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Abstrakt
Följande kandidatuppsats undersöker en applikation utifrån tre faktorer: säkerhet, användbarhet och
funktionalitet. Arbetet tar fram en prototyp på en identifieringsapplikation som använder sig av QR-koder för
att identifiera personer. Identifieringsprocessen är tänkt att fungera i t.ex. en insläppningskö på en pub. QRkoden finns i gästens mobil och dörrvakten använder den framtagna prototypen på en surfplatta eller
smartphone för att scanna av gästens QR-kod. Syftet är att undersöka hur användbarheten och
funktionaliteten påverkas i en applikation när det läggs till en faktor för att öka säkerheten. Detta undersöks
genom ett användartest där 8 testpersoner får testa den framtagna prototypen och ge kommentarer både
utifrån en gästs och en dörrvakts perspektiv.
Resultaten visar på att användbarheten dras ner något i samband med att säkerheten ökar. Identifiering med
hjälp av QR-läsaren tar ungefär 4 sekunder längre än vad det gör att identifiera med den vanliga metoden,
d.v.s jämföra ett ID-kort med ett medlemskort. Funktionaliteten ökar i systemet eftersom att det läggs till
funktionalitet för att scanna av en QR-kod och jämföra informationen ur den med en databas. Prototypen
som har tagits fram i denna kandidatuppsats har utvecklingsmöjligheter och kan användas i andra
sammanhang och i andra miljöer; prototypen skulle exempelvis fungera lika bra i ett affärssammanhang där
affären kan ersätta sina fysiska medlemskort med en QR-kod och en avläsare för att ge sina kunder förmåner.

Abstract
The following bachelor thesis examines an application based on three factors: security, usability and
functionality. The work presents a prototype of an identification application that uses QR codes to identify a
person. The identification process is supposed to work in eg a line to a pub. The QR-code is in the guest's
mobile and the doorman uses the prototype, which this thesis presents, on a tablet or smartphone and scan
the guest's QR code. The aim is to investigate how the usability and functionality is affected in an application
when it is added a factor that increases the apps security. This is examined through a user test where 8 test
subjects will test the developed prototype and provide feedback both from a guest and a doormans
perspective.
The results show that the usability decreases while the security increases. The identification with the QR
reader takes about 4 seconds longer than it does to identify with the usual method, i.e. comparing an ID card
with a membership card. The functionality in the system increases because we add the functionality to scan a
QR-code and compare it's information with a database. The prototype that has been developed in this
bachelor thesis has development potential and can be used in other contexts and in other environments; for
example the prototype would work equally well in a business context in which the business can replace their
membership card with a QR code and a reader to give their customers benefits.
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1 Inledning
Följande avsnitt tar upp bakgrund om säkerhet i allmänhet och går sedan in på djupet på security
triangle som innebär att ett system har tre grundläggande aspekter: säkerhet, användbarhet och
funktionalitet. När en av de tre aspekterna ändras så påverkas även de andra två. I avsnittet
presenteras även multifactor authentication som innebär att man kombinerar olika faktorer som
används vid identifiering. De vanligaste identifieringssätten är bl.a. någonting som användaren har
(t.ex. en dosa), någonting som användaren vet (t.ex. ett lösenord) och någonting som användaren är
(t.ex. fingeravtryck). Multifactor authentication innebär alltså att två eller fler av dessa faktorer
kombineras för att på så sätt öka säkerheten i ett system. Baserat på security triangle och multifactor
authentication presenteras även en frågeställning som denna kandidatuppsats besvarar.

1.1 Bakgrund
Säkerhet blir ett allt viktigare begrepp i vardagen då många människor använder tjänster som t.ex.
Swish och mobilbanker i sina smarthphones. Dessa tjänster erbjuder sin funktionalitet genom att få
tillgång till känslig data som lösenord, kontaktlista, bankkonton, GPS, kamera och mikrofon. Ibland
sparas och lagras data även i ”molnet” d.v.s. datan sparas på en server över Internet istället för lokalt
på användarens dator. Exempel på en tjänst i ”molnet” är exempelvis e-postklienten Gmail där
användaren kan komma åt sin mejl och inkorg vart användaren än befinner sig. Även Google,
Facebook och Twitter är exempel på tjänster som behöver åtkomst till information som är lagrat i
”molnet”. Det är av största vikt att se till så att tjänster hanterar denna känsliga data på ett säkert
sätt annars kan det inträffa stora problem. Det finns appar som innehåller buggar som kan läcka,
stjäla eller förstöra känsliga uppgifter. Det finns även nya fall av skadliga program som finns att
ladda ner i t.ex. Android Market som visar att smartphones är mottagliga för samma typer av
skadlig programvara som länge har plågat PC-världen (Gilbert et al. 2011). Många populära appar
har gemensamt att de behöver åtkomst till många olika funktioner i användarens smartphone som
t.ex. GPS och kontaktlista. En anledning till detta kan vara att appar behöver mer åtkomst till data
för att kunna erbjuda användaren mer funktionalitet som på så sätt gör apparna mer intressanta
eller användbara och därmed mer populära (Porter Felt et al. 2011). Men som användare ska man
ha i åtanke att bara för en app är populär betyder det nödvändigtvis inte att det är en säker app som
inte kan läcka känslig data (Chia et al. 2012).
För att göra ett system säkert kan fler faktorer läggas till som ska bidra till att öka säkerheten. Detta
kallas för multi factor authentication. Det innebär att flera faktorer kombineras med varandra för att på
så sätt få alla de olika faktorernas fördelar. Det finns tre olika kategorier och de är: någonting man
har (t.ex. dosa, kort och digipass), någonting man är (t.ex. fingeravtryck och ögonavläsning) och
någonting man vet (t.ex. ett lösenord eller sitt personnummer). Den vanligaste varianten av multi
factor authentication är ett bankkort i kombination med en PIN-kod (Jin et al. 2004). När ett system
som kräver identifiering ska tas fram bör detta göras med security triangle i åtanke så systemet inte
endast lägger till ett tiotal olika säkerhetsfaktorer vilket sedan resulteras i ett system som är säkert
men inte alls användarvänligt och lätt att använda.
Även om ett system kombinerar flera olika faktorer för att öka säkerheten så bör man som skapare
av systemet ha i åtanke att det i sin tur påverkar systemets användbarhet och funktionalitet i
samband med att säkerheten ökar. Detta fenomen illustreras i en triangel som kallas för security
triangle och den visar att ju säkrare någonting är desto mindre användbart och funktionellt blir det.
Som illustreras i figur 1 innebär security triangle att om man placerar sig i mitten av triangeln och
flyttar sig längre mot säkerhet så förflyttar man sig samtidigt längre ifrån användbarhet och
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funktionalitet och vice versa (Walker 2014). Säkerhet och användbarhet går hand i hand: system
som är säkra men som inte har hög användbarhet kommer inte användas och system som har hög
användbarhet men som inte är säkra löper stor risk att bli hackade och på andra sätt äventyras och
därmed bli oanvändbara. När ett system har någon form av säkerhet så gör det systemet
automatiskt mindre användbart eftersom att säkerhetsmekanismer är designade för att göra det svårt
för en hackare att ta sig in i systemet. Om systemet vill ha hög användbarhet måste systemet se till så
endast de behöriga användarna får tillgång till förmånen med användbarhet för annars kommer
säkerheten äventyras (Cranor & Garfinkel 2004).
Bättre säkerhet uppnås genom att lägga till flera olika lager av säkerhet. Ett vanligt säkerhetslager är
lösenord och det är även lösenord som många användare har problem med. Lösenord krävs t.ex.
när en användare ska använda bankomaten, lyssna på meddelande i telefonen eller komma åt sitt
emailkonto och allt detta bidrar till en spridning av användandet av lösenord. Användarna är
tvungna att komma ihåg flera olika och unika lösenord och helst ska lösenorden vara svåra att lista
ut men ändå enkla att komma ihåg. Inte nog med det så brukar även många system tvinga
användaren att byta lösenord regelbundet. Eftersom användare behöver identifiera sig själva till flera
olika system med traditionella textbaserade lösenord verkar det som att lösenordssystem blir mindre
säkra eftersom t.ex. många användare har enkla lösenord som är lätta för en hackare att lista ut.
Många användare skriver dessutom ner sina lösenord på ett papper eller i telefonen vilket även det
gör lösenorden lättillgängliga för en hackare (Cranor & Garfinkel 2004). Skaparna av systemet kan
göra lösenorden säkrare genom att tvinga användaren att välja ett lösenord med både versaler,
gemener, siffror och symboler då dessa är säkrare än ett som endast innehåller gemener och versaler.
Det finns alternativ till textbaserade lösenord och ett av dessa är grafiska lösenord som även är
bevisat är lättare för människans hjärna att komma ihåg då hjärnan enklare kommer ihåg bilder än
ord. Två andra alternativ är biometri och olika säkerhetsdosor som båda anses vara säkrare
alternativ än textbaserade lösenord (Cranor & Garfinkel 2004).

Figur 1. Security triangle (Walker 2014)

Vid design av ett system behövs det en balansgång mellan de tre olika aspekterna i triangeln
(säkerhet, användbarhet och funktionalitet) för att få en applikation som fungerar på ett så
tillfredsställande sätt som möjligt. Ett exempel på en applikation som inte fungerar på ett balanserat
sätt i triangeln är Linnéstudenternas mobilapp som används av studenter för att kunna visa upp sitt
medlemsskap via ett digitalt kort och därmed få rabatter och erbjudanden och dessutom få tillträde
till studentpubar. Linnéstudenternas applikation går snabbt att använda och innehåller endast
funktionalitet för att visa det digitala kortet och funktionalitet för att kunna vända på kortet. Det
som saknas helt i applikationen är säkerhet. Vid användning av applikationen verifieras inte
användarens digitala kort på något sätt utan betraktas endast visuellt. Det är Linnéstudenternas
applikation som denna kandidatuppsats utgår från och syftet med arbetet är att lägga till en faktor
som ökar säkerhetsaspeketen i applikationen. Detta kommer bidra till att applikationen hamnar
någonstans i mitten av security triangle.
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1.2 Problemdiskussion
Security triangle består av tre delar: säkerhet, användbarhet och funktionalitet. För att få en så
tillfredsställande app som möjligt behövs en balans mellan de tre. Linnéstudenterna är ett exempel
på en app som inte har en balans mellan de tre aspekterna. Linnéstudenterna används som ett
medlemskort och som kan ses i figur 2 är det ett orange kort som innehåller innehavarens namn,
personnummer, kortnummer och kortet giltighetstid. Kortet finns både i fysisk form och i digital
form och detta arbete fokuserar i första hand på det digitala kortet som finns i Linnéstudenternas
applikation. I applikationen ser kortet exakt likadant ut som det fysiska kortet. För att få tillträde till
studentpubarna lämnar gästen fram sitt ID-kort tillsammans med Linnéstudenterna och korten
jämförs av en dörrvakt som kollar om namnen och personnumren överrensstämmer och att kortets
giltighetstid inte har gått ut.

