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Abstrakt

Det första mekaniska låset dateras till ungefär 4000 år sedan. Sedan dess har lås kommit att bli en 
allt mer central part av våra dagliga liv. Vad som i början skapades för att säkra skatter och hem 
utvecklades till att säkra mobiltelefoner, datasystem och kreditkort. Tillsammans med den digitala 
revolutionen kom ny teknologi och nya möjligheter. En av de möjligheterna är Internet of Things, 
vilket erbjuder användare att numera låsa up en dörr via sin mobiltelefon. 

Detta examensarbetet studerar användarupplevelsen och mänsklig respons av modaliteter i samband 
med en digital låslösning och hur design kan användas för att få användarna att känna sig säkra och 
trygga. Precis som intentionen var för 4000 år sedan. Resultatet blev en designutveckling av 
gränssnittet i en digital låslösning, som en adderad funktion till den befintliga produkten. 

Arbetet resulterade i en utveckling av deras produkt med en multimodal lösning som fokuserade på 
att öka den upplevda säkerheten. 

Nyckelord: UX-Design, Säkerhet, Modalitet, Multimodalt, Interaktionsdesign, Grafiskt 
användargränssnitt, Digitala lås.  



Förord

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Gunnar Anderung som stöttat mig genom hela arbetet. 
Daniel Gunnarsson och Knowit System development som hjälpt mig fram inom UX-fältet med sin 
ovärdeliga kunskap. Till Kisi och deras anställda för ett intressant samarbete och sin höga tillit till 
mina kunskaper inom design. Alexander Hansson på Bulldozer för att ha agerat kontinuerligt 
bollplank under hela projektet. Och slutligen alla användare som ställt upp under mina studier och 
tester. Utan er hade detta inte varit möjligt.  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1. Introduktion
Det första mekaniska låset dateras till för ungefär 4000 år sedan (Swahn och Nilsson, 1989) och har 
sedan dess blivit en central del i nästan alla människors liv. Vad som från början fanns för att skydda 
rikedomar och ens hem utvecklades sedan till att skydda telefoner, datorsystem eller pengar på ett 
kontokort. I takt med digitaliseringen har det kommit ny teknik och med det även många nya 
möjligheter. Internet of Things, det vill säga uppkopplade vardagsprodukter, tillåter en till exempel 
att låsa olika dörrar genom en mobiltelefon. 

1.1 Bakgrund
Kisi är ett svensk-amerikanskt låsföretag som i dagsläget säljer en digital påbyggnadslösning till lås. 
Den möjliggör så att användarna kan låsa upp sina dörrar via bluetooth. Företaget består i dagsläget 
av tolv anställda, varav tre sitter i Stockholm och resterande i New York. I Stockholm arbetar 
programmerarna och produktutvecklaren, och det är även de medarbetarna som jag haft kontakt 
med under detta examensarbete. Min främsta kontaktperson på Kisi har varit en av grundarna, Carl 
Pfeiffer, som idag är Chief Technology Officer (CTO). Hans huvudsakliga arbetssyssla är att 
programmera och optimera produkten, men agerar även produktutvecklare. När inte Pfeiffer var 
tillgänglig var Thomas Khön, programmerare vid Kisi, den jag vände mig till. Trots att företaget 
hade en bra produkt märkte de att det fanns ett glapp mellan användarvänliga lösningar och 
säkerhet, då specifikt användarnas upplevda säkerhet. 

I fig 1.1 kan man se hur Kisis produkt fungerar idag. Via appen kan man kontrollera låset via deras 
produkt ”Kisi Pro”, vidare benämnt kontrollern. Själva kontrollern är en påbyggnadslösning till 
vanliga lås, varpå kontrollern låser upp dörren, istället för att man ska behöva göra det manuellt via 
till exempel en nyckel. Hela systemet går, precis som alla IoT-lösningar, via ett nätverk. Detta 
betyder alltså att man måste vara uppkopplad antingen till Bluetooth och ha tillgång till WiFi för att 
dörren ska kunna öppnas. 

För att låsa upp en dörr med Kisis produkter måste användaren prata med kontrollern, vilket denna 
då kan göra genom att till exempel gå in i appen. Användaren kan även låsa upp via att hålla 
telefonen mot kontrollern som en scanner eller scanna med ett nyckelkort. När användaren har 
tryckt på den låsknapp som denne vill låsa upp så skickas det information via ett moln, det vill säga 
en server som i detta fallet styrs av Kisi, för att sedan skickas via ett nät till kontrollern som då 
automatiskt låser upp dörren. 
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FIG 1.1 BILD ÖVER HUR KISIS PRODUKT FUNGERAR

1.2 Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att för det första undersöka glappet mellan den upplevda 
säkerheten på digitala låslösningar och dess användarvänlighet. Med det menat ämnar arbetet att 
kretsa kring undersökande av vilka modaliteter, det vill säga enkel form av kommunikation mellan 
till exempel människa och data så som: vibration, färgskiftning eller ljudslingor, som positivt bidrar 
till den upplevda säkerheten och användarupplevelsen. För det andra är det att utveckla ett koncept 
ämnat att implementeras i Kisis nuvarande produkt. 

1.3 Avgränsning
Produkten kommer att avgränsas efter företagets nuvarande grafiska profil. Med det menat kommer 
jag till exempel enkom implementera de färger, typsnitt och symboler som Kisi redan idag använder 
sig utav. Detta görs på grund av marknadsmässiga skäl såsom att Kisi själva inte vill avvika från sin 
profil då de tror att de kan sänka igenkänningen av deras produkter. 

Jag kommer enbart att fokusera på gränssnittets utformning och vilka modaliteter som bör/inte bör 
tas med i slutprodukten beroende på huruvida de bidrar positivt kontra negativt till den enhetliga 
användarupplevelsen. 

I dagsläget finns Kisi enbart till IoS, det vill säga Apples egna operativsystem. Detta medför att alla 
riktlinjer som har gjorts i detta arbetet har varit anpassade till deras storlekar och designstandarder. 
Apple har utvecklat egna riktlinjer för storlekar på till exempel knappar och typografi som har sin 
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grund i att ömsöm skapa användarvänliga lösningar, ömsöm skapa enhetliga och universala 
designlösningar. Jag kommer alltså hålla mig inom Apples givna premisser för rekommenderade 
storlekar (Apple, 2017). 

1.4 Samhällelig relevans
Den samhälleliga relevansen kan ses främst ur två aspekter. Den första är social hållbarhet. Som 
nämnts i bakgrunden har och är lås en central del av en väldigt stor skara människors vardag. Allt 
från telefoner, bilar, kassaskåp, byggnader m.m. låses över hela världen. Detta arbetet fördjupar sig i 
relationen mellan användarvänlighet och upplevd säkerhet och ämnar att lägga en grund för 
framtida praktisk utveckling inom både digitala låslösningar, men även andra områden som står 
inför en digitalisering. Målbilden för arbetet kan även komma att erbjuda dess framtida användare 
en större trygghet än det de känt tidigare, och genom det då skapa ett mervärde. Då i den form att 
användarna får en ökad trygghet om att dess ägodelar är säkrade. 

