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Begreppsdefinition 

• Address-restricted 

Address-restricted är en struktur av NAT som innebär att kommunikationen över ett 

nätverk endast kan gå genom en viss IP-adress, oavsett port-nummer.  

• API 

API betyder applikationsprogrammeringsgränssnitt och är en specifikation av hur 

olika applikationsprogram kan kommunicera och använda sig av en specifik 

programvara. 

• Enheter 

Hårdvaran som användaren brukar för att delta i en webbkommunikation. 

• Frames 

Ramar är ett vanligt verktyg inom nätverk. De innehåller nödvändiga adresseringar 

och protokoll (en uppsättning regler som enheten använder för att kommunicera). 

Ramen överförs med en bit (minsta data-enheten tillgänglig) i taget och innehåller 

rubrikfältet och släpfältet, vilket krävs för att ”rama in” data. 

• Full Cone 

Full cone är en struktur av NAT som alltid håller porten för inkommande anslutningar 

öppen. Detta är den minst hindrande strukturen av NAT. 

• Host 

En dator som är ansluten till ett nätverk som kan erbjuda information, tjänster och 

applikationer till användarna som är anslutna till samma nätverk. 

• Huvudman 

En person som är delaktig i ansvarandet för en patients vård. Vården av en patient 

involverar ofta flera olika huvudmän som kan vara anställda exempelvis landsting 

eller kommun. 

• JavaScript 

Ett scriptspråk för webbsidor. 

• JSON-kod 

JavaScript Object Notation, ett datautbytesformat som innehåller en ordnad samling 

stringar som har ett värde kopplat till sig. 

• Klient  

I denna uppsats refererar Vi en klient till en dator i ett nätverk. 
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• Modul 

En modul är en separat enhet av mjukvara eller hårdvara. En modul karaktäriseras av 

att den är portabel, vilket innebär att den kan implementeras och användas i många 

olika IT-system. 

• NAT 

Network Address Translation är en teknik som gör det möjligt att ansluta flera datorer 

i ett nätverk med en eller flera IP-adresser, funktionen är inbyggd i brandväggen eller 

routern som är ansluten till det lokala nätet. 

• OSI 

Open Systems Interconnection är en konceptuell modell för hur datakommunikationen 

går till i 7 lager. Används främst för beskrivning och kategorisering av 

nätverksprotokoll och tekniker. 

• OTP 

One Time Password, engångslösenord som skickas till användaren via sms, email eller 

token. 

• Plug-in 

Ett program som installeras i ett program. Detta ger ursprungsprogrammet nya 

egenskaper. 

• Port  

En dator har flera portar som den använder för att kommunicera genom. Porten får ett 

16-bitars port-nummer och unikt id för varje IP-adress. 

• Port-restricted 

Port-restricted är en struktur av NAT som innebär att kommunikationen över ett 

nätverk endast kan gå genom en viss port oavsett IP-adress. 

• Privat subnet 

Ett privat subnet är ett nätverk som har tillgång till allmänheten via webben men 

allmänheten har inte tillgång till servrar på ett privat subnet. 

• SIP  

Samordnad Individuell Plan, omfattar arbetet som genomförs vid en vårdplanering för 

en patient som skrivs ut från exempelvis sjukhus. 
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• SVPL 

Samordnad Vårdplanering, även detta är ett arbete som omfattar vårdplanering för en 

patient som skrivs ut från exempelvis sjukhus men håller helt på att ersättas av SIP. 

 

• VoIP 

Voice over IP. Det innebär telefonsamtal över Internet. 

• VPN  

Virtual Private Network är en teknik som möjliggör en säker förbindelse mellan två 

klienter i ett nätverk som inte är säkert. 

• WebRTC  

Web Real-Time Communication, är ett ramverk som tillhandahåller APIer för att 

underlätta en webbaserad realtidskommunikationsmiljö. 

• Web socket 

Web socket är en teknik som möjliggör en tvåvägskommunikationskanal över en TCP-

socket. Tekniken är främst utformad för att implementeras i webbläsare och 

webbservrar. 
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Sammanfattning 

Denna forskning utförs hos Tieto som hanterar IT-systemet Lifecare åt hälso- och sjukvården 

i ett antal regioner och län. Vårt arbete omfattar att utveckla en prototyp av en webbaserad 

realtidskommunikationslösning med en implementerad stark autentisering. Prototypen 

utvecklas för att underlätta arbetet kring en samordnad individuell planering (SIP) genom 

möjligheten att kunna genomföra möten på distans. Eftersom hälso- och sjukvården hanterar 

en stor mängd känslig information är stark autentisering ett krav på lösningen. Ett annat 

viktigt krav på lösningen är att den blir plattformsoberoende. I utvecklingsarbetet användes 

därför WebRTC som utvecklingsteknik då detta ramverk är anpassat till webbaserade 

realtidskommunikationslösningar vilket ger möjlighet till en stark autentisering. Ramverket 

WebRTC gör prototypen plattformsoberoende, då kommunikationen sker direkt över 

webbläsaren utan att något program är installerat. Resultatet av arbetet blev en fungerande 

prototyp av en WebRTC som vi skapat. Prototypen skapades utifrån teorier kring 

autentisering, designprinciper och WebRTC. Även data från de sammanställda intervjuerna 

med anställda inom sjukvården samt fallet vi tilldelats hos Tieto ligger till grund för 

prototypen. 

Nyckelord: WebRTC, Peer-to-Peer, Webbdesign, TCP/IP, Action Design Research 
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Abstract 

This bachelor thesis is carried out at Tieto, which manages the Lifecare IT system used in 

healthcare in a number of counties and regions. Our work involves developing a prototype of 

a web-based real-time communication solution with an implemented strong authentication. 

The prototype is developed to facilitate the work on a coordinated individual plan (SIP) 

through the ability to conduct remote meetings. Because healthcare handles a large amount of 

sensitive information, strong authentication is a requirement for the solution. Another 

important requirement for the solution is that it becomes platform-independent. Therefore, in 

our development work, WebRTC was used as development technology, as this framework is 

adapted to web-based real-time communication solutions, enabling strong authentication. The 

WebRTC framework makes the prototype platform-independent, as communication occurs 

directly over the browser without the need for installed applications. The result of the work 

becomes a working prototype of a WebRTC that we create. The prototype is created based on 

theories about authentication, design principles and WebRTC. Data from the combined 

interviews with healthcare professionals and the case we were assigned at Tieto has also been 

vital for the prototype. 

Keywords: WebRTC, Peer-to-Peer, web design, TCP/IP, Action Design Research 
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1. Inledning 

Detta kapitel beskriver bakgrunden, tidigare forskning, problemdiskussion, syfte samt 

avgränsningar inom det valda forskningsområdet. 

1.1 Bakgrund  

I ett system eller en kommunikationsmiljö inom sjukvården är det viktigt att integriteten av 

användare är skyddad eftersom sjukvården hanterar en stor mängd känslig data i form av 

patienters personuppgifter, patientjournaler samt vårdplaner. En webbaserad 

realtidskommunikationslösning inom denna bransch måste därför kunna skydda integriteteten 

av användarna. Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) är det viktigt att inloggningen till 

system inom denna bransch tillämpar en stark autentisering.  

För att utveckla en webbaserad realtidskommunikationslösning lämpad för sjukvården behövs 

först en förståelse över hur kommunikationen går till över internet. Kommunikationen över 

Internet styrs av olika protokoll. Exempel på dessa protokoll är Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP), Transmission Control Protocol (TCP), Secure Real Time Protocol (SRTP) och 

Internet Protocol (IP). Dessa protokoll ingår i TCP/IP modellen som utförs vid anrop från en 

applikation. I en kommunikation över Internet med TCP/IP modellen appliceras dess 

protokoll i sekvenser på avsändarens data för att skapa en ram som kan överföras från 

avsändande applikation till mottagande. Sekvensen utförs spegelvänt på datan av mottagaren 

när den skickas vidare till den tänkta mottagarapplikationen (Carne, 2004). 

HTTP, SRTP och IP är exempel på protokoll från TCP/IP-modellen som används inom 

ramverket WebRTC för att skapa en webbaserad realtidskommunikation mellan olika klienter 

genom webbläsare med peer-to-peer anslutning. En peer-to-peer anslutning tillåter 

webbläsarna att kommunicera direkt med varandra i realtid utan att behöva gå genom en 

webbserver först (Johnson & Burnett, 2012). Detta ramverk lägger mest fokus på protokoll 

som finns i ”Transport” och ”Network” lagren av TCP/IP modellen vilket beskrivs längre 

fram i uppsatsen.  

Feher, Sidi, Shabtai, och Puzis (2016) testade säkerheten av data som skickas i en WebRTC 

med hjälp av olika typer av attacker och möjliga skador av dessa attacker. Denna forskning 

tydliggör säkerhetsriskerna som bör fokuseras i en WebRTC-applikation. Enligt Feher et al. 

(2016) kan säkerhetshot för WebRTC vara manipulering av JSON kod, införda Javascript, 
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konton som kapas, avlyssning av datatrafiken eller informationsexponering på grund av 

sabotageprogram, exempelvis virus. 

Sjögren (2013) utvecklade en prototyp av en WebRTC till sjukvården för att undersöka hur 

“human interaction” fungerar via webbaserad realtidskommunikation. Sjögren (2013) 

beskriver i sin forskning att användandet av ramverket WebRTC skulle kunna vara möjlig till 

en bransch med känslig information om vidare forskning med fokus på säkerhet utförs.  

 

Till skillnad från den forskning som tidigare utförts kommer detta arbete att fokusera på 

implementation av en stark autentisering för att skydda integriteten av användare i en 

WebRTC-prototyp så den inte strider mot Patientdatalagen (SFS 2008:355). 

1.2 Problemdiskussion 

Ett problem för realtidskommunikation är datasäkerheten. I en Internetmiljö, som webbaserad 

kommunikation utförs i, är riskerna att värdefull och känslig information ska komma i fel 

händer större än någonsin (Oracle, 2016).  

- Ökningen av de anmälda dataintrången är fortsättningen på en trend. Om man ser till de 

senaste fem åren har den här brottstypen ökat med i genomsnitt 35 procent per år, säger 

Anton Färnström, statistiker på BRÅ (BRÅ, 2012). 

 

Citatet visar att antalet dataintrång ökar kraftigt årligen vilket framhäver vikten av en säker 

autentisering. Inom sjukvården, vilken är branschen arbetet kommer utföras inom, har många 

huvudmän redan köpt in videokonferenslösningar för generellt bruk. Eftersom området 

involverar flera huvudmän, som ofta har köpt in olika lösningar, finns det en stor problematik 

med interoperabilitet. Detta är ett generellt problem som påträffas i många branscher då flera 

huvudmän är inblandade. Ofta kräver videokonferenslösningar att mjukvara installeras på 

enheter. Dessa lösningar tillämpar en svag autentisering med endast användarnamn och 

lösenord. Detta är en säkerhetsrisk eftersom en användare ofta använder sig av ett lösenord 

som är enkelt att komma ihåg eller associera med användaren. Användare tenderar till 

återanvända sitt lösenord till flera inloggningssidor. Detta leder till att lösenorden kan gissas 

fram eller knäckas med hjälp av program. En stark autentisering är att föredra, det innebär att 

användaren som loggar in behöver gå igenom två faser av autentisering. Det kan exempelvis 

vara ett fysiskt inloggningskort eller ett engångslösenord som skickas via sms eller email som 

används tillsammans med ett användarnamn och lösenord (Two-factor authentication, 2017). 
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Den övervägande majoriteten av slutanvändarna saknar administratörsrättigheter och är 

därmed hindrade från att installera program och plugins på sina enheter. Detta innebär att ett 

huvudkrav på en eventuell lösning är att den inte kräver några installationer på klienterna. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att skapa en prototyp av en starkt autentiserad WebRTC lämpad 

för sjukvården. Prototypen vi skapar kommer sedan utvärderas genom en jämförelse med 

befintliga kommunikationslösningar. 

 

1.4 Avgränsningar  

Avgränsningen för examensarbetet håller sig till autentisering, säkerhet i TCP/IP modellen 

och säkerhet inom webbaserad realtidskommunikation. Vi kommer att fokusera på WebRTC, 

som är en utvecklingsteknik för att skapa en plattformsoberoende realtidskommunikation 

mellan webbläsare med peer-to-peer anslutning där text, ljud och video kan överföras i realtid 

med hjälp av JavaScript och APIer.  
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2. Teori 

I detta kapitel beskrivs de teorier vi samlat in som ligger till grund för utvecklingsarbetet av 

prototypen vi skapar. 