Figur 2. Visar hur Linnéstudenterna är uppbyggt

Det stora problemet som Linnéstudenterna har är att appen inte kräver någon verifikation och
resulterar därmed i en lösning som inte är säker. Ett problem som studentpubarna Sivans och
Slottsstallarna i Växjö har stött på är att det är svårt för dörrvakten att fastställa om det digitala
kortet är äkta eller ej eftersom appen endast består av en bild av det fysiska kortet.
Linnéstudenternas digitala kort är inte säkert men det är enkelt att använda, går snabbt och
innehåller enkel funktionalitet. För att göra appen mer pålitlig bör en till faktor läggas till i
identifieringsprocessen. Enligt security triangle kommer detta resultera i att samtidigt som
säkerhetsaspekten ökar så kommer funktionaliteten och användbarheten påverkas. Problemet är
vilken faktor som ska läggas till i identifieringsprocessen för att göra det digitala kortet säkrare men
varken göra identifieringsprocessen krångligare eller långsammare.

1.3 Syfte
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur security triangle kan appliceras på en
applikation som Linnéstudenterna för att öka pålitligheten i en insläppningsprocess.
Litteraturundersökningar kommer göras för att se vilka sätt som är vanliga att använda vid
identifiering av en person i kombination med smartphones. Eftersom Linnéstudenterna saknar
säkerhetsaspekten så är det här som en faktor kommer läggas till för att sedan se hur de andra två
aspekterna, d.v.s. användbarheten och funktionalitet, påverkas. Syftet är att göra
identifieringsprocessen säkrare än den tidigare lösningen och samtidigt behålla användbarheten och
funktionaliteten i så stor mån som möjligt.

1.4 Hypotes
Linnéstudenterna innehåller 2 av de 3 aspekter som tas upp i security triangle. Säkerhet är den
aspekt som Linnéstudenterna saknar. Appen är användbar och snabb att använda men den är inte
säker eftersom den är lätt att förfalska då appen inte innehåller någon verifikation av att det är rätt
person som får tillträde till puben.
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Baserat på ovanstående teori så är detta den framtagna hypotesen för kandidatuppsatsen:
Om en till faktor läggs till för att öka pålitligheten i identifieringsprocessen så kommer
säkerheten öka men samtidigt kommer det ta lite längre tid att identifiera en person. Men
detta kommer vägas upp genom att användbarheten kommer öka från gästens perspektiv och
det blir mer lättanvänt i förhållande till det fysiska kortet.

1.5 Frågeställning
När en av de tre aspekterna ändras i security triangle påverkas även de andra två. Om
säkerhetsaspekten förändras kommer även användbarheten och funktionaliteten påverkas. Om detta
appliceras på Linnéstudenterna och det läggs till en faktor för att öka säkerhetsaspekten, och
därmed pålitligheten, så är det intressant att se hur användbarheten och funktionaliteten i sin tur
påverkas. Baserat på security triangle och på hur Linnéstudenterna ser ut så har följande
frågeställning tagits fram:
Hur påverkas funktionaliteten och användbarheten när man lägger till en faktor för att öka
säkerhetsaspekten i en applikation som används för personidentifiering?

1.6 Avgränsningar
Det här arbetet kommer inte behandla hur data lagras på ett säkert sätt i databasen utan endast på
hur det går att göra identifieringsprocessen mer pålitlig och säker. Arbetet handlar om multifactor
authentication vilket innebär att det läggs till flera faktorer i exempelvis en identifieringsprocess. I
arbetet har en egendesignad prototyp tagits fram som grundar sig på Lazar Laszlos QR-läsare 1.

1Laszlo, Lazar (2011). QR Code scanner. http://www.webqr.com/
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2 Teori
Följande avsnitt tar upp teori som baseras på multi factor authentication och two factor
authentication och avsnitt 2.4 presentera fem publicerade projekt som baseras på någon av de två
sätten. Two factor authentication är det begrepp som används när det är två faktorer som
kombineras och multi factor authentication är det begrepp som används när det är fler än två
faktorer som kombineras med varandra. I avsnittet förklaras även begreppen användbarhet och
funktionalitet. Avsnittet tar också upp hur både QR-koder och användartestning fungerar och
används.

2.1 Multi factor authentication
De populäraste och vanligaste verifikationsmekanismerna är vanligtvis baserade på åtminstone en
av följande tre faktorer: (1) någonting som användaren har, d.v.s. ett objekt som t.ex. en dosa, (2)
någonting som användaren vet d.v.s. något hemligt som t.ex. ett lösenord och (3) någonting som
användaren är, d.v.s. biometriska ting som fingeravtryck eller ögonavläsning (Schneider 2006). Att
endast använda sig av lösenord eller objekt är ett osäkert sätt för att identifiera sig; sådana kan både
glömmas, stjälas eller delas vidare. En stor nackdel med lösenord är dessutom att en användares
lösenord kan identifieras genom att användaren iakttas när denne anger lösenordet. Fördelen med
biometri är att det kräver att det är just den personen som ska identifieras som är på plats vid t.ex.
identifiering med hjälp av fingeravtryck vilket gör att det är en säkrare metod än exempelvis
lösenord. Biometri kan inte heller överföras till någon annan eller delas med andra och är därmed
den bästa identifieringsmetoden av de tre. Men biometri har inte bara fördelar. Eftersom biometri
inte är någonting som är utbytbart, så är det ett stort problem om t.ex. fingeravtryck används för
identifiering och personen i fråga skulle bli av med det fingret som används för identifiering (Jin et
al. 2004).
Det är då bättre att kombinera två eller fler faktorer med varandra och därmed få alla de olika
sättens fördelar, och det är detta som kallas multi factor authentication. Den vanligaste varianten av
multi factor authentication är ett bankkort i kombination med en PIN-kod (Jin et al. 2004). Det finns
en variant av PIN-koder som kallas för OTP vilket står för One Time Password. Ett OTP är ett
lösenord som endast används en gång och sedan byts lösenordet ut till ett annat. Algoritmerna för
ett OTP är utarbetade på ett sätt som ska vara så svårt för obehöriga användare att lista ut som
möjligt. Koden ska vara slumpmässig så den inte går att förutse eller återanvända (Aloul et al. 2009).

2.1.1 De tre vanligaste verifikationssätten
Som beskrevs i delen ovan så är de vanligaste verifikationsmekanismerna någonting man är,
någonting man har eller någonting man vet. Detta avsnitt kommer ta upp de tre olika
tillvägagångssätten och förklara dem.
Någonting man är kan t.ex. vara fingeravtryck och detta är ett säkert och smidigt verifikationssätt
eftersom det är mindre risk att användaren tappar sina fingrar än sin plånbok. Nackdelen med
denna teknik är att det oftast är dyrt att köpa in och tekniken har inte kommit så långt och är därför
inte helt pålitlig än (Schneider 2006).
Någonting man har kan t.ex. vara ett smart card. Ett smart card kan t.ex. vara ett kreditkort med
chip (i Sverige använder sig vanligtvis bankkort av chip). Denna form av verifikation eliminerar
problemet med att glömma något som t.ex. ett lösenord men det som är viktigt är att användaren
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kommer ihåg att ta med sig objektet varje gång som han/hon vill identifiera sig. Nackdelen med
dessa objekt är att de lätt kan utsättas för stöld och därmed användas av en tjuv istället för den
tänkta användaren (Schneider 2006).
Någonting man vet som t.ex. ett lösenord är den absolut vanligaste verifikationsmetoden som
används bland människor. Nackdelen med denna metod är att lösenord är enkla att glömma och om
lösenordet skrivs ner på ett papper kan det enkelt stjälas av en obehörig. Människor väljer ofta ett
lösenord som betyder någonting för dem och är på så sätt lätta att komma ihåg. Detta leder
dessvärre även till att lösenord oftast inte är så svåra att räkna ut för en hacker (en hacker är i detta
sammanhanget en person som utan tillstånd får tillgång till andra människors personliga
information). På många webbsidor och i många applikationer är det inte heller svårt att återställa
sitt lösenord om detta blir bortglömt och även detta är en säkerhetsrisk (Schneider 2006).
Tabell 1. Några exempel på de olika verifikationssätten
 Fingeravtryck
Kategori A: Någonting man är
 Röstigenkänning
 Ögonavläsning
Kategori B: Någonting man har





Kort
Dosa/Digipass
Smart card

Kategori C: Någonting man vet

●
●
●

PIN-kod
Personligt lösenord
Personnummer

2.2 Funktionalitet och användbarhet
Avsnitt 1.1 Bakgrund tog upp security triangle och dess tre olika delar: funktionalitet, användbarhet
och säkerhet. Detta avsnitt förklarar begreppen funktionalitet och användbarhet eftersom att det är
de två aspekter som kommer undersökas i denna kandidatuppsats genom att se hur de påverkas när
säkerheten höjs.

2.2.1 Vad är funktionalitet?
Funktionalitet är ett systems förmåga att göra det som systemet är skapat för. Funktionalitet är en
helhet eller en aspekt av vad ett system kan göra för användaren. Ett systems funktionalitet används
för att identifiera systemegenskaperna d.v.s. vad systemet kan göra (Rouse 2005). Det är skillnad på
funktionalitet och funktion (feature). Att göra ett telefonsamtal är en funktionalitet; ringsignalen och
knappljuden är funktioner (features) för att utföra funktionaliteten (Inclusive 2005).
Funktionalitet är en viktigt del i ett system. Användare kommer välja det systemet som innehåller de
funktionaliteter som kan genomföra de uppgifter som användaren vill göra. Det är vanligt att en
applikation innehåller funktionalitet vars syfte är att göra en viss uppgift snabbare eller bättre. Det
finns de personer som anser att ju fler funktioner ett system har och desto mer flexibelt och
komplext systemet är ju bättre är det. Men i slutändan handlar det om hur funktionerna
implementeras eftersom att det har ett stort intryck på hur systemets användbarhet senare kommer
bli (Goodwin 1987).
I denna kandidatuppsats innebär funktionalitet det som systemet kan göra. Med andra ord innebär
det funktionaliteten för att scanna en QR-kod och jämföra dess innehåll med en databas.
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2.2.2 Vad är användbarhet?
Användbarhet innebär att systemet uppnår en viss användningskvalité. Användbarhet mäts i hur
effektivt systemet är, hur noggrant systemet är, hur snabbt systemet är och att användning av
systemet är tillfredsställande för användarna. Noggrannhet kan t.ex. vara att när användaren klickar
tillräckligt nära en knapp så förstår systemet att användaren försöker klicka på just den knappen.
Snabbheten i systemet mäts i tiden det tar från den stund användaren börjar genomföra en uppgift
till uppgiften är genomförd. Hur tillfredsställande systemet är mäts ofta genom ett frågeformulär där
personer får testa att använda systemet och sedan ge kommentarer på hur de upplevde systemet
(Bevan 1995). Användbarhet är ett svårdefinierat uttryck men en vanlig förklaring är att användaren
inte upplever frustration vid användning av systemet. Användaren ska inte heller behöva tänka
särskilt mycket vid användning utan systemet ska vara utformad på ett sätt som är naturligt och
förståeligt för användaren (Rubin & Chisnell 2008).
Användbarhet och funktionalitet går hand i hand. Användbarhet innebär att ett system har synlig
och fungerande funktionalitet som är bekant för användarna. Det innebär också att systemet är
pålitligt och har användbart innehåll som är anpassat för systemet. Ett användbart system uppfyller
användarnas behov och de kan enkelt förstå, lära sig och interagera med systemet och dess innehåll
(Chen et al. 2015).
I denna kandidatuppsats innebär användbarhet att användaren inte upplever frustration vid
användning, förstår utformningen av systemet och har lätt för att interagera med systemet.
Användbarhet innefattar även den tid det tar för systemet att genomföra uppgifter.