Den andra är kommersiell hållbarhet. Genom design ämnar arbetet öppna upp för nya lösningar 
inom digital låsteknik som genom användarvänlighet, användar- och upplevelse-centrering som i 
sin tur ger lättanvända men samtidigt effektiva produkter.  

1.5 Etiska dimensioner
En etisk dimension att bejaka är observationstillfället. Det är viktigt att alla inblandade parter är 
medvetna om att jag kommer att studera dem under tiden jag ber dem utföra de olika testerna, 
samtidigt som de vet vad jag kommer att använda observationerna till. Det är även viktigt att man 
väljer att respektera t.ex vad folk är villiga att svara på i de enkäter som kommer att utformas i 
samband med examensarbetet. 
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2. Teori
I följande avsnitt ämnas valda teorier att presenteras. De teorier som funnits relevanta för studien 
och som nedan kommer att presenteras rör modalitet, User experience, User interface och 
gestaltlagar. 

2.1 Modalitet
Inom human-computer interaction (HCI) refererar begreppet modalitet framför allt till de fem 
mänskliga sinnena: syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Om två eller fler modaliteter kombineras 
betecknas det som multimodal interaktion. Inom HCI används modalitet som en simpel form av 
kommunikation. Det är med den definitionen som begreppet kommer användas i den här texten 
(Karray et al., 2008). 

2.2 User experience-design
User experience-design, vidare benämnt UX, är en förgrening inom designområdet som lämpar sig 
extra bra vid utformandet av den typ av produkt som examensarbetet kretsar kring. UX är ett 
paraplybegrepp som åsyftar designandet av den totala upplevelsen, då med användaren och dess 
upplevelse i fokus (Krug, 2014). Även om UX är utformandet av en upplevelse kan det även 
komma att innefatta mer traditionella grenar inom design såsom formgivning, yttextur, färgsättning, 
gestaltlagar med mera så menar Krug (ibid) att alla dessa komponenter kollektivt utgör den totala 
upplevelsen av en produkt. 

2.3 User Interface
User interface, vidare benämnt UI, är det gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan en dator 
och en människa (Linfo, 2004). Kommunikation förtydligas oftast med hjälp av text eller knappar 
som på ett eller annat sätt interagerar med användaren.  

2.4 Gestaltlagar
Gestaltlagar är en samling teorier som baseras på hur vi människor ser på olika element som olika 
eller lika entiteter beroende på hur elementen står i relation till varandra (Sharp, Rogers och Preece, 
2007). Inom designämnet används gestaltlagar ofta för att till exempel visa på vilka knappar som 
hör ihop, eller skapa en känsla av holism inom produkten. De tre stycken gestaltlagar som har 
utgjort grunden för detta arbete är: Slutenhetens lag, närhetens lag och likhetens lag. Slutenhetens 
lag omfattar de element som omsluts av till exempel en kontur eller av ett solitt block med färg. 
Närhetens lag gäller element som ligger med minst möjliga avstånd till ett annat element som att de 
ses som en enskild entitet. Likhetslagen omfattas av de element som liknar varandra. Detta kan till 
exempel vara, till skillnad från närhetens lag, att element har samma färg, storlek eller andra typer 
av visuellt liknande grepp för att omfattas av lagen (ibid). 

2.5 Internet of Things
Internet of Things, vidare benämnt IoT, syftar allt som oftast till digitaliserade vardagsprodukter 
(IoT Sverige, 2017). IoT består av produkter, människor, maskiner och hushållsprodukter som 
kommunicerar med varandra och eller sin omgivning tack vare inbyggda sensorer eller processorer 
via ett nätverk (ibid).  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3. Metod
I följande avsnitt kommer valda metoder presenteras. AB-testerna i detta examensarbetet utgjorde 
sex olika interaktiva prototyper som sju olika användare fick prova och sedan utvärdera. Prototypen 
bestod av sex olika designlösningar som skapades utifrån Kisis produkt för att se hur användarna 
reagerade på nya designförslag till deras dåvarande produkt. Fem sekunders-testerna gjordes för att 
kunna ha en kontinuerlig kontakt med användarna om till exempel vilka element i ett designförslag 
som upplevdes som mest intuitivt att förstå. 

3.1 Designprocess
En designprocess är enkelt förklarat de olika moment man behöver ta sig igenom för att lösa ett 
designproblem. Det kan vara allt från konkreta problem så som: ”Hur kan vi designa sked som är 
enklare att hålla?” Eller mer abstrakta problem så som: ”Hur kan vi ta oss från plats A till plats B?”. 
Det senare exemplet är en omskrivning av det designproblem som Henry Ford stod inför när han 
utvecklade den första Forden. 

Donald Schön (1983) skriver att ett abstrakt designproblem gynnas av en dynamisk och 
skissorienterad process. Han menar på att ett abstrakt designproblem måste lösas genom att ha ett 
reflekterande samtal som anpassar sig efter de insikter eller problem man stöter på, varpå dessa bäst 
utforskas genom att skissa (ibid). Då jag inte hittat några studier som rör upplevd säkerhet inom 
digitala låslösningar tror jag att det är bäst om jag utforskar möjligheterna genom att skissa, varpå 
det i en eller flera iterationer återkopplas till användarna för att få se hur de reagerar.  

3.2 AB-test
AB-tester bygger på att det finns en eller flera hypoteser som testas genom att låta användare testa 
ett flertal olika prototyper (Lundvall, 2012). Studiedeltagarna tilldelas en uppgift att utföra, varpå de 
får testa flera olika protoyper. AB-tester är en designmetod som är vanlig inom just UX, då den 
snabbt kan realiseras tillsammans med utvecklare och testdeltagare. 

Jag har valt AB-tester som metod för att kunna samla in både mätbar data från användare om vilka 
lösningar de förstår bäst, men även för att under tiden kunna observera beteenden, reaktioner och 
små detaljer som troligtvis inte kommer kunna komma fram vid till exempel en enkät. 

3.3 Fem sekunders-testet
Fem sekunders-testet är ett vanligt test inom UX för att validera och underbygga vilken av en eller 
flera lösningar som är tydligast för användaren. Det hela bygger på att en bild visas för en 
användare i fem sekunder, varpå testdeltagaren senare får svara på frågor om designen, UI:t, 
ikonerna eller dylikt (Tomlin, 2014). 

3.4 Customer journey map
Customer journey map, vidare benämnt kartan, är en gängse metod inom bland annat UX för att 
identifiera en eller flera specifika händelser vid användandet av en produkt (Grocki, 2014). Det kan 
göras bland annat genom att man bygger ut kartan med att bygga en persona, vilket är en fiktiv 
dikterad karaktär som summerar flera olika människors problem kring ett designproblem, kring 
händelsen eller att man skriver ner vilka känslor en användare kan tänkas ha, som ett flödesschema 
över olika händelser.  
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Anledningen till att det görs en Customer Journey map i just detta projektet är för att förstå hur den 
faktiska användningen ser ut, samt att bygga en övergripande och sammansatt bild av många 
användares upplevelse. Detta underlättar förståelsen för användarnas känslor och deras upplevelse 
av Kisis produkt.  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4. Genomförande
Det här avsnittet behandlar genomförandet av examensarbetet och presenterar själva 
designprocessen. Det som presenteras är bland annat resultat från användarstudier, en iterativ 
skissprocess, samtal med människor som kom att bli relevanta för examensarbetet och 
de insikter som har lagt grund för det kontinuerliga arbetet. 

