...] Jag gillade förra bättre (simultan meny). Det känns som man… För

att ibland när dom där “news” och “sale” är där, även om man vet att

man ska ha den där tröjan, så går man in på “sale” ändå för att man är

en idiot, man blir lurad av sin egen hjärna om där är mycket information

runt det man faktiskt ska ha [...] (Matilda)

Aspekten (upplevd) användbarhet

I aspekten (upplevd) användbarhet fick den horisontella expanderande menyn

också generellt bra betyg. Exempelvis Emil ansåg att den mötte hans behov av en

meny på en hemsida väl

[...] Den mötte mina behov, det var ett tydligt upplägg som hade en tydlig

första fråga “man eller kvinna” och sen fick jag direkt ytterligare

information så jag behövde inte gå runt och leta, så jag fick göra valen

själv men jag blev bistådd med den relevanta informationen, men det va

inte heller för mycket information. Jag gillade ändå denna menyn, även

om jag föredrar den första (simultan meny) [...] (Emil)
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Aspekterna (upplevt) värde och trovärdighet

Även i aspekterna (upplevt) värde och trovärdighet fick denna meny bra omdöme

av deltagarna. Majoriteten av deltagarna ansåg att alla meny- och

navigationstyperna var trovärdiga, och de flesta upplevde inte så stor skillnad i

denna aspekt. Angående det upplevda värdet ansåg också de flesta deltagare att

alla meny- och navigationstyper var “värda” att använda i relation till vad de fick

investera, med några få undantag. För den horisontella expanderande menyn var

det dock ingen av deltagarna som ansåg att denna meny inte var trovärdig, eller

ovärd att använda.

Till exempel tyckte Mårten att den horisontella expanderande menyn var mer

trovärdig än menyer som används av väl etablerade företag på sina webbutiker.

[...] den va trovärdig. Den såg ut som en riktigt hemsida. Man har ju varit

på andra hemsidor hos större företag som är mycket krångligare, till

exempel adidas hemsida är värdelös tycker jag, och då tappar man lite

förtroende för märket också, jag handlar inte lika gärna från adidas då ju

[...] (Mårten)

Även fast denna meny fick bra betyg- och ansågs tydlig och enkel av alla

deltagare, så var det endast en deltagare; Johan, som upplevde den horisontella

expanderande menyn som den total sätt bästa menyn. Hon kunde inte riktigt sätta

fingret på varför denna meny var hennes favorit, mer än att hon tyckte att den var

mindre rörig än de andra menyerna, men varför hon upplevde det kunde hon inte

svara på.

[...] den första, (horisontell expanderande meny) den kändes, även om de

säkert såg ganska likadana ut, så kändes den ganska luftig och fräsch, typ.

De andra kändes rörigare av någon anledning [...] (Anna)
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5.2 Vertikal expanderande meny
Nästan alla deltagare nämnde att de horisontella menyerna var tydligare eller

lättare att förstå, eller mer intuitiva än de vertikala, men trots detta var det några

deltagare som ändå föredrog de vertikala menytyperna över de horisontella. En

deltagare, Sofia, ansåg att den vertikala expanderande meny var hennes favorit.

Några av deltagarna upplevde att de expanderande menyerna var jobbiga att

använda på grund av hover-funktionen och att menyn “sköt ut”. De ansåg dock

inte, av internjusvaren att dömma, att detta var ett lika stort bekymmer i den

horisontella expanderande menyn.  De tog inte upp detta faktum som ett störande

moment i lika stor grad efter test av den horisontella expanderande menyn som för

den vertikala, trots att interaktionen med dem gav samma respons.

Aspekten Kvalitet

I aspekten kvalitet var Emil missnöjd med denna meny, och tyckte att placering

och utformning var som “upplagt för att komma på villospår”.

[...] Inte bra, det kanske hade varit bättre om det va en bättre bild som

visade vilka kategorier som fanns. Men jag såg mest bara framsidan. Det

kändes upplagt för att komma på villospår. Men om man fönstershoppar

kanske det hade varit bra, men eftersom jag visste vad jag ville ha var det

jobbigt [...] (Emil)

Frida tyckte också att denna meny hade något sämre kvalitet än de horisontella

menyerna.

[...] ingen har haft dålig kvalitet, men jag tycker denna typ av meny är

sämre och dåliga, så det skulle kunna få mig att inte gå in på hemsidan

igen, för när det är saker som liksom poppar upp känns det inte lika bra

för man har mindre kontroll typ, det blir mer att hålla reda på och lätt att

man missar det man ska klicka på (...) informationen var ju där. Inte lika
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översiktligt som i de där uppe (horisontell expanderande-, och simultan

meny). Svårare att bläddra mellan kategorier också kanske [...] (Frida)

Även Matilda tyckte att kvaliteten på den expanderande vertikala menyn var lägre

på grund av att menyn expanderade, och hon då kände sig stressad eftersom hon

inte hade “klickat in på något”.

[...] Mjaaa, det va lite mycket där, jag blev lite stressad. När man håller på

dem, då räcker det att man råkar hålla pilen lite fel så kommer det upp

massa information som man… då känns det som man redan har klickat på

något och så har man inte det (...) dom där (när menyn expanderar), man

blir lite vilsen ibland, för att det ploppar upp massa grejer som man inte

är beredd på, då blir man rädd [...] (Matilda)

Sofia upplevde denna meny som totalt sett bäst, med motivationen att den gjorde

att sidan kändes mer stilren och exklusiv, och att hover-funktionen när menyn

expanderade var “estetiskt tilltalande”.

[...] Jag gillade nog ändå nr 2 (vertikal expanderande meny) bäst. Det

kändes mer exklusivt, och jag gillade när den kom ut åt sidan, det kändes

estetisk tilltalande[...] (Sofia)

Trots att Sofia upplevde denna meny var hennes favorit, så ansåg hon att den var

mindre tydlig än de horisontella menytyperna.