2.3 QR-koder
QR står för Quick Response. QR-koder är en sorts rutkod, en tvådimensionell streckkod, som
utvecklades år 1994 av det japanska företaget Denso-Wave som är ett dotterbolag till Toyota
(Ashford 2010). Utseendet på QR-koder är vanligtvis en vit fyrkant med svarta geometriska former.
QR-koder kan innehålla mycket mer information än en vanlig streckkod som finns på t.ex.
mjölkpaket. Informationen i QR-koden kan vara en URL, ett telefonnummer, ett meddelande eller
annan text. De benämns med QR (Quick Response) eftersom att de ska avkoda kodens innehåll i
hög hastighet. De är även billiga och enkla att implementera och använda (Ashford 2010).
En QR-kod är en streckkod som kan avläsas med hjälp av t.ex. mobiltelefonens inbyggda kamera.
Ibland kallas QR-koder även för 2D-koder, 2D-streckkoder eller mobilkoder. På vissa telefoner krävs
det att användaren laddar ner en app för att avläsa QR-koderna och på vissa telefoner finns det en
förinstallerad app som kommer med telefonen (Ashford 2010). Kameran tar en bild av QR-koden
och justerar bilden med hjälp av speciella identifierbara mönster. Sedan använder den resten av
mönstret som en binär kod (en binär kod är en serie av ettor och nollor som en processor direkt
förstår och klarar av att köra). Som kan ses tydligare i figur 3 så är koden uppbyggd av fyra speciella
rutor. Dessa används för att kameran ska få information om anpassning, rotation och vridning av
koden så att den kan tolka informationen korrekt (Olsson 2015).

Figur 3. De fyra speciella rutorna på en QR-kod
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QR-koder kan avläsas i 360 grader d.v.s. både vertikalt och horisontellt. Den kan lagra både siffror
och bokstäver. QR-koden kan lagra ca 7000 siffror (endast siffror) samt cirka 4000 bokstäver (hela
alfabetet och siffror från 0-9). Om koden skulle utsättas för skada klarar vanligtvis en QR-kod att ta
upp till 30% skada, detta genom att en viss procent av koden skrivs på flera områden inom kodytan.
QR-koden kan även delas upp i olika delar men ändå bevara sin information (Edman &
Wernberger 2007). En annan fördel är att det är billigt för företag att använda QR-koder då de inte
behöver investera i dyra programvaror utan kan använda sig direkt av användarnas mobiltelefoner.
Det gynnar även användarna eftersom att de inte behöver ha med sig någon extern hårdvara utan
endast behöver tänka på att ha med sig mobiltelefonen vilken de flesta ändå har med sig (Nielsen &
Landauer 1993).

2.4 Relevanta arbeten
Följande avsnitt tar upp relevanta arbeten, vissa publicerade i avhandlingar och vissa publicerade på
AppStore eller Google Play. Arbetena använder sig av multi factor authentication eller two-factor
authentication på olika vis. Arbetena är kategoriserade utifrån tre kategorier ( någonting man har,
någonting man vet och någonting man har och någonting man vet) beroende på om arbeten innehåller faktorer
från endast en kategori eller från flera.

2.4.1 Någonting man har
Kategorin någonting man har innebär att arbetena baseras på en lösning som innehåller någon av
faktorerna från kategori B (någonting man har) som visas i tabell 1. Det kan t.ex. vara kort,
dosa/digipass, OTP eller ett smart card.
Det första arbetet som baseras på två faktorer ur kategori B (någonting man har) är en lösning av
Aloul et al. och de har tagit fram ett lösningsalternativ som använder en mobilbaserad mjukvara
som användarna kan installera på sina egna mobiltelefoner, vilket betyder att företaget sparar
pengar på att inte behöva köpa hem speciell hårdvara. Användarna tjänar också på det eftersom att
de då endast behöver komma ihåg att ha mobiltelefonen med sig (vilket enligt Aloul et al. de flesta
ändå oftast har med sig) istället för att ha med en extern hårdvara. Systemet består av tre delar: (1)
mjukvara som installeras på klientens mobiltelefon, (2) servermjukvara, och (3) ett GSM-modem
som är uppkopplat mot servern. Vidare har systemet två olika driftlägen:
• Connection-Less Authentification System: Ett engångslösenord (OTP) slumpas fram utan att
klienten har förbindelse med servern. Mobiltelefonen använder vissa faktorer som är unika
för just den mobiltelefonen för att generera ett OTP lokalt i telefonen. Servern har alla de
obligatoriska faktorerna inklusive de som är unika för varje mobiltelefon för att generera
samma lösenord på serversidan och jämföra det med klientens lösenord. Klienten kan skicka
lösenordet online eller genom t.ex. en bankomat. Ett program installeras på klientens mobil
för att generera OTP.
• SMS-Based Authentication System: Om första metoden av någon anledning inte fungerar,
om lösenordet avslås eller klienten och servern är osynkade, kan mobiltelefonen begära
OTP-lösenordet direkt från servern utan att behöva generera ett OTP lokalt på
mobiltelefonen. För att servern ska kunna verifiera användarens identitet måste
mobiltelefonen skicka ett SMS till servern som innehåller unik information om användaren.
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Servern kollar SMS-innehållet, och om det är korrekt så returneras ett slumpmässigt OTP
till mobiltelefonen. Användaren får sedan en viss angiven tid för att använda OTPlösenordet innan det blir ogiltigt. Denna metod kräver dock både att klienten och servern
betalar för att skicka SMS (Aloul et al. 2009).
Det andra arbetet som innehåller faktorer från kategori B (någonting man har) är en lösning skapad
av Hagalisletto & Riiber. De använder sig av mobiltelefonen för att generera ett OTP. I sitt arbete
har de utgått från två frågor: (1) vad behöver banker? (2) kan vi använda oss av någonting som
användarna redan äger? Flödet går till så att klienten skickar en förfrågan till servern och i förfrågan
skickas klientens namn och telefonnummer. Klienten skickar en signal till servern som innehåller
klientens information för verifikation och ett ID för sessionen. Servern skickar sedan två
transaktionsnycklar: en befintlig nyckel och en ny nyckel. Senare skickar även servern ett OTP till
klienten (Hagalisletto & Riiber 2007).
I ”det verkliga livet” är det vanligt att system använder sig av faktorer från kategori B eftersom
någonting man har är lätt att ta med sig och det är inget speciellt lösenord som användaren behöver
komma ihåg. Därför går dessa lösningar snabbt att använda i t.ex. trafiken och andra samband där
en användare har en biljett. Detta kan man t.ex. se då Kronobergs länstrafik använder sig av två
faktorer från någonting man har. Den resande får en mobilbiljett som innehåller information om
hur länge den är giltig för resa samt eventuella bussbyten. Under tiden som biljetten är giltig är
mobilbiljetten grönfärgad och rörlig. Om biljetten istället är röd så är den ogiltig. Vid de tillfällen
som personal på Kronobergs länstrafik utför biljettkontroll ber personalen passageraren om att få en
QR-kod eller den kontrollsiffra som är kopplad till biljetten (Länstrafiken Kronoberg 2015).
En annan transporttjänst som använder sig av kategori B (någonting man har) är SJ. De erbjuder
mobilbiljetter som skickas som ett SMS till kundens mobil senast 24 timmar innan avresa och
tidigast 90 dagar innan avresa. I vissa fall kan mobilbiljetten skickas senare än 24 timmar, i dessa fall
skickas mobilbiljetten inom 15 minuter. Ombord på tåget ombeds kunden visa upp mobilbiljetten
tillsammans med giltig ID-handling. För korrekt avläsning vill SJ att kunden har en skärm som kan
visa minst fyra rader text samtidigt. Om mobilens skärm är sprucken rekommenderar SJ att kunden
inte väljer mobilbiljett (SJ 2015).
Även Ticnet är en ”vardaglig tjänst” som använder sig av faktorer från kategori B (någonting man
har). När en kund väljer att få sin biljett som mobilbiljett får kunden biljetten skickad som ett SMS
till mobiltelefonen. SMS:et innehåller en länk till biljetten. För att nå biljetten behöver kunden en
mobil med ett surfabonnemang. Biljetten har en streckkod som gäller för alla som ingår i kundens
sällskap (d.v.s. en biljett för flera personer). Kunden kan sedan enkelt vidarebefordra biljetten till alla
de andra som ingår i sällskapet vilket gör att alla inte behöver komma samtidigt till evenemanget. På
biljetten finns även ett bokningsnummer som kontrolleras. För att vara säker på att kunden kan nå
biljetten på plats föreslår Ticnet att kunden tar en bild på biljetten i telefonen, för att inte vara
beroende av en fungerande mobiltäckning vid evenemanget (Ticnet 2015).

2.4.2 Någonting man vet
Kategorin någonting man vet innebär att arbetena baseras på en lösning som innehåller någon av
faktorerna från kategori C (någonting man vet) som visas i tabell 1. Det kan t.ex. vara PIN-kod,
personligt lösenord eller ett personnummer.
Den enda lösningen i detta arbete som baserar sig enbart på faktorer från kategori C (någonting
man vet) är en lösning gjord av Scott. Hans lösning rekonstruerar det individuella lösenordet från ett
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stort nummer, som är lagrat på en hårdvara, och en PIN-kod. Det är väsentligt att ett individuellt
lösenord inte kan detekteras från sitt format då det bara är ett nummer och vilket nummer som helst
är möjligt. Den vanliga formeln som brukar användas är D = N + PIN, där D är det individuella
lösenordet/hemligheten, och N är numret på enheten.
Scott har utökat formeln en aning genom att användaren har sitt eget långa hemliga nummer (s). Ett
exempel på detta kan vara en person, Alice, som har sin sin information lagrad i servern på plats A,
hon har även valt en PIN-kod (a), och då går Scott på formeln sA = (s-a)A+aA (Scott 2002).