2.1 Autentisering 

Autentisering, eller inloggning som det även kallas, är ett uttryck för att koppla samman en 

användare med ett användarkonto och kontrollera att användaren är behörig. De säkraste 

autentiseringsmetoderna går under samlingsnamnet Legitimering eller identifiering då de har 

liknande säkerhet som när en människa legitimerar sig med ett id-kort (Sundström, 2005). 

Enligt Reno (2013) och Sundström (2005) kan autentiseringsmetoder delas upp i tre grupper 

beroende på vad de är uppbyggda av, dessa är:  

• Något som användaren vet, exempelvis ett användarnamn och lösenord. 

• Något som användaren har, exempelvis en dator med ett certifikat, ett 

engångslösenord eller ett elektroniskt id-kort. 

• Något som användaren är, exempelvis fingeravtryck eller ögonscanning. 

Autentiseringsmetoden som tillämpar att användaren vet sitt egna användarnamn och lösenord 

kallas för single factor authentication och är den absolut vanligaste metoden idag. Eftersom 

en användare ofta använder sig av ett lösenord som är enkelt att komma ihåg och som 

återanvänds till flera inloggningssidor kan det leda till att om en användares lösenord 

äventyras på en webbplats brister säkerheten för användaren även på andra webbplatser (Two-

factor authentication, 2017). En annan säkerhetsrisk är att lösenord som användaren själv får 

välja kan vara för enkla att associera med användaren, vilket leder till att de kan gissas fram 

eller knäckas med hjälp av program. En del användare skriver ner lösenordet på en lapp för att 

komma ihåg det vilket är en stor säkerhetsrisk om det sker på ett företag (Reno, 2013). 

Autentiseringsmetoden som tillämpar att användaren har något som den loggar in med utöver 

sitt användarnamn och lösenord, exempelvis ett inloggningskort-kort eller ett One-time-

password (OTP)-lösenord, klassas som säkrare och kallas för two factor authentication. Ett 

OTP-lösenord är ett engångslösenord som skickas till exempelvis en mobiltelefon eller en 

email efter att användaren angivit korrekt användarnamn och lösenord. Ett inloggnings-kort är 

knutet till en specifik användare och avläses efter användaren angivit korrekt användarnamn 

och lösenord. En two factor authentication gör ett konto eller system mer skyddat mot hacker 
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attacker eftersom det krävs mer än att korrekt användarnamn och lösenord anges, som i single 

factor authentication (Two-factor authentication, 2017). 

Autentiseringsmetoden som tillämpar något användaren är kallas för biometric factors. För att 

implementera denna typ av autentisering krävs dyr hårdvara. En säkerhetsrisk med denna 

autentiseringsmetod är att fysiska egenskaper hos en person kopieras, exempelvis ett 

fingeravtryck. Det är dock väldigt svårt att kopiera fysiska egenskaper (Reno, 2013). 

Enligt Reno (2013) kan en two factor authentication medföra att användare anser det vara för 

omständligt att logga in på en webbplats vilket kan leda till att dessa användare väljer att inte 

använda webbplatsen. En single factor authentication är inte lika omständlig för användare att 

logga in med men medför då att webbplatsen inte blir lika säker. Att bestämma vilken typ av 

autentisering som ska användas baseras därför vanligtvis på det uppfattade värdet av de 

tillgångar som hanteras på webbplatsen (Reno, 2013).  

2.1.1 Säker IT för Hälso- och sjukvården 

Säker IT för Hälso- och sjukvården (SITHS) är en nationell säkerhetslösning som är 

framtagen av företaget Inera för att tillgodose Patientdatalagen (SFS 2008:355) och den 

nationella IT-strategins krav för patienternas säkerhet inom vården (Inera, 2015). SITHS-kort 

är ett fysiskt kort som används som elektronisk identifiering och certifiering, med andra ord 

ett inloggnings-kort. Ett SITHS-kort innehåller personlig information som visar vem 

användaren är och ett SITHS-certifikat som visar vilken yrkesroll användaren innehar. 

SITHS-korten har många användningsområden, de två största områdena är inloggning på 

datorer och olika system, speciellt inom vården, samt som en fysisk och elektronisk ID-

handling. Det finns även möjlighet att elektroniskt signera fakturor, recept, journalhandlingar 

och e-postmeddelanden (Inera, 2015). 

SITHS-kortet kontrollerar en persons identitet med en tvåfaktorsautentisering. Varje person 

som har ett SITHS-kort har också en personlig pinkod. Det gör att personer som använder sig 

av SITHS-korten uppfyller kraven på stark autentisering enligt Patientdatalagen (SFS 

2008:355) (Inera, 2015). 
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2.2 Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

En modell för hur datakommunikationshantering bör struktureras framtogs av International 

Standards Organization 1978 och kallas Open System Interconnection (OSI)-modellen. Det är 

en teoretisk modell som bryter ner datakommunikation till sju lager med hanterbar struktur. 

Viktigt att förtydliga är att OSI modellen enbart är ett teoretiskt ramverk för att definiera 

protokoll som används vid datakommunikation (Reynders & Wright, 2003).  

TCP/IP modellen förhåller sig till OSI modellen på följande sätt:  

 

  

För att skicka och ta emot data måste den gå igenom ett antal protokoll, se det vita området i 

mitten av figur 1. Dessa protokoll har utvecklats under en längre tid och en av de mest kända 

modellerna som hanterar dessa är TCP/IP-modellen som visas till vänster i figur 1. Utöver 

TCP/IP finns det en generell protokoll-modell som brukar användas vid beskrivning av 

nätverkskommunikation, OSI-modellen, som visas till höger i figur 1. OSI-modellen är 

användbar vid jämförelser av olika protokoll då den delar in datakommunikationen i sju lager. 

När data skickas börjar den hanteras av protokoll i Application lagret och går sedan genom 

modellens olika lager ner till Network Interface av TCP/IP-modellen eller Physical som det 

heter i OSI-modellen. Med hjälp av detta kan man då enkelt se i vilket lager ett visst protokoll 

arbetar och hur det förhåller sig till andra protokoll i arbetsordningen. Detta ger då kunskap 

Figur 1. TCP/IP modellen i jämförelse med OSI 

modellen efter Fiberbit (2013) 

(Carne, 2004). 
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om hur data har bearbetats och vad den kan innehålla vid ett visst steg i processen (Frenzel, 

2013). 

Terminaler och utrustning mellan avsändar- och mottagarplatsen är något som 

datakommunikation förlitar sig på. Många av dessa funktioner finns implementerade i 

mjukvaran men en del börjar tack vare mer utvecklade kretskort bli implementerade i 

hårdvaran (Carne, 2004). 

2.2.1 Säkerheten i TCP/IP modellen 

Data som hanteras av TCP/IP modellen bearbetas av ett lager i taget och börjar högst upp i 

"Application"-lagret som visas i figur 1, för att sedan gå nedåt i hierarkin där mer information 

läggs på data som passerar genom modellen. Varje lager av modellen har egna 

säkerhetskontroller för hur data ska hanteras i just det lagret. I och med detta kan de olika 

säkerhetskontrollerna i de övre lagren inte ge säkerhet åt de lägre lagren eftersom de inte vet 

vilka funktioner de utför (Mozilla Developer Network, 2017). 

 

I "Application" lagret i TCP/IP modellen, se figur 1, måste separata säkerhetskontroller för 

varje applikation upprättas. En applikation som ska hantera känslig information som ska 

skickas över ett nätverk kan behöva skapas på ett visst sätt för att säkra denna information. 

Detta kan medföra stora resursinvesteringar för att skapa och konfigurera säkerhetskontroller 

för varje applikation men genererar stor kontroll och flexibilitet över applikationens säkerhet. 

Säkerhetskontroller i detta lager bör därför hållas till standardbaserade lösningar, exempelvis 

HTTPS vilket krypterar data som skickas, som har använts under en längre tid (ibid). 

 

I den vänstra spalten av figur 1 visas "Transport"-lagret som ligger under ”Application”-

lagret. I detta lager arbetar oftast säkerhetskontrollerna med att säkra HTTP trafiken. I detta 

lager finns ett särskilt protokoll för denna uppgift, Transport Layer Security (TLS). Ofta krävs 

det att applikationen som skickar eller tar emot data har stöd för TLS men till skillnad från 

säkerhetskontrollerna i "Application" lagret behöver inte TLS förstå applikationens 

funktionalitet och funktioner. Trots att användandet av TLS kan kräva modifiering av 

applikationen är protokollet väl testat och har använts till många applikationer, exempelvis 

Blocket och Outlook (Ericsson, 2016). Detta minskar risken för stora resursinvesteringar till 

skillnad från säkerhetskontrollerna i "Application" lagret (ibid). 
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Nedanför ”Transport”-lagret i figur 1 finns ”Network”-lagret, säkerhetskontrollerna i 

"Network"-lagret kan appliceras på alla applikationer utan att de behöver modifieras. I och 

med detta kan säkerhetskontroller i detta lager vara mer effektiva i vissa miljöer än 

kontrollerna i "Application" och "Transport" lagren. Det är i detta lager som IP- 

informationen (IP-adresser) läggs till på data som hanteras. I detta lager är dock flexibiliteten 

och kontrollen över säkerhetsaspekten för specifika applikationer begränsad (Mozilla 

Developer Network, 2017). Här kan Virtual Private Network (VPN) tillämpas för säkerhet. 

VPN används för att skydda integriteten och konfidentialiteten i en webbkommunikation 

genom att skapa en säker förbindelse mellan parterna. Informationen som hanteras av dessa 

protokoll kommer från IP-informationen som lagts till på det data som har hanterats 

(TechTarget, 2009). 

 

Längst ner i den vänstra spalten i figur 1 befinner sig "Network Interface" lagret, även kallat 

Data Link Layer. Lagrets säkerhetskontroller appliceras på all kommunikation över en 

specifik uppkoppling, exempelvis ett modems uppkoppling till servern hos en 

internetleverantör eller en dedikerad fysisk uppkoppling mellan två hus. Säkerhetskontroller 

som ska skydda en dedikerad fysisk uppkoppling implementeras oftast med hårdvara som 

kallas "data link encryptors". Vid skydd av annan typ av uppkoppling implementeras oftast 

säkerhetskontroller med hjälp av mjukvara. Säkerhetskontroller i detta lager är relativt lätta att 

implementera och kan stödja säkerhet för data som hanteras samt IP-informationen. 

Säkerhetskontrollerna i detta lager kan dock inte skydda uppkoppling med flera länkar, 

exempelvis en VPN uppkoppling över Internet. För att skydda de olika länkarna i 

uppkopplingen behövs en säkerhetskontroll för varje länk vilket är ohållbart. Protokoll i detta 

lager har länge använts för att skydda specifika uppkopplingar som klassats som osäkra 

(Mozilla Developer Network, 2017). 

 

2.2.2 Network Adress Translation 

Network Adress Translation(NAT) är en metod i Internet protokollet som används av routrar 

och brandväggar för att modifiera IP-information. Detta görs genom att lokala IP-adresser på 

ett privat subnet översätts till offentliga IP-adresser som vanligtvis används av en 

internetleverantör. NAT uppfyller en viktig funktion som säkrar och förbättrar 

användbarheten av lokala nätverk. NAT har dock problem med att skapa ”IP-endpoints”. 
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Detta problem hanteras med hjälp av Internet Engeneering Task Forces tekniker: STUN, 

TURN och ICE (Eyeball, u.å.). 

 

 

 

En dator som sitter bakom en brandvägg, de röda väggarna i figur 2, i ett lokalt nätverk kallas 

en NAT-klient. En NAT-klient har inte möjlighet att ansluta till ett Voice over IP(VoIP)-

samtal, t.ex. ett Skype-samtal. För att komma runt problemen med NAT-klienter som inte kan 

ansluta till VoIP-samtal utanför det lokala nätverket används de tre teknikerna; STUN, TURN 

och ICE (Eyeball, u.å.). 

 

ICE står för” Interactive Connectivity Establishment”. ICE är ett ramverk som används för att 

hitta den ”bästa” vägen för klienter att ansluta till varandra, se den streckade linjen i figur 2. 