4.1 Inledande samtal med Kisi 
Då examensarbetet gjordes tillsammans med ett företag vars produkt är en digital låslösning via en 
app kom det sig naturligt att testa säkerheten utifrån företagets produkt. Inledningsvis skedde ett 
möte med företaget, Kisi, om vad de ville få ut av examensarbetet samt hur jag skulle kunna 
implementera resultatet från mina undersökningar i deras produktutveckling.  

4.2 Tidsplan och Gantt-schema
Nedan presenteras en bild av det Gantt-schema som utformades inför examensarbetet. Eftersom det 
var flertalet inblandade parter i projektet togs schemat fram tillsammans med Gunnar Anderung, 
lektor på Högskolan i Gävle och Industridesigner, Daniel Gunnarsson, interaktionsdesigner på 
Knowit System Development, Carl Pfeiffer och Thomas Khön. Detta gjordes på företagets begäran 
om att ha utsatta deadlines och återkopplingar, samt för egen del för att för ha interna deadlines för 
att lättare få en överblick över vad som behöver göras och i vilken ordning. Fig 4.1 illustrerar hur 
tiden uppskattades att fördelas mellan de olika delarna i projektet. 
 

FIG 4.1 BILD ÖVER PLANERAT SCHEMA 
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4.4 Användarintervjuer
Efter samtalet med Kisi fick jag hjälp av företaget att komma i kontakt med befintliga användare i 
syfte att ställa frågor om hur de upplevde säkerheten och appen som helhet. Dock var det inte så 
många användare som jag initialt önskade som ville ställa upp på en intervju, varpå det 
genomfördes fyra intervjuer med befintliga användare. Dessa användarintervjuer gjordes för att få 
en grund inför kartan. Tre av intervjuerna gjordes på Kisis kontor i Stockholm, varpå den fjärde 
gjordes via videosamtal med en av företagets användare i New York.  

Frågorna utformades i samråd med min externa handledare Gunnarsson. Fokus lades på att skapa så 
få och öppna frågor som möjligt. Detta gjordes bland annat då få frågor bidrar positivt till ett mer 
dynamiskt samtal, mer än att intervjuledaren skall få besvarat sina förskrivna frågor. Det gjordes 
även för att undvika ledande frågor som styr den intervjuades svar (ibid). De frågor som valdes ut 
att ha med initialt var:  

- Berätta om hur det var första gången du använde Kisi 
- Hur säkert upplever du Kisi idag? 
- Hur ser din allmänna relation ut till lås? 
- Vad får dig att känna dig säker?  

De flesta intervjuerna handlade om relationen mellan upplevd säkerhet och vikten av säkerhet i 
olika kontexter. Alla som blev intervjuade hade fler än ett lås som styrs via appen och användarna 
hade olika uppfattningar kring hur säker man kände sig vid dem. Till exempel var det då inte viktigt 
att det var låst vid lobbyn till deras kontor, eftersom den dörren stod öppen morgon till kväll, men 
dörren som ledde till deras egna kontor kunde de ifrågasätta mer huruvida dörren var låst eller inte, 
trots att dörren alltid låstes via en auto-låsfunktion så fort dörren hade stängts. Dock hade de alla 
hög tillit till företaget som helhet, men när det diskuterades kring om att ha produkten i sitt hem så 
lät det annorlunda. Även om de litade på Kisis produkt kändes den inte tillräckligt säker för att 
skydda ens personliga tillgångar i hemmet. Alla dubbelkollade huruvida låset hemma verkligen var 
låst genom att rycka i handtaget när de lämnade dörren, vilket kom att bli den insikt jag arbetade 
vidare med mest. Anledningen till att jag valde att arbeta mer med handryckningen är att det var ett 
så symboliskt sätt för många att minnas att dörren var låst. 

Annan intressant fakta som framkom rörande Kisis nuvarande UI var att de jag pratade med hade 
flera lås, varpå de upplevde det som stressande att behöva scrolla sig fram i appen för att hitta rätt 
lås. I befintligt produkt så flyttar sig låsknapparna baserat på vilken dörr man är närmst. Detta 
sänkte den totala upplevelsen av säkerhet och trygghet av den befintliga appen. 

4.5 Behovsanalys & Customer journey map
Utifrån den datan som framkom under de initiala användarstudierna så sattes det ihop en 
behovsanalys och en karta. Detta för att i senare faser kunna blicka tillbaks och knyta an till de 
lösningar man väljer att gå vidare med från användarnas behov. Behovsanalysen löd som följande:  

En digital låslösning bör utformas så att användaren: 
- Förstår när låset är låst 
- Upplever UI:t som lättöverskådligt 
- Förstår när dörren är olåst 
- Enkelt förstår vilken låsknapp som hör till vilken dörr 
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Fig 4.2 illustrerar kartan och några av de olika händelser en användare står inför tillsammans med 
användandet av den befintliga produkten. Känslografen gjordes för att illustrera för Kisi hur deras 
kundresor ser ut och hur det påverkar användarens känslor när någonting går fel i appen. Det 
handlade mycket om att appen ska upplevas både så säker och så snabb som möjligt, för annars 
sjunker det allmänna förtroendet för företaget. Kartan är uppdelad i positiva och negativa känslor, 
där det övre stycket med grön färg står för det positiva samt det nedre orangea partiet står för 
negativa känslor. De symboler som är omringade av gröna symboler är de som har positiva känslor 
eller händelser varpå de orangea är de som upplevs som negativa. De blåa symbolerna illustrerar 
interaktioner med den befintliga produkten. De blåa symbolbrickorna illustrerar interaktioner med 
till exempel telefon, de gröna illustrerar när en dörr är upplåst, de orangea negativa händelser så 
som att det tar tid att ladda eller att dörren inte öppnar sig samt de två brickorna till höger illustrerar 
en negativ ömsöm en positiv känsla kopplad till upplåst dörr. 

FIG 4.2 CUSTOMER JOURNEY MAP

4.4 Analys egen produkt
Fig 4.3 och 4.4 illustrerar hur Kisis befintliga UI ser ut när man lyckas låsa upp. När man håller in 
knappen så strömmar en kontur som även blinkar till en gång längs knappen, varpå när den är 
framme (det vill säga när laddningstiden är klar) så blir den grön och texten ”Success” visas.  
 
Fig 4.5 visar hur det ser ut när det inte lyckas. Samma sak händer som tidigare att en kontur 
strömmas som även blinkar, men istället för att knappen blir blå blir den orange, samt att texten 
”Success” byts ut till ”UNLOCKED FAILED. PLEASE ENABLE BLUETOOTH”. Med andra ord 
har Kisi i dagsläget en multimodal visuell respons, då det går en strömmande linje längs med 
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knappen, att knappen i sig ändrar storlek när den har laddats samt att den betyder färg beroende på 
huruvida det blivit upplåst eller inte. En användare kan heller inte själv låsa en dörr, utan bara låsa 
upp. Detta då alla Kisis dörrar självlåser sig så fort dörren har stängts igen. 

