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Abstrakt 

Hamburgermenyn är en allt mer vanlig detalj i digitala gränssnitt som i stor utsträckning 

används både på mobila applikationer och på desktop. En hamburgermeny kan spara dig 

utrymme och se snygg ut, men allt mer kritik riktas nu mot denna menydesign då den anses 

vara dålig för användbarheten. Det krävs fler klick för att navigera på en webbsida med en 

hamburgermeny, och detta påstås bland annat öka den kognitiva belastningen och göra 

navigeringen krångligare och långsammare. I denna studie har en jämförelse gjorts mellan en 

webbsida med en hamburgermeny och en webbsida med en fast menyrad, där man har 

undersökt om det finns någon skillnad i hur lång tid det tar att navigera när man vill hitta 

specifik information. Det har även undersökts om det finns någon skillnad i hur mycket man 

minns av innehållet i de olika menyerna genom oavsiktlig inkodning under navigerings-

uppgifterna. 30 deltagare testades, 11 kvinnor och 19 män, varav fem var norska och 25 var 

svenska. Deltagarna fick utföra två navigeringsuppgifter på en fiktiv webbsida, och sedan 

genomföra ett minnestest på papper. Hälften av deltagarna navigerade på en webbsida med en 

hamburgermeny, och den andra hälften på en webbsida med en fast menyrad med drop down-

funktion. Webbsidorna var förutom detta helt identiska. Resultaten visade att det i genomsnitt 

tog längre tid för gruppen med hamburgermenyn att lösa navigeringsuppgifterna, än det gjorde 

för gruppen med den fasta menyraden. Minnestestet visade att det inte fanns någon skillnad i 

hur mycket de två grupperna mindes av innehållet i menyerna.  

Abstract 

The hamburger menu has become a common detail of digital interfaces, and it’s used a lot both 

on mobile applications and on desktop. A hamburger menu can be useful because of the fact 

that it doesn’t take up much space and gives the website a clean look, but at the same time it is 

getting all the more critique because it is perceived as being bad for the usability. More clicks 

are required when navigation on a website with a hamburger menu, and that is said to result in 

a cognitive overload and make the navigation slower. In this study, a comparison is made 

between a website with a hamburger menu and a website with a fixed menu bar, focusing on 

how much time it takes to navigate on the sites when looking for specific information. The 

study also investigates if there’s any difference in how much one remembers of the content of 

the menus in the two different websites, through incidental encoding during the navigation 

tasks. 30 participants where tested, 11 women and 19 women, which of five were Norwegian 

and 25 were Swedish. The participants completed two navigation tasks on a fictive website, 

and then they got to conduct a recognition test on paper to see what they remembered from the 

menu section. Half of the participants navigated on a website with a hamburger menu, and the 

other half on a website with a fixed menu bar with a drop-down function. Other than that, the 

websites were identical. The results showed that the mean task time was higher for the group 

with the hamburger menu when looking at the navigation tasks. The memory recognition test 

showed that there was no difference between the groups regarding how much they remembered 

of the content.  
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Hamburgermenyn: 

En undersökning av användbarhet med fokus på kognitiv belastning och minne 

En allt mer vanlig designdetalj att lägga märka till på både mobila applikationer och 

webbsidor är den så kallade hamburgermenyn. Ikonen består av tre vertikala streck och har fått 

sitt namn för att den till utseendet påminner om en hamburgare. En hamburgermeny är en så 

kallad dold meny (Pernice & Budiu, 2016), det vill säga att menyn inte är synlig för användaren 

förutom när man aktivt väljer att klicka på ikonen – då uppenbarar sig menyn. När man har gått 

in på en annan sida genom menyn är det inte ovanligt att menyn är dold igen och att man måste 

klicka på ikonen för att se den. En hamburgermeny kan användas av designers med syfte att 

spara plats eller för att man vill uppnå en ren, minimalistisk stil utan för mycket störande 

element (Moyers, 2017). 