2.4.3 Någonting man har och Någonting man vet
Kategorin någonting man har och någonting man vet innebär att arbetena baseras på en lösning
som innehåller både en faktor från kategori B (någonting man har) och en från kategori C
(någonting man vet) som visas i tabell 1. Detta kan t.ex. vara en PIN-kod i kombination med en
digipass/dosa.
Chien et al. lösning är den första som använder sig av faktorer från kategori C och B (någonting
man vet och någonting man har). De använder sig av s.k. smart cards och använder sig av tre faser:
registreringsfasen, inloggningsfasen och verifikationsfasen.
Registreringsfasen fungerar så att x är den hemliga nyckeln som sköts av systemet, och h() är en
säker one-way hash funktion. En one-way hash funktion innebär att det är en algoritm som
omvandlar en textsträng till en serie av nummer. Det används ofta för att skapa digitala signaturer.
När användaren anger sin identifikation (ID) och lösenord (PW) till systemet för registrering, så
räknar systemet ut Rn = h(IDn + x) + PWn och frågar användaren om smart cardet som lagrar h()
och Rn.
När användaren vill logga in sig till systemet sätter denne in sitt smart card i terminalen och anger
sin identitet (ID) och sitt lösenord (PW). Smart cardet genomför sedan följande operationer:
1. Cn = Rn + PWn
2. Skaffa tidstämpel T, och räkna ut C2 = h(Cn + T)
3. Skicka meddelandet (IDnT, C2) till servern (Chien et al. 2002)
Den andra lösningen som baseras på både kategori C och B (någonting man vet och någonting man
har) är Sabzevar & Stavrous lösning som innefattar att användaren får ett grafiskt lösenord i sin
mobiltelefon. Mobiltelefonen används som en lösenords-avkodare. Användaren får en bild som är
ett lösenord, och denna bild innehåller ett antal klickbara punkter.
Verifieringen sker genom två bilder. Den första bilden är lösenordsbilden och den sänds till
användarens mobiltelefon. Lösenordsbilden kan vara vanlig eller krypterad. Lösenordsbilden är
krypterad om och endast om den innehåller information om klickpunkter. Den andra bilden är en
nyckelbild som är en kopia av lösenordsbilden och den är alltid krypterad. Nyckelbilden innehåller
tillräcklig information för att visa var klickpunkterna är. Bilden innehåller flera områden som är
klickbara, men det finns ett specifikt antal klickpunkter, d.v.s. punkter som kan vara en del av
lösenordet. Användarens lösenord består av klickpunkterna i en specifik ordning. Användaren kan
identifiera klickpunkterna genom att titta på bilden då klickpunkterna antingen är upplysta eller
upptäckbara genom lite kunskap. För att det inte ska vara så lätt för en hacker eller någon annan
utomstående att gissa sig till lösenordet så kan det finns fler klickpunkter än vad som ingår i
lösenordet (Sabzevar & Stavrou 2008).
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Det finns även ”vardagliga tjänster” som väljer att kombinera någonting man har med någonting
man vet. Studentkortet är en av dessa tjänster som har valt att använda faktorer från både kategori
C och kategori B (något man vet och något man har). Studentkortet erbjuder användaren att ha ett
mobilt kort istället för ett fysiskt. Det mobila kortet är ett fullvärdigt studentkort som används för att
få rabatter, förmåner, och tillträde till studentpubar (Studentkortet fungerar liknande
Linnéstudenterna). Kortet fungerar precis på samma sätt som det fysiska studentkortet. Användaren
aktiverar sitt kort på Studentkortets webbsida med hjälp av sin e-postadress och lösenord. För att
logga in i applikationen krävs det att användaren har en mobiltelefon, sitt personnummer och en
personlig kod. För att få tillträde till studentpubarna krävs det att användaren kan visa upp det
mobila kortet tillsammans med ett giltigt ID-kort (Studentkortet 2015).
En annan vardaglig tjänst som har valt att kombinera två kategorier är SEB. De har valt att både ha
någonting man har och någonting man vet. Detta för att öka säkerheten i applikationen då det krävs
två faktorer för att få tillgång till banken. SEB stödjer dessutom inloggning antingen med mobilt
BankID eller med digipass/dosa. För att logga in med digipass/dosa krävs det att användaren har
tillgång till dosan och att användaren anger sitt personnummer. För att logga in i SEB i
mobiltelefonen krävs det att användaren har mobiltelefon med installerat mobilt BankID och att
användaren har ett personligt lösenord. För att använda mobilt BankID behöver användaren ha ett
svenskt personnummer, installera BankID-appen och ansöka om mobilt BankID på SEBs
internetbank. Väl i appen kan användaren överföra pengar, betala räkningar och se kommande
händelser (SEB 2015).

2.5 Överblick av de olika systemen
Tabell 2 på nästa sida visar olika funktioner som både vetenskapliga och ”riktiga” lösningar
innehåller. Med ”riktiga” lösningar menas i detta sammanhang projekt som har kommit ut på
marknaden i Sverige och som används till vardagliga aktiviteter som t.ex. biljettköp och
kontoöverföringar.
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Tabell 2. Visar olika prototyper och lösningar och dess olika funktioner

✓ = Ja

X = Nej
Kräver
dosa

Kräver
mobiltelefon

Personnummer

Personlig
kod

OTP

Grafiskt
lösenord

Kod som
scannas

Kräver
BankID

Kräver
ID-kort

(Aloul et al.
2009)

X

✓

X

X

✓

X

X

X

X

(Chien et al.
2002)

✓

X

✓

✓

X

X

X

X

X

(Sabzevar &
Stavrou 2008)

X

✓

X

X

X

✓

X

X

X

(Scott 2002)

X

X

✓

✓

X

X

X

X

X

(Hagalisletto
& Riiber 2007)

X

✓

X

X

✓

X

X

X

X

X

✓

X

X

X

X

✓

X

X

(Studentkortet
2015)

X

✓

✓

✓

X

X

X

X

✓

(SEB 2015)

✓

✓

✓

✓

X

X

X

✓

X

(Ticnet 2015)

X

✓

X

X

X

X

✓

X

X

(SJ 2015)

X

✓

X

X

X

X

X

X

✓

(Länstrafiken
Kronoberg
2015)

Som kan ses i tabell 2 så är det vanligast att använda faktorer ur kategori B och C som visas i tabell
1, d.v.s. någonting man har eller någonting man vet. Kategori A, någonting man är, är fortfarande
ganska ovanlig i enkla identifieringssystem. Apple började dock införa fingerigenkänning på sina
iPhones med start på iPhone 5S. Apple kallar funktionen för Touch ID. Med Touch ID kan
användaren placera sitt registrerade finger på hemknappen för att låsa upp iPhone och även
godkänna köp på iTunes eller App Store2.
Apple är en av de få som använder någonting man är i ”vardagssammanhang” vilket kan bero på
att sådan teknik ofta är dyr att köpa in och att tekniken inte har kommit så långt och är därför inte
helt pålitlig än. När denna teknik har utvecklats vidare och blivit billigare så kommer detta troligtvis
bli den tekniken som är mest pålitlig att använda eftersom att det är svårare för en hacker att
komma åt t.ex. ett fingeravtryck (Schneider 2006).
På grund av att det är dyrt och att det inte är vanligt i dagsläget att använda tekniker ur kategori A
(någonting man är) så utgår denna kandidatuppsats från teorier som baserar sig på kategori C och B
(någonting man vet och någonting man har) eftersom dessa är mer beprövade metoder. Det är även
billigare vilket gör att det är möjligt att göra en prototyp som denna kandidatuppsats kan utgå från.

2Apple (2015). iPhone 5S. http://www.apple.com/se/shop/buy-iphone/iphone5s
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3 Metod
Följande avsnitt tar upp och diskuterar kring de valda metoderna som har använts för att komma
fram till ett resultat. Avsnittet tar även upp hur själva arbetsprocessen har sett ut genom arbetet.

3.1 Litteraturundersökning
Det första som gjordes i arbetsprocessen var att göra en litteraturundersökning. När en
litteraturundersökning används som metod är det bra praxis att följa ett flödesschema. Det
flödesschema som är ett av de vanligaste visas i figur 4 och det fungerar som så att man utgår från
frågeställningen som har tagits fram, väljer vilka källor som ska användas för att söka fram material
och sedan söker man på en eller flera olika nyckelord eller söksträngar. Av de resultaten som
kommer fram görs ett urval beroende på olika kriterier som t.ex. kan vara att det bara används
akademiska referenser som är publicerade efter ett visst årtal eller att det bara används publikationer
som är gjorda av en viss person. Innan referenserna används i rapporten så granskas och bedöms
kvalitén på de valda publikationer för att kolla att de uppfyller önskad kvalité. Sedan så samlar man
ihop sin data och gör slutligen en dataanalys (Franco-Bedoya et al. 2014).

Figur 4. Flödesschema som används när litteraturundersökning används som metod (Franco-Bedoya et al. 2014)

Litteraturundersökningen utgick från den framtagna frågeställningen som baseras på multi factor
authentication. Den sökmotor som i första hand användes för att hitta referenser var Google
Scholar. I Google Scholar klickades rutan ”inkludera patent” ur så patent exkluderades. De
nyckelord som användes var multi factor authentication, two factor authentication, mobile authentication,
authentication och QR-codes.
Utifrån de resultat som kom fram gjordes ett urval (se tabell 3). Det första kriteriet var att resultaten
måste vara på svenska eller engelska. Det första kriteriet gällande rapportens innehåll var att arbetet
måste vara baserat på multi factor authentication eller two factor authentication eftersom att det var det som
mitt eget arbete baserar sig på. Därför filtrerades de resultat som inte uppnådde det kriteriet bort.
Mitt andra kriterium var att det skulle ha tagits fram en prototyp i arbetet, detta urläste jag från hur
titeln var formulerad och det stod t.ex. ”Identifiering med PIN-kod och dosa”. Då kunde jag anta att
det hade skapats någon prototyp som arbetet utgick från (urval 1). Nästa kriterium var att arbetet
skulle vara publicerat efter år 2000 och vara citerade i alla fall 5 gånger (urval 2). Utifrån de
resterande resultaten valde jag de som befann sig på de ca 7 första sidorna av sökträffar. På dessa
sidor valde jag ut de arbeten som det tydlig framgick i abstrakten att de hade gjort någon form av
prototyp för att identifiera personer och att denna prototyp var någorlunda simpel. Dessa läste jag
abstrakten på (urval 3). Det sista urvalet gjordes och där valde endast några arbeten ut som bäst
överensstämde med min vision och de resultat som skulle kunna fungerar i pubmiljö. I urval 3 läste
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jag rapporternas abstrakt och i fjärde urvalet läste jag hela rapporterna och valde ut de som var
mest lämpliga för en pubmiljö där människor står i kö och det behöver var en relativt enkel och
snabb identifieringsprocess (urval 4). Det är de resterande resultaten som denna kandidatuppsats
huvudsakligen baseras på.
Jag har även använt sökmotorn Google för extrakunskap om t.ex. security triangle, hur prototyp
fungerar som metod och hur QR-koder är uppbyggda.
Tabell 3. Visar vilka sökord som används på Google Scholar, antal resultat och antal kvarstående efter urval
Sökord
Antal resultat
Urval 1
Urval 2
Urval 3
Urval 4
Multi factor authentication

187 000

27 900

12 100

23

1

Two factor authentication

763 000

40 900

16 400

34

2

Authentication

1 540 000

78 000

35 000

12

2

QR-kod mobil

168

34

12

5

1

2 710 000

353 000

45 000

16

1

369 000

29 900

9 300

14

2

Application security
App security

De resultat som kom fram genom sökorden multi factor authentication, two factor authentication
och authentication är de fem projekt som har använts som utgångspunkt i denna kandidatuppsats.
Syftet med att välja ut dessa projekt var att ta reda på vad som har gjorts tidigare i ämnet och utgå
från existerande projekt och teorier och applicera dessa på min prototyp. Dessa projekt visar vilka
metoder som brukar användas i mobila sammanhang och eftersom min prototyp kommer användas
på en mobil enhet så valde jag just dessa fem projekt att utgå från. Tabell 4 visar de fem projekten
och vilka sökord det var som hittade vilka resultat, och tabell 2 under teorikapitlet visar de fem
projekten och vilka metoder och faktorer de kombinerar.
Sökord
Two factor
authentication

Tabell 4. Visar sökorden för de resultat som syns i urval 4 i tabell 3
Författare

Titel

(Aloul et al. 2009)

Two factor authentication using mobile
phones

(Hagalisletto & Riiber 2007)

Using the mobile phone in two-factor
authentication

Multi factor
authentication

(Sabzevar & Stavrou 2008)

Universal multi-factor
authentication using
graphical passwords

Authentication

(Chien et al. 2002)

An efficient and practical solution to
remote authentication : smart card

(Scott 2002)

Authenticated ID-based Key Exchange and
remote log-in with simple token and PIN
number

17

QR-kod mobil

(Edman & Wernberger 2007)

Aftonbladet, först med att knäcka koden?