[...] det kändes mer lättillgängligt på andra versionen, men kanske mer

stilrent på denna, så det beror ju på vad man är ute efter. Men det var

lättare att hitta förra gången. Jag vet inte om det var någon rea på förra

sidan, men jag blev väldigt sugen på att klicka där nu. Men det kan också

ha varit för att det “hände mer” på förra sidan, alltså att flikarna syntes

mer så att rean inte var lika framträdande, eftersom det fanns mer att titta

på också (...) Personligen tycker jag nog att det tilltalar mig mer när det

är stilrent, ibland känns det som sidor gör det överdrivet tydligt med sin
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information, då känns det mer som att de tvingar sig på en med vad de vill

sälja. Jag gillar när det inte är så “in your face” med allt, då kan man

handla mer i lugn och ro, och sin egen takt, typ [...] (Sofia)

Sofia ansåg också att det var svårare att hitta i den vertikala expanderande menyn

på grund av hur informationen förmedlades.

[...] det var lite mindre lätt att hitta, men det är också skönare att

begrunda någonting när det inte är lika mycket information. Det beror ju

på vad man har för preferens om man gillar minimalism eller om det är

viktigare med informationen (...) har jag varit inne på sidan många gånger

är det skönt när det inte är så mycket, men det är som när man är på ett

nytt köpcentrum, det är skitfult med toalettskyltar, men bra sätt att veta var

de finns. Till exempel har Zalando information så in i helvete, men det blir

ju lätt att hitta, men det känns inte lika exklusivt. Det känns som att

produkterna var dyrare på denna sidan [...] (Sofia)

Aspekten (upplevd) användbarhet

Den upplevda användbarheten av denna meny hos deltagarna var blandad. Anna

upplevde denna meny som “rörig”, och tyckte inte den höll lika hög användbarhet

som de horisontella menytyperna. Hon upplevde också att antalet produkter var

fler när hon testade den vertikala expanderande menyn, vilket hon inte gillade.

(Antalet produkter var samma i alla prototyper). Trots att hon inte tyckte att

användbarheten var lika hög i denna menytyp, så menade hon ändå att den gick

bra att använda.

[...] Det kändes mer rörigt i denna (...) nej men alltså det gick väl bra, det

kändes som det var mycket mer kläder här, jag vet inte varför. Kanske för

att bilderna är fler på varje rad eller något? [...] (Anna)

Johan upplevde inte att menyn spelade så stor roll för användbarheten av

hemsidan när det kom till att slutföra ett köp.
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[...] Det funkade också men det är mindre tydligt än den första (...) Men

jag tror nog inte att menyn i sig spelar så stor roll för detta. Jag tror det

mer handlar om hur snabbt jag kan checka ut, och om de har klarna eller

inte. Vägen till rätt produkt eller till kassan brukar jag känna går bra på

de flesta sidor, men sen när man väl ska betala så kan det vara jobbigt,

och det är väl mer då jag kanske ger upp [...] (Johan)

Frida upplevde användbarheten som bra i alla menyer, och tyckte det gick lika lätt

att slutföra ett köp med denna meny som med den horisontella expanderande

menyn.

[...] Fortfarande mycket bra. Som innan. Jag tyckte man kom dit man

skulle (...) Det var lika bra på båda [...] (Frida)

Aspekten (upplevt) värde och trovärdighet

De flesta deltagare upplevde inte någon skillnad i värde på denna menytyp jämfört

med de andra. Emil upplevde lägre värde i den vertikala expanderande menyn,

och kände att han behövde investera för mycket energi när han använde denna

meny, han kände sig också dum för att han inte hittade lika bra i denna meny.

[...] Det blev för mycket engagemang och jag blev trött. Den fick mig att

känna mig dum, för när jag väl hittade var det superenkelt, so now I feel

stupid. Jag känner mig till åtlöje [...] (Emil)

I aspekten trovärdighet upplevdes inte skillnad jämfört med de andra

menytyperna. Den vertikala expanderande menyn förändrade inte hemsidans

trovärdighet för någon av deltagarna. Även om Emil “hatade menyn” så upplevde

han trots detta den som trovärdig

[...] Jag blev så fokuserad på menyn så.. Jag tror jag behöver val högst

upp på sidan “det här är vad vi erbjuder”. Samtidigt upplevde jag ändå

att hemsidan verkade legit. Jag tryckte ju bara på länkar utan
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konsekvenstänk, så den är ju undermedvetet trovärdig ändå, även om jag

hatade menyn [...] (Emil)

Den vertikala expanderande menyn gav alltså blandad respons, några deltagare

gillade den inte alls på grund av sin placering och att den expanderade vid hover,

medan andra deltagare uppskattade detta. De flesta av deltagarna uppgav att de

föredrog de andra menyerna framför denna i många aspekter. Endast en deltagare

upplevde denna meny som sin favorit.

5.3 Sekventiell (vertikal) meny
Likt den expanderande vertikala menyn hade deltagarna olika uppfattning om den

sekventiella (vertikala) menyn. Två av deltagarna, Åsa och Mårten, upplevde

denna meny som bäst.

Åsa och Mårten ansåg att den sekventiella (vertikala) meny var deras favorit då de

båda gillade att en behövde klicka för att “komma vidare” i menyn, och de

uppskattade att de fick se “en sak i taget”.

[...] jag gillade att man behövde klicka för att komma in och sen att man

fick se en sak i taget, men det är kanske bara som jag känner nu i

efterhand när jag ska jämföra, jag tyckte det kändes ungefär lika lätt att

använda alla menyer, men med den så blev det väldigt tydligt vart jag var,

jag tycker det känns bra när man märker tydligt att man klickat sig in på

något [...] (Åsa)

[...]det är bättre när man behöver klicka i steg, och att den gick att stänga,

då ser man ju själva sidan bättre också. [...] (Mårten)

Aspekten Kvalitet

I aspekten kvalitet fick den sekventiella vertikala menyn blandad respons. Åsa

ansåg bland annat att det var lite svårare att hitta än i de horisontella menyerna,

trots att denna meny var hennes favorit.
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[...] Jag tyckte det var samma. Kanske att jag hade svårare att hitta på de

andra (bland annat denna meny). Nu var de mer in your face var allt va.

Samtidigt har man börjat lära sig hur knappen för att öppna menyn ser ut.

