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Abstract 
Identitets- och åtkomsthantering innebär att hantera systemanvändares identiteter och deras 
åtkomst till olika system. För att kontrollera att en identitet är den som den utger sig för att 
vara och tilldela rätt åtkomst utefter detta används autentisering och auktorisering. Karlstads 
kommun genomförde nyligen ett projekt med syftet att modernisera den dåvarande 
plattformen som hanterade kommunens användarkonton och öka automationen på ett säkert 
och effektivt sätt.  

I denna uppsats har kommunens arbete med identitets- och åtkomsthantering undersökts för 
att ta reda på hur de arbetar med identiteter och åtkomst och om projektet har bidragit med 
nytta som de anställda kan gagnas av. För att ta reda på detta har fyra intervjuer genomförts 
med involverade i projektet på Karlstads kommuns IT-avdelning samt tre personer i olika 
verksamheter i kommunen för att få både projektdeltagarnas och verksamheternas 
uppfattning. 

Resultatet av intervjuerna visar att projektet har resulterat i en uppdaterad plattform som 
bidrar med ett antal nya funktioner. Bland annat användarkonton som skapas automatiskt, 
förenklad inloggning med tillgång till fler resurser och möjlighet till flera engagemang till 
samma konto om en användare till exempel både är anställd och elev i kommunen. Slutsatsen 
för denna undersökning är att plattformen har skapat många nya möjligheter och att mer 
funktionalitet kommer i framtiden. Arbetet har förändrats för enstaka anställda men de flesta 
märker ingen större skillnad ännu. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden och syftet med uppsatsen, vilken målgruppen 
är, vilken metod som använts, etiska överväganden samt en redogörelse för centrala begrepp. 

1.1 Bakgrund 
Arbete med identitets- och åtkomsthantering (IAM) har pågått i många år och Rountree 
(2012) menar att samhället blir mer och mer digitaliserat och detta gör att även den digitala 
identiteten utvecklas. Identitets- och åtkomsthantering innebär att hantera en användare med 
dess identitet (så kallat användar-ID) och tilldela åtkomsträttigheter till olika system beroende 
på vilken typ av användare det är (Gunter et al. 2011). 

I Karlstads kommun började arbetet med identitets- och åtkomsthantering tidigt på 2000-talet 
med att skolorna ställde krav på kommunen att hanteringen av den stora mängd elever och 
deras konton inte fungerade genom manuell hantering. Därefter kom ett beslut att en 
gemensam IT funktion skulle införas för att samordna hanteringen av elevkonton och även de 
förtroendevalda fick samma hantering av konton. I dagens läge har alla anställda, 
förtroendevalda och elever i kommunen ett konto. 

Hösten 2017 stod ett projekt klart som kommunen genomfört, IAM 2.0. Målet med projektet 
var att lansera enhetliga tjänster för hantering av identiteter och behörigheter (Solsidan u.å.). 
Genom detta skulle kommunen få en säkrare hantering av åtkomster. Projektet resulterade i 
IAM 2.0 plattformen. Den innehåller en metakatalog som hanterar personuppgifter och 
interagerar med andra system samt Access Manager som tilldelar åtkomst. Exempel på 
system som metakatalogen interagerar med är Heroma och Extens där Heroma är ett 
personalsystem som hanterar löner samt schema och Extens är ett skoladministrativt system 
som hanterar elever (Solsidan u.å.). 

Genom projektet har kommunen även försökt säkerställa att dem uppnår kraven som den nya 
lagen dataskyddsförordningen (GDPR) ställer. Lagen trädde i kraft 25 maj 2018 och 
innefattar hur behandling av personuppgifter ska hanteras. Företag, myndigheter och 
organisationer kan därför behöva genomföra en del förändringar för att möta de krav som den 
nya lagen innebär. Denna förordning ersätter den gamla lagen personuppgiftslagen (PUL).  
 
