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Kapitel 1 Inledning
1.1 Bakgrund
Att föra journal inom vården är ett stort och ett centralt behov. Redan i början av 1990-talet på 

börjandes införandet av e-journalerna inom Sverige. Detta har gått bra inom vissa områden, men 

inom vissa  avdelningar  i  vården  har  e-journalerna  skapat  mer  jobb  än  vad  som krävdes  med 

pappersjournalerna.  Det  finns  många  som beskriver  sådana problem som har  uppstått  och  vi 

kommer att beskriva två exempel från en dansk undersökning (Bradram, 2005). Han beskriver hur 

en normal rond till alla patienter på en avdelning fungerar. Denna rond hanteras av ett rondteam, 

bestående  generellt  av  en  läkare  och  en  till  två  sjuksköterskor.  På  ronden  utförs  tre  stycken 

uppgifter  för  varje  patient.  Den  första  uppgiften  inkluderar  att  söka  igenom  den  medicinska 

dokumentationen om patienten, kontrollera om nya tester har kommit in och diskutera om den 

generella behandlingen fungerar för patienten. Denna uppgift är huvudsakligen för att ta reda på 

vad  som  är  nästa  steg  för  patientens  behandling.  Den  anda  uppgiften  involverar  att  besöka 

patienten i dennes rum för att diskutera behandlingen med patienten. Den tredje uppgiften är att 

stänga  ärendet  för  dagen  och  skapa  relevanta  medicinrecept,  beställa  blodanalyser  och 

röntgenbilder, med mera.

Före införandet av e-journalerna utfördes dessa tre uppgifter i snabb följd. Den första uppgiften 

kunde  utföras i  korridoren,  den andra inne hos  patienten och den tredje  hos patienten eller  i  

korridoren. Detta gjorde att rondteamet kunde arbeta av en patient i taget.  Med införandet av e-

journalerna var huvudtanken att  det  skulle bli  effektivare och mer förenklat  (Tebold & Istvan, 

2003). När bytet av pappers journaler till e-journaler hade genomförts var vårdpersonalen tvungen 

att i uppgift 1 och 3 vara vid en terminal för att mata in data som behövdes för e-journalerna. För  

att undvika att springa fram och tillbaka mellan patienten och terminal, var de tvungna att kolla  

upp alla  journaler  och ta  anteckningar  och komma ihåg mycket  för  var och en patient  för  att  

avklara uppgift 1.  Därefter måste de gå ut till alla patienter och utföra uppgift 2 och på nytt ta  

anteckningar för att vid ett senare tillfälle mata in data om alla patienterna samtidigt. När uppgift 2 

är  avklarad  kan  de  gå  till  en  terminal  för  att  utföra  uppgift  3  mata  in  eventuell  ny  data  i  

journalerna. En av de anställda vid detta sjukhus uttalade sig på detta viset: ”Before we got the EPR 

(Electronic Patient Record), I would have finished the task I was doing before I left the patient's  

room. Now I have to remember a lot in order to enter it into the system later.” (Bradram 2005, p.  

360)
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Ett annat exempel är  när en sjuksköterska ska dela  ut  medicin och behöver behörighet för att 

kunna utföra den åtgärden, då måste hon tillkalla en läkare för att de ska logga in med sitt konto i  

systemet och sedan lägga till rätt läkemedel för den patienten. Tidigare kunde läkaren bara öppna 

journalen och skriva in vilket läkemedel som patienten behövde och sätta sin signatur där och 

därefter var den åtgärden utförd. Dessa exempel kommer ifrån den danska sjukvården, men vi har 

låtit en läkare inom den svenska sjukvården läsa denna artikel, och han menar att den stämmer bra 

med hur den svenska sjukvården ser ut idag.

Det  finns  stor  potential  med  de  elektroniska  journalerna  men  det  återstår  en  del 

användbarhetsproblem med dem i nuläget. Detta är fallet även när det gäller inloggningsrutinerna 

för att ta sig in till de rätta databaserna. De kan ha många och långa lösenord för att ta sig in i  

systemen som dessutom byts med olika mellanrum och alla har olika krav för hur ett lösenord ska  

se  ut.  Detta  kan  bero  på  när  systemet  implementerats,  äldre  system  kan  eventuellt  inte  vara 

uppdaterade till nuvarande standarder och kan därför inte ha lika höga säkerhetsfunktioner. Idag 

är det ett väldigt högt säkerhetsfokus för att skydda den information som finns i en journal, dels för  

att den har hand om personuppgifter som man inte vill ska hamna i orätta händer men också för  

att mängden dataintrång har ökat dramatiskt de senare åren. Det har visar en studie som utfördes i  

Storbritannien av United Kindom department of trade and industry´s information security, där de 

hade urval av offentliga system som de undersökte mellan åren 1998-2004, data intrången hade 

där ökat från 32% 1998, 44% 2000, 72% 2002 till 94% 2004 (Cranor & Garfinkel, 2005). Samma 

departement har också gjort en undersökning i 2008 som visar med hjälp av en bild visar hur 

situationen  med olaga  intrång till  deras system ser  ut  för  olika stora  förtag  i  United Kindom. 

(http://www.pwc.co.uk/pdf/BERR_2008_Executive_summary.pdf).
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I en svensk undersökning ”Vård-IT-kartan 2010” genomförd av UsersAward, bekräftas det att det 

finns stora problem med IT systemen inom vården även i Sverige. Undersökningen visar att dagens 

IT-system stjäl mellan 17 och 56 minuter per dag från vårdens olika personalkategorier. Omräknat  

till pengar handlar det om minst 5 miljarder kronor i bortslösad tid.  Vårdförbundets ordförande 

uttalar sig om situationen: "I praktiken slösar vi i dag bort enormt mycket tid som borde ägnas åt  

patienten"

1.2 Frågeställning
Redan i inledning kan vi se tendenser att e-journaler och de andra vårdsystemen inte är utformade 

med användbarhet i åtanke. Vad kan göras för att underlätta situationen? Hur kan den faktiska  

säkerheten höjas utan att  sänka användbarheten från en acceptabel  nivå? Var  ligger acceptans 

nivån för både användbarheten och säkerheten hos vårdpersonalen? 