Kanske ser proffsigare ut när den är “gömd” än när de ligger där uppe i

mitten [...] (Åsa, om den expanderande horisontella menyn jämfört med

den sekventiella (vertikala) menyn).

Emil tyckte inte att den sekventiella menyn var bra i aspekten kvalitet. Han

upplevde att den inte kändes speciellt “välkomnande”, och att den sekventiella

(vertikala) menyn var designad så att en måste “veta vad man gör” för att använda

den.

[...] Det var tillräckligt många steg för att jag skulle glömma bort lite av

uppgiften. Även om jag var van vid layouten var det för många steg. Typ

“vad gäller nu?”, “vart är jag?”, och om jag gör rätt eller inte. Det gick

ändå relativt fort, men jag skulle säga att även om jag kunde hitta i den

var det några steg där jag kände osäkerhet, plus att den är designad för

att man ska veta vad man gör, men samtidigt kände jag mig smart för att

jag löste det. Den kändes dock inte så välkomnande [...] (Emil)

Frida var positiv till den sekventiella (vertikala) menyn, och ansåg att den höll en

hög kvalitet.

[...] Väldigt bra kvalitet, väldigt dyrt, stilrent, för att det var svart och vitt

och väldigt raka linjer och mycket tomma ytor (...) väldigt straight

forward, basic meny, kändes standard [...] (Frida)

Aspekten (upplevd) användbarhet

I aspekten användbarhet ansågs den vertikala sekventiella menyn vara “ganska

samma” som de andra menytyperna, nästan ingen deltagare hade någon specifik

kommentar kring användbarheten av denna meny i jämförelse med de andra.
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Frida fick testa den sekventiella (vertikala) menyn först och ansåg att den mötte

hennes behov väl, och att den hade allt som behövdes för att hon skulle kunna

slutföra uppgiften.

[...] jo, den mötte mina behov, det var väldigt simpelt, det fanns det man

behövde för att kolla på kläder. Jag har inte så höga krav liksom, så länge

det jag vill göra går att göra så är jag nog ganska nöjd. Jag kan inte

komma på något som jag saknar eller så, tyckte det va fint (...) det var

väldigt tydligt var man skulle klicka, och lätt att hitta rätt ställen att klicka

på [...] (Frida)

Mårten ansåg också att denna meny var användbar, men varken mer eller mindre

än andra menytyper, trots att detta var hans “favorit”. Och han tyckte inte heller

att det gjorde någon skillnad i att genomföra ett köp.

[...] den mötte mina behov, som förra. Fortfarande enkelt att hitta. Som

sagt som den förra, tyckte inte det va någon skillnad direkt (...) Jag

klarade ju uppgiften här med (...) Det va ju olika, men att köpa något gick

ju lika bra med denna menyn som med förra [...] (Mårten)

Aspekterna (upplevt) värde och trovärdighet

I aspekterna värde och trovärdighet ansåg flera deltagare att den sekventiella

(vertikala) menyn var relativt bra. Den uppfattades något bättre än den

expanderande vertikala menyn av många deltagare, och av de flesta som något

sämre än de horisontella menytyperna. Johan upplevde att den sekventiella

(vertikala) menyn var något mer krävande att använda än den expanderande

horisontella, men ungefär samma som den expanderande vertikala menyn.

[...] ingen skillnad mot förra (vertikal expanderande) i investering tror
jag, det va lite jobbigare med denna också än med den första (horisontell
expanderande). Men kanske att det va lite lättare denna gången eftersom
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den va väldigt lik förra. Svårt att säga om det va så mycket skillnad
egentligen. Det kändes lite rörigare fortfarande, men ändå ok [...] (Johan)

Sofia ansåg att den sekventiella (vertikala) menyn hade väldigt hög trovärdighet,

och uppfattade denna meny som mindre “säljande” och “in your face” än de

horisontella menytyperna, vilket också gjorde att hon uppfattade produkterna på

sidan som mer exklusiva.

[...] mycket bra. Ingen skillnad mot förra (vertikal expanderande), håller
fast vid vad jag sa om den. Det känns som att samma sak gäller här, att det
blir liksom lite mer trovärdigt när det inte är så “in your face” [...] (Sofia)

[...] Det känns som, för mig, att värdet på produkterna går upp i nr 2 och 3
(vertikal expanderande meny och sekventiell (vertikal) meny) där det inte
var lika tydligt vart man ska gå, jag vet inte varför jag tycker det, men det
känns som när företaget inte behöver peka på “det här ska du köpa” så
känns det som att värdet på produkterna går upp, vs. när det är mer
information, typ “klicka här för dam”, så går värdet ner, eller det känns
mindre exklusivt [...] (Sofia)

Gemensamt för de vertikala menyerna var att många av deltagarna ansåg att dessa

gav sidan en mer minimalistisk och “exklusiv” känsla, även om många ansåg

dessa menytyper lite svårare att använda. Anna upplevde också att produkterna på

sidan upplevdes bättre och mer “fräscha” då han testade denna meny.

[...] de (produkterna) känns fräscha på något vis denna gången, vet inte

varför, om det va för att det va andra produktbilder som jag gillade mer,

eller om det har något med menyn att göra, jag vet inte. Men jag gillar

nog ändå när menyn är “gömd”, det gör nog att sidan känns lite lyxigare

ändå, så det kanske är det som gör det [...] (Anna)

5.4 Simultan meny
Den simultana menyn upplevdes som totalt sett bäst av menyerna av flest

deltagare. Hälften av deltagarna uppgav att denna meny var deras favorit. Endast
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en deltagare gav generellt dåliga betyg till den simultana menyn, Anna tyckte att

den var förvirrande och gillade inte att underalternativen var framme hela tiden.

Aspekten kvalitet

I aspekten kvalitet fick den simultana menyn bra betyg av flera av deltagarna.

Matilda och Johan gillade att underkategorierna var synliga hela tiden.

[...] Jag gillade denna bättre än den förra. För att det är bra med

underkategorier, det stod tydligt women and men. Det känns bättre att om

man är tjej att man direkt går in på women och sen sale till exempel, för

då blir det ju bara tjejkläder direkt [...] (Matilda)

[...] Den svarade som förväntat så det var ju bra, det kändes inte som att

där var några konstigheter, så det känns ju som ganska bra kvalitet då (...)