Denna undersökning genomförs i samarbete med Karlstads kommun för att undersöka hur 
kommunen idag arbetar med identitets- och åtkomsthantering i anslutning till den nya 
plattformen IAM 2.0. Genom detta undersöks också hur arbetet förändrats för de anställda 
och om plattformen har bidragit till och uppfyllt de mål kommunen hade med projektet. 
 
1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur identitets- och åtkomsthantering används i 
Karlstads kommun genom IAM 2.0 plattformen och hur detta har förändrat arbetet för de 
anställda. 

De undersökningsfrågor som besvaras i uppsatsen är: 

• Hur används IAM och IAM 2.0 i dagsläget i kommunen?  
• Hur har arbetet förändrats för de anställda i kommunen? 
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1.3 Målgrupp och avgränsning 
Målgruppen för uppsatsen är främst Karlstads kommun och dess anställda/elever i någon 
verksamhet i kommunen som har ett konto. Detta för att de ska kunna se om projektet IAM 
2.0 har lyckats med att uppnå projektets mål, men målgruppen är även andra organisationer 
som arbetar med identitets- och åtkomsthantering. En avgränsning har gjorts genom att inte 
undersöka IAM-plattformens funktionalitet på en djupare nivå. De ekonomiska faktorerna i 
projektet har inte heller undersökts. Fokus har legat på att ta reda på hur plattformen 
samverkar med andra system och vilket värde detta ger kommunens anställda och elever.  
 

1.4 Metod  
Detta metodkapitel beskriver vilket vetenskapligt angreppssätt som valts och hur 
datainsamlingen har genomförts. Kapitlet innehåller även en beskrivning av hur intervjuerna 
gått tillväga samt hur validitet och reliabilitet har uppnåtts. 
 
1.4.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur identitets- och åtkomsthantering används i 
kommunen samt hur arbetet har förändrats för anställda i kommunen. I denna uppsats 
tillämpas en kvalitativ forskningsmetod och Patel och Davidson (2011) förklarar att kvalitativ 
forskning fokuserar på hur och varför något är som det är. En sådan forskning innebär att 
insamlingen av data till exempel görs genom att inrikta sig på intervjuer. För att samla in data 
till undersökningen krävs det att få information av personer som kan mycket om identitets- 
och åtkomsthantering. Denscombe (2016 s.383) förklarar att för att samla in kvalitativa data 
så är intervjuer en vanlig forskningsmetod, vilket också har valts i denna undersökning. 
Frågorna som ställdes under intervjuerna var komplexa och krävde att den intervjuade hade 
en förståelse om ämnet samt att det fanns möjligheter att intervjua nyckelpersoner som kunde 
ge värdefull information.  

En annan metod som övervägdes var enkäter då de tänkta intervjupersonerna var många 
inledningsvis och det hade kunnat bli svårt att hinna med alla med intervjuer. Men det 
slutgiltiga valet blev intervjuer då den personliga kontakten som uppstår mellan intervjuaren 
och respondenten (Patel & Davidson 2011 s.75) kan påverka motivationen hos respondenten 
genom att intervjuaren visar genuint intresse och förståelse för ämnet. I en intervju kan även 
följdfrågor ställas och det är inte möjligt i en enkät. 

Denscombe (2016 s.265) förklarar att något som bör övervägas är vilken typ av data som 
behöver samlas in. Intervjuer är det bästa valet om det gäller: 

• komplexa frågor, där forskningen fokuserar på komplicerade saker 
som kräver en ingående förståelse av hur saker fungerar, hur 
faktorer är sammanlänkade eller hur system fungerar. 
 

• privilegierad information, där möjligheter finns att tala med 
nyckelpersoner på fältet som kan ge särskilt värdefulla insikter och 
kunskaper baserade på deras erfarenhet eller position. (Denscombe 
2016, s.265) 

Detta bekräftar att intervju är den bästa metoden att använda eftersom båda punkter ovan 
stämmer in på undersökningsproblemet. För att uppfylla syftet samt besvara 
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frågeställningarna behövdes information från personer i Karlstads kommun som har kunskap 
om IAM samt IAM 2.0 och kan besvara dessa frågor.  