1.3 Syfte
Som  vi  skrev  i  bakgrunden,  tyder  det  på  att  det  råder  dålig användbarhet  i  samband  med 

inloggningsrutinerna  på  sjukhusets  olika system  för  bl.a.  hantering  av  patientjournaler.  Vi  vill 

därför undersöka detta, dels hur tanken är att inloggningsrutinerna är tänkta att de ska fungera 

men också hur personalen uppfattar att det fungerar. Det som vi önskar att undersöka är alltså hur 

inloggningsrutiner  rent  generellt  kan  förbättras  för  att  skapa  ett säkrare  och  mer  användbart 

system. Genom att ge förslag på hur man skulle kunna förbättra inloggningsrutinerna skulle detta 

kunna ge personalen mindre frustration i sitt administrativa arbete och kunna ge möjlighet att ta 

bort  en  hel  del  krångliga  rutiner.  På  så  vis behöver  inte  personalen  hitta  egna  genvägar  som 

kopplar  förbi säkerheten,  vilket  är  ett  allvarligt  problem  med  tanke  på  hur  känslig data  som 

hanteras  i  dessa  system.  Genom  att  vi  försöker  hitta  bättre  vägar  på  hur  vi  kan  utveckla  en 

bättre  inloggningsmiljö  åt  vårdpersonalen  och  samtidigt  förbättra säkerheten  vid  hantering  av 

patientjournaler. Vi kommer att försöka rikta uppmärksamhet åt hur illa det ser ut idag med både 

säkerhet och användbarhet. Något måste göras för att personalen ska kunna ägna mindre tid till 

administration och mer till patienterna. Vilket indirekt också skulle spara pengar för landstingen 

på sikt, genom att mer jobb ska kunna bli gjort på samma mängd resurser.
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1.4 Avgränsningar
I kapitel 2 ”Teori” tar vi upp tidigare studier inom vad vi anser är relevanta områden. Vi nämner  

undersökningar som styrker våra frågeställningar. Dessvärre har vi inte hittat lika mycket stöd av  

tidigare forskning inom den svenska vården. Vi har valt att bortse från detta, eftersom vårt mål inte  

är  att  påvisa  våra  frågeställningar  specifikt  för  den  svenska  vården  utan  att  undersöka 

loginproblemen i sin helhet.

När vi utför vår studie av inloggningsrutiner inom vården måste vi göra en del begränsningar, 

eller avgränsningar. Vi kommer enbart att studera NUS (Norrlands Universitetssjukhus) och deras 

vårdsystem. Vi ska vidare begränsa oss till bara vårdsystemen det vill säga att vi inte ska undersöka  

hur till exempel inloggningen fungerar till faktura eller e-post system.

1.5 Disposition
För att ge en förståelse i  hur uppsatsen är upplagd kommer vi ge en kort beskrivning av varje  

kapitel. 

Kapitel 2 – Teori

Här presenteras tidigare forskning som vi anser är relevant för vårt arbete. 

Kapitel 3 – Metod 

Här beskriver vi de val vi har gjort, metodval så väl som etiska val.

Kapitel 4 – Analys 

Vi beskriver den data vi har tagit fram under vårt arbete.

Kapitel 5 – Diskussion 

Kapitlet inleds med en övergripande diskussion med utgångspunkt i det empiriska materialet.

Kapitel 6 – Slutsatts

Vi  sammanfattar  vårt  empiriska resultat  med stöd  av  teorin,  samt att  vi  ger  förslag  på  vidare 

forskning. Frågor eller undersökningar vi har tvingats lämna obesvarade på grund av tidsbrist.
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Kapitel 2 Teori
2.1 Tidigare Studier
Tidigare forskning har bland annat presenterat teorin att det är systemets egen säkerhet som i 

vissa  fall  skadar  sig  själv.  När  det  skapas  regler  och  protokoll  för  hur  säkerhetskraven  ska 

genomdrivas, kan det bli påfrestande för användarna. Detta leder i  sin tur till  att användarna 

hittar genvägar. De hittar en eller flera metoder att kringgå säkerhetens protokoll och regler, där 

av försvinner säkerheten på grund av säkerheten själv.

“…Unless  you  stand over  them with  a  loaded gun,  users  will  disable,  evade  or  avoid  any 

security system that provides to be too much burdensome or bothersome” (Cranor & Garfinkel, 

2005, p. 32)

Det måste finnas en balans mellan användbarhet och säkerhet för att uppnå den optimala 

nivån för ett säkerhetssystem. Exempelvis, många säkerhetsmekanismer tyder på att lösenorden 

ska vara långa, de ska innehålla både germaner och versaler även siffror eller symboler, de ska 

bytas med jämna mellanrum och de nya lösenorden får inte vara desamma som ett antal äldre 

lösenord.  Att  minnas  många,  långa  lösenord  och  krångliga  kan  resultera  till  att  användaren 

skriver ner sina lösenord. I en studie av Anne och Martinas (1999) poängterade en respondent; 

”… because I was forced into changing it every month I had to write it down” (p.42). Detta skapar 

ett direkt säkerhetsbrott i och med risken att det nedskrivna lösenordet kan upptäckas av någon 

annan, exempelvis en obehörig användare. De påpekar också att det är systemets design som är 

skapad för att göra systemet säkrare är i många fall orsaken till användarnas beteende. Det är 

vanligtvis  ett  naturligt  samband  mellan  användbarheten  och  säkerheten  (Bradram,  Kjær  & 

pedersen, 2003). Det blir då tydligt att, om säkerhetskraven sänks då ökas användbarheten och 

därmed  den  praktiska  säkerheten.  Användarautentisering  tenderar  därför  att  antingen  vara 

väldigt säkra men mindre användarvänliga eller användarvänliga men mindre säkra. Balansen 

blir nyckelordet för detta begrepp, att hitta den jämvikt som möjliggör den optimala nivån för 

säkerheten utan att användbarheten sänks till den nivån som skapar besvär för användarna. 

“… causing users to write down passwords which of course, compromises password security 

levels” (Anne & Martinas, 1999, p. 42)

 “It is interesting to note here that the users, again, perceive their behaviour to be caused by a  

mechanism designed to increase security.” (Anne & Martinas, 1999, p. 42)

Studier  (Bradram,  2005,  Bradram et.  al,  2003),  visar  att  arbetet  inom sjukvården  ofta  är 

mycket löst  planerat  och bygger på en  ad hoc planering.  Ad hoc,  är  ett  latinskt  uttryck som 

betyder till detta. När något är ad hoc menas de att det är gjort för detta ändamål. Det vill säga, 

att arbetsflödet bestäms efter situationen till hands. Arbetet måste därför vara flexibelt för att  

kunna hantera de nödfall som kan uppstå under arbetets gång, som ett exempel, att en allvarligt  

skadad patient kommer in på akuten. Det måste alltid finnas beredskap för dessa nödsituationer, 

att kunna släppa allt och finnas till hands. Det blir fort ett problem att konstant logga in. Det är  

inte ovanligt att en sjuksköterska behöver logga in 30 gånger på en dag (Bradram et. al, 2003). 