Bara genom den men/women har man ju filtrerat bort halva sortimentet så

det är ju smidigt. Som ett filter [...] (Johan)

Anna tyckte att den simultana menyn hade dålig kvalitet. Hon gillade inte denna

menyn på grund av att underalternativen var framme hela tiden, och kände sig

förvirrad av detta.

[...] alltså, den dubbla menyraden gjorde att det kändes som jag fick inte

ihop allt, så det va inte så tydligt att det var en undermeny till man. Så jag

satt där och väntade (...) Jag gillade inte att det var uppdelat redan från

början. Det är skönare om det är en meny då, i den första (horisontell

expanderande meny) kändes det väldigt tydligt vad som var undermenyn,

men i denna blev jag mest bara förvirrad [...] (Anna)

Även Åsa blev initialt förvirrad av upplägget i den simultana menyn, men förblev

trots detta positivt inställd till denna meny. Även Emil upplevde att han fick “leta”

lite för att förstå den simultana (horisontella) menyn, men trots detta var också

han positiv till denna meny.
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[...] Jag hade lite svårt i början, att det inte var en tydlig förändring när

jag klickade, då tänkte jag “fattar den inte” då kände man sig lite lurad,

och det vill man ju inte. Det var inte så tydlig skillnad mellan “men” och

“women” (...) Men jag tror jag hade gillat denna om det va mer inramat

var man ska trycka. Då hade jag kanske fattat direkt vad jag klickat på och

sett var jag ska och så. [...] (Åsa)

[...] Den kändes… Det va bra kvalitet, den hade ett logiskt upplägg, jag

ville ha byxor så jag gick in på bottoms, men det va lite svårt att hitta men

eller women, men jag hittade det till slut där uppe. Jag gillar ändå att jag

får leta. Jag litar aldrig på en sida som tar kontakt med mig och ba “är du

man eller kvinna bla bla”. Det var bra layout, den kändes inte

hemmasnickrad [...] (Emil)

Frida upplevde också att den simultana menyn höll en hög kvalitet, och att

hemsidan uppfattades som “dyrare” eftersom hon upplevde att den simultana

menyn kändes enklare.

[...] kvalitén på denna kändes högre på något sätt, just för att man ser vad

man har framför sig utan att grejer poppar upp så känns det enklare (...)

det är den bilden man har, att en dyr sida är att det är väldigt få saker, och

översiktligt, då känns det dyrare [...] (Frida)

Aspekten (upplevd) användbarhet

Alla deltagare förutom en upplevde användbarheten som bra i denna meny.

Matilda upplevde den simultana menyn som tydlig och förutsägbar, vilket hon

uppskattade eftersom hon inte gillade när hemsidor “antog” vad hon ville ha.

[...] det var tydligt. Man behöver inte gissa vad som händer om jag trycker

här. Och jag gillar att den inte ger massa förslag. Ibland när man klickar

på något kommer det upp massa förslag. Jag gillar inte när dem bara tror
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att man… Eller, ja men typ som på Zalando, då får man själv scrolla och

trycka, så det är inte in your face, utan det är lite information åt gången,

vilket jag gillar (...) När det kommer massa förslag blir det som att sidan

antar vad man vill ha, och då kan man bli lite frustrerad och stressad, jag

gillar inte det för då känns det som man blir påtvingad att handla. [...]

(Matilda)

Frida upplevde att överskådligheten i den simultana menyn var bra, och gjorde

denna meny bättre än de andra.

[...] väldigt bra, just att man ser allt direkt, informationen kommer ju fram

lika väl egentligen, men jag tycker detta är bättre, jag vet inte varför, men

typ att man har det framför sig hela tiden [...] (Frida)

Aspekterna (upplevt) värde och trovärdighet

Den simultana menyn upplevdes som bra, eller likvärdig de andra menyerna i

aspekterna värde och trovärdighet av alla deltagare.

Mårten upplevde inte någon skillnad i värde mot de andra menytyperna.

[...]  ingen skillnad. Det var enkelt. Jag behövde inte lägga ner så mycket

energi [...] (Mårten)

Johan upplevde hög trovärdighet och att sidan kändes exklusiv med den simultana

menyn.

[...] Den kändes trovärdig, för att alltså sidor som liknar denna brukar

vara seriösa på något vis, jag tänker på en annan sida som heter stiltje,

sidan ger liksom plats åt innehållet, bilderna, och det andra det bara finns

där. Jag vet inte om det är en lite exklusiv känsla när det är så [...] (Johan)
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5.5 Dynamisk navigation och Statisk navigation
Ingen av deltagarna föredrog den statiska (globala) navigationen framför den

dynamiska (lokala), även om flera av dem tog lång tid på sig att hitta rätt med den

dynamiska navigationen, och flera av deltagarna tyckte att den dynamiska

navigationen först kändes ovan. Även om de flesta ansåg att den statiska

navigationen kändes mer konventionell, naturlig och trovärdig, så föredrog de den

dynamiska och ansåg att den var bättre, eller likvärdig med den statiska

navigationen i alla aspekter.

[...] den första (dynamisk) kändes som att det kan ha underlättat, på den

andra (statisk) kändes det som att få en stor enkät som skulle fyllas i [...]

(Anna)

[...] den sista (dynamisk) var bättre, för att jag kunde filtrera, det kändes

tydligare och mer logiskt. Synligare. Den var bättre [...] (Åsa)

Flera deltagare ville dock ha kvar den statiska navigationen som alternativ, och

inte ersätta den helt med dynamisk navigation. Deltagarna föredrog dock enbart

dynamisk navigation framför enbart statisk.