De senaste åren har det pågått en stor debatt kring hamburgermenyns faktiska 

användbarhet. Kritiken mot menyn går ut på att den inte syns tillräckligt mycket så att 

användarna inte upptäcker den, det tar mer tid att hitta det man söker, och att den gör 

navigeringen svårare (Pernice & Budiu, 2016). Enligt en studie utförd av Norman Nielsen 

Group, en konsultfirma inom användargränssnitt och användarupplevelser, visar det sig att dold 

navigation leder till sämre användbarhet bland annat för att det tar längre tid för deltagarna att 

hitta till specifik information jämfört med de som skulle leta information på en sida med synlig 

navigation (Pernice & Budiu, 2016). Det kan även vara svårt att över huvud taget förstå 

hamburgermenyn och hur den ska användas. I en annan studie utförd av Catalyst Group, 

upptäcktes det att äldre användare har sämre förståelse för hur hamburgermenyn ska användas 

än yngre användare (Foust & Zhao, 2015).  

Ett ytterligare argument mot hamburgermenyn är att den är kognitivt belastande 

(Moovweb, 2015), då det krävs fler klick för att få komma till menyn och dess undersidor 

jämfört med en synlig, fast menyrad. Bearbetningen av information i en arbetsuppgift sker i 

arbetsminnet, vilket har en begränsad kapacitet (Cowan, 2010). Den kognitiva belastnings-

teorin är baserad på denna premiss och går ut på att människans prestationsförmåga och 

inlärning försämras när den totala kognitiva lasten associerad med uppgiften överskrider 

arbetsminnets kapacitet (Haji et al, 2015). Ju mer information som uppgiften kräver att vi lagrar 

i arbetsminnet, ju större sannolikhet är det att vi når en sådan kognitiv överbelastning (Sweller, 

1988).  

Exakt hur man mäter denna kognitiv belastning har visat sig vara svårt för forskare att 

helt komma fram till, men på trots av detta har många lyckats använda olika metoder för att 

avgöra mängden av kognitiv belastning. En aspekt av den kognitiva lasten är utförandet, det 

vill säga hur väl en deltagare presterar vid en uppgift, vilket kan mätas på till exempel antal 

korrekta svar eller tid spenderat på uppgiften. Prestation vid utförande av uppgifter har visat 

sig försämras vid kognitiv över- och underbelastning (Paas et al, 2003). Prestation är dock inte 

nödvändigtvis ett bevis på en hög kognitiv belastning, för två deltagare kan exempelvis uppnå 

samma uppgiftstid dock med olika mycket ansträngning under uppgiftens gång.  

En annan aspekt av den kognitiva lasten är den mentala ansträngningen, vilket syftar 

på den kognitiva kapaciteten som faktiskt krävs för utförandet av en uppgift. Forskare inom 

kognitiv belastningsteori föredrar att undersöka den mentala ansträngningen med empiriska 

metoder som exempelvis subjektiva skattningsskalor där deltagarna själva får bedöma hur de 

upplevde den kognitiva belastningen (Paas et al, 2003).  

Eftersom hamburgermenyn är dold hela tiden förutom när man klickar fram den, kan 

det finnas anledning att anta att användarna även minns mindre av innehållet i en sådan meny, 

än i en fast meny som är synlig hela tiden. Att komma ihåg den ungefärliga utformningen av 

en webbsidas meny kan underlätta om man har tänkt att besöka webbsidan igen, då man slipper 
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att bekanta sig med menyn på nytt vilket man skulle spara tid och energi på. Incidental memory 

(oavsiktligt minne) är ett resultat av en process där man oavsiktligt kodar in information i 

minnet, vilket man till exempel kan göra när man navigerar på en webbsida. Oavsiktlig kodning 

av minne är en mindre ansträngande process än avsiktlig kodning eftersom man inte egentligen 

försöker memorera något. Det är också en mer framträdande funktion i det vardagliga livet, då 

vi oftast inte avsiktligt försöker komma ihåg allt vi upplever (Kontaxopoulou et al, 2017). Vi 

kan med andra ord komma ihåg saker, även fast vi inte gått in för att lära oss det med flit, 

genom oavsiktlig kodning.  

I denna studie ligger fokus på användandet av hamburgermeny på desktopversioner av 

webbsidor, och inte på mobilapplikationer. På mobilapplikationer är det svårare att komma 

ifrån att använda hamburgermenyn, då skärmstorleken är mindre och det begränsar möjligheten 

att använda andra typer av menyer. Därmed är det ett smidigt alternativ att använda en 

hamburgermeny för mobila applikationer. På desktop har man mer utrymme och därför 

försvagas argumentet att man skulle behöva använda en sådan meny för att det inte finns plats 

för något annat. Skulle det visa sig att användandet av hamburgermenyer på webbsidor är dåligt 

för användbarheten kan man lättare välja att ersätta den, eftersom den på desktopversioner inte 

behövs av praktiska skäl så som platsbrist.  