I  dessa  studier  försöker  de  även  att  presentera  andra  metoder  för  att  hantera 

användarautentiseringen, de presenterar bland annat användandet av tokens, t.ex. smarta kort. 
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2.1.1 Användarvänlighet
Learnability: Hur lätt är det för en användare att utföra grundläggande uppgifter första gången 

de stöter på designen? 

Efficiency: När användare har lärt sig designen, hur snabbt kan de utföra uppgifterna? 

Memorability: När användarna återvänder till designen efter en periods uppehåll, hur lätt kan de 

återuppta arbetet?

Errors: Hur många fel gör användaren, hur allvarliga är dessa fel, och hur lätt de kan återhämta 

sig från dessa fel?

Satisfaction: Hur trevligt är det att använda designen? 

Dessa fem kvalité komponenter är även kända som Jakob Nielsen laws of learnability. 

Användarvänlighet är ett attribut som bedömer hur enkelt ett användargränssnitt är att använda. 

På webben är användarvänlighet en nödvändighet för överlevnad. Om en webbplatts är svår att  

använda  eller  om  hemsidan  inte  tydligt  visar  vad  organisationen har  att  erbjuda  så  slutar 

användare  att  besöka  sidan.  För  ett  intranät  är  användbarhet  en  fråga  om  de  anställdas 

produktivitet. Tid användare förlorar på ett dåligt intranät eller tid som spenderas för att fundera 

över svåra instruktioner är pengar som kastas i sjön. 

I  en bok av Steve Kruge  (Don’t make me think),  beskriver han hur användare sällan läser 

webbsidor, utan användare skummar igenom dem. Användare är oftast stressade över något, de 

vill komma åt en viss information och de vill komma åt den så snabbt som möjligt. En användare 

vet också att de inte behöver läsa all information. En användare tenderar att endast fokusera på  

ord och fraser som stämmer överens med det vi gör för tillfället, våra personliga intressen och ord 

som utlöser extra uppmärksamhet, exempelvis gratis, rea och sex. 

 
Bilden visar ett exempel på vad en kund uppmärksammar på en hemsida

2.1.2 Säkerhet
Säkerhet i allmän betydelse resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten 

för att olyckor eller andra oönskade händelser skall inträffa (nationalencyklopedin, 2010).

Genom historien har människan haft ägodelar eller meddelanden som har varit  i behov av 

skydd, till en början handlade det om att gömma dessa så väl att ingen kunde hitta dem. Men med 

tiden  så  blev  det  mer  relevant  att  ha  sina  ägodelar  säkert  inlåsta  eller  deras  meddelanden 

krypterade  så  ingen  obehörig  skulle  kunna  läsa  dem.  Det  finns  en  berättelse  om  hur  en 

ambassadör vid tiden före Kristus födelse som kom på ett bra sätt att skicka dolda meddelanden 
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till sitt hemland. Han lät tatuera in ett meddelande på en av hans slavars huvud, sedan väntade 

ha på att håret skulle växa tillbaka, sedan skickade han denna slav tillbaka till hemlandet. På så 

vis  kunde  de  skicka  hemliga  meddelanden  som  ingen  annan  kunde  upptäcka  (Simon  Singh 

Kodboken, 1999). Med denna korta historia utdrag vill vi påpeka att säkerhet inte är något ny 

uppfinning, utan det har troligtvis alltid funnits någon form av säkerhet för att skydda det som 

har varit värdefullt. 

2.2 Smarta kort
Ett smart kort är ett vanligt kort som har ett chip antingen inuti sig eller som ligger på ytan. Dessa 

kort ansluts till en läsare via direkt kontakt eller via trådlösa radiovågor. De smarta korten har en 

unik förmåga att lagra stora mängder data eller utföra egna funktioner direkt på kortet där de till  

exempel kan ha kryptering eller ömsesidig autentisering och kan där med kommunicera på ett 

intelligent vis med kortläsaren. Detta är för att kortet har sin egen processor i chipet. 

Processorn fungerar  som en liten dator,  med en in- och utdataport,  eget  operativsystem och 

hårddisk. De två vanligaste typerna av smarta kort, är kontaktberoende kort och trådlösa kort. 

Ett kontaktberoende kort måste stoppas in i en kortläsare så den får direkt kontakt med chipet. 

Överföring av kommandon, data och kortstatus överförs genom tre fysiska kontaktpunkter på 

chipet.

Den andra typen av kort är trådlösa kort, det behöver bara vara i närheten av en kortläsare. Både 

kortläsaren och kortet har en antenn, med vilka de kommunicerar över radiovågor. Korten får sin  

energi  för  att  driva  sig  genom denna  elektromagnetiska  signal.  Räckvidden för  radiovågorna 

beräknas vara mellan ca 4 – 7,5 cm. Dessa kort har sin främsta användnings område för till  

exempel ingång till  byggnader  eller  betalning som kräver väldigt  snabb kontakt med läsaren. 
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Bilden visar hur ett smart kort ser ut



 
Bilden visar hur ett trådlöst smart kort ser ut och  
är uppbyggt

De  vanligaste  säkerhetsapplikationerna  som  använder  sig  av  smarta  kort  idag  är 

anställningsidentifikation,  elektroniska  pass  och  körkort.  Inom  sjukvården  är  dessa 

användningsområden  vanliga:  läkaridentifikation,  patientkort  och  portabla  journalkort.  Inom 

telekommunikation är det vanligt att man använder SIM kort vilket är ett smart kort, men också 

korten man använder i telefonkiosker är smarta kort (Smart Card Alliance).
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2.3 Single-sign-on

Single-sign-on (SSO) är en metod för att skapa åtkomst till 

flera relaterade men separata system. Med SSO behöver 

en användare bara logga in en gång för att få tillgång till 

alla  de  system  som  är  anpassade  för  tjänsten.  SSO 

använder  sig  av  autentiseringsservrar  som  andra 

applikationer  och system utnyttjar  för  autentisering och 

kombinerar  detta  med  metoder  för  att  säkerställa  att 

användare inte behöver ange sin identitet mer än en gång, 

givet att sessionen är aktiv. 

SSO är väldigt användarvänligt, som vi tar upp i kapitel 

2.1.1  ”Användarvänlighet”,  om  riskerna  minskas  och 

påfrestningarna  minskas  kan  användaren  och 

organisationen sparar tid och tålamod. Det sparas tid, tid 

som kan läggas på riktigt arbete. Dessutom behöver användare ringa färre samtal till den tekniska 

supporten om login problem vilket i sin tur sparar ännu mer pengar åt organisationen. SSO höjer 

även säkerheten av genom att minimera de genvägar en användare tar, dessutom minskar risken 

av  phishing. Phishing är  en metod för att lura användare att  skriva in deras detaljer,  så som 

inloggnings-  eller  kreditkortsuppgifter  i  falska  prompter.  Eftersom  SSO  endast  kräver  en 

inloggning  blir  det  genast  svårare  att  drabbas  av  en  phishing attack.  En  användare  tränas 

nämligen att inte skriva in sina detaljer överallt när det dyker upp ett meddelande som uppmanar 

dem till det.