ICE börjar med att försöka ansluta genom att använda Host-adressen som det får genom 

klientens operativsystem och nätverkskort. Om klienten sitter bakom en NAT kommer 

anslutningen att försöka gå igenom en STUN-server som förklaras vidare här nedan (ibid). 

 

STUN är en akronym för ”Session Traversal Utilities for NAT” och är ett protokoll i NAT för 

att assistera upptäckten av externa IP-adresser i nätverksmiljön. Om routrar mellan klienter 

använder sig av full cone, port-restricted eller adress-restricted NAT kan STUN upptäcka 

direktlänkar mellan klienterna på egen hand, se figur 2 där de grå pilarna hoppar över 

brandväggarna. Om så inte är fallet hjälper TURN till att skapa en säker anslutning (ibid). 

Figur 2. NAT-klienters uppkoppling 

mot varandra (Eyeball, u.å.). 
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TURN står för” Traversal Using Relays around NAT”. TURN är, precis som STUN, ett 

nätverksprotokoll. TURN används för att upptäcka om den direkta anslutningen inte går att 

upprätthålla och används då som en mellanhand som dirigerar om nätverkstrafiken. TURN-

servrar är det sista alternativet nätverkstrafiken tar, då det förbrukar serverresurser och 

bandbredd vilket gör att det sker fördröjningar (ibid). 

 

Real-tids media skickas över Internet genom ett protokoll som heter Real-Time Transport 

Protocol (RTP). RTP är en standard som idag används världen över för att skicka real-tids 

media, d.v.s. ljud och video i realtid över Internet. RTP kan användas i alla transportprotokoll 

som ingår i det nedre lagret av OSI-modellen, se figur 1. Det som styr vilket protokoll RTP 

ska användas över, är vilket transportlager som har blivit förbestämt bland klienterna. För att 

öka säkerheten med RTP-protokollet, finns det idag ett tillägg som heter Secure RTP(SRTP). 

SRTP möjliggör klient-till-klientsäkerhet och two-factor authentication. WebRTC som är den 

teknik vi fokuserat på, använder sig av SRTP-protokollet för att kombinera säkerheten och en 

snabb realtids-respons mellan klienterna (Jennings, Hardie & Westerlund, 2013). 

 

2.3 WebRTC 

WebRTC är en ny utvecklingsteknik som möjliggör en enkel utveckling av 

realtidskommunikation då WebRTC innehåller en rad standardiseringar gällande direkt 

kontakt mellan webbläsare och klienter. Eftersom WebRTC idag finns inbyggt i de större 

webbläsarna (Chrome, FireFox, Opera) kan en modul läggas till i en applikation på en 

hemsida genom att använda sig av APIer (Sjögren, 2013). 

 
Figur 3. WebRTC anslutningsarkitektur (Johnson & Burnett, 2012) sid. 5 



20 

I figur 3 här ovan syns hur WebRTC arkitekturen är uppbyggd och ger en god förståelse hur 

det fungerar när data skickas mellan webbläsare i en applikation som är utvecklad med 

WebRTC. WebRTC arkitekturen är en triangulär peer-to-peer anslutning mellan två 

webbläsare. Smarttelefonen och laptopen i figur 3, där användarens webbläsare ansluter till 

JavaScript applikationen som är inbyggd i webapplikationer som i sin tur ligger på 

Webbservern. Traditionellt sett hade en anslutning skett genom att en webbläsare endast 

kommunicerat genom webbservern. Det är här WebRTC gör det unika och tillåter en 

direktkommunikation mellan webbläsarna genom en så kallad peer-to-peer anslutning. I den 

nedre delen av figur 3 visas en peer-to-peer anslutning som tillåter webbläsarna att 

kommunicera direkt med varandra i realtid utan att behöva gå genom en webbserver (Johnson 

& Burnett, 2012). 

2.3.1 Säkerhet i WebRTC 

Säkerhetsaspekterna med WebRTC brukar mätas i tre kategorier: Server-säkerhet, Klient-

kontroll och nätverkstrafik. WebRTC avråder starkt sina användare att använda sig av RTP, 

då säkerhetsbristen är alldeles för stor eftersom detta protokoll inte krypterar data. WebRTC 

råder därför sina användare att använda SRTP som är ett mer säkert protokoll eftersom det 

krypterar data. I en media-kommunikation används två protokoll, ett media-protokoll som 

skickar informationen, t.ex. User Datagram Protocol(UDP) och SRTP. Sedan finns det ett 

protokoll som kontrollerar att det data som skickas från klienten är korrekt, ett 

signalprotokoll, t.ex. HTTP eller Session Initiation Protocol(SIP). Ett stort problem med en 

kommunikation mellan klienter är att det är svårt att avgöra om det data som skickas till 

klienten har gått igenom båda protokollen på ett korrekt sätt (Feher et al, 2016). 

 

För att säkerställa att anslutningen mellan klienter är säker, implementerar WebRTC tre 

datakanal-protokoll: 

• Secure Real-time Transport Protocol(SRTP) 

o SRTP används när media skickas mellan klienter, t.ex. ljud och video i en 

realtidskommunikation.  

• Secure Real-time Control Transport Protocol(SRTCP) 

o SRTCP används för att utbyta statistik och kontrolldata i en SRTP-anslutning. 

• Stream Control Transmission Protocol(SCTP) 

o SCTP-protokollet används när data som skickas inte innehåller någon media, 

d.v.s. inget ljud eller video. 
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De tre säkerhetsprotokollen används vid olika tillfällen, beroende på vilken typ av data som 

ska skickas genom den tänkta applikationen som ska utvecklas med hjälp av WebRTC 

(Sergiienko, 2014). 

 

När man utvecklar utifrån WebRTC är rekommendationen att utvecklare ska använda 

Datagram Transport Layer Security(DTLS)-SRTP, vilket är en kryptering av båda klienternas 

kanaler. DTLS-SRTP är en variant på den mer vanliga TLS-krypteringen som används vid 

HTTP-session baserade hemsidor, som säkerställer att det sker en säker anslutning mellan 

klienten och servern (Feher et al, 2016). 

Figur 4 visar en generell arkitektur över förhållandet mellan webb och webbläsare i WebRTC.  

 

 

I figur4 här ovan visas den generella arkitekturen över WebRTC och i den finns det två, väl 

avgränsade, lager.  

• Webbutvecklare kommer vara intresserade av den blå rutan med WebRTC C++ 

API(PeerConnection) och Capture/Renderer som de förfogar över. 

• Webbapplikationsutvecklare kommer istället vara mer intresserade av den lila rutan 

där Web API ligger. 

Figur 4. WebRTC arkitektur, (WebRTC, 2017) 
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Webbapplikationen utvecklas av en tredje-part som har gjort sin applikation kapabel att 

använda sig av video och ljud-chatt genom ett API för realtidskommunikation. Det finns idag 

många Web APIer som är byggda på open-source vilket möjliggör för alla utvecklare att 

använda sig av dem på sina egna webbapplikationer för att upprätthålla en 

realtidskommunikation (WebRTC, 2017). 

2.4  Befintliga kommunikationssystem 

I figur 5 här nedanför jämförs befintliga kommunikationssystem som finns idag.  

System Klient 

applikation 

Ljud/Video Text 

Chatt 

Profil/ID Autentisering 

Viber Ja Ja Ja Ja Svag 

Skype Ja Ja Ja Ja Svag 

Google Hangouts Kan behöva 

plugin 

Ja Ja Ja Svag 

Talky.io Nej Ja Nej Nej Svag 

ustream.tv Nej Nej Nej Ja Svag 

Facebook Ja Ja Ja Ja Svag 

 

 

Många av lösningarna som idag finns på marknaden har problemet att det krävs en installation 

hos klienten eller installation av extra plug-in. Det medför att applikationen inte blir helt 

plattformsoberoende, vilket examensarbetets lösningsförslag är ämnat att bli. De stora 

applikationerna 1 hanterar idag både ljud och video i realtid. Lösningsförslaget kommer att ha 

stöd för alla dessa funktioner och samtidigt vara plattformsoberoende. Prototypen är tänkt att 

utvecklas med hjälp av WebRTC vilket gör att den kan köras på de flesta webbläsare oavsett 

vilket operativsystem användaren använder (Dujlovic & Duric, 2015). 

                                                 
1 https://www.facebook.com/ , https://hangouts.google.com/ , . https://www.skype.com/en/ , 

https://www.viber.com/en/ 

Figur 5. Jämförelse över kommunikationslösningar efter 

(Dujlovic & Duric, 2015) sid. 68 

https://www.facebook.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.skype.com/en/
https://www.viber.com/en/
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2.5 Designprinciper 

Eftersom vi ska utveckla en prototyp av en webbaserad realtidskommunikationslösning blir 

designen av webbplatsen viktig. Då en webbplats skapas för ett specifikt ändamål är det 

viktigt att designen håller funktionaliteten i fokus men också att den designas så användaren 

trivs med webbplatsen. 

Typsnitt 

Ett typsnitt som gör texten som används på en webbplats enkel och lättläst är viktigt att lägga 

tid på för att användaren enkelt ska förstå innebörden av texten. En stor del av befolkningen 

har svårt att tyda liten text, det är därför viktigt att texten inte är för liten (Sundström, 2005). 

Enligt Goodwin (2009) finns det vissa typsnitt som är bättre anpassade till små skärmstorlekar 

än andra. De typsnitt Goodwin (2009) rekommenderar är främst Sans-serif, Verdana och 

Tahoma. Dessa uppfyller de tre attribut ett typsnitt ska ha för att fungera på även mindre 

skärmar. De tre attributen är:  

• Bred stansbredd, vilket innebär bredden på bokstäverna. 

• Brett bokstavsavstånd, vilket innebär avståndet mellan bokstäverna i ett ord. 

• X-höjd, vilket innebär höjden på bokstäverna. 

Symboler 

För att få in mycket funktionalitet på en begränsad yta används ofta ikoner och symboler. 

Grundidén med en symbol är att den ska symbolisera något, det är därför väldigt viktigt att 

inte samma symbol används för att symbolisera något annat. En utvecklare ska inte utgå från 

att användarna ska lära sig symbolerna utan istället försöka ge en förklarande text intill. I 

vissa undantag på webbsidor med trånga utrymmen kan symbolerna ha en knappbeskrivning 

(Sundström, 2005). Goodwin (2009) och Sundström (2005) är eniga om användningen av en 

konsekvent och genomtänkt stil på symboler ökar trovärdigheten för en webbplats. De menar 

att den genomtänkta stilen på symbolerna även berättar att allting på webbplatsen är skapat av 

samma utvecklare, vilket får webbplatsen se professionell och välplanerad ut. 

Färg 

En av de viktigaste anledningarna till färgläggning på en webbplats är för att dra 

uppmärksamheten till viktiga delar av webbplatsen. Vid användning av färg på webbplatsen 

är det viktigt att tänka på att användare kan vara färgblinda vilket gör att färgen inte ska bära 

allt för stor betydelse. En annan aspekt att tänka på vid färgläggning är att datorskärmars 

färgåtergivning kan skilja väldigt mycket. Det är därför viktigt att inte fokusera allt för 
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mycket på små skillnader i färgnyanser då designen på vissa skärmar kan gå helt förlorad. Det 

gäller i de flesta fall de ljusaste och mörkaste tonerna (Goodwin, 2009). 

Kontrast 

För att öka läsbarheten vid t.ex. en chatt-ruta gör kontrasten mellan text och bakgrund en stor 

skillnad. Färgad text bör undvikas att läggas på färgad bakgrund då läsbarheten försämras. För 

att urskilja två element krävs det en stark kontrast mellan dessa två, annars gör det ingen 

skillnad. Det är också viktigt att inte ha en allt för skarp avskiljning då det lätt uppfattas 

amatörmässigt (Goodwin, 2009). 

Multimedia verktyg 

Om en webbplats använder sig av användarens multimedia verktyg, exempelvis webbkamera 

och mikrofon, är det viktigt att användaren själv får aktivera dessa istället för att webbplatsen 

gör detta automatiskt. Användaren ska även ha möjlighet att stänga av dessa multimedia 

verktyg om de används på webbplatsen. Det är olämpligt att utesluta användare med vissa 

sorters enheter. Det är därför viktigt att tänka på att det som utvecklas blir 

plattformsoberoende (Sundström, 2005).   
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3. Metod 

Vi har valt att utföra en Action Design Research (ADR) då vi ska utveckla en prototyp av en 

WebRTC hos företaget Tieto. ADR är en vidareutvecklad metod från Design research (Sein, 

Henfridsson, Purao, Rossi och Lindgren, 2011). Enligt Simonsen (2010) handlar Design 

research om att designforskningen utförs för att ge kunskap, modeller och synpunkter åt 

utvecklarna om det som ska utvecklas. Till skillnad från Design research beskriver Sein et al. 