Studiens hypotes går ut på att en hamburgermeny försämrar användbarheten och bidrar 

till en kognitiv överbelastning. Som resultat av detta tros navigeringen ta längre tid på en 

webbsida som har en hamburgermeny, jämfört med en sida som har en synlig, fast menyrad. 

Den kognitiva belastningen kommer mätas genom att kolla på aspekten prestation vid två 

navigeringsuppgifter, vilket i detta fall innebär att man kollar på om deltagarna har svarat rätt 

eller fel, samt hur lång tid det tog för dem att slutföra uppgifterna. Studien kommer också 

undersöka deltagarnas egna upplevelser av mental ansträngning, i form av en fråga där de fritt 

får formulera hur svårt de tycker utförandet av uppgifterna var.  

I studien kommer det även undersökas om hamburgermenyn har någon påverkan på hur 

mycket man oavsiktligt kodar in och minns av innehållet i menyn. Eftersom menyn en stor del 

av tiden är dold jämfört med en fast menyrad, går hypotesen ut på att man därför inte hinner 

koda in lika mycket av innehållet. Detta kommer undersökas genom ett minnestest som 

deltagarna inte blir informerade om i förväg, och som de utför efter navigeringsuppgifterna. 

Studien är utformad som en jämförelsesstudie mellan en fast menyrad belägen längst 

upp på webbsidan, och en hamburgermeny belägen till höger på webbsidan. Exakt samma 

tester utförs på båda menytyperna, och grupperna som testas på respektive meny är helt 

oberoende av varandra.  

Metod 

Deltagare 

Totalt 30 deltagare deltog i undersökningen, 11 kvinnor och 19 män. Fem deltagare var 

norska och testades i Norge, medan de resterande 25 var svenska och testades i Sverige. 

Deltagarna rekryterades genom telefon och genom personlig kontakt med slumpmässigt 

utvalda studenter vid Umeå universitet. 21 deltagare var mellan 18–26 år, sex deltagare var 

mellan 26–35 år, och tre deltagare var mellan 56–65 år. Hälften av deltagarna, 15 personer, 

utförde testerna på en webbsida med en fast menyrad med drop down-funktion (här kallad FM-

gruppen), och den andra hälften utförde testerna på en webbsida med en hamburgermeny (här 

kallad HM-gruppen). 

Instrument och Material 



6 
 

 

Webbsidorna. För att undersöka skillnaden i användbarhet mellan menydesignen 

byggdes två webbsidor i den kostnadsfria webbapplikationen websitebuilder.com1. 

Webbsidorna representerade en fiktiv blombutik vid namn Beas Buketter, och de två 

versionerna av webbsidan var identiska i utformning och innehåll förutom olikheterna i 

menydesignen. Webbsidan med den fasta menyraden bestod av sex menysidor fäst längst upp 

på webbsidan, och tre av dessa hade undersidor som synliggjordes i en drop-down-funktion 

när man höll muspekaren över den specifika menysidan, se Bilaga 1. Innehållet i menyn var 

som följande (i ordning från vänster till höger); 

- Hem 

- Om oss 

- Om våra produkter (undersida: Större beställningar) 

- Erbjudanden  

- Webshop (undersidor: Buketter, Rosor, Krukväxter och Sätt ihop din egen bukett) 

- Kontakt (undersidor: Hitta hit och Jobba hos oss) 

 

Webbsidan med hamburgermenyn hade samma sidor och undersidor, men här låg de 

ordnat vertikalt i stället för horisontalt. När man klickade på meny-ikonen som låg längst upp 

till höger på sidan, se Bilaga 2, så gled menyn in från högersidan med menysidorna ordnade 

vertikalt enligt Bilaga 3. De sidorna i menyn som hade undersidor hade ett plustecken (+) 

bredvid sig. Dessa plustecken kunde man klicka på för att synliggöra undersidorna enligt 

Bilaga 4. Sidorna översattes i förväg till norska för de norska deltagarna, och till svenska innan 

de svenska deltagarna skulle testas, så att alla skulle ha samma förutsättningar oberoende av 

deras modersmål.  