1.4.3 Kvalitativa intervjuer 
Samtliga intervjupersoner arbetar på Karlstads kommun. De personerna som var en del av 
projektet intervjuades på kommunens IT-avdelning i ett avskilt rum för att undvika eventuella 
distraktioner. Intervjupersonerna ute i verksamheterna intervjuades på respektives arbetsplats 
även där i ett avskilt rum. Vid intervjuer fördes anteckningar samt att ljudinspelning användes 
för att underlätta bearbetning av materialet (Patel & Davidson 2011, s.87). Samtliga 
intervjuade fick förfrågan om de godkände ljudinspelning under intervjun, vilket alla gjorde. 

Denscombe (2016 s.264) hävdar att det finns ett par saker som är viktiga att tänka på om det 
är lämpligt att genomföra intervjuer. Det första är möjligheten att komma i kontakt med 
intervjupersoner och det andra är att det kan vara kostsamt med intervjuer när det gäller tid 
för genomförande, restid och dataanalysering. I detta fall är det problemfritt att få kontakt 
med intervjupersoner då samtliga personer är anställda i kommunen och är lätta att få tag på 
samt att de befinner sig i geografisk närhet. Med tanke på tidsåtgången som intervjuer tar är 
detta något som tagits i åtanke men samtliga intervjupersoner är viktiga för att få svar på 
undersökningsfrågorna. Lantz (2007) menar att valet av intervjuform ska göras utifrån 
undersökningens syfte. Om syftet är att öka förståelsen av något specifikt så är en öppen 
intervjuform och en kvalitativ undersökning ett bra val.  

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar att det fanns färdiga frågor som ställdes och 
besvarades men intervjuaren var flexibel och kunde byta plats på vissa frågor samt lämnade 
plats åt utvecklande svar (Patel & Davidson 2011 s.82). Det innebär också att frågorna kan 
utvecklas under arbetets gång efter intervjuer, så alla intervjuer inte ser precis likadana ut 
(Denscombe 2016). Att intervjuerna är semistrukturerade är typiskt för just en kvalitativ 
undersökning och Patel och Davidson (2011, s.82) menar att en kvalitativ intervju innebär att 
”identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, [...] detta innebär att man aldrig i förväg 
kan formulera svarsalternativ för respondenten”. 

Under datainsamlingen är det viktigt att validiteten och reliabiliteten är hög. Validitet innebär 
att det vi undersöker är just det vi också ämnar undersöka (Patel & Davidson 2011, s.102) 
och då måste rätt intervjufrågor ställas. Denscombe (2016 s.288) nämner att intervjuer är en 
fördel när det gäller validiteten då data kan kontrolleras direkt när de samlas in på plats. För 
att höja validiteten ytterligare kan den intervjuade få ta del av utskriften som gjorts efter 
intervjun för att avstämma att all fakta är korrekt (Denscombe 2016 s.286). För att kontrollera 
att validiteten är hög så har de intervjuade fått se över utskriften efter en genomförd intervju 
för att kunna ge ett godkännande att den insamlade informationen är korrekt. 

Reliabilitet avser att undersöka hur tillförlitlig en mätning är (Patel & Davidson 2011 s.102). 
För att reliabiliteten ska bli hög beskriver Lantz (2007 s.57) att intervjupersonen måste ha 
förstått vad anledningen och syftet är för intervjun, detta så att vi ska kunna lita på att svaren 
som ges är sanningsenliga. Hög reliabilitet har uppnåtts genom att samtliga intervjupersoner 
fick information kring syftet av undersökningen och intervjun för att säkerställa att de förstått 
detta och då kunde svara korrekt. 