En annan av Kisis funktioner, som dock inte kopplas till någon direkt modalitet men likväl finns 
implementerad, är ”Place”, vidare benämnt plats. Det är en GPS-baserad funktion som gör att man 
automatiskt kopplas till den plats som ligger närmast när man öppnar appen. Detta är även kopplat 
till att UI-t förändras beroende på vilken dörr man är närmast. Denna finns implementerad då flera 
av Kisis användare har mer än en plats och flera lås per plats. Det är utformat för de som jobbar på 
till exempel flera kontor. Denna funktion kan man sen längst ner i UI:t, benämnt ”Fålhagsleden” 
med en orange cirkel jämte med siffran två inuti. Det betyder då att denne användare har två platser 
inlagda.  

FIG 4.3  KISI STARTSIDA FIG 4.4 LYCKAD UPPLÅS FIG 4.5 MISSLYCKAD UPPLÅS
 

4.5 Konkurrensanalys 

På den svenska marknaden finns det ett par aktörer som är Kisis konkurrenter. Två av dem heter 
Verisure och August smart locks. Nedan följer en redogörelse av dessa två bolag. 

4.5.1 Verisure 
Fig 4.6 och 4.7 illustrerar hur Verisure ser ut om man vid startsidan går in för att se huruvida det är 
låst eller inte. Klickar man på låset kommer det en liten animation där låset öppnar sig, samt att den 
rosa texten ”upplåst” ändras till ”låst”. I fig 4.8 och 4.9 ser man hur knappen ser ut om man går in 
på den. De använder samma färg som tidigare och samma symbol. Även här är det en multimodal 
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lösning där samma animation används, men det är även ett block till höger om låset som strömmar 
från punkt A till B för att indikera att något förändrats med låset. De har även så att man kan ställa 
in egna ljud kopplat till både när det blir olåst och när det blir låst. Verisure har alltså ett visuellt och 
ljudligt multimodalt system. 

FIG 4.6 STARTSIDA UPPLÅST       FIG 4.7 STARTSIDA LÅST
 

FIG 4.8 UPPLÅST ENSKILT LÅS FIG 4.9 LÅST ENSKILT LÅS

4.5.2 August Smart Locks
I fig 4.10 kan man se hur det ser ut när man via August initialt går in på ett lås, något de valt att 
kalla ”CHECKING LOCK”. Som man ser i fig 4.11, 4.12 och 4.13 så har även August Smart Locks 
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en modal lösning. Först är knappen grå med texten ”CHECKING LOCK”, varpå när den hittat låset 
blir det en grön knapp med ett stort vitt hål i mitten. När man trycker på knappen så byter den färg 
till rött och börjar fyllas inåt till att slutligen bli en helt solid röd knapp. De har även en funktion att 
man kan låsa på längre avstånd. Knappen ser ut som i fig 4.10, men istället för att bli röd så ser man 
en grå knapp pulsera, så som visas i fig 4.10, för att sedan göra samma animation som i fig 4.12. 
August har alltså enbart ett modalt system.  

FIG 4.10 SÖKER EFTER LÅS FIG 4.11 LÅSER UPP FIG 4.12 LÅSER 

FIG 4.13 LADDAR FÖR ATT LÅSA

4.6 Skissfas
Med utgång från de olika modaliteter som beskrivs i teoriavsnittet inleddes skissfasen med att under 
varje sinne brainstorma fram flera olika sätt att interagera med dem. Till exempel under ”Känsel” 
framkom ”rytmisk vibration” och under ”Syn” bland annat ”Förstoring” och ”Förminskning”. Detta 
kan ses illustrerat i fig 4.14. Utifrån dessa orden, vilka uppkom till ett drygt 60-tal, så valde jag att 
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para ihop dem två och två för att snabbt skissa fem olika lösningar per idé på fem minuter, vilket 
kan ses i i fig 4.15 

FIG 4.14 MODALITETS WORKSHOP  

FIG 4.15 SNABBA SKISSER UTEFTER MODALITETER

4.7 Förberedande AB-tester
Inför AB-testerna träffade jag miljöpsykologen Robert Ljung, med mångårig erfarenhet av att 
genomföra olika typer av laborationer, för att få en introduktion och mer kunskap gällande 
genomförandet av examensarbetet. Bland annat sa Ljung att ett test inte bör överstiga ungefär en 
timme. Ljung talade även om att det finns en gräns vid ungefär sju testdeltagare och att man efter 
det nått teoretiskt mättnad, varpå vi beslutade att det var den mängden användare jag skulle testa 
min prototyper på.  
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4.8 Val av skisser
Efter workshopen så valdes det ut ett par av de skisser med mest potential, då sett till vad som är 
genomförbart och gångbart i en mobil lösning. Dessa kan ses i fig 4.16. 

FIG 4.16 VAL AV SKISSER

Skisserna valdes ut under samtal med Gunnarsson baserat på ett flertal olika faktorer. Till exempel 
slopades de skisser som innefatta andra sinnen än de man kan påverka inom mobila enheter, så som 
lukt. De som valdes att tas vidare var följande: 

- Förenklad lista + låsikon 
- Låsanimation 
- Auto-låsfunktion + förenklad lista 
- En notis 
- Två notiser 
- Röstigenkänning 

Anledningen till att det blev dessa sex är följande: alla som har pratat om säkerhet har sagt att en 
familjär faktor är av stor vikt för att känna sig trygg och säker, vilket då låssymbolen och listan får 
stå symboler för. Listan ger en överblick som vi tolkade kan ge en känsla av trygghet, säkerhet och 
att man har kontroll. Låsanimationen skall testas för att det under användarstudierna framkom att 
upplåsningen inte går riktigt så fort som användarna vill, varpå en animation kan få tiden att kännas 
kortare. Auto-låset för att testa modaliteter i samband med deras nuvarande lösning och förstärka 
den funktionen. Notiser valdes att på grund av att se huruvida de kunde fungera som en bekräftelse 
på att dörren låst sig. Röstigenkänning är baserat på det flertalet användare sa om att det hade varit 
tryggt att ha sin egen kropp som nyckel då ingen kan stjäla den. 
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4.9  Prototyper
Efter skissandet och valet av vilka skisser som skulle bli prototyper börjades prototyperna byggas. 
Dessa prototyper gjordes i en prototyp-app som gjorde så att man kunde göra ett interaktivt 
gränssnitt, så prototyperna fungerade som en vanlig app. Det vill säga att om man tryckte på en viss 
knapp så kunde den skifta färg eller byta ikon.  

De sex prototyper som utvecklades delades upp i olika modaliteter per prototyp, istället för att lägga 
till varje möjlig modalitet i alla prototyper. Detta gjordes med anledning av att avgränsa testerna till 
färre tester vilket ska få användarna att hålla fokus under hela testperioden, precis som Ljung 
nämnde under vårt samtal. 