[...] Jag gillade den första (dynamisk) för det va ett steg i taget och så va

de (alternativen) där uppe igen. Jag gillade den bättre för det va... Det blir

bättre när det är såhär: först vill jag ha en blazer, och då kommer alla

blazers, och sen att den ska va blå. Istället för att att man trycker på filter

och så kommer allt på en gång. Men det hade varit ännu bättre om menyn

där uppe inte ändrades utan om det kom upp nya alternativ typ under eller

något, så att man inte behöver klicka tillbaka i menyn [...] (Matilda)

Frida upplevde att den dynamiska navigationen kändes ovan, men under

intervjuns gång blev hon alltmer positiv till den dynamiska navigationen.
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[...] den andra (dynamisk) var lite ovan, jag vet inte om ovant är lika med

sämre, marginellt dock i så fall, just för att det är något nytt och ovant då,

typ [...] (Frida)

[...] den första (dynamisk) var nog minst jobbig ändå, inte för att den

andra va jobbig, det kändes som jag fortare visste var jag skulle klicka i

den första, för jag tror inte det brukar va så att alternativen där uppe i

menyn hjälper en att filtrera. Men nu i efterhand gillar jag att den gjorde

det, när jag väl såg vad som hände. [...] (Frida)

Även Emil upplevde den statiska navigationen som mer konventionell

[...] nummer två (dynamisk) var enklare, båda var bra men nummer två

var bäst, för man fick en bättre överblick av var man va, och var man

kunde gå därifrån, det blev lättare bara. Men jag tror den första kändes

mer vanlig, det känns mer som det är så det brukar vara [...] (Emil)

Sammanfattningsvis var de flesta deltagarna nöjdast med den simultana menyn,

med motivation att den gav bäst överblick. Några av deltagarna upplevde att den

simultana menyn skapade förvirring då det inte var tydligt vilket menyalternativ i

huvudmenyn de valt. Lite mer än hälften av deltagarna föredrog en horisontell

meny. De vertikala menyerna uppfattades som mer stilrena och att de gav en mer

exklusiv känsla till hemsidan, men samtidigt uppfattades de som mindre

översiktliga, och något svårare att navigera i. Alla deltagare föredrog den

dynamiska navigationen framför den statiska, trots att de kunde ta lång tid på sig

att hitta med den dynamiska navigationen. Några av deltagarna önskade att de nya

menyval som var specifika för sidan användaren befann sig på i den dynamiska

navigationen inte skulle ersätta föregående val, utan tillkomma som nya alternativ

utöver den globala navigationen på sidan. Flera av deltagarna uttryckte att de blev

stressade av hover-funktion i menyer, och att de inte gillade när menyn “skjöt ut”

som i de expanderande menyerna. Den vertikala expanderande menyn uppfattades

som sämst av flest deltagare, och två av dem uppgav att de kände sig lite stressade
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av att använda denna meny. Den horisontella expanderande menyn samt den

sekventiella (vertikala) menyn hamnar således i mitten av deltagarnas

sammanställda “betyg” av menytyperna.

5.6 Sammanfattning av uppskattade designaspekter
/ Riktlinjer
En sammanställning av riktlinjer för de viktigaste designaspekterna för

e-satisfaction som uppenbarades av analys av resultatet har gjorts nedan.

Designaspekter i de horisontella menyerna som deltagarna gillade var:

● Att de var översiktliga- De horisontella menyerna som deltagarna testade

fick många kommentarer om sin översiktlighet, och att det var lätt att hitta

alla alternativ.

● Att den hade en “naturlig” placering- Många deltagare upplevde att de

horisontella menyerna var placerade “där man tittar först” på en hemsida,

och att det var där de var mest vana vid att se en meny, och de upplevde

därför denna placering som mest “naturlig”

Designaspekter i de vertikala menyerna som deltagarna uppskattade var:

● Att den gav en exklusiv känsla- prototyperna som hade en vertikal

menytyp uppfattades av många av deltagarna som mer stilrena och

exklusiva än de med en horisontell meny. Många av deltagarna

uppskattade också att de gick att stänga, vilket de ansåg bidrog till att

sidan kändes mer exklusiv, då de förknippade minimalism med

exklusivitet och stilrenhet.

Designaspekter som deltagarna uppskattade i expanderande meny var:

● Att den “skjöt ut” med en animering uppfattades som estiskt tilltalande för

vissa av deltagarna (andra blev dock stressade av samma sak)
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Designaspekter som deltagarna uppskattade i sekventiell meny var:

● Att navigering sker stegvis- Det uppskattades att alternativen i menyn

presenterades “stegvis” när användaren klickade på ett alternativ, till

skillnad från när menyn expanderade ut, vilket uppfattades som stressande

av några av deltagarna (Dock upplevde en deltagare att det blev “för

många steg” i den sekventiella menyn)

Designaspekter som deltagarna uppskattade i den simultana menyn var:

● Att den var “stilren”- den simultana menyn uppfattades som stilren

● Att den var översiktlig- många av deltagarna ansåg den simultana menyn

som mest översiktlig, och att den hade bäst organiserade menyalternativ

Designaspekter som deltagarna uppskattade i den statiska (globala) navigationen

var:

● Att den var välbekant och konventionell- den statiska (globala)

navigationen upplevde deltagarna att de var vana vid att se, och att den

kändes välbekant, vilket de uppskattade.

Designaspekter som deltagarna uppskattade i den dynamiska (lokala)

navigationen var:

● Att den dynamiska (lokala) navigationen gjorde vägen till specifika sidor

kortare

● Att de inte behövde filtrera. Deltagarna upplevde att den dynamiska

(lokala) navigationen var ett bra substitut mot att använda

filtreringsfunktionen på sidan. De upplevde att de blev bättre assisterade

till rätt produkt med hjälp av den dynamiska (lokala) navigationen

Generella designaspekter som inte är specifika för menytyp som många av

deltagarna nämnde att de uppskattade i en meny var bland annat:
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● Att menyn är “uppstaplad”, eller “inramad”, många gillade när

menyalternativen var placerade i “boxar” och tydligt inramade på sidan.

● Att menyn känns “enkel” och “minimalistisk”, dock hade deltagarna olika

uppfattning om vilka menytyper som var minimalistiska och enkla.

● Att det finns en sökfunktion. Många av deltagarna nämnde att de hade

använt sökfunktionen på en riktig hemsida om de visste en specifik

produkt de ville köpa

5.7 Designförslag
Baserat på resultaten har ett designförslag tagits fram. Designförslaget är en

e-handelswebbplats med en simultan meny med dynamisk (lokal) navigation, som

designats baserat på deltagarnas tankar och upplevelser.