Intervjuguiden (bilaga 1) innehåller de intervjufrågor som har ställts, men denna har 
anpassats under varje intervju så alla frågor har inte ställts till alla personer. Detta på grund 
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av att intervjupersonerna svarade på vissa frågor under en annan fråga och det fanns då inget 
syfte att ställa den frågan. 

Intervjuguiden med frågor till intervjupersonerna på IT-avdelningen utformades efter 
undersökningens begreppsdiskussion i teorin för att behandla relevanta områden. Frågorna 
till intervjupersonerna i verksamheterna utformades efter de första fyra intervjuerna. Detta 
eftersom intervjuaren då hade mer fakta om IAM-plattformen och visste vilken typ av frågor 
som skulle ställas. Frågorna var även indelade i olika grupperingar för att behandla en del i 
identitets- och åtkomsthantering åt gången, detta för att underlätta både för den intervjuade 
samt under sammanställandet av intervjuerna.  

Efter de fyra intervjuerna med deltagande i projektet samt de tre i verksamheten kunde 
teoretisk mättnad uppfyllas. Teoretisk mättnad innebär att samma information samlas in och 
att ingen ny information framkommer trots fler intervjuer (Mason 2010). 

 

1.4.4 Val av intervjupersoner 
När valet gjordes för vilka som skulle intervjuas så baserades det på det genomförda projektet 
IAM 2.0. Tio stycken tänkta intervjupersoner identifierades tillsammans med Karlstads 
kommun. Det första valet som gjordes var att intervjua nyckelpersoner under projektet; 
projektbeställare, projektledare, ansvarig i ledningsgrupp för IAM och projektdeltagare med 
teknisk kunnighet inom IAM området. Detta för att säkerställa att intervjuerna genomfördes 
med kunniga personer som vet mycket om projektet samt identitets- och åtkomsthantering 
och på det viset även uppnå hög validitet och reliabilitet. Därefter gjordes ett val att även 
intervjua några av kommunens medarbetare i verksamheterna, som arbetar med IT, för att ta 
reda på hur verksamheterna uppfattar att identitets- och åtkomsthanteringen fungerar. De 
verksamheter som valdes är anställda i barn och ungdomsförvaltningen (BUF), 
gymnasieförvaltningen (GYF) och vård och omsorgsförvaltningen (VOF). Detta för att just 
dessa verksamheter är några av de största verksamheterna i kommunen och då kan 
undersökningen få en större bredd än om några mindre verksamheter hade intervjuats. Andra 
användare som inte arbetar med IT har inte intervjuats eftersom identitets- och 
åtkomsthantering kan vara svårt att förstå och det hade förmodligen inte tillfört något till 
undersökningen. 

För att få kontakt med de tio tänkta intervjupersonerna skickades mail till alla dessa med en 
beskrivning av uppsatsen och vad den skulle undersöka. Därefter kom svar från alla 
intervjupersoner där sju av dem tackade ja och tre av dem avböjde att medverka på en 
intervju. Bland dessa sju intervjupersoner har fyra av dem arbetat med projektet och 
resterande tre personer arbetar i tre olika verksamheter i kommunen 

Först intervjuades personerna i projektet för att få en bra bild av vad tanken var bakom 
projektet och hur IAM plattformen fungerar. När dessa var gjorda intervjuades personerna i 
verksamheterna. Genom att intervjua både deltagande i projektet och användare av resultatet 
så fångas olika synvinklar upp som är bra för att kunna se vilken nytta projektet har tillfört. 