2.4 Virtuell PC
Det finns idag ett beta system som är under utveckling av Västernorrlands landsting som de kallar 

för Virtuell PC. I den virtuella PC ändras inget av de nuvarande systemen, utan de finns kvar som 

de ser ut nu.

Illustrationen visar hur det ser ut idag med  
alla vårdsystemen.

Tanken med den virtuella PC är att den ska omsluta alla vårdsystem och skapa ett sorts virtuellt  

skrivbord, där man loggar in med ett nytt lösenord och användaridentifikation. 
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Bilden  visar  hur  single-sign-on  
fungerar



 
Illustrationen  visar  hur  man  kan  få  alla  
system  att  vara  igång  på  ett  virtuellt  
skrivbord

I  detta  system  ska  en  användare  kunna  stänga  ner  sitt  skrivbord  men  ha  sessionerna  på 

vårdsystem kvar och sedan kunna öppna skrivbordet igen senare på dagen med sessionerna kvar. 

Det går även att öppna skrivbordet på en annan dator terminal än de först öppnade den på. 

12



Kapitel 3 Metod
3.1 Metodval
De val vi ställdes för var vilken typ av ansats respektive vilken undersökningsmetod som vi borde 

använda oss av för att få ett bra resultat. Valen var då mellan en induktiv, eller deduktiv ansats.  

En induktiv ansats syftar på att skapa en förståelse för ett fenomen genom att studera det i en 

verklig  situation,  det  vill  säga empiri  till  teori.  En deduktiv ansats  är  då motsatsen,  teori  till  

empiri. Den handlar om att bevisa och testa hypoteser genom undersökningar. Den kvalitativa 

metoden bygger  på att  genom en nära  relation  till  det  som studerar,  skapa en förståelse  för 

aktuella företeelser. I en kvantitativ metod tar forskaren en roll som åskådare för att skapa ett  

objektivt  klimat  kring  studieobjektet.  Statistiska  moment  är  en  väsentlig  del  för  en 

kvantitativundersökning.  Det  krävs  också  att  forskaren  har  goda  kunskaper  inom 

forskningsområdet för att relevanta hypoteser ska kunna tas fram och beprövas. Eftersom våra 

frågeställningar handlar om att vi vill förstå hur användarna tycker att deras inloggningsrutiner 

fungerar, om det tycker att de är bra som de är eller vill ha en ändring. Därför blir det ypperligt  

med en  induktiv  ansats.  Vi  har  också  valt  en  kvalitativ  metod  eftersom vi  endast  kan  få  en 

förståelse till  problemet genom en nära relation till  studieobjektet.  Dessutom har vi  inte  den 

förkunskap som krävs för varken en deduktiv ansats eller en kvantitativ undersökningsmetod. 

Med en kvalitativ undersökningsmetod får vi den flexibilitet och öppna sätter vi behöver för att  

hantera vår frågeställning. 

3.2 Litteraturstudier
I vår litteraturstudie har vi letat efter relaterad forskning, med fokus på användarvänlighet och 

säkerhet, även lösenord och inloggningsrutiner. 

3.3 Intervjuer
I  vår  kvalitativa  studie  är  informella  och  öppna  intervjuer  ett  lämpligt  sätt  att  samla  in 

information från respondenter. Det skapar en flexibel miljö där respondenten får möjlighet att ge 

sin subjektiva uppfattning. Intervjuerna ger oss då en möjlighet att ta del av respondenternas 

personliga föreställningar och erfarenheter. Vi ville då undersöka hur situationen såg ut genom 

att dels intervjua systemansvariga på Norrlands Universitet Sjukhus (NUS), samt personalen på 

olika avdelningar. Vi vill undersöka detta problem för att inloggningsrutiner är något som utgör 

ett problem inom många branscher, inte bara inom vården. Det är därför intressant att undersöka 

hur det ser ut inom en organisation som dras med stora problem med detta. Men det vore också  

intressant om vi kunde bidra med att få fram relevanta resultat som kan visa att det existerar 

problem inom vården, samt att kunna ge relevanta förslag på lösning.

3.3.1 Etik 
Vi vill nämna att av etiska skäl kommer vi inte att presentera namn eller liknande som kan hjälpa 

att identifiera personer som deltagit i vårt arbete.  Vi kommer att ha titlar på personer för att 

underlätta för er som läsare, så att ni kan förstå vilken roll de personer vi beskriver om besitter. 
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3.3.2 Genomförande
Eftersom vi inte har skrivit på uppdrag av någon så hade vi vissa problem med hur vi skulle gå till  

väga när vi började vår forskning. Vi beslutade oss för att gå till NUS och presentera oss och  

förklara vad vi ville göra. Efter att ha frågat oss omkring så kom vi till en överläkare som var 

mycket positiv till vår undersökning och hjälpte oss med relaterad information.

Han beskrev för oss hur systembilden ser ut idag, det vill säga vilka system som används vid 

NUS och vilka system som personalen på sjukhuset aktivt använder. Det som vi fick veta var att i  

nuläget används ungefär 15 olika vårdsystem. Det största av dem är SYSteam-Cross. Det är ett  

journalsystem som infördes i början av 1990-talet, när de gick över från pappersjournaler till e-

journaler. I Systeam-Cross kan man även få en överblick över de flesta av de andra vårdsystemen, 

vilket gör att det fungerar lite som en tidig SSO lösning. Det är dock bara en överblick användaren 

får från detta system, vill användaren ha mer funktioner än så då måste han eller hon, logga in i  

det berörda systemet för att få full tillgång, förutsatt är användaren har den behörigheter som 

krävs. Skaparna av SYSteam-Cross, SYSteam, beskriver sitt system som ett kraftfullt, flexibelt och 

utvecklingsbart informationssystem för sjukhusvård och primärvård. Det totala systemet består 

av många delar som fungerar självständigt eller tillsammans i ett sammanhållet system. Systeam-

Cross är ett journalsystem som klarar både slutenvård och primärvård, som uppfyller kraven som 

ställs på en patientjournal för samtliga patienter i ett landsting oavsett vårdform. Systemet kan 

vara kombineras med vårdplanering, vårddokumentation, läkemedelshantering medicinsk service 

och uppföljning (www.systeam.se). Överläkaren informerade att det finns planer på att med tiden 

försöka införa smarta kort inom NUS.