Application security

(Porter Felt et al. 2011)

The effectiveness of application
permissions

App security

(Gilbert et al. 2011)

Vision: automated security validation of
mobile apps at app markets

(Chia et al. 2012)

Is this App Safe ? A Large Scale Study on
Application Permissions and Risk Signals

3.2 Prototyp
När litteraturundersökningen var genomförd och avklarad fortsatte arbetet med prototyputveckling.
När en prototyp används som metod kan arbetsgången ses som en cirkel som konstant går runt och
ständigt utvecklar prototypen, detta illustreras i figur 5. Processen börjar med en undersökning, och i
detta fallet är det litteraturundersökningen. Nästa steg är att definiera en kravspecifikation, d.v.s vad
prototypen ska innehålla och kunna göra.
När kraven är satta börjar utvecklaren ta fram och designa hur systemet ska se ut sedan påbörjas
programmeringen av prototypen. Denna prototyp testas sedan på en grupp av användare som får ge
åsikter och kommentarer om prototypen. Processen börjar sedan om från början och går runt till
både utvecklaren och användarna är nöjda med prototypen. Efter den processen börjar
implementationen av den slutgiltiga produkten och underhåll/uppdateringar av programvara
(Office of Information Services 2008).

Figur 5. Visar hur prototyp fungerar som utvecklingsmetod (Office of Information Services 2008)

Protototypprocessen i denna kandidatuppsats utgick från litteraturundersökningen som Office of
Information Services (2008) föreslår. Baserat på de projekt och publikationer som hittades genom
litteraturundersökningen började en prototyp tas fram. Innan någon programmering gjordes så togs
det fram en idé av vad applikationen behövde innehålla. Eftersom grunden till denna
kandidatuppsats baseras på hur Linnéstudenterna identifierar personer med mycket lite säkerhet så
var det Linnéstudenterna som fanns i åtanke när prototypen togs fram. Därmed konstaterades det
att applikationen behöver innehålla information om en persons förnamn, efternamn,
personnummer, medlemsnummer och ett hemligt unikt ID. Sedan funderades det kring hur
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identifieringen skulle ske. Detta var en väsentlig del av prototypen eftersom identifieringen skulle ske
i ett kösystem till en studentpub och i en sådan miljö lämpar det sig inte med metoder som kräver
mycket ansträngning eller att besökaren måste ange en kod. Det var då mobil och QR-koder blev
aktuellt och detta blev slutligen den metod som kom att användas i prototypen. Prototypens
grundfunktionalitet började tas fram d.v.s. avläsningen av QR-koder. Detta gjordes i flera iterationer
då det efter några implementationer kom fram till att applikationen blir mer användbar om koden
läser av sig själv när den är i rätt läge och dörrvakten därmed inte behöver trycka på någon knapp
för att scanna koden. Vidare fortsatte programmeringen och bl.a. inloggningsfunktionalitet och
scanna-igen funktionalitet las till och sedan gick processen vidare till användartestning.

3.3 Användartestning
När användartestning används som metod finns det ett par punkter som bör följas för att få ett så
bra test som möjligt. För att kunna användartesta krävs det först att en hypotes är formulerad och att
den innehåller det som man tror kommer hända vid testning. Nästa steg är att hitta testpersoner
som är villiga att ställa upp på användartestet. Det är viktigt i en användartestning att alla
användare har samma förutsättningar både innan och under testet. Innan testet är det viktigt att
bestämma hur stor grupp som testet ska genomföras på för att resultatet ska bli så pålitligt som
möjligt (Rubin & Chisnell 2008). Ett användartest kan t.ex. testa funktionalitet, kompatibilitet,
prestanda, säkerhet och användbarhet. Att testa sin prototyp utifrån alla dessa olika delar tar tid så
för att få ett effektivt användartest bör endast de delar som är mest relevanta för just den prototypen
väljas ut och testas (Zambonini 2011). I denna kandidatuppsats fokuserar användartestet i första
hand på funktionalitet, prestanda och användbarhet.
När funktionaliteten testas så testar man för att se att systemet fungerar som det är tänkt. I ett stort
funktionalitetstest kan man även testa individuella funktioner i koden men i ett mindre test är det
viktigast att se till så att systemet fungerar som en helhet. Vanligtvis är det programmeraren själv
som sköter största delen av att testa funktionaliteten genom att testköra applikationen och hitta fel
och åtgärda dessa. Det är även vanligt att ”betatesta” ett system d.v.s låta utomstående personer
testa och rapportera de fel och problem som de hittar i systemet. När prestanda testas i ett system så
gör man det genom att testa hur lång responstiden för systemet är: hur lång tid tar det t.ex. att ladda
in huvudsidan för användaren? Användbarheten testas genom att låta testpersoner använda
systemet och testledaren bevakar testen och får därmed insikt i användarens beteende, gränssnittets
användbarhet och om användarens förväntningar stämmer överens med systemets funktionalitet
(Zambonini 2011).
Hur många personer man bör testa sin prototyp på beror på hur stor eller liten prototyp man har
tagit fram. På en stor prototyp krävs det fler testpersoner och på en mindre kan det vara färre. För
att hitta problem i användbarheten räcker det att endast testa på 5 personer och ändå få ut all viktig
information om användbarheten. Med detta menas att så fort man har testat på en person så skjuter
informationskurvan upp och man har redan lärt sig ungefär en tredjedel av vad det finns att veta.
När det är den andre personens tur att testa visar det sig oftast att denne genomför uppgiften på
ungefär samma sätt som den första testpersonen gjorde och därför får man inte lika många nya
observationer i andra testet som i första testet. Den tredje testpersonen kommer med största
sannolikhet genomföra uppgiften på samma sätt som testperson ett och två. Därmed kommer den
tredje personen som testet genomförs på bidra med mindre information än vad den andra
testpersonen gjorde. Desto fler personer som testet genomförs på desto mindre kommer man lära sig
eftersom att testpersonerna genomför testet på ungefär samma sätt och samma saker observeras
varje gång. Det är inte någon mening med att observera samma sak flera gånger eftersom att efter
femte testpersonen har man sett det som behövs eftersom de flesta testpersonerna ändå genomför
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uppgifter på liknande sätt. Om testet genomförs på t.ex. 15 personer är det då bättre att dela upp
det i 3 användartest med 5 personer i varje grupp (Nielsen & Landauer 1993).
Innan användartestet sattes igång formulerades en hypotes som visas under avsnitt 1.4 Hypotes. När
hypotesen var formulerad började planeringen av användartestet. Ett vanligt sätt att genomföra
användartester är att skapa prototyper. En prototyp kan vara allt från en första skiss på produkten
till mockups vars syfte är att interaktivt demonstrera hur produkten kommer se ut. Det kan även
vara bra att genomföra flera olika användartester under arbetsgång och t.ex. börja användartesta på
en skiss och sedan ändra utifrån de resultat som användartestet ger och sedan göra en större mockup
med fler funktioner och genomföra ett nytt användartest på den. Detta gör att man får viktiga
åsikter från användarna genom hela designprocessen (Garrett 2011).
Mitt användartest genomfördes på en prototyp som skapades med hjälp av HTML, CSS,
JavaScript, PHP och XML. Prototypen som togs fram användartestades i labbmiljö på 8 personer i
två omgångar med 4 personer i varje grupp. Användartestet genomfördes på en Google surfplatta
vars specifikation syns i tabell 5.
Tabell 5. Specifikation för surfplattan som användes i användartestet

Märke:

Google

Modellnummer:

Nexus 10

Android-version

4.4.2

Firefox-version:

39.0

Inför användartestningen gjordes ett urval. De personer som valdes ut har varit på studentpubar
tidigare och har själva ansvarat, eller vet hur det går till, när identifiering av en gäst utförs. 1 av de 8
testpersonerna har sedan tidigare varit dörrvakt på studentpubarna i Växjö. Alla testpersonerna har
själva egna ID-kort och Linnéstudenterna-kort och kan lätt bedöma kortens äkthet. Det har även
gjorts en viss bedömning utifrån personernas tekniska vana eftersom det är en fördel om personen
är insatt i teknisk utrustning och kan använda enkla applikationer. Att blanda olika åldrar och olika
kön var inget som hade någon större inverkan på resultatet, så därför har inte detta ingått så mycket
i avvägningen av vilka personer som ska väljas ut inför användartestet. Innan användartestet
startades gjordes en konfigurering i Firefox-inställningarna. Detta gjordes för att undvika att en
webbsida frågar om tillåtelse att starta kameran varje gång webbsidan läses in. Konfigureringen
genomfördes med följande tre steg:
➢ Gå in på URLen about:config
➢ Sök på: media.navigator.permissions.disabled
➢ Dubbelklicka eller sätt Value till true
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1

Tabell 6. Flöde för användartest
Tillgodose alla testpersoner med varsin QR-kod som innehåller deras fullständiga namn och personnummer. Ge
även alla en varsin QR-kod som är falsk (d.v.s. vars innehåll inte finns med i databasen)

2

Inled Test 1

3

Test 1: Välj ut en person som ska agera dörrvakt (de andra agerar gäster)

4

Test 1: Låt dörrvakten identifiera alla gästerna med ID-kort + Linnéstudenterna och ta tid på hur lång tid det tar
för varje identifiering

5

Test 1: Byt ut person som agerar dörrvakt

6

När alla genomfört Test 1 och agerat dörrvakt en gång var så inleds Test 2

7

Test 2: Upprepa Test 1 fast byt ut så metoden som används för identifiering nu utgår från prototypen i detta
arbete (QR-läsare)

8

När alla agerat dörrvakt i Test 2 så inleds Test 3

9

Test 3: Välj ut en person som ska agera dörrvakt (de andra agerar gäster)

10

Test 3: Låt dörrvakten identifiera alla gästerna med ID-kort + Linnéstudenterna så många gånger den hinner
under 1 minut. Ta tid för hur lång tid det tar för varje identifiering

11

Test 3: Byt person som agerar dörrvakt

12

Test 3: När alla genomfört minuttestet med ID-kort + Linnéstudenterna så inleds Test 4

13

Test 4: Upprepa Test 3 fast byt ut så metoden som används nu utgår från prototypen i detta arbete (QR-läsare)

14

Test 4: När alla agerat dörrvakt är Test 4 klart

15

Be testpersonerna svara på frågeformuläret (se bilaga B)
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Användartestningen är klar!