(2011) ADR som en forskningsmetod för att generera information som blir styrande för 

designen genom diskussioner med företaget och sedan utveckla och utvärdera helheten av en 

IT artefakt åt ett företag enligt den genererade informationen. I metoden hanteras två olika 

uppgifter. Första uppgiften är att adressera problemsituationen genom möten med företaget 

där problemet diskuteras och utvärderas. Andra uppgiften är att bygga och utvärdera IT 

artefakten som skapas för att lösa problemsituationen (Sein et al. 2011).  

Skillnaden mellan ADR och Design research är att ADR fokuserar mer på företaget som 

arbetet utförs åt än att enbart designa något enligt Design research metoden. Detta ansåg vi 

passande för oss då vi som sagt ska utveckla en prototyp av en WebRTC åt företaget Tieto. 

En mer djupgående beskrivning av ADR samt hur vi har tillämpat denna metod beskrivs 

längre fram i uppsatsen. 

För att samla in data till detta arbete genomför vi kvalitativ datainsamling med induktiv 

ansats. Kvalitativ datainsamling med induktiv ansats innebär enligt Hedin (1996) att man 

samlar in data för att komma fram till en förklaring eller en modell av det som ska skapas. 

Modellerna som skapas i denna uppsats kommer visa hur kommunikationen går till i en 

webbaserad realtidskommunikation skapad med hjälp av WebRTC där säkerhetsprotokoll från 

TCP/IP modellen implementeras, samt en konceptuell modell över hur vår prototyp ska 

designas. 

Prototypen utvecklas enligt ADR metodens olika steg utifrån den kravspecifikation som 

presenteras i resultatet. Denna kravspecifikation är grundad på information vi fått ut från 

diskussioner med Tieto, insamlade data från de semi-strukturerade intervjuerna som beskrivs i 

datainsamlingen samt insamlade teorier om designprinciper. 
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3.1 Fallbeskrivning 

Denna forskning utförs hos Tieto som hanterar IT-systemet Lifecare åt hälso- och sjukvården 

i ett antal regioner och län. Vi kom i kontakt med Tieto genom att skicka mail till dem där vi 

frågade om de hade examensarbeten åt systemvetenskapsstudenter. Vi fick positiv respons 

vilket ledde till ett möte. Under mötet fick vi välja mellan fem olika fall av examensarbeten. 

Vårt val föll då på fallet som omfattade att utveckla en prototyp av en webbaserad 

realtidskommunikationslösning anpassad för en samordnad individuell plan/vårdplanering 

(SIP/SVPL).  

Problemområdet för Tieto i dagsläget är att en SIP/SVPL kan genomföras på flera olika sätt. 

Ofta sker detta på sjukhuset eller rent av i hemmet hos patienten men Tieto har under de 

senaste åren sett en ökad efterfrågan av videokonferenslösningar. Primärt är syftet att minska 

ner resor/restid samt ökad flexibilitet för deltagare. Många av huvudmännen har redan köpt in 

videokonferenslösningar för generellt bruk, men i och med att SIP/SVPL området involverar 

flera huvudmän, som dessutom ofta har köpt in olika lösningar - så finns det en stor 

problematik med interoperabilitet. Ofta kräver videokonferenslösningarna att mjukvara 

installeras på enheter samtidigt som den övervägande majoriteten av slutanvändarna saknar 

administratörsrättigheter och därmed är hindrade från att installera program och plugin på sina 

enheter. Detta innebär att ett huvudkrav på lösningen är att den inte kräver några installationer 

på klienterna.  

Hälso- och sjukvården ställer höga krav på säkerhet och ett av grundkraven i Patientdatalagen 

(SFS 2008:355) är att stark autentisering tillämpas för slutanvändare. Stark autentisering via 

SITHS-kort eller One Time Password (OTP) lösenord är därmed även det ett krav på 

lösningen. 

3.2 Action design research 

Action design research-modellen är ett verktyg för att underlätta utvecklares arbete att komma 

fram med en lösning på ett problem. Det är en iterativ process uppbyggd av olika steg som 

utvecklaren ska följa. Denna process är mest lämpad för arbeten som fokuserar på att designa, 

bygga och testa någonting hos ett företag. Det iterativa arbetet i processen innebär att varje 

steg kan upprepas flera gånger, med förbättringar i varje iteration, tills utvecklaren och 

företaget känner sig nöjda (Sein et al, 2011).  
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Vi delar upp arbetsbeskrivningen av ADR i dess fyra steg och beskriver varje iteration under 

respektive steg. Vi ger även en kortfattad förklaring i början av varje steg om hur Sein et al 

(2011) ser på de enskilda stegen i ADR. 

 

 

 

3.2.1 Steg 1 Problemformulering 

Det första steget i ADR är enligt Sein et al (2011) att identifiera behovet, formulera 

forskningsfrågor och identifiera teoretiska grunder samt tidigare tekniska framsteg inom 

området. Arbetet skedde iterativt och vi börjar med att beskriva de fyra iterationer vi utförde i 

det första steget och övergår sedan till att beskriva iterationerna i steg 2 och 3. 

 

 

Figur 6. ADR-metodens steg och principer 

efter (Sein et al, 2011) sid. 41 
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Iteration 1: 

I den första iterationen pratade vi med de ansvariga personerna för IT-systemet Lifecare hos 

Tieto för att identifiera behovet. Denna information gav oss en förståelse över vad det är som 

efterfrågas och vilka slutanvändarna av prototypen är. Tillsammans med Tieto bestämdes att 

en kravspecifikation skulle tas fram. Kravspecifikationen växte och utvecklades sedan efter 

iterationer då mer kvalitativt data samlats in.  

Iteration 2: 

Efter att behovet var identifierat och vi hade fått en förståelse för vad som efterfrågades 

undersökte vi problemet i nuläget. Det innebar att undersöka vilka 

realtidskommunikationslösningar som finns idag och vilka tekniker som har använts i dessa 

lösningar.  

Iteration 3: 

I den tredje iterationen i det första steget bestämde vi i samråd med Tieto att en konceptuell 

design skulle tas fram för en webbaserad realtidskommunikationslösning. Det beslutades även 

att en noggrann beskrivning av hur datakommunikationen går till i denna lösning skulle tas 

fram.  

Iteration 4: 

Vid den sista iterationen av problemformuleringen beslutade vi i samråd med Tieto att vi 

skulle utveckla en prototyp av en webbaserad realtidskommunikationslösning med WebRTC 

som utvecklingsteknik. Den tänkta prototypen skulle utvecklas efter den konceptuella 

modellen vi tagit fram i den föregående iterationen samt utifrån kravspecifikationen. Vikten 

låg i att implementera en stark autentisering som används inom sjukvården i form av 

inloggning med SITHS-kort eller OTP-lösenord, samt implementera säkerheten från de olika 

säkerhetsprotokollen i TCP/IP modellen. Lösningen skulle även vara plattformsoberoende.  
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3.2.2 Steg 2 Utveckling, intervention och utvärdering 

Det andra steget i ADR är Buidling, Intervention & Evalutation (BIE). Det handlar enligt Sein 

et al (2011) om att tillämpa det problemområde som framkom i steg 1. Sein et al (2011) 

beskriver att det är vid det här steget den initiala designen av IT-artefakten tar form och att 

designförslaget sedan formas vidare i design-cykler, där verksamhetens krav står i fokus. 

Iteration 1: 

I den första iterationen av det andra steget skapade vi en kravspecifikation. Vi baserade vår 

kravspecifikation på möten vi hade med de IT-ansvariga på Tieto samt det kvalitativa data vi 

samlade in genom de semi-strukturerade intervjuer vi utförde. Vi kategoriserade vår 

kravspecifikation i funktionella och icke-funktionella krav. I kravspecifikationen beskrev vi 

även hur vi skulle dokumentera arbetet samt vilka leveransvillkor som fanns beskrivna. 

Iteration 2: 

Vid nästa iteration undersökte vi vilka realtidskommunikationslösningar som existerar idag 

och vad deras styrkor respektive svagheter är. Vi undersökte de olika 

realtidskommunikationslösningarna för att vi skulle veta vilken teknik vi skulle använda oss 

av i vårt eget utvecklingsarbete. Utifrån undersökningen bedömde vi i samråd med de IT-

ansvariga för Lifecare vilken av dessa tekniker som skulle passa till vår lösning. 

Iteration 3: 

Utifrån kravspecifikationen, designprinciperna och möten med Tieto så började vi utforma 

den initiala designen av IT-artefakten. IT-artefakten vidareutvecklades och formades genom 

iterativa designcykler, som visas i figur 7, baserat på hur Tieto samt respondenterna ville att 

den skulle fungera och se ut. Vi tänkte ut idéer och tog fram många möjliga lösningar. Det var 

vid det här steget vi tillsammans med Tieto ”brainstormade” fram idéer och byggde på 

varandras idéer utifrån den befintliga problematiken. 

Vi skapade den konceptuella modellen i Photoshop och gick efter kravspecifikationen samt 

designprinciperna. Det vi skapat visades upp och utvärderades med Tieto iterativt tills det 

ansågs klart, enligt starten i figur 7 mellan Researcher(s) och Practitioners. Efter 

designförslaget var bestämt togs sekvensdiagrammet fram som presenteras i resultatet. 
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Iteration 4: 

Då vi hade sekvensdiagrammet att följa började vi utveckla prototypen med hjälp av HTML, 

JavaScript, CSS och XML. Vi valde att arbeta i utvecklingsmiljön Atom. Valet föll på denna 

utvecklingsmiljö eftersom de flesta på Tieto arbetar i den och den är lätt att använda. Vi 

började med att testköra prototypen lokalt med hjälp av en node.js server. Detta 

utvecklingsarbete genomfördes iterativt precis som utvecklingen av den konceptuella 

modellen. Enligt figur 7 utförde vi utvecklingsarbetet i det övre lagret, Researcher(s) och 

iterationerna av möten med Tieto utfördes enligt mitten kolumnen av figur 7. Då vi kommit så 

pass långt med utvecklingsarbetet att video, ljud och text-chatt fungerade fick vi hjälp av 

Tieto att lägga upp prototypen på en server för att testa mellan olika klienter. Då prototypen 

uppfyllde funktionella kraven från kravspecifikationen implementerade vi 

inloggningsportalen Tieto använder. Genom hela utvecklingsprocessen av prototypen 

arbetade vi med Git som versionshanterare så vi kunde arbeta med samma dokument utan att 

våra ändringar krockade med varandra.  

3.2.3 Steg 3 Reflektion och lärande 

Det tredje steget handlar om reflektion. Sein et al (2011) beskriver att det tredje steget sker 

kontinuerligt i samband med Steg 1 och 2 under hela processen. Sein et al (2011) förklarar 

vidare att det tredje steget i processen även utförs genom att göra eventuella förbättringar av 

Figur 7. BIE-modellen (Sein et al, 2011) sid. 42 
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IT-artefakten. Förbättringarna görs tills dess att IT-artefakten uppfyller kraven på ett 

tillfredställande sätt, så den är möjlig att implementera i det tänkta systemet (Sein et al. 2011). 

Iteration 1: 

Efter att vi hade samlat in kraven och utformat vår kravspecifikation lät vi Tieto utvärdera 

kravspecifikationen. När de IT-ansvariga för Lifecare-systemet hade utvärderat vår 

kravspecifikation fick vi förändringsförslag och konkreta exempel på hur kravspecifikationen 

skulle kunna utökas och förbättras. 

Iteration 2: 

När kravspecifikationen innehöll de funktionella- och icke-funktionella krav som vi kände till 

vid tidpunkten, reflekterade vi över vår jämförelse av realtidskommunikationslösningar. Vi 

jämförde vilka lösningar som innehöll en eller flera av de funktionella krav vi hade i vår 

kravspecifikation. Vi jämförde även vilka tekniker som hade använts i respektive lösning. 

Utvärderingen utfördes tillsammans med de IT-ansvariga på Tieto och i samråd kom vi fram 

till att använda tekniken WebRTC i vårt utvecklingsarbete. 