Prototyp nummer ett illustrerar en animation då låsanordningens stång rör sig upp och ned i appen 
för att visuellt illustrera att vald dörr låses upp. Fig 4.17 visar hur låsanordningen ser ut i ett låst 
skede, fig 4.18 visar låsanordningen i ett upplåst skede och fig 4.19 visar låsanordningen i ett, 
återigen, låst skede. 

4.9.1 Prototyp ett

FIG 4.17 LÅST FIG 4.18 LÅSET BÖRJAR ÖPPNA SIG          FIG 4.19 LÅST

4.9.2 Prototyp två

Prototyp två preparerades med att telefonens bakgrundsbild vid låst skärm, illustrerat i fig 4.20, 
hade en manipulerad bild så att det skulle se ut som den hade mottagit ett sms från Kisi med texten 
”It’s locked.”. Både ljud och vibration var påslagna. 
 
Testet utfördes genom att be användaren låsa upp via den vanliga appen för att sedan agera så 
naturligt som möjligt och till exempel låsa telefonen och lägga ner den i fickan. När användaren 
hade stängt dörren skickades det ett sms till telefonen som användes vilken gav ifrån sig ljud och 
vibration och gav därmed intrycket av att det även då hade skickats ett sms då användaren såg den 
manipulerade bakgrundsbilden. 
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FIG 4.20 NOTIS VIA MEDDELANDE FRÅN KISI

4.9.3 Prototyp tre

Prototyp tre utformades på samma sätt som prototyp två, men hade, istället för att ha en 
manipulerad bild vid låst skärm med enbart sms, även en extra notis från appen, dock med samma 
text ”It’s locked.” Detta kan ses i fig 4.21. Detta gjordes för att se hur användare reagerar på att få 
extra bekräftelse när en dörr låses, eller i detta fallet då multimodalt via ljud och vibration. Det 
gjordes även för att se vilken typ av notis, sms eller meddelande från appen, som inger mest 
förtroende samt att undersöka användarnas känsla av säkerhet, tillit och trygghet. 
     

FIG 4.21 NOTISER VIA BÅDE APPEN OCH MEDDELANDE FRÅN KISI
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4.9.4 Prototyp fyra

Prototyp  fyra gick ut på att testa hur användare reagerar på att få en bättre och tydligare överblick 
på vilka lås de har inlagt och tydligare visuella element som illustrerar vilka dörrar som är låsta, 
respektive olåsta. I fig 4.22 ser vi hur de blåa knapparna är låsta med hjälp av låsikonen, varpå man 
i fig 4.23 ser att ”Home” har låsts upp, samt att ”Home” återgått till låst i fig 4.24. Detta testet 
utfördes då flertal av de tidiga intervjuerna framkom åsikter om att igenkännings-faktorer är viktiga 
för den upplevda säkerheten. Därför minskades storleken på knappar för att ge utrymme för fler 
knappar vilket tar bort scroll-momentet vilket kan minska överblicken, alltså den upplevda 
säkerheten.  

I detta testet ombads användaren låsa upp ”Home” för att sedan gå in när denne upplevde det som 
upplåst och sedan säga till när denne upplevde det som låst igen. 
 

FIG 4.22 STARTSIDA FIG 4.23 HOME LÅSER UPP SIG FIG 4.24 ÅTER LÅST

4.9.5 Prototyp fem

I prototyp nummer fem ombads användaren att gå in på ”Homes”, vilket ses i fig 4.25, egna 
inställningar, dock utan att i förväg få veta vilken knapp som betydde inställningar, aktivera auto-
lås, vilket kan ses inaktiverad i fig 4.26  och aktiverad i fig 4.27, backa tillbaks till startsidan, låsa 
upp homes och gå in när denne upplevde det som upplåst, vilket ses i fig 4.28. Detta följt av att 
sedan säga till när denna trodde att det var låst igen. 
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FIG 4.25 STARTSIDA FIG 4.26 AUTOLÅS AV FIG 4.27 AUTOLÅS PÅ FIG 4.28 UPPLÅST

4.9.6 Prototyp sex

I prototyp sex så var det ett tidsinställt skifte mellan fig 4.29 till fig 4.30. Användaren ombads låsa 
upp på samma sätt som denne använder sig av vanlig röststyrning via telefonen. Efter att den skiftat 
till fig 4.30 så strömmar den vita sträckan för att illustrera att telefonen tar emot data, varpå den 
sedan gradvis skiftade från blått till grönt som visas i fig 4.30 och 4.31. 
 

FIG 4.29 STARTSIDA FIG 4.30 ANIMATON BÖRJAR FIG 4.31 UPPLÅST

4.10 AB-test sammanfattning
Under AB-testerna så framkom det tydligt att det fanns tre stycken fokusområden, varpå två 
handlade mer om säkerhet. De två som handlade om säkerhet var att få en tydlig information om det 
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förändrade läget på dörren, varpå där notiser (i det fallet både taktil och audition) var den 
användarna ansåg sig tycka vara bäst, vilket även var den observation jag själv gjorde under 
testerna. Detta berodde på att det var lätt för användarna att förstå att ljudet och vibrationen snabbt 
kunde kopplas till att dörren blivit låst. Rörande själva notisen i sig hade de flesta mer tillit till 
appen än sms. Huruvida ljud eller vibration var det bästa är svårt att säga då det är personligt hur 
användarna upplever de olika modaliteterna, men eftersom notiser kan korrigeras efter smak och 
tycke så upplevdes det inte som något problem. 

Det andra var att en tydligare överblick över vilka lås man har att tillgå ett bra sätt för att inge 
säkerhet och trygghet i appen. När testdeltagarna fick titta på den nuvarande lösningen samt 
konkurrenters så upplevde dem det som lite stressande att inte direkt få en överblick, även om vi här 
bara talar om korta segment av stress. Detta tolkades som att för stora knappar och för mycket 
scrollande kan skapa en onödig stress och mer negativ upplevelse av appen. Detta berodde även på 
att texten kopplat till knapparna i till exempel Kisis produkt var väldigt liten och upplevdes som lätt 
att läsa fel på. 

En annan aspekt som bidrog positivt till användarupplevelsen inom tillit och säkerhet till appen var 
färgskiftning + låssymbol som kombination som tydligt indikerade när dörren blev upplåst och 
låstes. Dock framkom det även att väldigt många av användarna inte ville interagera mer än 
nödvändigt med appen, varpå till exempel låssymbolen, trots sin tydlighet och ökade 
säkerhetskänsla möjligtvis kunde bli överflödig. Dock var låsikonen såpass enhetligt symboliserad 
för alla användare med upplevd säkerhet att den var värd att bevara. Värt att notera var dock att den 
inte upplevdes sänka den totala upplevelsen. 

4.11 Iterativ skissfas
Baserat på datan från AB-testerna och användarstudierna valdes det att gå vidare med notis samt en 
uppdatering av Kisis befintliga UI. Nedan följer en lista på vad som valdes att arbetas vidare med 
under den iterativa skissfasen.  

- Notis vid låst tillfälle då det var det tydligaste sättet för användare att förstå att det i efterhand var 
låst vid dörren de använt. Här valde jag dock tillsammans med Kisi att inte designa själva notisen 
eftersom det finns standardiserade mått utvecklade av Apple att använda sig av vid utveckling 
(Apple, 2017). 