Flödet för testet kan ses i tabell 6 ovan och det visar att testet utf ördes i fyra olika omgångar där två
av omgångarna handlade om ID-kort + Linnéstudenterna och de andra två omgångarna handlade
om prototypen som tas fram i detta arbete (QR-läsaren). I början av användaretestets gång så
tillgodosågs testpersonerna med två QR-koder. En av QR-koderna innehöll testpersonen
fullständiga namn och personnummer och den andra QR-koden var en “fejk” d.v.s det var namn
och personnummer som inte fanns med i databasen. Under testens gång fick användarpersonen
själv välja vilken av QR-koderna de ville använda. Under testens gång observerades personerna och
anteckningar gjordes om hur personerna betedde sig och hur de verkade uppleva situationen; Var
det problem att förstå för vakten hur prototypen fungerade? Suckade gästerna för att det tog lång
tid? Hur lång tid tog det i genomsnitt för en person att ta sig igenom identifieringen?
Användartesten har som beskrevs i början av avsnittet fokuserat på att testa funktionalitet,
användbarhet och prestanda. Funktionaliteten har testats när jag själv har tagit fram prototypen och
hittat fel och därmed rättat till dessa. I användartestet testades funktionaliteten genom att se så att
testpersonernas förväntningar på funktionaliteten stämde överens med den funktionaliteten som
prototypen har d.v.s. scanna av en QR-kod och jämföra informationen ur denna med en databas.
Funktionaliteten mättes då genom att observera om en testperson t.ex. tryckte på en knapp om då
testpersonen fick de svar som denne förväntade sig. Resultat om användbarheten och prestandan
baseras på tiden det tog för dörrvakten att identifiera en person, de åsikter som testpersonerna hade
från användartestningen och de svar som testpersonerna gav på frågeformuläret. Då huvudsyftet
med denna uppsats är att ta reda på hur prototypen kan användas i verklig miljö för att få en
balansgång mellan användbarhet, säkerhet och funktionalitet är det just därför användartestning är
den metod som är mest väsentlig för arbetet för att få ett svar på frågeställningen. Detta eftersom det
är i verkliga situationer som det går att avgöra hur funktionaliteten, användbarheten och säkerheten
påverkas.
21

4 Beskrivning av prototyp
Prototypen som jag har tagit fram för den här kandidatuppsatsen är en enkel QR-läsare som
använder en surfplattas eller en smartphones inbyggda kamera för att kunna scanna av en QR-kod.
Prototypen innehåller fem olika sidor:
•
•
•
•
•

En inloggningssida (se bilaga A.1)
En startsida där användaren har två val: Logga ut eller Scanna kod (se bilaga A.2 & A.3)
En scannings-sida där en videoruta syns och användaren får scanna av en QR-kod innanför
rutans ramar (se bilaga A.4)
Om informationen i QR-koden hittas i databasen når användaren en sida där det står att
valideringen lyckades och gästens uppgifter visas på skärmen. Det finns även val för att
scanna en ny kod och logga ut (se bilaga A.5)
Om informationen i QR-koden inte hittas i databasen når användaren en sida där det står
att valideringen misslyckades. Det finns även val för att scanna en ny kod och logga ut (se
bilaga A.6)

Figur 6. Sekvensdiagram över hur kommunikationen mellan de olika delarna ser ut

Identifieringsprocessen börjar med att dörrvakten loggar in i prototypen med användarnamn och
lösenord. När korrekta inloggningsuppgifter har angetts så skickas dörrvakten vidare till startsidan
som innehåller två stycken val: scanna QR-kod eller logga ut. När dörrvakten väljer scanna kod
kommer denne till en sida som innehåller en videoruta där det som är framför kameran visas i
videorutan. Då kan identifieringen börja. Dörrvakten ber då första gästen i kön lämna fram QRkoden som finns i gästens mobiltelefon. Dörrvakten för in mobilen med QR-koden öppen framför
sin egen smartphone/surfplatta så att QR-koden syns i videorutan på dörrvaktens
smartphone/surfplatta. När QR-koden är i rätt läge i videorutan skickar applikationen automatiskt
vidare dörrvakten till nästa sida. Det som händer i bakgrunden är då att QR-kodens innehåll
jämförs med databasen där innehållet i QR-koden måste överensstämma med databasen.
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Informationen som måste vara samma i databasen och i QR-koden är: ID, personnummer, förnamn
och efternamn. Efter det kan det ske två olika scenarion: gästen finns med i databasen eller gästen
finns inte med i databasen. Om gästen finns med i databasen, d.v.s om informationen
överensstämmer, så kommer dörrvakten till en sida som säger att gästen hittades i databasen och
visar gästens förnamn, efternamn och personnummer. Dörrvakten jämför informationen i
applikationen med gästens ID-kort och om även den informationen överrensstämmer får gästen
tillträde till puben. Om informationen inte överensstämmer får gästen inte tillträde och får gå ur
kön. Om gästen inte finns med i databasen kommer dörrvakten istället till en sida som säger att det
inte hittades någon matchning i databasen och gästen får även i detta fallet inte tillträde till puben
och får därmed även gå ur kön. Både från sidan som säger att en gäst hittas och sidan som säger att
en gäst inte hittas finns där en knapp som dörrvakten kan trycka på för att snabbt och enkelt scanna
en ny kod. Om dörrvakten trycker på knappen så skickas denne vidare till sidan med videorutan
igen och kan identifiera en ny person (eller samma person igen om något har gått fel).

Figur 7. Komponentdiagram över de olika filerna

Figur 8. Teknologier som använts för de olika delarna i systemet

Eftersom detta är en första prototyp så har ”databasen” endast gjorts som en XML-fil. En XML-fil
strukturerar och organiserar information och kan användas för att lagra data. I detta fall innehåller
XML-filen gästernas förnamn, efternamn, personnummer och ett unikt ID. QR-koden innehåller
även den alla ovanstående nämnda punkter. I det slutgiltiga systemet som skulle användas ”i det
verkliga livet” bör det skapas en riktig databas och även läggas till medlemsnummer.
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Figur 9 & 10. Visar hur prototypen ser ut när en kod ska scannas och när en person hittas i databasen
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5 Resultat
Användartestet genomfördes inomhus på privat område den 18 augusti 2015 i Växjö respektive den
8 november 2015 i Skummeslövsstrand. Endast testpersonerna och jag själv befann oss på området.
Omgivningen simulerades i något mån för att efterlikna ett uteställe, det spelades musik i
bakgrunden och de som agerade gästerna pratade med varandra. Testpersonerna använde sina
egna mobiltelefoner och det var 6 personer som hade iPhones och 2 personer som hade Samsung.
Den som agerade dörrvakt fick själv välja hur denne skulle hantera surfplattan och avläsa koderna.
Alla dörrvakterna förutom en valde att ha surfplattan i porträttläge vid avläsning. Av testpersonerna
valde 7 av 9 även att själv hålla upp mobilen mot kameran och sedan kolla ID-kortet när de agerade
dörrvakt. Det var endast en dörrvakt som bad gästen själv hålla fram mobilen under kameran så
dörrvakten i sin tur kunde ställa in rätt läge och scanna av koden och under tiden koden scannades
kollade denne informationen på ID-kortet. I början av användartestet fick testpersonerna först
identifiera med den vanliga metoden d.v.s. Linnéstudenterna och ID-kort. Sedan fick testpersonerna
identifiera med hjälp av den framtagna prototypen och ID-kort. I slutet av användartestet fick
testpersonerna svara på ett frågeformulär.
Användbarheten mättes utifrån de åsikter och kommentarer som testpersonerna hade under
användartestet och de svar som de gav i frågeformuläret. Användbarheten mättes även i hur lång tid
det tog för systemet att scanna en QR-kod, jämföra denna informationen med databasens och sedan
presentera ett svar på skärmen. Tiden mättes med ett tidtagarur med varvmätare som behandlar
sekunder och tiondels sekunder. Tidtagaruret startades när användartestet startade och första gästen
skulle bli identifierad av dörrvakten. Varvet avslutades när dörrvakten hade identifierat klart gästen
och lämnade tillbaka korten/mobiltelefonen till gästen. Nästa varv börjades därmed direkt efter
d.v.s när personen före i kön hade fått tillbaka sina kort/sin mobiltelefon. Funktionaliteten mättes
genom att jämföra Linnéstudenternas funktionalitet (d.v.s. funktionalitet för att kunna visa det
digitala kortet och kunna vända på kortet) och funktionaliteten som QR-läsaren har (d.v.s.
funktionalitet för att scanna en QR-kod och jämföra denna med en databas). I första hand testades
funktionaliteten av mig själv när jag tog fram prototypen och åtgärdade de fel som uppkom under
programmeringens gång. Under användartestet mättes funktionaliteten genom att observera om
testpersonernas förväntningar på funktionaliteten stämde överens med prototypens funktionalitet
d.v.s om det som skedde när testpersonen t.ex. tryckte på en knapp var det som testpersonen hade
förväntat sig.

5.1 Identifiering med de olika metoderna
Testpersonerna uppfattade inte någon specifik metod som snabbare eller långsammare utan tyckte
att båda metoderna var ungefär lika snabba. Snabbhet är en aspekt av användbarhet och avser den
tiden det tar för systemet att scanna en QR-kod och jämföra dess information med databasen.
Under användartesten tog jag tid och i tabell 7 visas genomsnittstiden för genomförd identifiering
med de olika metoderna.
Tabell 7. Visar genomsnittstid för de olika identifieringsmetoderna

Linnéstudenterna + ID-kort:

☞ 8,5 sekunder

Prototyp + ID-kort:

☞ 12,8 sekunder

Tabell 7 visar att det tar längre tid, ca 4 sekunder, för prototypen att läsa av koden än vad det gör för
den “vanliga” metoden. Detta uppfattades inte av testpersonerna. Majoriteten av testpersonerna
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påpekade även att de inte är vana vid att scanna QR-koder och därför kan det påverka resultatet till
att det tar längre tid än vad det gör för en som är van vid att scanna QR-koder. I användartestet
undersöktes även hur många gäster som hann identifieras inom loppet av 1 minuts. Diagram 1 och
2 visar hur många gäster som varje testperson hann släppa in.
Diagram 1 & 2. Visar antal avlästa identifikationer med de olika identifieringsmetoderna