Navigeringsuppgifter. Det första testet deltagarna genomförde var tvådelat och bestod 

av två liknande uppgifter som gick ut på att hitta specifik information på webbsidan. 

Uppgifterna var utformade som följande;  

 

(1) Till vilken mailadress ska du skicka din ansökan om du vill söka jobb hos Beas 

buketter? 

(2) Vad finns det för ett aktuellt erbjudande just nu på Beas buketter?  

 

Uppgifterna mättes på tid och deltagarna fick därför besked om att hitta informationen 

så snabbt som möjligt. Tiden togs med en tidtagare i mobiltelefon. Deltagarna fick utdelade 

svarspapper där de skrev ner sina svar på uppgifterna för hand.  

Minnestest. Ett minnestest genomfördes direkt efter för att se hur mycket deltagarna 

oavsiktligt hade kodat in av innehållet i de olika menyerna medan de utförde de två första 

uppgifterna. Detta test var utformat som en enkät med åtta stycken ja- och nej-frågor på papper. 

Frågorna var som följande;  

 

(1) Har sidan ”Om oss” en undersida? 

(2) Fanns det en sida i menyn som hette ”Våra blommor? 

(3) Fanns det en sida i menyn som hette ”Större beställningar”? 

(4) Var sidan ”Erbjudanden” en undersida till sidan ”Webshop”? 

(5) Låg sidan ”Rosor” som en undersida till ”Webshop”? 

(6) Fanns det en sida i menyn som hette ”Hitta hit”? 

(7) Låg sidan ”Krukväxter” längst upp av undersidorna under ”Webshop”? 

(8) Hade sidan ”Kontakt” två undersidor? 

                                                             
1 https://www.websitebuilder.com (Senast hämtad 2018-05-16) 

https://www.websitebuilder.com/
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Deltagarna fick ett poäng för varje rätt svar, och en minuspoäng för varje fel svar. Den 

lägsta möjliga poängsumman var därmed minus åtta, och den högsta möjliga poängsumman 

var plus åtta.  

I slutet av testet kom sedan en fråga där deltagarna ombads att kort beskriva om de 

tyckte det var svårt att lösa de två första uppgifterna där man skulle hitta information på 

webbsidan. Frågan var utformad som sådan; 

 

- Hur svårt tyckte du det var att hitta informationen i de två första uppgifterna 

(mejladressen och det aktuella erbjudandet)? 

 

 De fick även svara kryssa i för vilket kön de var (man, kvinna eller vill inte uppge), och 

i vilket åldersspann de tillhörde. De olika åldersspannen man kunde välja mellan, var 18–25, 

26–35, 36–45, 46–55, 56–65 och 65+. 

Procedur 

Testningen utfördes i ett stilla rum där enbart deltagaren och testansvarig var på plats, 

och varje testtillfälle varade i ungefär tio minuter. Först läste den testansvariga upp 

instruktionerna, och sedan fick deltagarna själva läsa instruktionerna. De fick även möjlighet 

att ställa klargörande frågor kring utförandet. Deltagarna blev genom instruktionerna 

informerade om att studien handlade om användbarhet och kognitiv belastning, men de fick 

inte veta på förhand att studiens syfte var att jämföra två olika menyer. De fick heller inte veta 

något om innehållet i minnestestet, utan de blev bara informerade om att det var en enkät. Det 

fick sedan läsa och skriva under på ett samtyckesformulär där de blev informerade om att 

undersökningen utfördes i samband med ett examensarbete vid programmet för 

kognitionsvetenskap. Genom detta formulär blev de också informerade om att deltagandet var 

frivilligt, att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande, att deras svar förblir anonyma och 

inte kommer kunna spåras tillbaka till dem. De fick även information om kontaktuppgifterna 

till den ansvarige för studien och handledaren. 

På grund av att deras oavsiktliga minne skulle testas så var det nödvändigt att hålla 

denna information hemlig från början, annars hade vetskapen om uppgiftens natur riskerat 

påverka resultaten. När deltagarna kände sig redo presenterades det första testet, vilket bestod 

av en tvådelad uppgift där de skulle hitta specifik information på webbsidan. Först blev uppgift 

nummer ett presenterad, både muntligt och skriftligt för deltagarna, och sedan startades 

tidtagningen med en mobiltelefon när deltagarna började leta informationen. När deltagarna 

hade hittat informationen sa de, enligt instruktionerna, att de var klara. Tidtagningen pausades, 

uppgiftstiden antecknades och deltagarna skrev ner sitt svar på uppgiftspappret. Sedan blev 

uppgift nummer två presenterad, både muntligt och skriftligt, och den utfördes på samma sätt 

som den första uppgiften. Uppgiftstiden för uppgift två antecknades när utförandet var klart. 