Figur 21, Designförslag på en simultan meny
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Figur 22, Designförslag för dynamisk (lokal) navigation i form av moduler som inte ersätter den

statiska (globala) navigationen

5.8 Uppföljning
Vid uppföljning närvarade tre av deltagarna, Matilda, Åsa och Mårten. De fick då

se designförslaget i form av en ny prototyp, och klicka runt själva i denna. De fick

även genomföra två av de uppgifter som de fått under användartesten. Under

utvärderingen fick deltagarna som var med ge ytterligare kommentarer eller

synpunkter om de hade några.

Matilda upplevde den simultana menyn som bäst, Åsa och Mårten tyckte båda att

den sekventiella (vertikala) menyn var deras favorit under de ursprungliga

testerna.

Under uppföljningen av den nya simultana menyn nämnde Matilda och Åsa att de

hade uppskattat ytterligare “inramning” av menyalternativen, så att de blev

tydligare inramade.

[...] det va enklare än sist (mindre investering)... jag tyckte bara den va

mer tydlig nu. (...) I min värld hade det varit perfekt om där var en ram
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runt men/women också. Eller om övermenyn satt mer ihop med

undermenyn, då hade det blivit ännu mer tydligt [...] (Åsa)

[...] Det kändes bra för man såg allt. Jag har inget problem med det men

om jag tänker på andra, så det med men och women, det är lite otydligt.

Det ska hända mer i min värld. Det ska blinka och vara party. Men jag vet

inte man lär sig väl snabbt som shoppare, men jag tror det har med ålder

att göra också. Har man varit mycket på internet vet man ju var allt finns.

Det är ju vem du vill sälja dina kläder till [...] (Matilda)

Det nämndes också av dem alla att de gillade att den lokala navigationen

presenterades i form av en modul med både bild och text.

[...] Jag gillade att det va bilder också på dem när man skulle välja typ av

plagg, det va fint. Det blev lättare att se än när det ändrades uppe i menyn

[...] (Matilda)

[...] Det va ju bra det med bilderna när man kommer in till plaggen, så ser

man direkt vad man kan välja på [...] (Mårten)

Utöver detta hade deltagarna som var med och utvärderade inte så mycket mer

kommentarer, de var överlag nöjda med menyn och tyckte att den fungerade bra.

[...] Jag hade lätt trott att det va H&M jag var inne på. Ja, det va inget

märkvärdigt med den [...] (Åsa)

[...] Det gick jättebra att köpa saker med denna menyn, förutom att jag

faktiskt inte kunde köpa något på riktigt då, det va enkelt att hitta till de

olika produkterna [...] (Åsa)

6. Diskussion
Resultatet i denna studie visade en överhängande preferens för simultana menyer

hos svenska personer som e-handlar, trots att tidigare litteratur indikerade att de
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expanderande (och framförallt den horisontella expanderande) menyn skulle

föredras. Detta kan bero på många olika faktorer. I detta avsnitt kommer resultatet

att diskuteras och sättas mot tidigare forskning.

6.1 Resultatdiskussion

Organisering av menyval

För att skapa en simultan meny med samma alternativ som de andra menytyperna

har organiseringen av menyalternativen modifierats något för att kunna visa alla

menyalternativen simultant på skärmen. Organisering är en viktig aspekt i

användbarheten och upplevelsen av en meny (Jiang & Chen, 2021), och detta kan

därför ha påverkat deltagarnas uppfattning om den simultana menyn, då den

skilde sig marginellt i denna aspekt från de andra menytyperna.

Hover-funktion

Några deltagare upplevde de expanderande menyerna som stressande på grund av

hover-funktionen, samt att menyn “skjöt ut” (expanderade). Detta fenomen har

inte observerats i någon av de tidigare studierna som tagits upp som undersökt

expanderande menyers påverkan på användarupplevelse. Detta överensstämmer

inte heller med Sundar et al (2014), vars studie visade att hover funktionen bidrog

till en positiv användarupplevelse för vana användare, jämfört med andra

interaktionstekniker.

Uppgiftskomplexitet

Enligt Bodrunova & Yakunin (2018) har expanderande och simultana menyer

visats föredras av användare framför sekventiella. I denna studie blev resultatet i

preferens lika för expanderande och sekventiell meny, (två deltagare upplevde en

expanderande meny som bäst, och två av deltagarna upplevde att en sekventiell

meny var bäst), medan den simultana menyn upplevdes som bäst av en majoritet

av deltagarna. Även Jiang & Chen (2021), Yakunin et al (2018), Puerta Melguizo
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et al (2012) och Gao et al (2007) resultat var att expanderande och simultana

menyer generellt är bättre än de sekventiella, vilket alltså inte stämmer överens

med resultaten från denna studie. Detta skulle kunna ha att göra med

uppgiftskomplexiteten. Bodrunova & Yakunin (2018) menar att sekventiella

menyer kan vara mer effektiva för enklare uppgifter där flera set av data inte

behöver jämföras, vilket skulle kunna förklara deltagarnas preferens för den

simultana menyn i denna studie.

Kognitiv överbelastning hos användaren

Bodrunova & Yakunin (2018), Puerta Melguizo et al (2012) och även Gao et al

(2007)  nämner även att simultana menyer riskerar att skapa kognitiv

överbelastning. Två av deltagarna i denna studie upplevde att den simultana

menyn hade för mycket information och var svår att förstå, men majoriteten av

deltagarna visade inte att de upplevde detta. Bodrunova & Yakunin (2018) och

Puerta Melguizo et al (2012) nämner att simultana menyer kan vara bra då

informationsmängden är liten, så den simultana menyn kan ha fått bra betyg på

grund av att deltagarna ansåg att det var relativt lite information som

presenterades i menyn.