När det blev dags för intervjufasen inom vår forskning fick vi kontaktuppgifter  till  ett  par  

systemansvariga på olika avdelningar (Lokal System Ansvarig, LSA). Dessa skickade i sin tur ut  

förfrågningar  till  personalen  vid  respektive  avdelning.  Det  var  viktigt  för  oss  att  få  frivilliga 

respondenter som var positiva till vår undersökning, detta är för att få den avslappnade och nära  

miljön vi behövde för att kunna få våra respondenter att berätta deras verkliga åsikter och tankar 

och inte vad de tror att vi ”intervjuare” vill höra. 

Som vi nämnt i kapitel 3.3.1 ”Etik”, så inför varje intervju var vi noggranna med att be om 

tillåtelse om vi fick spela in intervjun. Vi var också noga med att påpeka att det endast var för vår 

egen  skull,  för  att  enklare  kunna  sammanställa  vår  undersökning.  Med  hjälp  av  våra  LSA 

kontakter, styrde vi upp möten tillsammans med våra respondenter genom att boka en tid som 

passade bra för dem. Vi mötte sedan dem vid deras avdelningar för att åter igen underlätta att  

skapa den öppna och avslappnade miljön vi var ute efter. Vi valde också att ha få, men öppna 

frågor  för  att  ge  våra  respondenter  en diskussionsmöjlighet  för  en närmre  tolkning av  deras 

åsikter. 

3.3.3 Urval
Som  vi  berörde  i  tidigare  stycka  har  vi  inte  haft  något  riktigt urval  i  den  termen  av  ett 

slumpmässigt urval eller snöbollsurval. Vi vill åter igen poängtera att vi bad våra kontaktpersoner 

vid  olika  avdelningar  skickade  ut  förfrågningar  till  personalen.  Det  var  viktigt  för  oss  att 

respondenterna var positiv till vår undersökning. Vi nämnde dock för våra kontaktpersoner att vi 

ville ha ett brett urval för att kunna jämföra olika roller. 

14

http://www.systeam.se/


3.3.4 Mätbara variabler 
I samband med våra intervjuer har vi fått ett par mätbara variabler, med dessa variabler vill vi 

stödja våra åsikter och uppfattningar av vår empiriska data. För att sammanställa dessa variabler 

har vi tagit hjälp av en professor inom Multivariatanalys och gjort en Principalkomponentanalys 

(PCA). Vi går in närmre på detta i kapitel 4 ”Analys”. 
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Kapitel 4 Analys

När vi utförde våra intervjuer på sjukhuset valde vi att göra dem på ett litet urval men som täckte 

upp stora delar av personalen som arbetar på sjukhuset och som har tillgång till vårdsystemen. Vi  

valde att  inte fokusera på vare sig e-post eller fakturering systemen som vi har nämnt i  våra  

avgränsningar. De svar som vi specifikt fick utav våra intervjuer presenterar vi i bilaga1, figur1. Vi  

kommer i det här kapitlet att presentera den övergripande data våra intervjuer visar oss.

De frågor som vi ställde personalen på sjukhus var enbart inriktade på att få veta vad de anser 

om inloggningsrutinerna. Som vi nämnde i kapitel 3.3.3 ”Urval”, ville vi ha frivilliga respondenter 

med en positiv inriktning för vårt arbete. Utav dessa bad vi våra LSA kontakter att ge oss ett brett  

spektrum av respondenter. Genom att vi då hade detta breda spektrum på våra respondenter 

kunde  vi  få  veta  var  den  generella  riktningen  går  hos  personalen  för  deras  åsikt  om 

inloggningsrutinerna. Vi valde att ställa dessa frågor:

1. Hur många olika system har ni tillgång till?

2. Hur många gånger behöver ni logga in i vårdsystemen under en dag?

3. Hur många gånger per system?

4. Hur många system behöver ni generellt arbeta med under en dag?

5. Hur krångliga tycker ni att vårdsystemen är att logga in till på en skala mellan 1 till 10?

Där 1 är lätta och 10 är mycket krångliga.

6. Hur många lösenord anser ni att det borde vara för att logga in i vårdsystemen?

7. Hur lång tid tycker ni att det tar innan ni är inne i era vårdsystem?

8. Har ni något hjälpmedel för att minnas era lösenord?

Utav dessa frågor fick vi svar som visade på att de respondenterna som inte hade tillgång till så  

väldigt många system tyckte att det var så besvärligt med inloggningsrutinerna. 

De som då istället hade tillgång till fler system upplevde att de var mer besvärligt. Gemensamt för 

båda dessa två typer av användargrupper var att alla använde ett och samma lösenord till alla  

system för att underlätta sin vardag. 2 av 6 skrev också ner sitt lösenord på papper. Vilket ger 

indikationer på att alla ändå tycker att inloggningsrutinerna är ganska krångliga på ett generellt  

plan annars skulle inte behovet finnas att skriva ner lösenorden. Figur 1 på bilaga 1 visar tydligt  

hur alla  som gav låga värden på fråga 5 tillhör de yrkesgrupper med mindre behörighet.  Ett 

exempel över hur en av våra respondenter, en sjuksköterska, har svarat: ”Det är inte så svårt, men 

det är jobbigt med så många system”.  

I senare delen av vårat uppsatsarbete beslöt vi oss att utföra en statistisk undersökning av de 

kvalitativa intervjuer vi hade med sjukhuspersonalen. Vi använde de frågor som kunde användas 

och de frågor som kunde konverteras till ett mät värde i en statistisk undersökning. 

Som  vi  nämner  i  kapitel  3.3.4  ”Mätbara  variabler”,  tog  vi  hjälp  av  en  professor  inom 

multivariatanalys som hjälpte oss hur vi skulle utföra en Principalkomponentanalys(PCA). Med 

en sådan analys kan man se ett samband mellan de sex yrkeskategorierna och frågorna i enkäten. 

Fråga tre har tagits bort eftersom det var för lite svar. Fråga 8 har gjorts om till tre nya kvalitativa  

variabler: 8a, - skriver ner lösenordet; 8b, - använder samma lösenord hela tiden; 8c. – använder 

inga  hjälpmedel.  Den rådata  som vi  fick  ut  av  våra  intervjuer  har  satts  in  i  en  Excelfil  och  

analyserats i PCA med programmet Simca P 11.5 (Umetrics, Umeå). Vi får då ut ett antal figurer 
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som är figur 2, 3 och 4 som finns i bilaga 1. I figur 2 har vi en matematisk modell som förklarar  

83% av variationen i materialet (83% kan förklaras i följande statistiska material, vilket är ett bra  

värde). Modellen kan dock inte användas för prediktering. 