Nästa moment bestod av minnestestet där deltagarna fick obegränsat med tid att svara 

på de åtta ja- och nej-frågorna om innehållet i menydelen. De fick ange information om kön 

och i vilket åldersspann de befann sig, och även svara helt fritt formulerat på en fråga om hur 

enkelt eller svårt de tyckte det var att utföra navigeringsuppgifterna. 

Efter testerna var genomförda tackades deltagarna och syftet med studien förklarades 

lite mer detaljerat. De fick veta att studiens syfte var att jämföra användbarheten mellan en 

hamburgermeny och en fast menyrad, och att detta undersöktes genom att jämföra uppgiftstider 

och poängsumma på minnestestet. I slutet blev deltagarna även erbjudna fika i form av kolor 

som tack för deras tid. 
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Resultat 

Totalt 30 personer testades och uppgiftstider och poängsumma på minnestestet 

sammanställdes och analyserades i statistikprogrammet SPSS (Build 1.0.0.1012, 64-

bitsversionen). 

Resultaten visar att gruppen som testades med en fast menyrad (FM-gruppen) hade en 

lägre genomsnittlig uppgiftstid (M = 14.2; SD = 8.6) för uppgift ett (att hitta mejladressen), än 

gruppen som testades med en hamburgermeny (HM-gruppen) (M = 57.86; SD = 38.02). Alla 

deltagare, oavsett grupp, svarade korrekt på de två första uppgifterna där de skulle hitta specifik 

information på webbsidan. FM-gruppen var i genomsnitt 43.66 sekunder snabbare än HM-

gruppen på att lösa uppgift ett. Eftersom resultaten inte var normalfördelade så gjordes ett 

Mann-Whitney U Test för att undersöka signifikansen. Det visade sig att det fanns en 

signifikant skillnad i hur snabbt deltagarna löste uppgiften (U =24.5; p < 0.001). 

Även på den andra uppgiften, att hitta ett erbjudande, uppvisade FM-gruppen en lägre 

genomsnittlig uppgiftstid (M = 9.53; SD = 9.38), jämfört med HM-gruppen (M = 18.86; SD = 

23.19). FM-gruppen var i genomsnitt 9.33 sekunder snabbare än HM-gruppen på att lösa 

uppgift två, men skillnaden mellan grupperna var inte signifikant (U = 68; p = 0.062). 

Det fanns skillnad mellan hur de norska och de svenska deltagarna presterade. 

Oberoende av vilken typ av meny de deltagande testades med, så hade de svenska deltagarna 

en lägre total uppgiftstid för båda uppgifterna (M = 20.88; SD = 24.36) än de norska deltagarna 

(M = 46.3; SD = 44.3). Skillnaden var signifikant (U = 122.5; p = 0.011). 

Oberoende av vilken typ av meny deltagarna testades med, så hade de manliga 

deltagarna en genomsnittlig uppgiftstid på 21.94 sekunder (SD = 27.13), och de kvinnliga 

deltagarna hade en genomsnittlig uppgiftstid på 30.59 sekunder (SD = 33.7). Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan hur män och kvinnor presterade (U = 347; p = 0.275). 

Resultaten för minnestestet visade att FM-gruppen och HM-gruppen presterade 

likvärdigt med nästan helt lika genomsnittliga poängsummor. Resultaten var normalfördelade 

och ett t-test utfördes. FM-gruppen hade en genomsnittlig poängsumma på 2.13 poäng (SD = 

2.32), medan HM-gruppen hade en genomsnittlig poängsumma på 2.2 poäng (SD = 2.73). 

Skillnaden var inte signifikant (t(28) = - 0.072; p = 0.943). När det gäller minnestestet fanns 

nästan ingen skillnad mellan de svenska och de norska deltagarna. Svenskarna hade en 

genomsnittlig poängsumma på 2.2 poäng (SD =2.61), medan norrmännen hade en 

genomsnittssumma på 2 poäng (SD = 3). Ingen signifikant skillnad uppmättes (t(28) = 0.161; 

p = 0.873). Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan män (M = 2.36; SD = 2.29) och 

kvinnor (M = 1.81; SD = 2.89) (t(28) = 0.576; p = 0.569).  