- Listfunktionen ses över så den ger en bättre överblick. Detta på grund av att det var en åsikt som 
kom fram både under de tidiga användarintervjuerna samt under AB-testerna: att en familjär bild, 
är önskvärt för att användarna ska känna sig säkra och trygga. 

- En låsikon läggs till på låsknappen. Skiftet mellan låst och olåst läge kommer illustreras med en 
låsikon såväl som med det befintliga färgskiftet. 

- Knapparnas funktion med den strömmande stroken runtomkring valdes att bevaras då det inte 
framkom några direkta klagomål på den. Dock valde jag att arbeta med utvecklingen av storleken 
eftersom det framkommit klagomål på storleken och att den inte naturligt tolkades in som en 
knapp. 

4.11.1 Iteration ett

Efter att ha fått fram ett flertal olika riktlinjer att arbeta med och olika designförslag att testa 
gentemot användarna så satte fem sekunders-testerna igång. De gick fungerade som så att en skiss 
skickades antingen via mail och så sköttes kontakten via videosamtals-programmet Skype, eller så 
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delade jag min skärm med en användare via hemsidan Appear. Användaren fick då se en bild som 
antingen de eller jag stängde ner efter fem sekunder, varpå det efter det kom olika typer av 
följdfrågor från min sida. En sak jag kunde fråga var till exempel: ”Vad tror du knappen till höger 
betyder?” eller ”Hur upplevde du uppdelningen mellan knapparna?”.

FIG 4.32 FÄRGINDELADE KNAPPAR FIG 4.33 STARTSIDA MED SLOGAN I HEADER

Både fig 4.32 och 4.33 visar varsin variant på uppdelning knapparna sinsemellan som testades i 
samband med de första fem sekunders-testerna. Värt att nämna är även att det testades flera 
lösningar på knapparnas placering som ganska snabbt visade sig inge varken säkerhet, trygghet eller 
ett förståeligt UI, varpå de inte var lämpliga att arbeta vidare med. I denna iteration så ombads 
användarna tala om vilken av lösningarna som ingav mest trygghet och en känsla av säkerhet, samt 
vilken som var enklast att intuitivt förstå. I fig 4.32 framkom det att en typ av färgindelning kunde 
underlätta något för navigeringen, men eftersom blocken i bakgrunden var i samma färg, om än i 
olika nyanser, så rörde det istället till det för användarna. Kontrasterna mellan knapparna till höger 
och knapparna till vänster gentemot bakgrunden ingav en mer barnslig och icke tillförlitlig känsla 
än det mer avskalade UI:t som visas i fig 4.33. Det framkom även att en universal navigationsbar, 
det vill säga en header med flertalet knappar som möjliggör navigation inuti appen, skulle 
underlätta för att snabbt hitta knapparna och att skilja på logotypen och deras slogan: ”Get where 
you’re going Faster”. Dock påpekade både användarna och Kisi att enbart visa tre lås istället för 
fem, som då var medelvärdet av lås en användare hade, upplevdes som för få. Standardanvändaren 
har fem lås, varpå det under användarstudierna som gjordes nu framkom att det fanns en önskan om 
att slippa scrolla då det kändes osäkert.  

4.11.2 Iteration två
I iteration två valde jag då att gå vidare med en mer avskalad avdelning mellan knapparna samt att 
arbeta vidare med att ha fem knappar. I denna iterationen testades det även hur användarna förstod 
funktionen plats. 
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FIG 4.34 SLIDE-FUNKTION PLATSER FIG 4.35 KNAPPFUNKTION PLATSER

I fig 4.34 kan man i navigationsbar se att namnet på platsen, i detta fallet Regeringsgatan 65, 
placerades inuti en egen ruta. Detta för att den skall innefattas av slutenhetens lag och på så sätt 
frikopplas från baren ovanför med de universellt navigerande knapparna, så som: inställningar och 
geo-tagen. Detta gjordes på grund av att Kisi berättade att det fanns en önskan hos användarna att 
kunna se vart platsen låg, men att det rent programmeringsmässigt tedde sig mer logiskt att separera 
de två elementen.  

Man kan även se att fig 4.34 har en typ av slide-funktion. En slide-funktion gör så att man kan 
svepa sig fram mellan två olika sidor genom att dra fingret på sin mobil, vilket är ett av de 
vanligaste sätten att navigera sig fram idag. Den kan ses illustrerad av en ifylld och två icke ifyllda 
prickar. Dessa omfattas av likhetslagen i dubbel bemärkelse. Dels kan man se att de är lika stora, 
placerade med samma avstånd och på så sätt läses in som en entitet. Men eftersom en skiljer sig åt, 
det vill säga den vänstra, så särställer den sig också att det är något speciellt med den. Den typen av 
illustrering användes då det är ett gängse sätt att illustrera en slide-funktion. I fig 4.35 kan man se 
att knappar implementerades för att visa att man kan byta från ett plats till ett annat. Dock framkom 
det under testerna att det var snäppet otydligare, samt sänkte den genomsnittliga känslan av säkerhet 
när man inte direkt kunde se hur många platser man hade tillgängligt.  

I denna iterationen testades även knapparna till höger om låsen, så kallade knapp-inställningar, 
varpå det framkom från Kisi att dessa inte var så nödvändiga. Dock fanns det en grund för att 
behålla en knapp till höger. Dels för att skapa ett symmetriskt UI och dels för att det framkommit i 
intervjuerna att extra information om låset, till exempel när auto-lås är på samt vilka tider som 
dörren är olåst, direkt tillgängligt direkt via startsidan, istället för att behöva gå alldeles för djupt in i 
universal-inställningar, vilket är något som testades i en senare iteration. 
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4.11.3 Iteration tre
Den sista iterationen gjordes även den med fem sekunders-tester och handlade om placeringen av 
slide-prickarna. Detta gjordes efter en diskussion tillsammans med Kisis utvecklare, då det visade 
sig att det inte finns en gängse standard vid placering av den typen av visuellt element för att visa på 
navigation (Apple, 2017). Därmed kan det vara svårt för användare att förstå vad det är som faktiskt 
omfattas av slide-funktionen. Därför gjordes det fyra prototyper som sedan skickades ut till en 
mindre mängd användare för att se vilken av dem som var enklast att förstå. 

I detta slutgiltiga test valdes det även att plocka in den låsikon som vi kommit fram till skulle tas 
med. Anledningen att denna inte tagits med tidigare var för att inte ha ett extra visuellt element att 
fokusera på under fem sekunders-testerna som kunde belasta användarna. Detta då det var något 
som framkom under mitt samtal med Ljung.  

I två av prototyperna, fig 4.36 och fig 4.39, valdes även geo-tagen att plockas bort i syfte att kunna 
testa dess funktion och relevans för användarna. 