Sambandet mellan yrkeskategorierna kan man se i en så kallad score plot, figur 3.  Denna score  

plot beskriver sambanden mellan raderna i figur1. Resultatet från denna score plot visar då att 

undersköterska  1  och  2  svarar  nästan  likadant  som  sjuksköterska  och  receptionist  medan 

avdelningschef och läkarsekreterare avviker i  enkätsvaren. För att sedan kunna se sambandet  

mellan svaren i undersökningen så kan man ta fram relationer mellan alla frågorna i en ”loading 

plot”, Figur 4. Genom att lägga figur 3 över figur 4 får man kunskap om vilka yrkeskategorier som  

associeras till vissa frågor.  När vi säger associeras till menar vi att man fått höga värden på dessa 

frågor från en yrkeskategori. Det resultat som vi då får ut är att vi kan relatera fråga 8b och fråga 

2 till undersköterska 1 och 2, sjuksköterska och receptionist. Fråga 8c, Fråga 1, 4 och 5 associeras  

till avdelningschef. Även Fråga 2 associeras till avdelningschef. Fråga 8a och fråga 7 associeras till  

läkarsekreterare.
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Kapitel 5 Diskussion 
5.1 Säkerhetsfokus
Säkerhetsfokus är något som ligger nära när man talar om IT inom vården. Säkerhetsfokusen 

måste vara hög inom vården på grund av att personuppgifter ligger sparade i dessa system, vilket 

är något som inte ska hamna i orätta händer. Det finns lagar som är med och styr hur ett system  

som hanterar personuppgifter ska utformas, denna lag kallas personuppgiftslagen(PUL) och är en 

av de större lagarna. Det huvudsakliga syftet med PUL är att skydda den personliga integriteten 

vid behandling av personuppgifter som helt eller delvis automatiserad. En personuppgift är något 

som kan direkt eller indirekt hänvisa till en individ. 

En annan av de större lagarna är patientdatalagen, som innebär att den som är vårdtagare kan 

begränsa vem som får läsa dennes journal,  i  vanliga fall  är  det  patienten och de som vårdar 

patienten som får ta del av journalen, men om vårdtagaren önskar att någon anhörig också ska 

kunna ta del av denna journal då måste patienten meddela om detta. Denna lag innebär också att  

du som patient ha rätt att spärra din journal, så att den inte kan letas upp i  ett rikstäckande 

journalsystem som Nationell Patient Översikt (NPÖ). Denna spärr kan dock hävas ifall vårdtagare 

är i livsfara, men kommer att åter spärras när faran är över. Det blir också vårdtagaren ansvar att  

meddela den klinik de är på om de är allergisk mot något eller liknande.

Eftersom det ligger många fler lagar och restriktioner på hur ett system ska ha för att kunna 

användas inom vården än vad vi hittills har tagit upp, ger det dock ändå en uppfattning om hur 

viktigt det är med säkerhet i ett sådant system.

Som ett exempel kan nämnas att landstinget har lagt upp ett regelverk för hur lösenordskraven 

ska vara utformade för bästa säkerhet. Dessa är mycket stränga på hur användarnas lösenord ska  

se ut för att skydda mot intrång.  Här följer några exempel: Lösenordet ska vara minst sju tecken 

långt, men får gärna vara längre. De får inte använda något ord som finns i någon ordlista varken 

svensk eller utländskt eller någon teckenformation på tangentbordet, så som qwerty vilket är den 

översta raden på ett standardtangentbord. Lösenordet ska också innehålla både bokstäver och 

siffror. En användare kan vid en nödsituation få lämna ut sina inloggningsuppgifter till en annan 

användare,  men  så  fort  nödsituationen  är  över  måste  användaren  genast  byta  sina 

inloggningsuppgifter (VL regelverk 2008, s121). 

5.2 Vården idag
I dag ser det ut som så att varje vårdavdelning har en standardinloggning för att logga in på själva  

datorn.  När  en  användare  sedan  ska  logga  in  på  ett  av  vårdsystemen  har  de  en  personlig 

användaridentifikation  och  ett  lösenord  som  identifierar  vem  användaren  är.  De  flesta  

användarna  delar  inte  med  sig  utav  sina  inloggningsuppgifter  av  personliga  säkerhetsskäl. 

Eftersom,  om någon patient  blir  felbehandlad,  exempelvis  gett  en  medicin  som patienten  är 

allergisk  mot,  och  eftersom  de  användaridentifikationerna  är  personliga  så  riktas  de  första 

misstankarna mot den som äger användaridentifikationen.

5.3 Användarna
När vi pratar om användare till dessa system är det givet att de flesta som använder systemet är 

vårdanställda, men det är också fler än så. Den andra användargruppen som finns är bland annat 

avdelningscheferna och läkarsekreterarna som man kanske inte tänker på omgående när man 
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pratar om vårdsystemen. I de intervjuer vi har utfört har vi, som nämnt i metoden, försökt att  

inkludera så  många områden inom vården som möjligt  för  att  få ett  brett  spektrum på våra  

respondenter. Med intervjustudie har vi få veta respondenternas syn på hur inloggningsrutinerna 

är och hur de fungerar för dem. De resultat vi fick av denna studie varierade beroende på vilken 

roll respondenten har inom vården. Olika roller avgör nämligen vilket eller vilka system som de 

har tillgång till. 

Detta ledde att respondenternas uppfattning av varierade allt från krångligt till inte krångligt 

alls. Exempelvis, om en undersköterska har tillgång till 5 system då upplever de generellt inte att 

de är  så besvärligt  eller krångligt,  medan en avdelningschef, som har tillgång till  15 eller fler  

system upplever att inloggningsrutinerna är mycket besvärliga och att något måste omgående 

göras för att  förbättra situationen. En av de viktigare detaljerna som vi också fick ut av våra  

intervjuer var att alla önskade att det fanns en sorts gemensam login, det vill säga att de ville ha 

helst bara ett användarnamn och lösenord. Detta skulle kunna tänkas vara någon form av single-

sign-on och ticket  lösning.  Det kom också  uppkom önskemål  om att  sessionerna skulle  vara 

längre innan de blev automatiskt utloggade. Detta var något som kom upp under vissa intervjuer 

där användarna hade tillgång till fler än 10 vårdsystem där de ofta jobbade i mer en ett system 

samtidigt,  och när de skulle återgå till  ett  tidigare använt system hade de blivit  utloggade på 

grund av inaktivitet. Detta kunde leda till att vissa användare fick logga in upp till 80 gånger på  

en dag, vilket är lite väl onödigt och besvärligt. Här är det dock svårare att hitta en bra balans på 

hur länge man vågar låta ett system gå utan aktivitet innan det ska bli en automatisk utloggning.  