För att samla subjektiv information om upplevd svårighetsgrad fick deltagarna 

formulera sig fritt skriftligt kring hur svårt de tyckte det var att lösa navigeringsuppgifterna. 

Deltagarna i FM-gruppen använde sig övergripande av ord som ”inte alls svårt”, ”lätt”, 

”enkelt” och ”väldigt enkelt”. Bara en person i denna grupp skrev att de tyckte det var lite 

svårt, och då speciellt uppgift ett. Deltagarna i HM-gruppen använde sig av ord som ”lite svårt, 

”relativt svårt”, ”uppgift ett var svår, uppgift två var lättare”, ”svårt” och ”medelsvårt”. Bara 

två personer i gruppen gav uttryck för att de tyckte det var ganska lätt. 

Diskussion 

Det fanns en signifikant skillnad mellan uppgiftstiderna för HM-gruppen och FM-

gruppen gällande uppgift ett, där gruppen med hamburgermenyn spenderade mer tid på att lösa 

uppgifterna. Den längre uppgiftstiden kan tyda på att den kognitiva belastningen var högre och 

att det därför tog längre tid att lösa uppgiften. Som Paas, Tuovinen, Tabbers och Van Gerven 

(2003) skriver kan lång uppgiftstid vara just ett resultat av en kognitiv överbelastning, men det 
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också vara ett resultat av att det tog längre tid, rent fysiskt, att klicka sig in på menyn och 

undermenyn. Sambandet kan därför inte fullt ut bevisas, men den försämrade prestandan är 

likväl en indikation på att den kognitiva belastningen var högre. 

Skillnaden i uppgiftstid för uppgift två var inte signifikant, men HM-gruppen 

spenderade ändå i genomsnitt dubbelt så lång tid som FM-gruppen på att hitta informationen. 

Samlat visar resultaten från båda uppgifterna att navigering och letande av information på 

webbsidor med hamburgermeny tar längre tid än på webbsidor med en fast menyrad. Fynden 

ligger helt i linje med det Norman Nielsen Group har hittat i sin forskning om dold och synlig 

navigation, nämligen att dolda lösningar så som hamburgermenyer skadar användbarheten, 

bland annat för att navigeringen tar längre tid (Pernice & Budiu, 2016). 

Skillnaderna i uppgiftstid mellan de norska och svenska deltagarna kan förklaras av att 

medelåldern var högre i den norska gruppen, där undersökningens tre enda deltagare i 

åldersspannet 56–65 år befann sig. Två av dessa tre personer i åldersspannet 56–65 år hade de 

två längsta uppgiftstiderna av alla deltagarna, oavsett nationalitet, på 120 respektive 132 

sekunder. Båda uppgiftstiderna gällde uppgift ett och båda deltagarna var i HM-gruppen. Hög 

ålder kan hänga ihop med mindre datorvana och vara en förklaring till varför genomsnittstiden 

var högre. Som Foust & Zhao (2015) skriver har äldre användare en sämre förståelse för 

hamburgermenyn än vad yngre användare har, vilket kan förklara att dessa höga uppgiftstider 

återfanns just i HM-gruppen. Troligtvis beror därmed den signifikanta skillnaden mellan de 

norska och de svenska deltagarna på åldersfaktorn och inte på nationalitet, men sambandet 

skulle behövas undersökas ytterligare med en större grupp deltagare för att kunna dra några 

slutsatser. Intressant nog visar det sig att när man exkluderar de norska deltagarna så kvarstår 

den signifikanta skillnaden mellan FM-gruppen och HM-gruppen gällande uppgift ett, trots att 

man nu exkluderat de två deltagarna i HM-gruppen som hade en mycket högre uppgiftstid. Det 

visar sig även att vid att exkludera alla de norska deltagarna så blir även skillnaden signifikant 

mellan grupperna för uppgift två, något som igen visar starkt på att hamburgermenyn försvårar 

navigationen. 