Bättre överblick i horisontella menyer

I enlighet med vad Jiang & Chen (2021), Yakunin et al (2018), Puerta Melguizo et

al (2012) och Gao et al (2007) observerat, så upplevdes horisontella menyer bättre

än vertikala även i denna studie, om än marginellt. Fem av åtta deltagare föredrog

en meny med denna positionering framför en vertikal meny. Detta kan ha berott

på att deltagarna överlag ansåg att de horisontella menyerna gav en bättre

överblick, och var något lättare att navigera i än de vertikala.
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6.2 Metoddiskussion
Den kvalitativa ansatsen med observation av användartest och uppföljande

intervju har lämpat sig bra för studien. Denna metod gav en djupare förståelse för

beteenden och tankar kring meny- och navigation hos användare som e-handlar.

Metodvalet kan däremot också ha påverkat resultatet på olika sätt. Dels så kan

resultatet bero på att en kvalitativ ansats valts, och att det därav också endast var 8

deltagare i studien, vilket är en relativt liten grupp deltagare, och resultatet är

därför inte representativt för befolkningen som helhet. Deltagarnas svar i denna

studie ger alltså bara en indikation på preferenserna hos svenska personer som

e-handlar, och ej någon bred överblick, då fokus var att få en djupare förståelse

kring vad som påverkar upplevelsen av e-satisfaction i meny- och navigation på

en e-handelswebbplats.

Uppgiftskomplexitet

Deltagarna i denna studie fick på grund av begränsningar i tid och resurser en

enklare uppgift att genomföra vid testande av vardera meny i prototyperna. Många

av deltagarna ansåg inte att det var så stor skillnad i många aspekter mellan de

olika menytyperna. Murano & Lomas (2015) tar i sin studie upp att om

uppgifterna är enkla, så kan det vara svårt att observera skillnader i olika menyer.

Detta skulle också kunna vara en faktor som spelat in i hur deltagarna uppfattade

de olika menytyperna. Men å andra sidan hade alla deltagare en personlig

“favorit” bland menytyperna, och olika personliga preferenser kring vad som var

bra- och inte bra hos de olika designsen. Deltagarna upplevde alltså skillnad i

tillfredsställelse hos de olika menytyperna, även om de inte ansåg att skillnaderna

var speciellt viktiga eller betydande egentligen, så om den lägre komplexiteten i

uppgifterna påverkat resultatet på detta sätt är inte helt tydligt.
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6.2.1 Deltagarna

Valet av deltagare kan ha haft en inverkan på resultatet, olika faktorer hos

deltagarna i denna studie som kan ha påverkat kommer här att tas upp.

Ålder

Den blandade åldersgruppen hos deltagarna kan ha påverkat resultatet, en snävare

målgrupp hade möjligtvis haft en annan uppfattning och andra preferenser.

Vana

Även andra aspekter hos deltagarna så som ockupation, kön och datorvana kan ha

påverkat hur de uppfattade meny- och navigationstyperna.

Murano & Sander (2016) tar upp att vana vid olika design påverkar hur väl

användaren presterar. Att deltagarna är vana vid att e-handla, och därför vana att

se olika typer av meny- och navigation kan vara bidragande till resultatet. Få

deltagare ansåg att någon av menytyperna var speciellt svåra eller jobbiga att

använda, och upplevde endast marginella skillnader, vilket också kan förklaras i

enlighet med Murano & Sander (2016) med att deltagarna var vana användare av

internet generellt, och även webbutiker specifikt. Men även om alla deltagare var

vana användare av datorer, och av att e-handla, så kan resultatet också ha

påverkats av att några av deltagarna uppgav att de oftast handlar på samma

webbutiker, och således kan de ha exponerats för färre typer av meny- och

navigationsdesign än andra deltagare, som uppgav att de handlade på flera olika

ställen på internet.

Personliga preferenser för estetik

Att flest deltagare föredrog den simultana menyn kan också bero på mer

subjektiva aspekter som estetik. Både Solanki et al (2021) och Jiang & Chen

(2021) tar upp estetik som en viktig faktor för upplevelsen av navigation och
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meny. Det kan alltså vara så att deltagarna i denna studie värderade estetiken

högst och i slutändan föredrog den simultana menyn över de andra på grund av

sina personliga estetiska preferenser.

Upplevd effektivitet kopplad till estetik

Solanki et al (2021) nämner att en estetiskt tilltalande meny är viktigt för

hemsidans trovärdighet, och att det gör att den uppfattas som mer behaglig och

effektiv att använda. Estetiska preferenser är subjektivt, många av deltagarna i

detta arbete ansåg att de vertikala menyerna var mer estetiskt tilltalande då de gav

sidan en mer “minimalistisk” och “exklusiv” känsla. Men till skillnad från vad

Solanki et al (2021) menar, så nämnde deltagarna i denna studie att de vertikala

menyerna, trots att de hade bättre estetik, inte var lika effektiva och upplevdes lite

svårare att använda. I aspekten trovärdighet stämmer resultatet i denna studie

överrens med Solanki et al (2021) då deltagarna ansåg att estetiken var en

avgörande faktor för trovärdigheten.

Kulturell påverkan av perferenser och uppfattning

Broeder & Gkogka (2020) Observerade i sin studie att hos både den Grekiska och

Nederländka gruppen deltagare fanns det en generell utilitarisk attityd till- och

uppfattning om den statiska navigationen som mindre användbar än den

dynamiska. Hedoniska attityder till navigationsdesignen skiljde sig inte åt. Detta

överrensstämmer delvis med resultatet i denna studie, där samtliga deltagare

upplevde den dynamiska navigationen som mer användbar, om än mindre

konventionell. I Broeder & Gkogkas studie visades att preferensen för dynamisk-

eller statisk navigation var kulturellt påverkad, där den Nederländska gruppen

presterade bättre vid användande av dynamisk än statisk navigation. Eftersom

deltagarna i denna studie är kulturellt närmre Broeder & Gkogkas Nederländska

än Grekiska grupp, så skulle det kunna vara en förklaring till det entydiga
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resultatet om upplevelsen av den dynamiska navigationen som bättre hos de

svenska deltagarna i denna studie.