Iteration 3: 

När vi hade bestämt oss för vilken utvecklingsteknik vi skulle använda oss av och designat en 

första prototyp, reflekterade vi över om den skulle fungera rent funktionellt enligt 

kravspecifikationen. Efter vår reflektion kontaktade vi Tieto och visade upp vår konceptuella 

design och utvärderade designförslaget tillsammans med dem. Tieto gav oss förslag på hur vi 

skulle kunna förändra designen för att den skulle överensstämma med kravspecifikationen på 

ett mer tillfredställande sätt.  

Iteration 4: 

Vi utvärderade vår prototyp tillsammans med de anställda på Tieto genom iterativ 

expertgranskning. Vi ansåg att det var ett passande tillvägagångssätt eftersom 

expertgranskning används när tid och resurser är begränsade (Användbarhet i praktiken, u.å.). 

Utvärderingen går till genom att erfarna konsulter, vilket blev de IT-ansvariga för Lifecare-

systemet, granskade vår prototyp och utvärderade användbarhets- och User 

Experience(UX)problem. Efter utvärderingen fick vi förändringsförslag, detta skedde iterativt 

genom hela utvecklingsarbetet. 
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3.2.4 Steg 4 Formalisering av lärandet 

I det sista steget formaliserar man sitt lärande i processen, det innebär bland annat att ta fram 

designprinciper för framtida liknande projekt. Designprinciperna presenteras i resultatet och 

analyseras sedan. Enligt Sein et al (2011) innebär formalisering av lärandet också att genom 

reflektion ta fram eventuell ny teori som kan bidra till användning för andra forskare inom 

samma område. Det Sein et al (2011) beskriver, innebär i praktiken att vårt resultat och våra 

slutsatser skulle kunna vara ett bidrag till andra forskares teori inom samma ämne. 

3.2.5  Tidsåtgång 

Den första iterationen pågick i ungefär 2 veckor där kraven bestämdes och en 

kravspecifikation skapades och utvärderas, sedan gick vi vidare till nästa iteration. Den andra 

iterationen pågick mellan 1,5–2 veckor där vi jämförde olika kommunikationslösningar, innan 

vi gick över till den tredje iterationen. Den tredje iterationen pågick ungefär 2 veckor, i den 

iterationen designade vi prototypen. Den sista iterationen pågick under en längre period, 

ungefär 3–4 veckor, det var vid denna iteration vi utvecklade och utvärderade prototypen.  

3.3 Datainsamling 

För att samla in data till vår forskning använde vi oss av kvalitativ datainsamling i form av 

semi-strukturerade intervjuer för att få fram väsentlig information för vårt ändamål. Enligt 

Goodwin (2009) går kvalitativ datainsamling ut på att få fram väsentlig information om hur 

slutanvändarna beter sig, hur de tänker i vissa situationer samt vad som påverkar deras 

beteende. De vanligaste tillvägagångssätten med kvalitativ datainsamling för att utveckla 

något är: direkt observation av användarna, fokusgrupper, individuella intervjuer samt 

kombinationer av intervjuer och observationer (Goodwin, 2009). 

 

3.3.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är enligt Hedin (1996) intervjuer där man utgår från olika 

frågeområden istället för specifika, detaljerade frågor. Hedin säger också att istället för att ha 

många detaljerade frågor är det bättre med några få större frågeområden. Det är då möjligt att 

styra samtalet till ett mer naturligt samtal och låta intervjupersonen i viss mån själv styra i 

vilken ordning saker kommer upp i intervjun (Hedin, 1996). De semi-strukturerade 

intervjuerna utgick från en intervjuguide vi själva skapat, med de frågor och frågeområdena vi 
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ämnade att ställa. Enligt Tjora (2012) är det lämpligt att använda en intervjuguide för att få en 

bra struktur i intervjuerna.  

De semistrukturerade intervjuerna utfördes med personer som är delaktiga inom hälso- och 

sjukvårdsbranschen i Region Norrbotten som hanterar mycket känslig information och ställer 

höga krav på säkerhet. Syftet med den kvalitativa datainsamlingen var att skapa en god 

förståelse över arbetssättet inom branschen samt få information om viktiga synpunkter på 

designlösningar för en WebRTC-prototyp (Olsson & Sörensen, 2011). De två intervjuerna vi 

genomförde utfördes på arbetsplatsen där personerna jobbade. Varje intervju tog cirka en 

timme och spelades in samt antecknades. 

 

3.4 Databearbetning 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) måste bearbetning av data ske genom strukturering och 

sammanställning för att förstå och i slutändan använda sitt forskningsresultat. Tjora (2012) 

beskriver att kvalitativ bearbetning har som primärt mål att ge läsaren en ökad förståelse och 

kunskap inom området som behandlas utan att läsaren själv ska behöva gå igenom de data 

som har samlats in (Tjora, 2012).  

Olsson & Sörensen (2011) beskriver transkription som en metod för att bearbeta det talade 

ordet. Utifrån det sagda i en intervju skapas en representation av det sagda i en sammanfattad 

text.  För att bearbeta den data som samlats in med hjälp av kvalitativ datainsamling 

sammanställde vi de intervjuer vi utfört för att visa de aspekter respondenterna ansåg vara 

viktigast. Vi kategoriserade sammanställningen i fyra kategorier: Enkelhet, 

Användarvänlighet/Design, Funktionalitet samt Arbetsutförande. Vi valde att kategorisera vår 

sammanställning för att kunna visa de aspekter som respondenterna ansåg vara viktigast för 

den applikation vi ska utveckla. 

 

3.5 Analysmetod 

För att analysera vår forskning utför vi en komparativ analys genom att jämföra vårt resultat 

med de teorier vi samlat in samt med andra befintliga webbaserade kommunikationslösningar. 

Jämförelsen med teorierna utförs genom att undersöka hur resultatet förhåller sig främst till 

designprinciperna i teoriavsnittet. De designprinciper som jämförs i vår analys är: 
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• Typografi som används ska vara av tydlig storlek och lättläst med tydlig kontrast. 

• Hur symboler och ikoner används för att få in mycket funktionalitet på en begränsad 

yta. 

• Färgval som görs ska vara anpassade även till synskadade. 

Detta görs för att ge indikationer på hur vårt resultat tar hänsyn till 

användarvänlighetsaspekter som nämns i designprinciperna.  

Jämförelsen med befintliga kommunikationslösningar görs för att ge indikationer på om vårt 

resultat uppfyller de funktionella krav som ställs enligt kravspecifikationen. De aspekter 

befintliga kommunikationslösningarna jämförs på är om de är eller stödjer: 

• En klient applikation 

• Ljud/Video 

• Text chatt 

• Profil/ID 

• Autentisering  

Denna jämförelse utförs även för att ge indikationer på om befintliga 

kommunikationslösningar skulle kunna uppfylla dessa aspekter. 

3.6 Metoddiskussion 

Vi började med att använda oss av Design research som forskningsmetod men övergick sedan 

till ADR. Vi ändrade metod efter att vi fördjupat oss i Design research och därigenom 

upptäckt ADR som vi märkte passade bättre till ett fall som utförs hos ett företag. ADR har 

fungerat bra till vårt examensarbete då vi utförde det hos Tieto och hela tiden hade deras 

önskemål och krav i fokus. Design research eller Design science research hade passat bra till 

denna typ av utveckling om den utförts för exempelvis eget bruk och inte med fokus på ett 

företags agenda. Med hjälp av ADR har vi under hela arbetets gång haft regelbunden och god 

kontakt med Tieto vilket har underlättat arbetet. Vi har hela tiden kunnat diskutera det vi 

utvecklat med Tieto och fått snabb respons på det vi visat upp vid tillfället. Vi har även fått 

hjälp med servrar för testkörningar samt datorer att arbeta med.  

Datainsamlingen vi valde att utföra var semi-strukturerade intervjuer vilket var ett passande 

tillvägagångssätt då vi fick ut mycket tydliga och användbara data. Datainsamlingen 

tillsammans med information från Tieto låg till grunden för kravspecifikationen som vårt 

utvecklingsarbete baserats på. Det vi hade kunnat göra annorlunda i datainsamlingen hade 

varit att utföra intervjuer med patienter. Problematiken i att intervjua patienter är svårigheten 
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att komma i kontakt med den typ av patient som prototypen är ämnad att användas till. Det 

finns även en problematik i att intervjua patienter på grund av den forskningsetik som 

existerar. Av de två anledningarna valde vi att inte ha några intervjuer med patienter utan 

istället fokusera på intervjuer med anställda inom hälso- och sjukvården. De personer vi 

intervjuade hade god insikt i IT-systemen som används inom sjukvården och hur vårdarbetet 

utförs. De hade även god kunskap om säkerhetslösningar inom detta område vilket de kunde 

dela med sig av. Den information vi fick ut från intervjuerna blev väsentlig för 

utvecklingsarbetet. 

En alternativ datainsamlingsteknik hade eventuellt kunnat vara att använda sig av enkäter 

eller åtminstone komplettera med detta. Vi ansåg dock att enkäter inte ger samma möjlighet 

till följdfrågor som visade sig vara väldigt användbara vid en intervju. Man får inte heller 

samma kontakt med personen som svarar på frågorna vilket leder till att svar kan misstolkas. 
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4 Resultat 

I resultatet presenterar vi vår föreslagna design av en WebRTC-prototyp samt hur 

kommunikationen mellan klienter och webbserver går till i denna lösning genom ett 

sekvensdiagram. Det är även i denna del vi presenterar vår prototyp och dess funktioner. 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

Vi har sammanställt de vitala synpunkterna från intervjuerna för vårt utvecklingsarbete vilket 

vi kom fram till att vara: enkelhet, användarvänlighet/design, funktionalitet och 

arbetsutförande. Följande information är sammanställd från de intervjuer vi genomfört: 

Enkelhet: 

• Båda respondenterna ansåg att slutprodukten bör vara så enkel som möjlig att 

använda. Det bör inte finnas några andra knappar än att kunna muta mikrofon, kamera 

och lägga på samtalet. De knappar som finns bör vara tydligt synliga och enkla att 

använda. 

Funktionalitet: 

• En viktig funktion som respondenterna antydde var att det bör finnas en chatt. De 

ansåg att chatten inte bör hamna i fokus utan bör vara lite mindre, smalare, högre och 

ligga på sidan. De anser att chatten i stort sätt bara kommer utnyttjas om ljudet eller 

videon strular. 

• Respondenterna ansåg att bra kvalitet på ljud och bild var viktig. 

• Eftersom arbetet utförs åt sjukvården ansåg respondenterna att det är viktigt att ta 

hänsyn till synskadade, hörselskadade samt språkkunskaper. 

Användarvänlighet/Design: 

• Respondenterna tyckte det var viktigt att bilden på den som pratar bör visas över hela 

skärmen och fortfarande synas i en mindre ruta om ett dokument delas. De ansåg att 

fokus i denna typ av möte bör ligga på personen som leder mötet, den 

samordningsansvarige, och inte på ett dokument som fylls i. Det blir inte ett personligt 

möte annars. 

• En respondent hade synpunkter på att videosamtal inte alltid fungerar bra på laptop, de 

menar att det blir för liten skärm för ett videosamtal. Detta kan vara problematiskt för 
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någon med kognitiv svikt, vilket innebär att personen lider av minnessvikt. Det blir då 

svårt för personen att känna igen någon på en för liten bild. 

• De flesta respondenter vi intervjuade hade god datorvana som ständigt utvecklas. De 

ansåg inte att det skulle vara några problem med denna typ av lösning. 

Arbetsutförande: 

• När det gällde arbetsutförandet i den slutprodukt vi skapar ansåg respondenterna att 

den samordningsansvarige bör hålla i mötet. Detta bör följas som rutin så att alla 

möten utförs på samma sätt. De ansåg att desto mindre variation desto enklare är det 

att lära sig. 

• Båda respondenterna ansåg att första mötet bör ske fysiskt på plats. De menade att 

personer inte knyter an på ett bra sätt om man inte träffas fysiskt första gången. Vid 

slutskedet av en persons liv är det också att föredra fysiska möten, likadant med gravt 

dementa och gravt hörselskadade. 

4.2 Kravspecifikation 

Bakgrund: 

Bakgrunden till vår forskning grundas i fallet vi utför åt Tieto och går ut på att skapa en 

prototyp av en webbaserad realtidskommunikationslösning. Prototypen är i framtiden tänkt att 

kunna användas till en samordnad individuell planering inom hälso- och sjukvården, vilket 

nämns i fallbeskrivningen. Kravspecifikationen grundar sig i fallet vi utför åt Tieto men även 

från data i sammanställningen av intervjuerna samt i de teorier om designprinciper vi samlat 

in.   