FIG 4.36 SLIDE BLÅ FIG 4.37 SLIDE VIT
 

FIG 4.38 SLIDE I HEADER FIG 4.39 INGEN HEADER

Fig 4.36 visar att det fortfarande finns en navigation-bar som utesluter slide-prickarna ur 
slutenhetens lag. De flesta användarna förstod dock att de kopplades samman med platsen då de låg 
så nära, men trodde även att slide-funktionen möjligtvis enbart rörde låsknapparna och att slide-
funktionen kanske ersatte en scroll-funktion.  

Fig 4.37 visar att navigationsbaren nu har samma färg som där låsknapparna är. Tanken var att de 
båda skulle omfattas av likhetens lag och således förenkla för användaren att se relationen mellan 
plats och knapp, emedan prickarna då enbart skulle fungera som ett visuellt element för att visa att 
sidan tillät en slide-funktion. 
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Fig 4.38 visar att prickarna lagts tillsammans med platsen för att de båda ska innefatta likhetens lag 
och hade vita prickar på grund av likhetens lag. 

Fig 4.39 visar där hela navigationsbaren och headern har plockats bort för att så att hela sidan 
omfattas av slutenhetens lag, utöver status-baren som är ett fast element i IoS. Slide-prickarna 
valdes att göras i samma färg som platsen för att båda skulle omfattas av likhetens lag. Prototyp 
nummer fyra, fig 4.39, var den som användarna intuitivt förstod.  

Även om geo-tagen hade ett visst positivt gensvar från användarna var de inte helt övertygade om 
den. De såg inte nyttan till den då platsen redan var kopplad via triangulering till den närmaste 
platsen man befinner sig. Istället framkom det att informationen lämpade sig bättre inuti 
informationsknappen som är kopplat till varje låsknapp, där även information om dörrens låstider 
även nämns. 

4.11.4 Iteration fyra
Eftersom det var enhetliga svar rörande vilken prototyp som var intuitivt enklast att förstå så valdes 
UI nummer fyra, fig 4.39, som det slutgiltiga gränssnittet. De element som slutligen kom att 
användas och senare implementeras i Kisis app är: 

- Informationsknapp för övrig information om låsets öppettider, plats, ett meddelande från admin 
eller dylikt. 

- Låsikon för att öka känslan av säkerhet och trygghet inför vilka dörrar som är/inte är låsta. 
- En mer överskådlig lista för att ge användarna en trygghet över att snabbt kunna navigera sig 

fram bland sina lås. 
- En visuell modalitet i form av en färgskiftning från knappens ursprungsfärg till grönt när dörren 

låser upp sig för att i perifer vy visa när dörren är olåst. 
- En visuell modalitet i form av färgskiftning från knappens ursprungsfärg till orange om dörren 

inte lyckas låsas upp. 
- Ett ikonskifte i form av låsikoner som går från upplåst till låst för att enklast visa när en dörr 

låser sig, vilket ska öka den upplevda säkerheten i att dörren man lämnar bakom sig verkligen är 
låst.  

- En möjlighet till notiser om när en dörr är låst, då i form av både auditorisk och taktil modalitet, 
efter att dörren låst sig, för att ge en händelse, det vill säga ljudet eller vibrationen, kopplat till 
låstillfället.  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5. Resultat
I följande avsnitt kommer modaliteters påverkan och den slutgiltiga produktutvecklingen att 
presenteras med hjälp av miljöbilder och andra visualiseringar. 

5.1 Modaliteters påverkan
Den data som framkom under AB-testerna och under de löpande användarstudierna under de senare 
iterationerna pekar alla på att användarna själva inte vill varken tänka alltför mycket, eller 
interagera med applikationen för att få en så hög upplevd säkerhet som möjligt. Istället vill de få 
information tilldelat till sig på olika sätt och vis som bara snabbt kan tas upp, bearbetas och sedan 
läggas i en minnesbank. Ett exempel är vid låstillfället då det upplevdes säkrare att få en notis, med 
ljud och vibration, om att det var låst än att låsa själv via appen, då genom att själv sätta på till 
exempel auto-lås. Intressant var det också att en större mängd information, till exempel om 
användaren fick flera notiser och flera animationer eller andra visuella element som skulle bekräfta 
att det var låst. För användarna blev det för mastigt och jag tolkar det som att även om alla 
modaliteter pekade på att samma funktion utförts, det vill säga att det blivit låst, så blev det en för 
mastig data att ta in som användare. Detta medförde oro och irritation, vilket i sin tur då kopplades 
till sänkt upplevd säkerhet.  

En annan viktig insikt rörande modaliteter var att en användare tittar i regel väldigt lite på appen 
innan den stängs ner, så till exempel animationer, som är ett väldigt vanligt sätt att illustrera 
händelser i applikationer, tycktes vara överflödiga. Istället var färgskiftningar eller ikonbyten utan 
animationer vara ett mer direkt och tydligare sätt att kommunicera med användare om vilka 
funktioner som utförts. Det blev, åtminstone i detta fallet, alldeles för krävande för en användare att 
behöva stå och titta på en animation i väntan på att få reda på vad som utförts, vilket sänkte den 
totala upplevelsen. Det som dock förvånande var att det ingav en väldigt säker känsla hos 
användarna, trots att de inte tittade på telefonen i mer än några sekunder. Men på grund av ikon-
skiftningar förstärkande känsla av säkerhet valdes ett ikonbyte att implementeras i slutlösningen. 
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5.2 Slutprodukt

5.2.1 Visuella förändringar UI

I fig 5.1 kan man se alla de förändringar som nu gjorts i Kisis UI. Det illustreras även vad alla de 
olika elementen betyder och vad det är. 

FIG 5.1 FÖRKLARINGAR AV UIT

Platsinformationen och slide-illustrationen ligger nära och har samma färg för att omfattas av 
närhetens lag så att användaren snabbt ska koppla samman de två elementen och förstå, om det 
finns två platser det vill säga, att platsen följer med. Det är även av samma anledning som det i 
dagsläget inte finns en avskiljare mellan platsen och låsen. Alla element ska upplevas som om de 
omfattas av slutenhetens lag vilket då ska öka den intuitiva känslan av att allt på sidan följer med 
om man använder slide-funktionen. De inaktiva platserna, det vill säga de som är ljusare än den som 
är vald, har samma färg, men sänkt opacitet, detta för att de ska upplevas som icke ifyllda. De skall 
även då omfattas av likhetens lag, emedan de tre prickarna tillsammans omfattas av både likhetens- 
och närhetens lag.  

De olika låsknapparna omfattas av likhetens- och närhetens lag. Detta med hjälp av färg, form och 
placering. Men för att det intuitivt skall förstås att det är olika lås till olika dörrar så har det 
placerats en avskiljare emellan dem. Denna valdes att göra ljusgrå för att inte dra fokus från det som 
är viktigast i UIt. I detta fall då knapparna. Eftersom det är det enda som har färg på hela sidan är 
dem det absolut första man ser och hamnar överst i hierarkin av de visuella elementen.  
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Informationsknapparna har valts att göras i en lite mjukare grå än till exempel universalinställning 
på grund av att även de, likt avskiljarna, inte ska stjäla fokus från varken låsknapparna, platsen eller 
tillhörande text. De har dock gjorts mörkare än avskiljarna för att ändå hamna över dem i en visuell 
hierarki. 