Resultaten för minnestestet visar att HM-gruppen och FM-gruppen presterade nästan 

helt lika, där HM-gruppen hade ett marginellt högre resultat. Hypotesen om att man minns mer 

av innehållet i menyn när man navigerar med en fast menyrad kunde därmed inte styrkas. Detta 

resultat kan möjligen förklaras av att HM-gruppen hade en högre genomsnittlig uppgiftstid än 

FM-gruppen. HM-gruppen var med andra ord inne på sidan och bekantade sig med den under 

en betydligt längre tid än FM-gruppen, vilket kan vara en förklaring till att grupperna mindes 

lika mycket av innehållet, trots att HM-gruppen i en mindre grad blev exponerad för menyn då 

den var dold. En sådan korrelation mellan uppgiftstid och poängsumma behöver dock 

undersökas ytterligare för att kunna säga något säkert om detta.  

Poängsummorna för minnestestet var överlag väldigt låga med tanke på att maxpoängen 

var åtta, så det tyder på att det var svårt för båda grupperna att minnas innehållet och att det 

säkerligen också har blivit en hel del gissningar. De allra flesta, oberoende av vilken grupp de 

tillhörde, började sucka och uttrycka förtvivlade ord när minnesuppgiften presenterades, vilket 

tyder på att de flesta inte kände sig så säkra på att vad de skulle svara. Flera av dessa uttryckte 

även att de inte visste vad de skulle svara och kände sig tvungna att göra en hel del gissningar. 

Det kan därmed fastställas att det var svårt att komma ihåg innehållet i menyerna oberoende av 

vilket menydesign som fanns på webbsidan. Det kan bland annat bero på att frågorna var för 

svåra eller att deltagarna spenderade för lite tid inne på sidan för att kunna koda in och minnas 

något av innehållet. 

Resultaten av den kvalitativa frågan, där deltagarna fick beskriva upplevd 

svårighetsgrad, visar tydligt att FM-gruppen upplevde uppgifterna som lätta, medan HM-

gruppen upplevde det svårare. Deltagarna i HM-gruppen upplevde speciellt svårigheter med 
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att hitta till sidan Jobba hos oss, där lösningen på den första uppgiften fanns. Detta berodde 

troligen på att sidan låg som en undersida till sidan Kontakt. För att komma till undersidorna 

krävdes det för det första fler klick. Dessutom krävdes en förståelse för att man skulle trycka 

på plustecknet för att undersidorna skulle uppenbara sig. Svårigheterna med att lösa uppgift ett 

för HM-gruppen kan därför delvis bero på att vissa deltagare inte förstod hur man kom till 

undersidorna, så därför skulle det behövas mer forskning på användbarheten av olika typer av 

hamburgermenyer. 

Den andra uppgiften upplevdes för de flesta som lättare, vilket man även kan se då de 

genomsnittliga uppgiftstiderna var lägre för denna uppgift. Detta berodde troligen på att 

lösningen låg inne på en sida i menyn som man kunde se direkt utan att behöva gå till någon 

undersida i menyn. Även fast den upplevdes enklare tog det i genomsnitt dubbelt så lång tid 

för deltagarna med hamburgermenyn att lösa uppgiften, än vad det tog för den andra gruppen. 

Vid detta laget hade HM-gruppen lärt sig hur hamburgermenyn fungerade, och de behövde inte 

gå till en undersida, men likväl tog det längre tid än för den andra gruppen. Trots att försämrad 

prestation endast är en indikation på kognitiv belastning (Paas et al, 2003), tyder skillnaderna 

i genomsnittlig uppgiftstid, kombinerat med deltagarnas egna upplevda svårigheter, på att 

hamburgermenyn är mindre användarvänlig än en fast menyrad. 
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Bilaga 1 

 

 Bilden visar den version av webbsidan som har en fast menyrad längst upp på 

sidan. Undersidorna exponeras när muspekaren hålls över den aktuella sidan i 

menyraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Bilden visar den version av webbsidan som har en hamburgermeny. 

Hamburgermeny-ikonen syns till höger på sidan.  
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Bilaga 3 

 

Bilden visar hur det ser ut när man klickar på hamburgermeny-ikonen och menyn 

exponeras från höger sida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 

 

Bilden visar hur det ser ut när man klickar fram undersidorna i hamburgermenyn. 

Här har man klickat på plusstecknet bredvid Kontakt, tecknet förvandlas då till ett 

minustecken och undersidorna exponeras.  

 

 

 

 