• Produkten 

o Produkten som kravspecifikationen ligger till grund för är en prototyp av en 

plattformsoberoende webbaserad realtidskommunikation utvecklad med 

WebRTC som teknik. 

• Organisation 

o Denna kravspecifikation skapas i samråd med Tieto som hanterar IT-systemet 

Lifecare åt hälso- och sjukvården i ett antal regioner och län. 
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Funktionella krav: 

o Prototypen skall hantera ljud- och videokommunikation i realtid. 

o Prototypen skall hantera minst två personer i en ljud- och 

videokommunikation. 

o Prototypen skall ha funktioner för att muta mikrofon och webbkamera. 

o Prototypen skall lägga på samtal. 

o Prototypen skall kunna tillhandahålla ett eller flera rum samtidigt. 

o Prototypen borde hantera användare genom unika användarnamn. 

o Prototypen skall hantera en textchatt. 

o Prototypen skall ha en implementerad stark autentisering. 

o Prototypen skall fråga användaren om tillåtelse att få använda sig av 

användarens mikrofon och kamera. 

Icke-funktionella krav: 

• Användarvänlighet 

o Användarvänligheten är essentiell för prototypen som ska skapas. Det visar 

sammanställningen av intervjuerna samt teoridelen om designprinciper. Från 

dessa delar framkommer det tydligt att prototypen ska vara så enkel som 

möjligt att använda. Det ska enbart finnas enkla funktioner med tydliga 

anropsknappar för att: muta mikrofon, video, lägga på samtalet samt en 

textchatt. Bilden på den externa personen i samtalet ska vara stor och tydlig 

medan bilden som visas av användaren själv inte bör hamna i fokus. Texten 

som visas på webbplatsen ska ha ett lämpligt typsnitt och textstorleken ska 

vara stor och tydlig så personer med nedsatt syn ska kunna tyda den. 

• Kapacitet 

o Prototypen bör kunna hantera minst två personer som är inne i ett privat 

chattrum.  

o Prototypen bör kunna hantera flera privata chattrum vid samma tillfälle. 

o Prototypen bör ha god kvalitet på ljud och bild. 

• Säkerhet 

o Prototypen ska kunna stå emot yttre intrångsförsök genom en stark 

autentisering. 
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o Autentiseringen ska ske med en tvåfaktorsautentisering, t.ex. med SITHS-kort 

eller OTP-lösenord. 

• Underhållbarhet 

o Prototypen ska vara enkel att underhålla och vidareutveckla. 

• Tillgänglighet 

o Tillgängligheten beror på hur stor serverkapaciteten är hos Tieto och hur stor 

del av serverkapaciteten dem är villiga att lägga på prototypen. 

Dokumentation: 

• Dokumentering av denna prototyp sker i form av detta examensarbete. 

Leveransvillkor: 

• Prototypen är planerad att vara färdigställd till slutet av detta examensarbete, vilket är 

den 5e juni 2017. 

• Prototypen är inte tänkt att bli implementerat i IT-systemet Lifecare, utan vara som ett 

startskott för fortsatt forskning och utveckling. Prototypen är tänkt att visa om det är 

möjligt att kunna implementera en WebRTC-lösning i en bransch som kräver stark 

autentisering. 

4.3 Datakommunikation i WebRTC 

För att förklara hur datakommunikationen går till i en WebRTC-lösning har vi skapat ett 

sekvensdiagram som visar detta. I diagrammet visas även hur protokoll från TCP/IP modellen 

tillämpas i kommunikationen. Detta utfördes då det i första steget av ADR-metoden ansågs 

vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att beskriva hur kommunikationen går till i en 

WebRTC.  
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Figur 8. WebRTC sekvensdiagram, efter (W3C, 2011) 
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Här följer en sammanfattad förklaring till datakommunikationen i sekvensdiagrammet under 

ett samtal mellan Filips och Isaks webbläsare, en mer detaljerad beskrivning finns i bilaga 1. 

Kommunikation startar med att Filip via sin webbläsare skickar en HTTPS förfrågan till 

webbservern som svarar med att visa webbsidan i Filips webbläsare. På webbsidan som visats 

får Filip utföra den implementerade autentiseringen. Om autentiseringen lyckas upprättas en 

peer-connection mellan Filips webbapplikation och webbläsare. Då en peer-connection 

mellan webbapplikationen och webbläsaren har upprättats utförs en TURN allokering 

förfrågan från Filips webbläsare till TURN servern för bestämma IP-adress samt vilken port 

som ska användas i kommunikationen och skickar detta tillbaka till webbläsaren. Samma 

process utförs på Isaks sida.  

Därefter utför Filip en aktion genom att ringa Isak via sin webbapplikation genom anrop till 

webbläsaren. Efter dessa anrop skapas ett session description protocol (SDP)-erbjudande som 

innehåller information om vilka medier som kommer involveras i kommunikationen. Filips 

webbläsare skickar sedan detta SDP-erbjudande tillbaka till webbapplikationen. Då 

webbapplikationen fått tillbaka SDP-erbjudandet svarar denna till webbläsaren med denna 

information. Filips webbapplikation skickar sedan detta SDP-erbjudande till sin webbserver 

som i sin tur skickar detta vidare till Isaks webbserver. Processen att hantera SDP-erbjudandet 

utförs sedan spegelvänt på Isaks sida tills det når Isaks webbläsare. Efter Isaks webbläsare har 

fått information om de verktyg som kommer användas anropas addStream() och 

createAnswer() i webbapplikationen och webbläsaren. Isaks webbläsare skickar sedan ett 

provisoriskt svar till webbapplikationen på det SDP-erbjudande Filip skickat. 

Då Isaks webbapplikation mottagit det provisoriska svaret öppnas datakanalerna som ska 

användas i kommunikationen på Isaks sida. Isaks webbläsare ger sedan tillåtelse till sin 

TURN-server om vilka fysiska verktyg som får användas. Isaks webbläsare anropar sedan 

webbapplikationen för att kunna upprätta datakommunikationen mellan Isaks och Filips 

webbläsare. Därefter utförs en ICE check mellan Isaks webbläsare och TURN-server samt 

mellan Isaks TURN-server och Filips webbläsare. Då dessa ICE checks utförts använder sig 

Isaks webbläsare och TURN-server av en DTLS-SRTP för att kryptera 

kommunikationskanalen. DTLS-SRTP används också mellan Isaks TURN-server och Filips 

webbläsare för att kryptera kommunikationskanalen där i mellan. SCTP protokollet används 

sedan mellan Isaks webbläsare och TURN-server samt Filips webbläsare för att kontrollera 

data som skickas. Filips webbläsare anropar sedan sin webbapplikation för att upprätta 

kommunikationen mellan Filips och Isaks webbläsare.  
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Det provisoriska svaret som väntar i Isaks webbserver sedan tidigare skickas nu över till 

Filips webbserver. Filips webbserver skickar vidare det provisoriska svaret till dennes 

webbapplikation. Webbapplikation tar i sin tur hand om informationen i det provisoriska 

svaret som innehåller SDP-erbjudandet och skickar detta till Filips webbläsare. Webbläsaren 

ger tillåtelse till TURN-servern om vilka datakanaler som får användas. 

Isak får sedan fysiskt acceptera ljud och video medier till sin webbapplikation. Därefter utförs 

ett anrop från Isaks webbapplikation till webbläsaren. Detta anrop svarar på det SDP-

erbjudande som Isak skickade tidigare. Isaks webbläsare skickar då ett svar till 

webbapplikationen som innehåller godkännande av ljud och video i kommunikationen. 

Efter svaret anropas de fysiska verktyg, exempelvis videokamera och mikrofon, som ska 

användas i kommunikationen på Isaks sida. Isaks webbapplikation skickar svaret till sin 

webbserver. Isaks webbläsare anropar sedan webbapplikation för att upprätta ljud- och 

videokommunikation mellan Isaks och Filips webbläsare. Isaks webbläsare tillämpar SRTP-

protokollet mellan TURN-servern för att upprätta en säker anslutning. SRTP-protokollet 

tillämpas sedan mellan Isaks TURN-server och Filips webbläsare för att upprätta en säker 

anslutning.  

I detta steg utförs en till ICE check samt tillämpas SRTP-protokollet, denna gång mellan 

Filips och Isaks webbläsare. Svaret som väntar i Isaks webbserver sedan tidigare skickas nu 

över till Filips webbserver som skickar det vidare till webbapplikationen. Filips 

webbapplikation tar hand om informationen i svaret som innehåller SDP-erbjudandet och 

skickar sedan vidare denna information om vilka datakanaler som ska användas i data, ljud 

och videokommunikationen på Isaks sida till Filips webbläsare. Därefter är en peer-to-peer 

anslutning upprättad och avslutas först när en av parterna avslutar samtalet. 
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4.4 Prototyp av WebRTC 

Prototypen av den webbaserade realtidskommunikationslösning som vi har skapat utifrån 

kravspecifikationen ser ut på följande sätt: 

 

 

Som figur 9 visar syns personen som ringt upp i stor helskärm och användaren ser sig själv i 

liten bild nere i högra hörnet. Textchatten är placerad till vänster för att inte ta för mycket 

uppmärksamhet och har en vit tydlig bakgrund med svart text enligt vår teori om 

designprinciper samt en skicka knapp placerad under. Det står också vilket chatt-rum 

personerna är inne i. Innan samtalet startar får användaren välja om denne vill aktivera sin 

mikrofon och webbkamera enligt vår teori om designprinciper. Prototypen har tydliga 

knappar för att anropa funktionerna som mutar mikrofon och webbkamera samt lägger på 

samtalet, se den nedre delen i mitten av figur 9. Användarnamn som används i 

chattfunktionen hämtas från autentiseringen. 

 

Figur 9. Prototyp av WebRTC 
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4.4.1 Autentisering 

När en användare vill ansluta till 

applikationen kommer den bemötas av 

en inloggningssida som hanteras av 

shibboleth, vilket är ett 

autentiseringsverktyg (figur 10). Där 

får användaren välja vilket sätt den 

ska logga in genom. För att få en stark 

autentisering krävs ett SITHS-kort 

eller OTP-lösenord.  

 

 

 

 

4.4.2 OTP-lösenord 

För en demonstration av hur en 

autentisering kan se ut, har vi valt att 

visa hur inloggning med OTP-lösenord 

via SMS fungerar: 

1. Du får först ange ditt 

användarnamn samt lösenord 

som visas i figur 11. 

2. Sedan får du ett sms till det 

telefonnummer som är registrerat 

på det användarnamn du angett.  

3. I sms:et får du en 6-siffrig kod 

som du får ange i nästa steg innan 

du blir ansluten till applikationen. 

 

Figur 10. Autentiseringssida 

Figur 11. OTP-inloggning via SMS 
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4.4.3 Anslut till ett befintligt rum eller skapa ett nytt rum 

I figur 12 visas hur applikationen ser ut innan någon person är ansluten i ett rum. Det finns en 

textruta i det övre vänstra hörnet, där skriver du in ett rumsnamn för att skapa ett nytt rum om 

det inte redan existerar. Skulle rumsnamnet redan existera, blir du istället direkt ansluten till 

det samtalet. Det finns även en knapp som skapar ett slumpmässigt tal med 10 siffror som 

man då istället ansluts till.  

Som tidigare beskrivits, sker inloggningen via Tietos autentiseringssida, shibboleth, därför 

behövdes ingen ytterligare säkerhet eller autentisering inuti applikationen eftersom det bara är 

autentiserade personer som har möjlighet att ansluta till applikationen. 

 

 

4.4.4 Mute-knappar 

Mute-knapparna är de knappar som används för att stänga av sin egna mikrofon och 

webbkamera samt för att avsluta samtalet. Knapparna har olika beteenden beroende på om 

användaren ”hovrar” musen över dem, trycker på dem eller om knappen är intryckt eller inte. 

Dessa beteenden utvecklades med hjälp av CSS.  

 

 
Figur 13. Mute-knapparna i prototypen 

Figur 12. Skapa rum och anslut till rum i prototypen 
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4.4.5 Chatt-funktion 

Chatten vi har utvecklat, ser ut enligt figur 14 nedan. Högst upp i chatten syns vilket privat 

chattrum användaren är inloggad i och har sin kommunikation i. I det här fallet heter rummet 

”test”.  Under rumsbenämningen syns de meddelanden som har skickats och blivit mottagna. 