En av de modaliteter som lagts till är en extra visuell modalitet, då i form av ikonskiftningen när det 
går från låst till upplåst och sedan tillbaks till låst. Det skall även ges möjlighet att lägga till ljud i 
appen. 
  
5.2.2 Notis-funktion

Notisfunktion som kommer att implementeras till produkten kommer erbjuda användaren att ha en 
modal eller multimodal lösning. Dels vibration (taktil modalitet), dels ljud (auditorisk modalitet). 
Dessa kommer att kopplas till Apples nuvarande lösningar som ligger implementerade i Iphones. 

Det kommer vara en dynamisk funktion där användaren själv kan välja huruvida denna vill ha dessa 
modala lösningar på eller inte, samt huruvida det ska vara multimodalt eller inte.  

Alla storlekar, typsnitt, bars med mera kommer att baseras på Apples standarder och texten skrivs 
av Kisis copywriter.  
 

FIG 5.2 FÖRKLARINGAR AV NOTISEN
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Fig 5.3 illustrerar hur informationsflödet ser ut när en användare använder sig av slide-funktionen, 
vilket betyder att man drar men fingret över skärmen åt antingen höger eller vänster. Man kan se på 
den översta screenshoten att platsen är Regeringsgatan, varpå det i stillbilden under är 
Folkungagatan. På den tredje och understa stillbilden ser man även hur det ser ut när användaren 
låser upp ett lås. 

FIG 5.3 NAVIGERING MELLAN PLATSER OCH FRÅN LÅST TILL UPPLÅST

Fig 5.4 illustrerar hur det skulle kunna se ut vid användandet av appen när man byter mellan sina 
olika platser. Detta görs då via att man slidear. Man kan se att hela sidan, inklusive knappar och 
platsen sveps enkelt åt vänster, för att byta plats. 
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FIG 5.4 SLIDEAR VID DÖRR
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6 Diskussion
I detta avsnitt presenteras en diskussion kring val av metoder, resultat samt en del om vidare 
forskning. 

6.1 Diskussion resultat 
Hela arbetet flöt på enligt utsatt schema och det framkom egentligen inga större komplikationer 
under arbetets gång. De metoder jag valde, AB-tester och fem sekunders-testerna, var båda givande 
och gav snabbt bra riktlinjer för hur arbetet kontinuerligt skulle fortlöpa. Speciellt fem sekunders-
testerna var väldigt givande. Istället för att gissa sig fram till vad användarna intuitivt förstår kunde 
man inom loppet av en dryg halvtimme ha fått tillräckligt med information om vad som fungerade 
bäst. En del av resultaten från fem sekunders-testerna hade jag som designer och van användare 
kunnat gissa mig till det som är mer intuitivt. Dock var det ett bra sätt att få underbyggda argument 
för varför saker såg ut som det gjorde samt en bekräftelse på att användarna skulle förstå lösningen. 
Detta hjälpte även till att skapa trovärdighet i diskussionen med utvecklarna på Kisi. Det fanns en 
form av enkelhet i att låta användarna kontinuerligt vara med i att bestämma kring utformningen, 
varpå jag sedan fick gå in med min arbetslivserfarenhet rörande vissa avstånd, visuella element och 
dylikt. Men det underlättade arbetet på ett bra sätt. 

Trots den goda hjälpen jag fick från både Ljung och Gunnarsson fanns det utrymme för förbättring 
gällande AB-testerna. Även om det framkom enhetlig data tror jag att testerna hade kunnat bli bättre 
om det hade lagts mer fokus på både UI och funktionalitet. Det hade varit särskilt intressant att testa 
saker som fingeravtrycksavläsare och inte låta en röstsensor få stå som symbol för det, då det 
framkom att användarna inte riktigt kunde se kopplingen på det sätt jag själv gjorde. Men med 
tanke på arbetes omfattning och Gunnarssons utlåtande så valdes det bort, då fokus i det skedet 
skulle ligga på att snabbt testa modaliteter för att få fram relevant data som sedan skulle användas i 
en lång och iterativ designprocess. Även projektets tidsram innebar en begränsning gällande 
animering och programmering av interaktiva prototyper. Dock anser jag att jag själv borde lagt ner 
mer tid på själva UI:t av den anledningen att desto mer professionell prototyp, desto trovärdigare 
kommer användarna att se testet. Jag tror även att det hade gynnat slutresultatet av studierna då 
diskussionen mellan mig och användarna inte hade fokuserat så mycket som det ibland tenderade att 
bli på små visuella element som jag ansåg mindre essentiella för testerna. Dock framkom det ju då 
att en hel del saker ansågs vara mer nödvändiga än jag trodde, så i det stora så gav det mig en viktig 
insikt i att vara lite mer noggrann än jag var.  

Eftersom grundpelaren i mitt arbete var att öka värdet hos Kisis produkter och genom dem erbjuda 
en ökad användarvänlighet så valde jag att inte fokusera på vidare forskning gällande modaliteter, 
utan att bara fokusera på att implementera en reell lösning i deras befintliga produkt. Alltså valde 
jag bort att fördjupa min forskning i mer innovativa lösningar rörande modaliteter. Detta ser jag som 
både bra och dåligt. Ur den synvinkeln att det under en arbetsdag gav mig tillräckligt med data för 
att kunna basera produktutvecklingen var oerhört smidigt och är något jag i framtiden kommer att 
fortsätta använda mig av. I början när jag pratade med användare om det som skulle undersökas var 
många skeptiska gentemot notiser och trodde inte att det skulle upplevas som en säker lösning. 
Detta då de trodde notiser skulle störa deras vardagsrutin och i det stora hela sänka den upplevda 
säkerheten. Dock visade AB-testerna på något helt annat. De antaganden jag har gjort är att 
vibrationen eller ljudet ger en modalitet kopplat till låshändelsen. Detta är dock precis som jag 
nämnde, ett antagande och en hypotes. Även om det idag finns forskning kring minne så valde jag 
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att inte fördjupa mig i det ämnet, då jag ansåg att datan jag fick fram räckte för att designa en 
användarvänlig lösning som tog den upplevda säkerheten på allvar och satte användaren i fokus.  

Fortsatt kommer jag att använda mig av denna typ av metoder och kan varmt rekommendera till de 
som vill ge sig in i det fantastiska och absolut essentiella fält som UX är. Utan förståelsen för 
användaren fastnar designern i ett vakuum, varpå andra företag, produkter, lösningar kommer 
springa om en. 

6.1 Vidare forskning

Rörande vilka modaliteter som ökar den upplevda säkerheten tycker jag att det framkom en hel del 
viktiga punkter som kan användas vid framtida produkter eller framtida forskning. Det gick att 
uttyda väldigt intressanta strukturer som vore värda att fortsätta forska inom. Till exempel var en 
multimodal lösning i form av notis väldigt intressant data då flertalet användare initialt sa sig ha en 
negativ bild av notiser, men i användarstudierna framkom alltså motsatsen. Men även saker som att 
animationer hade en hög tydlighet men sänkte den totala användarupplevelsen. Särskilt då 
animationer är ett otroligt vanligt grepp att använda sig inom till exempel HCI.  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