Intervjuerna med deltagande i IAM 2.0 projektet bidrog med mycket användbar information. 
Däremot så blev intervjuerna med personerna i verksamheterna korta och inte så innehållsrika 
då de alla hade svårt att svara på frågorna och inte ännu hade sett stor skillnad sedan innan 
projektet. 
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Tabell 1 Genomförda intervjuer 

 
 
1.4.5 Bearbetning av insamlade data 
När en intervju har spelats in med ljudinspelning är det vanligt att skriva ut i text vad som 
sägs på inspelningen (Patel & Davidson 2011). Efter varje genomförd intervju lyssnades det 
inspelade materialet igenom och intervjun transkriberades. Anteckningarna som skrivits 

under intervjun användes som stöd under transkriberingen. När samtliga intervjuer var 
genomförda och transkriberade skrevs samtliga intervjuer ihop till ett empirikapitel. Empirin 
analyserades sedan genom att jämföra de olika intervjupersonernas svar på intervjufrågorna 
tillsammans med den teori som skrivits tidigare för att kunna se likheter och skillnader mellan 
dessa. 

1.5 Etiska överväganden 
Samtliga intervjupersoner fick förfrågan om att vara anonym i undersökningen men alla 
avböjde denna förfrågan. Personernas namn kommer dock inte att nämnas i undersökningen 
utan deras yrkestitel kommer istället att användas då det inte finns någon anledning att nämna 
dem vid namn.  

1.6 Litteraturkällor och källkritik 
För att göra en litteraturstudie har diverse litteraturkällor studerats. Majoriteten av litteraturen 
har hittats via databaser som Google Scholar, IEEEX och Diva. Sökord som använts har 
varit: IAM, identity- and access management, identitets- och åtkomsthantering, 
åtkomsthantering.  

Vid litteraturstudier menar Patel och Davidsson (2011, s.68) att det är viktigt att förhålla sig 
kritisk till dokument och ta reda på hur och när dokumenten tillkommit. Samtliga källor har 
kritiskt granskats för att säkerställa deras trovärdighet. Avsikten var att majoriteten av 
litteraturen skulle vara relativt ny men det finns även äldre källor. Detta har tagits med i 
åtanke men innehållet i de äldre källorna anses innehålla viktig information som fortfarande 
bedöms vara aktuell inom ämnet.  

Vid empiriarbete samt analysarbetet av teori och empiri har även dokumentstudier gjorts på 
interna dokument från kommunen. Dessa dokument är en funktionsspecifikation på 
metakatalogen och regelverk samt en PowerPoint presentation med information om den nya 
plattformen. 

ID Intervjuperson Arbetsplats Typ av intervju Längd Datum 
1 IT-förvaltare IT-avdelningen Personlig intervju 68 min 14/3–18 
2 Enhetschef IT-avdelningen Personlig intervju 44 min 29/3–18 
3 IT-chef IT-avdelningen Personlig intervju 29 min 4/4–18 
4 Förvaltningsledare  IT-avdelningen Personlig intervju 39 min 5/4–18 
5 IT-strateg VOF Personlig intervju 14 min 10/4–18 
6 IT-strateg GYF Personlig intervju 16 min 11/4–18 

7 Systemförvaltare BUF Personlig intervju 12 min 12/4–18 
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1.7 Centrala begrepp 
IAM 
Identity and access management, på svenska identitets- och åtkomsthantering. 

IAM 2.0 
Det projekt som Karlstads kommun genomfört och resultatet var en plattform som hanterar 
identiteter och åtkomst. 

IAM 2.0 plattform 
Den plattform som utvecklades i IAM 2.0 projektet som innehåller metakatalogen samt 
Access Manager. 

Metakatalog 
En del i IAM-plattformen. Typ av databas som innehåller information om anställda och 
elever och samarbetar med flertal system. 

Access Manager 
En den i IAM-plattformen. Hanterar åtkomst till användare. 

GDPR 
GDPR står för General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen och är den 
nya förordningen/lagen som behandlar hur personuppgifter ska behandlas. Förordningen 
träder i kraft 25 maj 2018. 

PUL 
Personuppgiftslagen är den lag som har till syfte att skydda människor och deras personliga 
integritet när personuppgifter behandlas och ersattes av GDPR i maj (Datainspektionen u.å.). 