Det är endast de personer som är inne i samma chattrum som kan se den privata chatten och 

skriva till varandra. Ett meddelande skickas till den andra parten genom att du skriver in ditt 

personliga meddelande i rutan där det står ”Skriv ditt meddelande här…” och sedan trycker på 

knappen Skicka.  

 

 

4.4.6 Placering av videorutor 

I figur 15 här till höger ser vi i prototypen att 

personen som ringt upp kommer i stor bild och 

videorutan på sig själv blir en liten bild nere i 

högra hörnet som passar bra enligt våra 

respondenter.  

  

Figur 14. Chatt-funktionen i prototypen 

Figur 15. Placering av videorutor 
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5 Analys 

I denna del analyserar vi resultatet av vår studie i förhållande till vår insamlade teori. 

5.1 Sekvensdiagram WebRTC 

I början av forskningen var det oklart för oss hur datakommunikationen går till i en WebRTC. 

Denna bild klarnade väldigt mycket efter vi samlat in våra teorier. Då bilden klarnat kunde vi 

börja skapa sekvensdiagrammet. Sekvensdiagrammet gav oss en god förståelse av hur 

datakommunikationen går till i en WebRTC samt hur, när och vart TCP/IP modellens 

protokoll tillämpas. Detta var till stor hjälp då vi skulle utveckla prototypen eftersom vi enkelt 

kunde se vilka olika systemkomponenter/aktörer som kommunicerar med varandra samt vilka 

protokoll/metoder som används i WebRTC-kommunikationen. 

5.2 Utvärdering av kommunikationslösningar 

Vi börjar vår analys med att utvärdera den prototyp vi skapat gentemot de befintliga 

kommunikationslösningarna (se figur 5 från teoridelen). 

System Klient 

applikation 

Ljud/Video Text 

Chatt 

Profil/ID Autentisering 

WebRTC 

lösningsförslag 

Nej Ja Ja Ja Stark 

 

Figur 16 visar att lösningen vi skapat uppfyller de funktionella krav som står beskrivna i 

kravspecifikationen. Det gör vår lösning mer lämpad för syftet i vår forskning än de befintliga 

kommunikationslösningarna som jämfördes i figur 5. De kategorier av tabellen som skiljer sig 

mest i vårt fall från de befintliga lösningarna var ”Klient applikation” och ”Autentisering”. 

Det var i dessa kategorier viktigt att prototypen vi utvecklade inte blev en klient applikation 

utan webbaserad, vilket gör lösningen plattformsoberoende samt att en stark autentisering är 

implementerad, enligt kravspecifikationen. Detta gjorde WebRTC till ett bra val av 

utvecklingsteknik för vår prototyp. 

Prototypen vi presenterat är som figur 16 visar ingen klientapplikation utan körs via 

webbläsaren och är plattformsoberoende. Prototypen har även en implementerad stark 

autentisering enligt våra teorier om autentisering och stöd för chattrum vilket gör den 

Figur 16. WebRTC lösningsförslag 
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anpassad till att hantera flera separata realtidskommunikationer samtidigt. Detta gör att 

prototypen följer kravspecifikationen. 

En annan viktig del i användningen av WebRTC som utvecklingsteknik för denna typ av 

lösning var att vi kunde bestämma mycket av designen själva. Detta var en viktig aspekt av 

arbetet då vi fick möjligheten att ändra designen på lösningen och därmed följa de 

designprinciper Goodwin (2009) och Sundström (2005) pekar på. Det var även viktigt för att 

vi skulle kunna uppnå de icke-funktionella användarvänlighetskrav som ställts enligt 

kravspecifikationen.   

 

Ett annat stort problem med färdiga lösningar som Facebook och Skype, är att det kan bli 

interopabilitetsproblem vid implementation av en sådan lösning i ett IT-system. Detta är inte 

ett problem vår prototyp har, då den inte är implementerad i något system ännu. Vi anser att 

resultatet vi uppnått inte hade varit möjligt med någon av de befintliga 

kommunikationslösningarna då de brister på någon eller flera av de krav som ställts enligt 

kravspecifikationen. Exempelvis hade ingen av de befintliga lösningarna vi jämförde stöd för 

autentisering, samt att de flesta är klientbaserade vilket kräver att användaren installerar något 

på datorn som figur 5 visar.  

5.3 Designanalys 

Vi valde att designa vår prototyp så den uppfyller kraven på användarvänlighet som ställs i 

kravspecifikationen samt utifrån vår teori om designprinciper. Som det nämns i 

sammanställningen av intervjuerna samt kravspecifikationen ligger mycket av vikten på att 

designen ska vara användarvänlig. Enligt kravspecifikationen ska prototypen vara enkel med 

tydliga anropsknappar. En viktig aspekt som framkom ur sammanställningen av intervjuerna 

var att personen man pratar med ska vara i fokus under samtalet, inte något dokument. Text 

som visas på webbplatsen ska vara i lämplig storlek med tydlig färg för att den även ska vara 

anpassad för synskadade personer menar Sundström (2005). Prototypen låter användaren själv 

aktivera sina multimedia verktyg, dvs. webbkamera och mikrofon, vilket Sundström (2005) 

lyfte fram som en väldigt viktig aspekt inom personlig integritet. 

5.3.1 Analys av Mute-knapparna 

Goodwin (2009) tillsammans med Sundström (2005) beskriver hur den optimala designen för 

olika ändamål ska se ut. Det har vi tagit med oss in i utvecklingsarbetet och lagt stor omtanke 

på när vi har designat vår prototyp. En av de aspekter vi tagit med oss från både 
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designprinciperna och vår kravspecifikation, är att genom användningen av symboler och 

ikoner kan man få mycket funktionalitet på en begränsad yta. Vi valde av den anledningen att 

använda oss av symboler på mute-knapparna, som visas i figur 13. Själva grundidén med 

symboler är som Sundström (2005) beskrivit tidigare; att symbolen ska symbolisera något. 

Detta var viktigt att tänka på när vi valde symbolerna, för att inte samma symbol skulle kunna 

symbolisera något annat än det tänkta. 

Eftersom tanken med den slutgiltiga prototypen var att i framtiden kunna implementeras i IT-

systemet Lifecare var det viktigt att tänka på att ge ett professionellt och trovärdigt intryck. 

Ett sätt att ge prototypen ett professionellt intryck ansåg vi vara genom att använda oss av en 

konsekvent och genomtänkt stil på symbolerna vi använder oss av. Detta menar Sundström 

(2005) och Goodwin (2009) ger hela webbplatsen ett professionellt intryck.  

Sundström (2005) beskrev hur viktigt det är att användaren själv ska få välja att aktivera 

webbkameran och mikrofonen, istället för att webbplatsen ska göra det automatiskt. 

Sundström (2005) antydde även att användaren ska ha möjlighet att kunna stänga av dessa 

funktioner manuellt. Med dessa krav kom vi fram till att använda oss av de tre symboler som 

visas i figur 13, för att användaren ska kunna stänga av mikrofonen, kameran och för att 

avsluta samtalet.  

5.3.2 Analys av Chatt-funktionen 

I många chatt-applikationer som finns idag är text-storleken ofta ganska liten och svår att tyda 

för en stor del av Sveriges befolkning. En anledning till att vi valde att ha ett typsnitt i en 

större storlek är med tanke på prototypen vi har utvecklat, förhoppningsvis ska kunna 

implementeras i sjukvårdens IT-system i framtiden där en del personer som kommer arbeta 

med den har synproblem. Sundström (2005) menar att ett typsnitt som gör läsningen enkel 

och lättläst är viktig att använda sig av för att användaren verkligen ska förstå innebörden av 

texten. Vi valde att använda oss av typsnittet Sans-serif eftersom Goodwin (2009) 

rekommenderar det typsnittet för webbplatser som ska vara anpassade för små skärmar. 

Eftersom vår prototyp ska vara plattformsoberoende är det viktigt att typsnittet är noga utvalt 

för att vara anpassad till alla skärmstorlekar.  

Goodwin (2009) hävdar att stor kontrast mellan text och bakgrund i en chatt-ruta ökar 

läsbarheten markant, vi valde därför en vit bakgrund med svart text i chatt-rutan, som visas i 

figur 14.  
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En stor anledning till varför vi inte la lika mycket omtanke på att designa textrutan, var på 

grund av att personerna vi intervjuade hade starka åsikter om en eventuell chattruta. De ansåg 

som vi beskrivit tidigare, att chatten endast kommer vara sekundär och bara användas i de fall 

där mottagaren inte hörs eller syns. De ansåg att det var video och ljud som skulle vara i 

fokus, inte text. 

5.3.3 Analys av placeringen av video-rutorna 

Efter vi hade bearbetat intervjuerna kom vi fram till en slutsats om hur vi skulle placera 

video-rutorna på personerna som är inne i rummet. Det vi märkte under intervjuerna var att 

respondenterna ofta påpekade att det var positivt att video-rutan på sig själv var i en mindre 

ruta i ett hörn och den andra som pratar var i stor bild. Respondenterna i intervjuerna hade 

använt sig av Skype tidigare, där denna design finns och tyckte det var väldigt bra. Vi valde 

därför att lägga vår egna video-ruta i en mindre bild i det nedre högra hörnet för att inte dra 

till sig onödig uppmärksamhet och ta upp plats på sidan, se figur 15. 

Det vi fick fram från intervjuerna var också att de starkt påpekade att samtalet ska vara så 

personligt som möjligt, detta är också en av de anledningar till varför vi har valt att göra 

videon på den som ringer upp i stor bild. Den som ringer upp kommer mest troligt vara den 

samordningsansvarige för mötet i fråga, vilket gör att det är den användaren som automatiskt 

kommer i stor bild, se figur 15. 

5.4 Analys av autentiseringen 

För att säkerställa att den slutgiltiga prototypen tillämpar stark autentisering i form av two-

factor authentication enligt Reno (2013) och våra övriga referenser gällande autentisering 

valde vi att använda oss av Tietos egna inloggningssida. Denna autentiseringsportal används 

redan inom sjukvårdens system vilket kommer underlätta en framtida implementering. Det 

finns där möjlighet att använda antingen SITHS-kort eller OTP-lösenord som autentisering. 

Dessa två inloggningsmetoder är båda typer two-factor authentication som ger prototypen en 

stark autentisering. Ett alternativ till SITHS-kort eller OTP-lösenord hade kunnat vara 

biometric authentication i form av exempelvis fingeravtrycksläsare. Denna teknik är dock 

enligt Reno (2013) kostsam eftersom dyr hårdvara behövs köpas in. Detta skulle leda till 

enorma kostnader då det skulle behövas köpas in en väldigt stor mängd hårdvara åt all 

personal inom sjukvården. 

  



51 

6 Diskussion 

I denna del börjar vi med att diskutera hur resultatet vi presenterat förhåller sig till 

examensarbetets syfte. I resultatdiskussionen går vi även in på om vi hade kunnat använda oss 

av någon annan utvecklingsteknik och fortfarande uppnå samma resultat.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras hur resultatet förhåller sig till uppsatsens teori.  

Vårt resultat som presenteras visar en prototyp av en webbaserad 

realtidskommunikationslösning som tillämpar en stark autentisering. Prototypen vi skapat 

kommunicerar enligt TCP/IP-modellen och använder sig av NAT för att upprätta 

kommunikationskanaler.  

 

Prototypen är utvecklad med WebRTC som utvecklingsteknik och anropas av användare via 

webbläsaren för att etablera en peer-to-peer anslutning med en annan användare. 

Anslutningen sker utan att användaren behöver installera något på sin dator utöver sin 

webbläsare, vilket visades i figur 3.  