6.2.2 Forskningsmodell

Forskningsmodellen som använts i studien för att utvärdera e-satisfaction kan

också ha påverkat resultatet. Om en annan forskningsmodell använts där

faktorerna för e-satisfaction definierats på ett annorlunda sätt kanske ett annat

resultat hade visats. Forskningsmodellen från Polites et al (2012) som denna

studie utgått ifrån var skapad för att avgöra hur e-satisfaction på webbplats leder

till lojalitet, samt hur faktorer som tidigare visat sig påverka tillfredsställelse

relaterar till lojalitet. Eftersom aspekten lojalitet exkluderats ur denna studie, och

forskningsmodellen modifierats efter detta så kan detta ha påverkat “mätningen”

av e-satisfaction hos deltagarna i studien och således resultatet.

7. Slutsatser
I denna uppsats har frågeställningarna: “Hur påverkas svenska användares

upplevelse av e-satsisfaction inom webbklädhandel av menytyperna

expanderande, sekventiell och simultan samt av menypositionering och statisk

kontra dynamisk navigation?” och “vilka designaspekter hos dessa olika meny-

och navigationsdesign är avgörande för upplevelsen av e-satisfaction?” besvarats

genom undersökning.

Resultatet av undersökningen visade att menytyperna påverkade upplevelsen av

e-satisfaction på olika sätt för respektive menytyp, där den simultana menytypen

upplevdes som bäst av flest deltagare med motiveringen att den gav bäst överblick

och var estetiskt tilltalande. Några specifika designaspekter som var avgörande för

deltagarnas upplevelse av e-satsifaction var animation (för expanderande meny),

stegvis navigering (för sekventiell meny), och översiktlighet (för simultan meny).
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Menypositionering har, baserat på resultatet av denna studie, inte en lika tydlig

påverkan på upplevelsen av e-satisfaction som menytyp. Men de horisontella

menyerna upplevdes bättre av marginellt fler deltagare med motiveringen att den

gav något bättre översikt över menyvalen än de vertikala. Designaspekter som var

viktiga för deltagarnas upplevelse av e-satsifaction var till exempel “naturlig

placering” hos den horisontella menypositioneringen, och att den vertikala

menypositioneringen upplevdes som “exklusiv” och “stilren”.

Navigationstyp hade en tydlig påverkan på upplevelsen av e-satisfaction då

samtliga deltagare hade en tydlig uppfattning om att den dynamiska navigationen

var lättare och mer behjälplig än den statiska.

Generellt var estetik viktig för deltagarnas upplevelse av e-satisfaction. Några

deltagare uppgav att de valde ut en favorit-meny baserat på vad de ansåg estetiskt

tilltalande, framför användbarheten. Deltagarna uppskattade generellt

designaspekter som “inramning” och “minimalism” då de också ansåg detta

estetiskt tilltalande. Estetiken bidrog också till deltagarnas uppfattning om värdet

och trovärdigheten på en webbutik.

Av resultat och diskussion att döma blir slutsatserna för denna studie alltså att

deltagarna i denna studie prioriterade estetiken hos menyerna högt. Många av dem

hade en “favorit”-meny som de upplevde som mindre användbar än en annan

menytyp. Att deltagarna värderade estetiken högre skulle kunna indikera att

aspekten användbarhet inte var lika viktig för deltagarnas upplevelse av

e-satisfaction som kvalitet eller trovärdighet.

Resultatet i denna studie understryker vikten av estetik. Eftersom estetiska

preferenser är personliga understryks även vikten vid att ha användare och

målgrupp i beaktning vid design av meny och navigation för e-handeln.
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Insikterna från denna studie ger en inblick i vilka aspekter av meny- och

navigation som påverkar användarupplevelsen och ger ett forskningsbidrag till

informatik, och digital design, webbdesign, samt UX/UI i form av riktlinjer och

aspekter att ha i åtanke under design av meny och navigation på

e-handelswebbplatser.

7.1 Vidare Forskning
Vidare skulle det vara intressant att utöka kunskapen kring design av navigation

och menyer inom e-handeln genom att avgränsa sig till exempelvis små skärmar

som smartphones och surfplattor. Det skulle också gå att undersöka andra

navigationselement som breadcrumbs, och design av exempelvis lokal navigation

på ett mer djupgående sätt. Olika kombinationer av meny- och navigationstyper

skulle också vara intressant att utöka kunskapen kring, då det inte är ovanligt att

det förekommer mer än en meny webbutiker.

Det skulle också gå att utöka forskningen inom detta område genom att undersöka

huruvida preferenserna är annorlunda för andra typer av e-handelswebplatser, och

även för en snävare målgrupp.

Ett annat intressant område att undersöka vidare skulle vara hur interaktionstyper

(ex, hover, klick, scroll) påverkar upplevelsen av meny och navigation, då några

deltagare i denna studie upplevde stress på grund av hover-funktionen, vilket var

motstridigt mot den tidigare forskning som hittades.
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Bilaga- Intervjuguide

Uppföljningsintervju

Övergripande frågor
Kvalitet

- Hur upplever du kvaliteten på hemsidan med meny/navigation x? (Varför?)

- Hur väl upplever du att hemsidan med meny/navigation x möjliggör för dig att
genomföra uppgiften? ( Varför?)

- Hur väl upplever du att informationen förmedlas på hemsidan med
meny/navigation x? (Varför?)

(Upplevd) användbarhet
- Hur upplever du att hemsidan med meny/navigation x möter dina behov (dvs det

du anser behövs på en hemsida för att du ska känna att den tjänar sitt syfte)?
(Varför?)

- Hur väl upplever du att hemsidan med meny/navigation x stödjer dig i att slutföra
ett köp? (Varför?)

(Upplevt) värde
- Hur upplever du värdet på hemsidan med meny/navigation x? Det vill säga hur är

din helhetsbedömning av hemsidans nytta i relation till vad du
“betalar”/investerar? (Varför?)

- Hur upplever du värdet på produkterna på hemsidan med meny/navigation x?
Varför?

Förtroende
- Hur upplever du hemsidans trovärdighet med meny/navigation x? (Varför?)

- Hur upplever du att interaktionen med hemsidan påverkade ditt förtroende för
hemsidan med meny/navigation x? (Varför?)

Av de menyer du har fått testa, har du någon du upplevde var bättre än de andra? Någon
favorit? (Varför?)
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