Singelinloggning (Single Sign-on, SSO) 
SSO, endast en inloggning krävs för att få tillgång till flera olika system. 
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2. Identitets- och åtkomsthantering 
I denna del av undersökningen kommer olika begrepp och viktiga delar i identitets- och 
åtkomsthantering att diskuteras. 

2.1 Digitalisering i samhället 
Samhället blir allt mer beroende av teknik och internet och det bidrar till att högre krav ställs 
på digitala system (Regeringskansliet 2017). Andréasson (2015, s.5) menar att 
digitaliseringen ”är nu en viktig och snabbt växande inriktning i den offentliga sektorn”. 
Andréasson (2015 s.9) fortsätter med att digitaliseringen även är en viktig del för att 
effektivisera och modernisera en organisation för att anpassas efter omgivningen. Enligt 
Andresen (2014) fungerade identitets- och åtkomsthantering bra i företag under lång tid men 
den snabba utvecklingen av digitalisering har ökat behoven för identiteter och åtkomst. 
Dagens anställda förväntar sig att ha tillgång till företagets system under alla tider på dygnet 
och vart de än befinner sig vilket ställer högre krav på identitets- och åtkomstlösningar 
(Andresen 2014).  

Regeringskansliet (2017) har som mål med digitaliseringen att Sverige ska vara bäst i världen 
på att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen kan erbjuda. De menar att digitalisering 
ska bidra till en positiv utveckling i samhället. Enligt Regeringskansliet (2017) är digital 
kompetens, trygghet och tillgänglighet viktiga för en bra digitalisering. Till det krävs digitala 
system som hanterar integritet och identiteter på ett säkert sätt.  

2.2 Identitets- och åtkomsthantering (”Identity and access management”, IAM) 
Begreppet IAM kan ha olika betydelser och är därför inte alltid så enkelt att förklara. Det är 
därför viktigt att reda ut begreppet så att det är tydligt. Ohlsson (2016) menar att identitets- 
och åtkomsthantering innebär att hantera en användare med dess identitet och tilldela 
åtkomsträttigheter till olika system, beroende på vilken typ av användare det är. Inera (2017) 
beskriver i sin referensarkitektur att identitet och åtkomst syftar till att ge en användare rätt 
åtkomst i olika system genom att matcha med vilken identitet användaren har. Om man vet 
vilken identitet en användare har kan rätt funktioner och information kopplas till användaren 
vid rätt tillfälle. Gustafsson och Paradis (2011, s.1) beskriver att IAM är ”lösningar för 
administration och övervakning av användares systemåtkomst, rättigheter och rolltilldelning 
med hög spårbarhet i alla led”. Dessa tre olika förklaringar på identitets- och 
åtkomsthantering skiljer sig åt ytterst lite och i stora drag innebär identitets- och 
åtkomsthantering att hantera användare och deras åtkomst. 

Modellen i figur 1 är Ineras (2017) modell över hur identitets- och åtkomsthantering ser ut. 
Modellen "syftar till att ge användare rätt tillgång till funktioner och information vid rätt 
tillfälle" (Inera 2017, s.11).  
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Figur 1 Modell över identitets- och åtkomsthantering (Modifierad av författaren från Inera 2017) 

Alla de delar som presenteras i cirklarna i modellen är huvuddelar i hanteringen av identiteter 
och åtkomst. Inera (2017) redogör för de olika delarna: den första cirkeln (till vänster) 
livscykelhanteringar av identiteter innebär hantering av identiteter genom att skapa, förändra 
eller ta bort identiteter. Det används om det exempelvis behövs läggas till egenskaper eller 
behörigheter på en användare. Den hanterar även uppföljning av åtkomster. Den andra cirkeln 
är åtkomsthantering och när en användare loggar in i en tjänst används autentisering och 
auktorisering för att säkerställa identitet och rättigheter. Singelinloggning kan användas 
genom att användaren loggar in en gång och sedan inte behöver autentisera sig ytterligare för 
att få tillgång även till andra system. Nästa cirkel hanterar attributkällor och det hanteras ofta 
i olika slags katalogtjänster för att skapa en grund för konton, identiteter, behörigheter och så 
vidare. Dessa attribut används för att säkerställa att rätt individ får tillgång till rätt åtkomst. 
Sista cirkeln innehåller regulatoriska krav och styrning som syftar till att följa regelverk som 
finns angående styrning, riskhantering och efterlevnad. Regelverk att ta hänsyn till är till 
exempel GDPR. 