Efter testerna hade genomförts fick testpersonerna svara på ett frågeformulär (se bilaga B).
Resultaten utifrån formuläret visade att båda identifieringsmetoderna uppfattades som lika snabba,
både utifrån dörrvaktens och gästens perspektiv. Metoden med QR-avläsning tyckte testpersonerna
fungerade smidigare med motivering som t.ex. “Man behöver inte ha med sig tre olika kort” och
“Man såg lättare personens personnummer på surfplattan”. Likväl i formuläret som under
användartestet gick det att se att testpersonerna ibland tyckte det var en aning krångligt att hitta rätt
läge för att scanna av QR-koden. Detta tyder på att testpersonerna anser att användbarheten är
bättre i den mån att det är lättare att läsa av gästens uppgifter men samtidigt är användbarheten
sämre i den mån att det är svårt att hitta rätt läge för att scanna av QR-koden. Detta tyder på att
användbarheten kan förbättras genom att utveckla QR-läsaren så att det blir lättare att avläsa
koderna.
Att det gick att läsa av personnumret och namnet från ID-kortet under tiden som QR-koden
scannades var något som uppfattades som positivt och tidsbesparande enligt en av testpersonerna.
Det som en annan testperson ansåg kunde vara ett problem är om mobilen laddar ur på batteri eller
på annat sätt slutar fungera men att en enkel lösning då skulle kunna vara att den ”vanliga”
metoden kan användas för identifiering. Alla testpersonerna skrev i formuläret att de tyckte
surfplattan var för stor och för klumpig för att fungera optimalt. En testperson föreslog att man
skulle kunna använda en smartphone eller en mindre surfplatta som t.ex. iPad mini istället.
Frågeformuläret visade på att alla testpersoner uppfattade det som mycket enkelt att läsa
informationen på surfplattan och se om en person fanns i databasen eller inte. Testpersonerna ansåg
att det var lättare och smidigare att se information om personen på surfplattan än att behöva leta
upp rätt information på Linnéstudenterna. En av de avslutande frågorna på formuläret var om
testpersonerna hellre hade använt sig av QR-koden eller den “vanliga” metoden om alternativet
med QR-läsning skulle vara ett alternativ på krogarna. Alla testpersonerna tyckte att det fungerade
smidigare med QR-kod och hade hellre använt sig av detta alternativet. En testperson sa under
användartestningen att
“Det går kanske inte snabbare med QR-koden men det är mycket smidigare att bara ha med
sig mobil och ID-kort och därmed slippa ha med sig både ID-kort, Linnéstudenterna och
nationskort”
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I formuläret framgick det även att testpersonerna hade viljat ha nationskortet inlagt i QR-koden
(nationskort är något som behövs för att få tillträde till studentpuben Sivans i Växjö). Alla
testpersonerna sa att de alltid har med sig telefonen när de går ut och att det därför är ett bra
alternativ att endast behöva ha med sig telefon och ID-kort.
Användartestet gjordes i två omgångar med fyra personer i varje grupp. Tabell 8 – 23 visar hur
lång tid det tog för varje person som agerade dörrvakt att identifiera hela kön som bestod av de
resterande tre personerna i den testgruppen.
Testperson 1:

Tabell 8. ID-kort + Linnéstudenterkort

Gäst

Tid

Tabell 9. ID-kort + QR-läsare

Gäst

Tid

Gäst 1:

6,8 sekunder

Gäst 1:

20,4 sekunder

Gäst 2:

6,9 sekunder

Gäst 2:

12,5 sekunder

Gäst 3:

9,3 sekunder

Gäst 3:

23,9 sekunder

Testperson 2:
Tabell 10. ID-kort + Linnéstudenterkort

Gäst

Tid

Tabell 11. ID-kort + QR-läsare

Gäst

Tid

Gäst 1:

11,4 sekunder

Gäst 1:

14,8 sekunder

Gäst 2:

11,3 sekunder

Gäst 2:

14,4 sekunder

Gäst 3:

10,7 sekunder

Gäst 3:

15,4 sekunder

Testperson 3:

Tabell 12. ID-kort + Linnéstudenterkort

Gäst

Tid

Tabell 13. ID-kort + QR-läsare

Gäst

Tid

Gäst 1:

7,2 sekunder

Gäst 1:

12,3 sekunder

Gäst 2:

11,4 sekunder

Gäst 2:

14,2 sekunder

Gäst 3:

10,6 sekunder

Gäst 3:

17,2 sekunder

Testperson 4:

Tabell 14. ID-kort + Linnéstudenterkort

Gäst

Tid

Tabell 15. ID-kort + QR-läsare

Gäst

Tid

Gäst 1:

5,7 sekunder

Gäst 1:

11,4 sekunder

Gäst 2:

8,2 sekunder

Gäst 2:

13,7 sekunder

Gäst 3:

6,3 sekunder

Gäst 3:

10,5 sekunder
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Testperson 5:
Tabell 16. ID-kort + Linnéstudenterkort

Gäst

Tid

Tabell 17. ID-kort + QR-läsare

Gäst

Tid

Gäst 1:

4,4 sekunder

Gäst 1:

6 sekunder

Gäst 2:

10,4 sekunder

Gäst 2:

12,3 sekunder

Gäst 3:

8,9 sekunder

Gäst 3:

10,8 sekunder

Testperson 6:
Tabell 18. ID-kort + Linnéstudenterkort

Gäst

Tid

Tabell 19. ID-kort + QR-läsare

Gäst

Tid

Gäst 1:

5,9 sekunder

Gäst 1:

10,9 sekunder

Gäst 2:

11,1 sekunder

Gäst 2:

10,4 sekunder

Gäst 3:

10,7 sekunder

Gäst 3:

11,2 sekunder

Testperson 7:
Tabell 20. ID-kort + Linnéstudenterkort

Gäst

Tid

Tabell 21. ID-kort + QR-läsare

Gäst

Tid

Gäst 1:

7,4 sekunder

Gäst 1:

9,7 sekunder

Gäst 2:

6,5 sekunder

Gäst 2:

10,7 sekunder

Gäst 3:

8,9 sekunder

Gäst 3:

10,4 sekunder

Testperson 8:
Tabell 22. ID-kort + Linnéstudenterkort

Gäst

Tid

Tabell 23. ID-kort + QR-läsare

Gäst

Tid

Gäst 1:

5,9 sekunder

Gäst 1:

12,4 sekunder

Gäst 2:

8,8 sekunder

Gäst 2:

10,9 sekunder

Gäst 3:

9,1 sekunder

Gäst 3:

11,7 sekunder

Som tabell 8-23 visar, och som ses tydligare i tabell 7, så tog det i genomsnitt 8,5 sekunder att avläsa
Linnéstudenterna och ID-kort. Det tog 12,8 sekunder att avläsa med QR-läsaren och ID-kort. Detta
visar på att det tar ca 4 sekunder längre tid att släppa in en person med QR-läsaren än vad det gör
med vanliga metoden. Detta visar på att användbarheten sänks något. Men i de båda metoderna ser
man att det kan skilja sig flera sekunder på varje identifieringstillfälle. I testet berodde detta bl.a. på
svårigheter att läsa in QR-koden, korten var blandade på olika vis, dörrvakten pratade med gästen
o.s.v. Så i de båda metoderna finns det identifieringar som går snabbare än andra och vissa som tar
längre tid beroende på olika form av fördröjning. Den snabbaste tiden med den vanliga metoden
gjorde testperson 4 som läste av som snabbast på 4,4 sekunder. Den snabbaste tiden med QRläsaren var även det testperson 4 som avläste som snabbast med tiden 6 sekunder.
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5.3 Problem i användbarheten
De problem som hittades i användbarheten var bl.a. problem med att hitta rätt läge för att avläsa
QR-koden, användbarheten försvårades på en stor surfplatta och det tar längre tid att identifiera
med QR-läsaren än vad det gör med den vanliga metoden.
Det största problemet som noterades handlade om storleken på surfplattan. Alla testpersoner
svarade i frågeformuläret att det hade varit lättare att identifiera med en mindre surfplatta eller en
smartphone. Detta visar på att användbarheten blir sämre med QR-läsaren eftersom dörrvakten
måste hantera en surfplatta som kan uppfattas som ”klumpig”. Utöver detta observerades det även
under användartesten att testpersonerna trodde att QR-koden behövde ta upp hela utrymmet av
videorutan men detta är inte fallet utan QR-koden kan avläsas på ett längre avstånd.
Användbarheten skulle därmed kunna förbättras på dessa fronter genom att använda en mindre
surfplatta eller en smartphone och även klargöra i applikationen att QR-koden inte behöver ta upp
hela utrymmet av videorutan i applikationen.
Förfalskning av QR-koder eller stöld av mobiltelefon och ID-kort är ett annat problem som togs upp
i användartesten. Schneider (2006) tar upp att just mobiltelefoner och ID-kort är utsatta objekt som
lätt kan utsättas för stöld och användas av fel person. Men problemet med att det kan användas av
fel person elimineras något eftersom att QR-koden i mobilapplikationen inte är giltig utan ID-kort
eftersom informationen i QR-koden jämförs med ID-kortet. Anledningen till att jag har valt att
använda två identifieringsfaktorer från samma kategori (någonting man har) är att det är enkelt då
de flesta alltid har med sig både körkort/ID-kort och mobiltelefon. Det är även ett av de enklaste
alternativen i ett kösystem till en studentpub då det skulle ta lång tid om varje gäst skulle ha t.ex. en
unik PIN-kod då detta är någonting som kan glömmas bort och måste skrivas om flera gånger innan
rätt PIN-kod trycks in. När det kommer till QR-koderna är det värt att ha i åtanke att QR-koder
kan kopieras väldigt lätt och är lätta att förfalska. Men eftersom QR-kodens innehåll jämförs mot en
databas som innehåller alla personer som är medlem i Linnéstudenterna så är det inte ”bara” att
göra en QR-kod som innehåller namn och personnummer eftersom uppgifterna måste innehålla ett
unikt ID och alla uppgifter måste finnas med i databasen och dessutom överensstämma med IDkortet.
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6 Diskussion och slutsats
Detta stycke diskuterar kring resultaten som denna kandidatuppsats har kommit fram till och
sammanfattar dessa. I avsnittet besvaras även frågeställningen:
Hur påverkas funktionaliteten och användbarheten när man lägger till en faktor för att öka
säkerhetsaspekten i en applikation som används för personidentifiering?
Hypotesen som formulerades är:
Om en till faktor läggs till för att öka pålitligheten i identifieringsprocessen så kommer
säkerheten öka men samtidigt kommer det ta lite längre tid att identifiera en person. Men
detta kommer vägas upp genom att användbarheten kommer öka från gästens perspektiv och
det blir mer lättanvänt i förhållande till det fysiska kortet.
Syftet med denna studie var att undersöka hur funktionaliteten och användbarheten i en applikation
påverkas när det läggs till en faktor för att öka säkerheten. Detta gjordes genom att utgå från en
befintlig app skapad av Linnéstudenterna. Den appen har i uppgift att bevisa att en användare är
medlem i Linnéstudenterna genom att visa upp ett digitalt medlemskort. Baserat på
Linnéstudenternas applikation skapades en prototyp som istället för en bild av ett medlemskort
använder sig av en QR-kod för att identifiera personer. Prototypen testades via användartester och
resultaten har analyserats både utifrån en dörrvakts och en gästs perspektiv.

6.1 Besvarande av frågeställning
När det läggs till en faktor för att öka säkerheten i en identifieringsapplikation som den som togs
fram i denna uppsats så medför det att användbarheten dras ner något. Detta visas genom att det
går långsammare att identifiera med QR-läsaren (4,4 sekunder längre/person) eftersom att
informationen måste jämföras med en databas istället för att endast jämföras med det mänskliga
ögat. Men tidsskillnaden beror delvis även på att testpersonerna är ovana vid att scanna QR-koder.
Samtidigt så ökar användbarheten ur dörrvaktens perspektiv eftersom att dörrvakten får direkt
feedback på skärmen om en gäst finns med i databasen eller ej. Utifrån gästens perspektiv så visar
resultaten på att användbarheten ökar då alla testpersonerna svarade i frågeformuläret att det var
lättare att ha QR-koden direkt i mobiltelefonen, eftersom att mobilen var något alla testpersoner
alltid hade med sig, och därmed slippa komma ihåg att ha med sig flera olika kort. När det gäller
funktionaliteten så ökar denna aspekt eftersom det läggs till funktionalitet för att scanna av en QRkod och jämföra denna med en databas. Testpersonerna hade inga svårigheter med att förstå
funktionaliteten utan applikationen hade de funktionaliteter som testpersonerna förväntade sig.