 

Med tanke på ökningen av anmälda dataintrång är uppe i genomsnitt 35 procent per år, de 

senaste fem åren känner vi och Tieto att det var viktigt att lägga fokus på en stark 

autentisering i vår prototyp. I och med det ökade antalet dataintrång är det idag oerhört viktigt 

att tänka på säkerheten och integriteten för användare, särskilt för personer som arbetar i en 

utsatt verksamhet som sjukvården som hanterar känslig information om patienter. Det har 

därför varit en viktig del av vårt arbete att prototypen vi skapar har en stark autentisering 

implementerad. Eftersom vi arbetat med WebRTC som utvecklingsteknik har det varit möjligt 

för oss att tillämpa en, enligt vår teori om autentisering, stark two-factor autentisering. Detta 

uppfylls då det krävs SITHS-kort eller OTP-lösenord tillsammans med användarnamn och 

lösenord i den implementerade inloggningsportalen för att logga in och kunna delta i den 

webbaserade realtidskommunikationen. Detta hade inte varit möjligt med de befintliga 

lösningar som jämförs i figur 5. Autentisering tillförde inte enbart säkerhet till vår lösning 

utan det underlättade även arbetet med användarnamnshanteringen. Innan vi tillämpade stark 

autentisering autogenererade prototypen ett eget användarnamn åt klienterna vilket var både 

långt och krångligt. Med hjälp av autentiseringen kunde vi hämta namn knutet till den 

specifika användaren ur ett XML-dokument som skapas efter autentiseringen. Namnet som 
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hämtats kunde då användas till att ge användaren dess namn i chattfunktionen. Detta anser vi 

ökar trovärdigheten av vår prototyp då användare ser varandra namnen på personer de pratar 

med i chatten.  

Om sjukvården i framtiden vidareutvecklar och implementerar vår prototyp i sitt system, 

kommer de dra stor nytta av att den är kompatibel med den starka autentiseringen som krävs 

inom sjukvården för att komma in i systemet. 

Designen av prototypen följer de designprinciper som tas upp i teorin samt den 

användarvänlighet som ställs enligt kravspecifikationen vilket vi anser gör vår prototyp 

användarvänlig. 
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7 Slutsatser 

Våra slutsatser med detta arbete är att WebRTC var det rätta valet av utvecklingsteknik för 

skapandet av denna typ av kommunikationslösning till en bransch som sjukvården. 

Huvudanledningarna till detta är att det har varit möjligt att styra över designen helt och hållet 

för att göra den användarvänlig men framförallt att en stark autentisering enligt våra teorier 

har varit möjlig att implementera. I och med den starka implementerade två-faktor 

autentiseringen bestrids inte Patientdatalagen (SFS 2008:355). Trots att det krävs 

vidareutveckling av prototypen anser vi att detta arbete har bidragit till ett gediget förarbete 

som kommer vara till stor nytta för vidareutvecklingen och implementationen av en slutgiltig 

WebRTC inom sjukvården.    

7.1 Förslag på vidare forskning 

Vidare utveckling av prototypen kan behövas för att det ska gå att implementera den i ett IT-

system. För vidare forskning hade det gett en ännu mer nyanserad bild av hur en prototyp lik 

vår egna skulle kunna fungera, om intervjuer med patienter hade blivit utförda och 

bearbetade.  

Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att studera hur mycket arbetet för de 

anställda inom sjukvården skulle kunna effektiviseras med hjälp av den här typen av lösning. 

Det skulle även vara intressesant att läsa en forskningsstudie om hur patienterna skulle 

påverkas av denna typ av lösning. 

7.2 Källkritik 

De forskningsartiklar och litteratur vi använt oss av anser vi komma från säkra källor då vi 

sökt efter dessa genom LTU:s bibliotek och Google Schoolar. Vi hade dock svårt att hitta 

information om WebRTC i forskningsartiklar och böcker så vi var tvungna att söka mycket på 

internet. Vi har i dessa sökningar försökt hålla oss till seriösa och kända webbsidor, i första 

hand företagets egna webbplats om en sådan har funnits, för att hitta betrodd information.   
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Datakommunikation i sekvensdiagram 

1. Filips webbläsare skickar en HTTPS förfrågan till Filips webbserver som svarar med 

att visa webbsidan i Filips webbläsare.  

2. Efter att webbsidan har visats i Filips webbläsare utförs autentiseringen mellan 

webbläsaren och webbservern. 

3. En peer-connection upprättas mellan Filips webbapplikation och webbläsare.  

4. Efter att en peer-connection mellan webbapplikationen och webbläsaren har upprättats 

utförs en TURN allokering förfrågan från Filips webbläsare till Filips TURN server 

för bestämma IP-adress samt vilken port som ska användas i kommunikationen.  

5. TURN servern svarar webbläsaren med IP-adress samt port för kommunikation. 

6. Isaks webbläsare skickar en HTTPS förfrågan till Isaks webbserver som svarar med att 

visa webbsidan i Isaks webbläsare.  

7. Efter att webbsidan har visats i Isaks webbläsare utförs autentiseringen mellan 

webbläsaren och webbservern. 

8. En peer-connection upprättas mellan Isaks webbapplikation och webbläsare.  

9. Efter att en peer-connection mellan webbapplikationen och webbläsaren har upprättats 

utförs en TURN allokering förfrågan från Isaks webbläsare till Isaks TURN server för 

bestämma IP-adress samt vilken port som ska användas i kommunikationen.  

10. TURN servern svarar webbläsaren med IP-adress samt port för kommunikation. 

I detta skede har båda klienterna förberett inför en peer-to-peer kommunikation genom att 

upprätta peer-connection till sin webbläsare.  

11. I detta steg utför Filip en aktion genom att ringa Isak via sin webbapplikation.  

12. Filips webbapplikation anropar Filips webbläsare med metoden addStream() med 

argumentet data. 

13. Ett till anrop görs mellan webbapplikationen och webbläsaren fast denna gång med 

ljud och video i addStream() argumenetet. 

14. Efter anropen med addStream() metoden används metoden createOffer() från 

webbapplikationen till webbläsaren för att skapa ett session description protocol 

(SDP) erbjudande som innehåller information om vilka medier som kommer 

involveras i kommunikationen. 

15. Filips webbläsare skickar detta SDP-erbjudande tillbaka till webbapplikationen.  
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16. Då webbapplikationen fått tillbaka SDP-erbjudandet svarar denna till webbläsaren 

med information om vilka fysiska verktyg, exempelvis videokamera och mikrofon, 

som ska användas i kommunikationen på Filips sida. 

17. Filips webbapplikation skickar sedan detta SDP-erbjudande till sin webbserver. 

18. Filips webbserver skickar sedan detta SDP-erbjudande till Isaks webbserver.  

19. Isaks webbserver skickar SDP-erbjudandet vidare till Isaks webbapplikation. 

20. Isaks webbapplikation tar hand om informationen i SDP-erbjudandet och skickar 

sedan vidare denna information om vilka fysiska verktyg, exempelvis videokamera 

och mikrofon, som ska användas i kommunikationen på Filips sida till Isaks 

webbläsare. 

21. Isaks webbläsare svarar webbapplikationen med information om vilka verktyg som 

finns tillgängliga för kommunikationen på Filips sida. 

22. Efter att Isaks webbläsare har fått information om de verktyg som kommer att 

användas anropas addStream() metoden mellan webbapplikationen och webbläsaren 

med argumentet data.  

23. Steget efter addStream() anropet omfattar att Isaks webbapplikation gör ett till anrop 

med createAnswer() metoden till Isaks webbläsare som svarar på det SDP-erbjudande 

som Filip skickade i steg 18. 

24. Isaks webbläsare skickar ett provisoriskt svar som innehåller SDP-erbjudandet till 

webbapplikationen. SDP-erbjudandet innehåller information om vilka medier som 

kommer involveras i kommunikationen. 

25. Efter det provisoriska svaret öppnas datakanalerna som ska användas i 

kommunikationen på Isaks sida. 

26. Isaks webbapplikation skickar det provisoriska svaret till sin webbserver.  

27. Isaks webbläsare ger tillåtelse till TURN-servern om vilka fysiska verktyg som får 

användas. 

28. Isaks webbläsare anropar sedan Isaks webbapplikation med onRemoteStream() 

metoden för att kunna upprätta datakommunikationen mellan Isaks och Filips 

webbläsare.  

29. En ICE check utförs mellan Isaks webbläsare och TURN-server. 

30. Kommande steg blir att en ICE check utförs mellan Isaks TURN-server och Filips 

webbläsare. 
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31. Då ICE checken mellan Isaks TURN-server och Filips webbläsare är genomförd 

använder sig Isaks webbläsare och TURN-server av en DTLS-SRTP för att kryptera 

kommunikationskanalen. 

32. Återigen används en DTLS-SRTP fast mellan Isaks TURN-server och Filips 

webbläsare för att kryptera kommunikationskanalen.  

33. SCTP protokollet används mellan Isaks webbläsare och TURN-server för att 

kontrollera data som skickas. 

34. SCTP protokollet används på nytt fast mellan Isaks TURN-server och Filips 

webbläsare för att kontrollera data som skickas.  

35. Filips webbläsare anropar sedan Filips webbapplikation med onRemoteStream() 

metoden för att kunna upprätta kommunikationen mellan Filips och Isaks webbläsare.  

36. Det provisoriska svaret som väntar i Isaks webbserver (steg 26) skickas nu över till 

Filips webbserver. 

37. Filips webbserver skickar vidare det provisoriska svaret till Filips webbapplikation. 

38. Filips webbapplikation tar hand om informationen i det provisoriska svaret som 

innehåller SDP-erbjudandet och skickar sedan vidare denna information om vilka 

datakanaler som ska användas i kommunikationen på Isaks sida till Filips webbläsare. 

39.  Filips webbläsare ger tillåtelse till TURN-servern om vilka datakanaler som får 

användas. 

40. Isak får fysiskt acceptera ljud och video till sin webbapplikation. 

41. Isaks webbapplikation utför ett anrop till webbläsaren med ljud och video i 

addStream() argumenetet. 

42. Efter addStream() anropet utförs ett till anrop från Isaks webbapplikation till 

webbläsaren med createAnswer() metoden. Detta anrop svarar på det SDP-erbjudande 

som Isak skickade i steg 36. 

43. Isaks webbläsare skickar ett svar till webbapplikationen som innehåller godkännande 

av ljud och video i kommunikationen. 

44. Efter svaret bestäms vilka fysiska verktyg, exempelvis videokamera och mikrofon, 

som ska användas i kommunikationen på Isaks sida.   

45.  Isaks webbapplikation skickar svaret till sin webbserver. 

46. Isaks webbläsare anropar sedan Isaks webbapplikation med onRemoteStream() 

metoden för att kunna upprätta ljud- och videokommunikation mellan Isaks och Filips 

webbläsare. 
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47. Isaks webbläsare tillämpar SRTP-protokollet mellan TURN-servern för att upprätta en 

säker anslutning.  

48. Isaks TURN-server tillämpar SRTP-protokollet mellan Filips webbläsare för att 

upprätta en säker anslutning.  

49. I detta steg utförs en till ICE check, denna gång mellan Filip och Isaks webbläsare. 

50. I detta steg tillämpas SRTP-protokollet på nytt, denna gång mellan Filip och Isaks 

webbläsare. 

51. Svaret som väntar i Isaks webbserver (steg 45) skickas nu över till Filips webbserver. 

52. Filips webbserver skickar vidare svaret till Filips webbapplikation.  

53. Filips webbapplikation tar hand om informationen i svaret som innehåller SDP-

erbjudandet och skickar sedan vidare denna information om vilka datakanaler som ska 

användas i data, ljud och videokommunikationen på Isaks sida till Filips webbläsare. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervju: 

1. Presentation av oss själva samt vårt arbete 

2. Be intervjuade personen att presentera sig själv och sin arbetsroll 

3. Ställa etiska frågor angående integritet 

4. Intervjufrågor 

5. Visa bilder 

6. Övriga synpunkter? 

Intervjuad person: 

Namn: 

Roll: 

Frågor: 

1. Hur vill/önskar du att en slutprodukt för denna uppgift ska fungera? 

Funktionellt: 

 

Visuellt: 

 

2. Vad anser du är viktigast och mindre viktigt att få med i en webbaserad 

kommunikationslösning för SIP/SVPL? 

 

3. Hur önskar du att arbetet för en SIP/SVPL bör gå till i denna typ av miljö? (Vem gör 

vad? Skriver, sköter talan etc.) 

 

4. Hur stor datorvana har du/dina kollegor? Vad använder ni för datorprogram idag, 

några svårigheter med dessa? 

 

5. Använder ni någon typ av webbaserad kommunikationslösning inom ert arbete eller 

privat idag, t.ex. Skype? I så fall vilken och vad har ni för synpunkter på denna? 

 

6. Hur är dina egna tankar om en eventuell webbaserad kommunikationslösning? Hur 

tror du patienterna ställer sig inför denna typ av lösning? 

 