Ett  möjligt  alternativ  skulle  kunna  vara  att  det  bevakades  huruvida  dator  användes 

överhuvudtaget inom ett tidsspann på till exempel 15 min. Är det ingen aktivitet innanför denna 

tidsrymd så loggas man ut ur datorn men system sessionerna är kvar. Problematiken med detta är 

dock  att  detta  bara  fungerar  för  de  användare  som har  en  egen dator,  det  vill  säga  inte  för 

vårdpersonalen ute på avdelningarna.  Ett  möjligt  alternativ i  denna situation är  att  de skulle 

använde sig utav den Virtuella PC som vi tar upp i kapitel 2.4 ”Virtuell PC”. Om systemet fungerar 

som det är tänkt skulle detta vara en ypperlig lösning att få ner den administrationstid som idag  

används  enbart  för  inloggning  som  måste  ske  på  grund  av  inaktivitet.   Det  som  dock  då 

fortfarande kvarstår är att få ner antalet lösenord, men med denna lösning kommer det att läggas 

till ännu ett i mängden. En fördel med att införa denna typ av system är också att användarna inte 

behöver ha någon större utbildning för att  lära  sig den nya inloggningen,  för det  blir  enbart  

inloggningen till det virtuella skrivbordet som blir ny för dem annars kommer allt att se precis  

likadant ut som tidigare. Det som de dock måste läggas extra fokus på är att ha en hög säkerhet  

för inloggning till denna Virtuella PC, eftersom då får man en direkt tillgång till alla vårdsystem 

om de har lämnats öppna. De har funderingar på att koppla ihop den Virtuella PC med inloggning 

med  smarta  kort,  vilket  skulle  höja  säkerheten  märkbart  jämfört  med  använda  en  standard 

inloggning som finns på de flesta system idag.

5.4 Arbetsmiljö
Det som man ofta  glömmer när  man tänker  på arbetsmiljön inom vården är  att  de flesta  av  

användarna jobbar på ett nomadiskt liknande sätt. Det vi menar med nomadiskt är att läkare kan 

till exempel röra sig från en avdelning till en annan, eller att en sköterska kanske måste gå till en  

annan av delning på grund av att alla datorterminaler redan är upptagna och måste därför hitta 

någon annan. De har inte personliga datorer som de alltid utför sina administrativa uppgifter, 

utan de kan flytta från en terminal till en annan beroende på vilken de är närmast eller som är 
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ledig. Det finns alltså inga personliga datorer som är vanligt på ett kontor där en användare har  

sin arbetsyta och dator.  I dag konstrueras nästan alla system med tanke på att man ska ha sin  

egen  arbetsplats,  och  inte  efter  att  användaren  ska  vara  ute  på  språng.  Även  om 

inloggningsrutiner har utvecklats under årens lopp, så har det ur användbarhets synpunkt inte 

ändrats sedan 1960-talet (Bardram, 2005, s358).  Det skulle kanske kunna vara bra om de kunde 

ha någon PDA eller Tablet-PC med sig där de kan föra anteckningar när de ute på sin rond, som 

de sedan kan docka med de terminaler som de sedan ska föra in de anteckningarna direkt in till  

systemerarna. På så vis skulle det kunna besparas mycket tid och tankekraft för att minnas allt  

som händer på en rond, eller slippa att behöva göra dubbel notationer, dels på papper sedan för  

att loggas in i systemen. Detta är något som utförs på vissa orter i landet, där har de dock oftast 

inte en PDA utan en laptop som är med på en rond. I Badrams undersökningar inom den danska 

vården gör de försök med att ha en PDA eller en Tablet-PC vid patienternas sängar. Vid dessa  

terminaler  kunde  de direkt  mata  in  den senaste  uppdateringen i  patientens journal.  Dock så 

verkar detta vara en något dyrare metod, än att de har bara vissa PDA eller Tablet-PC som följer 

med när rondteamet gör sin rond.

5.5 Användarvänlighet
Som vi berättade i metod avsnittet så är användarvänlighet något som ofta glöms bort, när man 

konstruerar  system  som  behöver  hög  säkerhet.  Detta  fenomen  är  inte  något  som  enbart  är 

lokaliserat inom vården utan det är något som finns i  alla branscher som har någon form av  

inloggning  till  deras  system.  För  att  man  ska  få  något  som är  hållbart  mellan  säkerhet  och 

användarvänlighet måste man hitta en balansgång mellan säkerhet och användarvänlighet vilket 

är nyckeln för att man ska få ett hållbart system där användaren följer säkerhetsföreskrifterna 

(Secure usability).  Då bör  man alltså eftersträva att få  någon form av säkeranvändbarhet in i  

systemen, där man efterstävar att försöka få så hög säkerhet som möjligt, men som också är så  

användarvänlig som möjligt. Annars kommer användbarheten att lida, vi har försökt ge er en bild 

av hur vi menar i illustration 1 och 2.

Illustration 1:

Illustrationen  visar  hur  användbarhet  
hämmas när säkerheten stiger
Innan vi börjar med vår förklaring vill vi poängtera att dessa illustrationer bygger på våra egna 

teorier och uppfattningar om den naturliga relationen mellan användbarhet och säkerhet. Vi har 

inte någon statistisk data som dessa figurer grundas på utan det är rena illustrationer på hur vi 

uppfattar situationen.. Det vi utgår ifrån är våra intervjuer och andra studier inom området som 
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ger en bild över hur situationen ser ut. 

I denna illustration 1 kan vi se att när säkerheten är låg så är användarvänligheten stor, när 

säkerheten  successivt  ökar  då  sjunker  också  användbarheten  successivt.  Det  utvecklarna  bör 

sträva efter är  att hitta den punkt där säkerhetens och användbarhetens linjer  korsas. Denna 

punkt har vi kommit att kalla för säkeranvändbarhet. När man uppnår säkeranvändbarhet får  

systemägarna ett mycket säkrare system, för om alla följer säkerhetsföreskrifterna och tycker att  

de är acceptabla, blir det mycket svårare att göra intrång i ett system. Anledningen till detta är att 

ett av det vanligaste sättet någon lyckas göra ett olagligt intrång till ett system är genom att få tag 

på en användares användaridentifikation och lösenord (Secure usability, s14).

Risken som blir om man inte lägger en extra tanke på användbarheten inom ett system utan 

lägger till fler och fler säkerhetsmekanismer då blir sannolikheten stor att användarna tar till  

egna metoder för att underlätta sin vardag. Om vi nu kastar ett öga på illustration 2 kan vi se att  

både användbarheten och säkerhet börjar sina linjer som det gör i illustration 1.