6.2 Diskussion av resultat i förhållande till frågeställningen
I användartesten tog jag tid på hur lång tid det tog för varje dörrvakt att identifiera en gäst.
Resultaten från användartestet visar på att det tar i genomsnitt 4 sekunder längre tid (se tabell 7) att
identifiera med hjälp av min QR-läsare än vad det gör med den vanliga metoden. Detta visar på att
användbarheten dras ner något eftersom det kommer ta lite längre tid att identifiera personer. Om
det tar 4 sekunder längre att identifiera varje person leder det till att om det är 30 personer i kö så
kommer det totalt ta 2 minuter längre än vad det hade gjort med den vanliga metoden (se diagram
3). Under användartestet frågade jag testpersonerna om hur de kände inför att det kommer ta 2
minuter längre tid att identifiera 30 personer. De svarade då att de inte tyckte det gjorde någonting
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eftersom det inte handlade om en stor tidsfördröjning. Enligt testpersonerna är det en rimlig och
överkomlig tidsskillnad eftersom identifieringssystemet blir pålitligare och säkrare och därmed blir
det mindre risk för att personer som inte har tillträde får komma in eftersom att QR-koden jämförs
med en databas. Dessutom så kommer dörrvakterna över tid bli allt mer bekväma med att använda
QR-koder och kommer få in teknik över hur QR-läsaren ska hanteras för att identifiera så effektivt
som möjligt och minimera tidsskillnaden.
Diagram 3. Visar hur många minuter längre det tar med QR-läsaren än vanliga metoden

Användbarhet är något som Rubin & Chisnell (2008) tar upp och de skriver att användbarheten kan
mätas i hur testpersonerna upplever applikationen och om de blir frustrerade vid användning. Om
användaren blir frustrerad är användbarheten låg. I formuläret frågade jag testpersonerna hur de
upplevde applikationen både utifrån en gästs och en dörrvakts perspektiv. Alla testpersonerna
svarade att de upplevde QR-läsaren som smidigast utifrån en gästs perspektiv med motiveringar
som att ”man slipper ju ha med sig tre olika kort” och ”mobilen har man ändå alltid med sig så det
blir smidigare så”. Även utifrån dörrvaktens perspektiv så svarade 7 av 8 att det var smidigast med
QR-läsaren. Personen som svarade annat sa att den upplevde att båda metoderna var lika smidiga.
Den testpersonen som tidigare har varit dörrvakt på en av studentpubarna i Växjö kom med
motiveringen att ”det är smidigt att kunna scanna QR-koden från vilken vinkel som helst och få
fram personens uppgifter på skärmen istället för att få de fysiska korten i olika ordning och manuellt
avläsa om korten överrensstämmer”.
Att använda användarens egen mobiltelefon upplevdes som något positivt av testpersonerna. Även
Aloul et al. (2009)använder sig av mobiltelefoner i sin lösning och tar upp att det är en fördel även
för företaget eftersom de inte behöver investera i dyra programvaror utan kan använda sig direkt av
användarnas mobiltelefoner. Det enda som företagen (studentpubarna) i detta fallet behöver
investera i är en smartphone eller surfplatta som kan användas av dörrvakterna. Ashford (2010) tar
även upp att QR-koder är billiga och enkla att implementera. Detta medför i sin tur att det blir
billigt även för Linnéstudenterna att implementera QR-koder i sin applikation. Så för
Linnéstudenterna krävs det att de uppdaterar sin applikation och implementerar QR-koder och
sparar information om gästerna (d.v.s. medlemmarna i Linnéstudenterna) i en databas som
dörrvakterna sedan kan komma åt via QR-läsaren.
Problem som upptäcktes i användartesten berodde i första hand på surfplattans storlek som hade en
stor negativ inverkan på applikationens användbarhet. Problem i användbarheten beskrivs mer
ingående i avsnitt 5.3 Problem i användbarheten, men sammanfattningsvis så var det största
problemet just surfplattans storlek och det hade varit intressant att göra om användartesten och
använda en smartphone för avläsning istället och se hur detta påverkar användbarhetsaspekten.
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6.3 Egna reflektioner
Under användartesten reflekterade jag över att några testpersoner upplevde problem med att scanna
av QR-koden. Detta visade sig även i frågeformuläret där några testpersoner skrev att det var just
detta som de ansåg som var det krångligaste med QR-läsaren. Det bör hållas i åtanke att eftersom
QR-läsning inte är en av de metoder som vanligtvis används på Linnéuniversitetet för identifiering
så är därmed testpersonerna ovana vid att scanna QR-koder. Detta kunde observeras då
majoriteten av testpersonerna trodde att man var tvungen att hålla QR-koden så nära kameran att
endast QR-koden syntes i videorutan (d.v.s QR-koden tog upp hela videorutan). Kameran kan dock
uppfatta QR-koden även om den är en bit ifrån kameran och då blir det även lättare att scanna
koden. Edman & Wernberger (2007) tar upp att QR-koder kan avläsas i 360 grader. Detta
underlättar för dörrvakterna eftersom det spelar ingen roll vilket håll QR-koden är på utan den kan
ändå avläsas från alla håll. Men ett fysiskt kort krävs i de flesta fall att det är på rätt håll för att det
ska kunna gå att avläsa texten på det. Jag tror att dörrvakterna kommer få bättre förståelse för hur
QR-koder fungerar och hur de kan avläsas efterhand och därmed känna sig bekväma med QRkoder vilket i sin tur för med sig att problemet med avläsningen gradvis kommer avta. En annan
förbättring är att det blir enklare för dörrvakterna att läsa av gästens uppgifter på en upplyst skärm
än på ett fysiskt kort när det är mörkt ute. I applikationen är dessutom gästens personuppgifter i
större text än på det fysiska kortet. Det ökar därmed användbarheten för de dörrvakter som ser
dåligt eftersom att texten är större och om dörrvakten fortfarande ser dåligt kan denne enkelt zooma
in texten på skärmen och därmed få större text.
Jag anser även att det blev svårare för testpersonerna att scanna QR-koden med en stor surfplatta så
som Google Nexus 10 faktiskt är. Även testpersonerna skrev i frågeformuläret att de hade föredragit
att använt en smartphone eller en mindre surfplatta istället. Därför anser jag att i en framtida
version bör testet genomföras en gång till på en mindre surfplatta eller på en smartphone för att se
om detta har en inverkan på genomsnittstiden för genomförd identifiering. Som man kan se i tabell
2 syns ett mönster där mobiltelefon är en vanlig metod inom multi factor authentication. Aloul et al.
(2009) beskriver även att mobiltelefon är något de flesta människor har med sig större delen av
dygnet vilket även gör det till en smidig metod att använda för identifiering av personer.

6.4 Vidare forskning
Aloul et al. (2009) tar upp att algoritmerna för ett OTP är utarbetade på ett sätt som är svårt för
obehöriga användare att lista ut. Koderna ska vara så slumpmässiga att det inte går att förutse eller
återanvända lösenordet. Detta skulle kunna implementeras i en framtida version för att göra
applikationen lite säkrare. Det skulle t.ex. kunna vara att i databasen genereras ett nytt OTP varje
dag för varje användare så att QR-koden uppdateras varje gång gästen använder applikationen så
att OTP:et i QR-koden måste överensstämma med OTP:et i databasen.
För att få mer och utförligare resultat bör prototypen testas ”ute i fält” d.v.s. testa QR-läsaren på en
vanlig utekväll med riktiga gäster och dörrvakter för att se hur prototypen fungerar i verkligheten.
Det skulle även vara en bra idé att uppdatera applikationen så att man även kan lägga in gästlistan i
applikationen och använda samma system för de som är gäster (de som är medlem i
Linnéstudenterna kan köpa engångs-gästkort till sina kompisar så att de ska kunna komma in på
studentpubarna). Även testpersonerna kom med förslag på funktionaliteter som kan läggas till i
applikationen. En testperson kom med förslaget att implementera så att man ser hur många
personer som är inne på studentpuben och därmed se hur många till som dörrvakten kan släppa in.
Detta system kräver även funktionalitet som gör att applikationen registrerar varje person som går ut
från studentpuben. Ett annat förslag på funktionalitet som visade sig under enkäten under
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användartestet var att alla testpersoner gärna skulle vilja att man även har nationskortet inlagt i
systemet (för att komma in på Sivans i Växjö måste gästen utöver att vara medlem i
Linnéstudenterna även vara medlem i en studentnation).
Resultaten som denna kandidatuppsats har visat upp tyder på att det finns en relativt enkel lösning
för att öka säkerheten i ett enkelt identifieringssystem och samtidigt inte påverka användbarheten
eller funktionaliteten avsevärt. På en lokal nivå kan detta innebära att Linnéstudenterna kan ta del
av den framtagna prototypen och se hur den fungerar och utveckla den vidare och på så sätt skapa
ett system som de kan använda sig av vid Linnéuniversitetet och dess studentpubar. Mitt långsiktiga
mål är att kunna presentera ett färdigt system för Linnéstudenterna och därmed Linnéuniversitetets
studentpubar Sivans och Slottsstallarna. Men applikationen skulle fungera lika bra på vilket uteställe
som helst eftersom att det enda som behöver ändras är så att databasen stämmer överens med det
kundregistret/användarregistret som man vill använda.
Om man ser till en större bild kan detta öppna upp dörrar även för exempelvis matbutiker som t.ex.
Willys som använder sig av fysiska kort som kunderna får dra i en terminal för att på så sätt kunna
självscanna sina varor och få tillgång till en scanner. Även detta fysiska kort skulle kunna ersättas
med en QR-kod som användaren har i sin mobiltelefon. Willys skulle kunna sätta upp en
avläsningscentral där besökaren enkelt tar fram sin mobilskärm med QR-koden, sätter den framför
avläsningscentralens kamera och på så sätt får tillgång till en scanner och kan börja självscanna.
Det finns många möjliga användningsområden för en prototyp som den som har tagits fram i denna
kandidatuppsats. Allt eftersom fler människor använder smartphones och fysiska kort blir mer och
mer omoderna kan man tänka sig att framtiden kommer resultera i en allt mer digital plånbok helt
utan fysiska kort.
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Bilagor
Bilaga A Applikationen
Bilagorna nedan visar de olika sidorna som QR-läsaren innehåller. Det var denna prototyp som
användartesten genomfördes på.

Bilaga A.1 Inloggningssidan
Visar inloggningssidan för QR-läsaren där vakten får ange användarnamn och lösenord

Bilaga A.2 Startsida
Visar startsidan för QR-läsaren
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Bilaga A.3 Startsida med dropdown-meny
Visar startsidan för QR-läsaren med dropdown-menyn öppen

Bilaga A.4 Scannings-sidan
Visar hur det ser ut när man scannar en QR-kod
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Bilaga A.5 Person hittad
Visar hur det ser ut när en gäst hittas i databasen

Bilaga A.6 Person hittas ej
Visar hur det ser ut när en gäst inte hittas i databasen
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Bilaga B Frågeformulär
Denna bilaga visar det frågeformulär som testpersonerna fick svara på efter de hade genomfört
användartestet. Formuläret tar bl.a. upp vilken metod de uppfattade som snabbast både utifrån en
gästs och dörrvakts perspektiv.
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