Illustration 2: 

 
Illustrationen  ovan  visar  hur  det  bör  
eftersträvas att säkerhet och användbarhet  
ligger på en ungefär lika nivå.

När säkerhetsrutinerna blir för besvärande för användarna hittar de löningar för att underlätta 

sin vardag, detta kan innebära att till exempel att användaren skriver ner sina lösenord. Vilket då 

direkt  underminerar  stora  delar  av  säkerheten  som  utvecklarna  har  lagt  dit  för  att  skydda 

systemet. Säkerheten sjunker då medan användbarheten av systemet planar ut. Det är viktigt att 

poängtera att det här är hur den faktiska verkligheten oftast ser ut idag. Systemförvaltarna kan ha 

många vackra tankar om hur hög säkerhet det är i deras system, men är det allt för krångligt och 

invecklat med deras inloggningsrutiner då kommer användarna att hitta egna vägar.
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Kapitel 6 Slutsats

6.1 Användbarhet och Säkerhet
I denna uppsats har vi försökt att beskriva hur viktigt det är med att försöka göra systemen mer 

användarvänliga än de är idag. Bortser man från detta blir konsekvenserna nästan obestridligt att 

säkerheten försämras. Genom att användarna alltid försöker hitta den enklaste vägen för att klara 

sin vardag kan de helt enkelt kringgå de säkerhetsmekanismer som är där för att skydda systemet, 

om det känns onödigt krångligt för dem. Detta är något som vi ser och uppmärksammar igen och 

igen i uppsatsen, både från våra egna undersökningar men framförallt från den tidigare forskning 

som finns inom vården. I bakgrunden av vår uppsats hämtade vi fram ett exempel från en bok 

som  heter  Security  and  Usability  av  Cranor  &  Garfinkel,  2005  där  de  berättar  om  en 

undersökning som gjordes i Storbritannien för att undersöka hur mycket dataintrång det var mot 

offentliga system. Undersökningen utfördes mellan åren 1998 till 2004. De fick då reda på att  

intrången hade ökat från 32% 1998 till 94% 2004. Eftersom dataintrången berodde oftast på att  

användarna skrivit ner sina lösenord, då kan vi dra slutsatserna att det har troligtvis blivit på 

detta viset för att säkerhetsmekanismerna varit för krångliga. Vi kan dra dessa slutsatser utifrån 

vad vi har kommit fram till  i  vår uppsats,  att fokuserar man bara på säkerhet och inget eller 

nästan inget på användarvänligheten då faller de säkerhetsmekanismer som är där för att skydda 

systemet.

6.2 Single-sign-on
Med  hjälp  av  SSO  är  det  möjligt  att  få  åtkomst  till  flera  system  med  en  inloggning.  Detta 

underlättar för användaren när de endast behöver komma ihåg ett användar-ID och ett lösenord. 

Detta är  en ypperlig lösning inom organisationer där en användare måste interagera med ett 

flertal system dagligen. Som vi har visar i vår undersökning, från våra intervjuer samt tidigare 

forskning, kan en användare behöva logga in olika system allt från 10 till 80 gånger per dag på  

grund  av  sessionsinaktivitet  eller  terminalbyte.   Detta  är  ännu  ett  bra  exempel  på  hur 

inloggningsrutinerna skulle kunna förbättras. Det skulle även kunna tänkas att kombinera SSO 

med smarta kort för att  komma närmare en lättare och säkrare inloggning.

6.3 Virtuell PC
Vi  har  i  vårt  uppsatsarbete  tagit  upp två metoder  som enbart  är  inriktade  för  att  underlätta 

inloggning  dessa  är  singel-sign-on och  smarta  kort.  Den  Virtuella  PC  är  delvis  till  för  att 

underlätta inloggningen med den är mer inriktad för att vårdpersonalen ska kunna spara sina 

sessioner, i de vårdsystem som de använder när de loggar ut från den Virtuella PC:n om de dyker 

upp något som de måste genast ta tag i så som en nödsituation. När de sedan ska fortsätta med  

sitt  administrativa  arbete  kan  de  logga  in  på  den  Virtuella  PC  och  fortsätta  där  de  senast 

avslutade, detta ska vara oberoende på vilken dator de använder så länge den datorterminal de 

använder är kopplad till  sjukhusnätet. På så vis spara de mycket tid som skulle ha gått åt till 

administration genom att slippa logga in på datorn och sedan öppna upp alla de systemen som de 

behöver för att utföra sitt arbete.
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6.4 Säkeranvändbarhet
I kapitel 5.5 ”Användarvänlighet”, presenterade vi våra teorier om vad man bör tänka på för att få  

väl  strukturerade system vid inloggningsrutinerna när  man tittar  på  aspekterna  säkerhet  och 

användbarhet. Vi kom då fram till utifrån våra egna undersökningar och forskar material att man 

måste hitta den punkt där säkerheten och användbarheten möts för att kunna skapa så säkra  

system som möjligt. Det kan annars bli att det skapas hög säkerhet som ingen följer, och därav 

dålig säkerhet. Försöker man däremot göra ett system med medel hög säkerhet som användarna 

följer och accepterar då har man hittat den balansgång som vi försöker förmedla i vår uppsats. Vi  

har döpt denna punkt där säkerhet och användbarhet möts till säkeranvändbarhet.

6.5 Avslut
Slutligen vill  vi  påminna om att  det  mål  som vi  hade med vår  uppsats  var att  ge  förslag  på 

förbättring inom inloggningsrutiner för vården och vi menar att vi har uppnått detta. Vi kan inte  

ge definitiva svar  för hur man ska göra för att  lösa problemen men vi kan och har visat hur  

huvudspåren går för att i närmare framtid kunna göra fler studier för att skapa metoder för hur 

man bäst ska kunna uppnå system som både har hög användbarhet och säkerhet.  I  kapitel 4 

”Analys” presenterar vi mätbar data som stödjer våra frågeställningar. Det finns ett samband med 

användarvänlighet och säkerhet. Dålig användarvänlighet leder till dålig säkerhet. 
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Bilaga 1

Figur 1
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Läkarsekreterare 10 10 3 6 6 3 3 1 0 0
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1
5 25  2 5 1 1 0 1 0
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2
5 30  2 6 1 1 0 1 0

Sjuksköterska 5 50   5 1 1 0 1 0

Receptionist 12 12 1 12 6 1 0,5 0 1 0

Avdelningschef 15 55  8 9 1 1 0 0 1

Figur 2
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