Ng (2018) har skapat en modell (se figur 2) som bryter ner identitets- och åtkomsthantering i 
två olika delar, identitetshantering och åtkomsthantering. Vidare är begreppen nedbrutna till 
ytterligare mindre delar.  Åtkomsthanteringen består enligt Ng (2018) av autentisering samt 
auktorisering och identitetshantering består av hantering av personuppgifter och lagring av 
personuppgifter.  
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Figur 2 IAM-funktioner (Modifierad av författaren från Ng 2018) 

Vid autentiseringen görs en kontroll för att säkerställa att personen som vill logga in faktiskt 
är den som den utger sig för att vara. Det kan kontrolleras med personuppgifter, lösenord 
samt olika typer av inloggningar. Vid auktorisering kontrolleras det vad personen ska ha 
tillgång till och kan kontrolleras med olika typer av verktyg, till exempel roller, regler och 
attribut (Ng 2018). Hantering och lagring av personuppgifter hanterar just hur 
personuppgifter, användarkonton och lagringen av dessa utförs. Så identitetshantering 
hanterar identiteten och åtkomsthanteringen använder identiteten för att kunna tilldela rätt 
åtkomst.  

2.3 Identitetshantering 
En identitet är något unikt som identifierar en specifik användare (Gustafsson & Paradis 
2011). Det unika som identifierar en användare kan t.ex. vara vissa kontouppgifter eller 
användarnamn och lösenord.  

Det finns olika sätt att hantera identiteter i en IAM-lösning och Carpenter (2010 refererad i 
Gustafsson & Paradis 2011 s.12) beskriver fem olika verktyg för detta: 

• Identiteter, roller och åtkomstregler – detaljerad styrning för att skapa, ändra och 
radera rättigheter till olika resurser.  

• User provisioning – skapa, styra och hantera flöde av användarkonton automatiskt 
mellan olika system. Administrerar även livscykelhanteringen av en användares 
identitet och konto.  

• Livscykelhantering med roller – Verktyg för att hantera behörigheter genom att 
använda roller och genom de olika rollerna tilldela behörigheter för diverse 
identiteter. 

• Självservice – syfte att ge användare hjälp utan att behöva ta hjälp av support- eller 
IT-avdelning. En vanlig tjänst kan vara att användaren själv kan återställa sitt 
lösenord vid behov. Detta leder till minskad kostnad för servicedesk och minskade 
ledtider ger ökad produktivitet. 

• Active directory – ger möjlighet för system att autentisera användare mot Microsoft 
Active Directory  
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Dessa ovanstående verktyg syftar alltså till att hantera identiteter genom att skapa och 
definiera identiteter, vilken behörighet de ska ha och tilldela olika roller för att generera 
åtkomst genom dessa (Carpenter 2010 refererad i Gustafsson & Paradis 2011, s.12). I figur 3 
visas det hur user provisioning fungerar i hanteringen av identiteter som en livscykel. Först 
skapas en ny identitet som sedan underhålls och kan ändras vid behov (t.ex. vid byte av 
arbetsroll) och som sedan även kan avslutas/raderas vid t.ex. uppsägning. Under hela en 
identitets livscykel används, bevakas och rapporteras den. 

 

Figur 3 User provisioning (Modifierad av författaren från Carpenter 2010 refererad i Gustafsson & Paradis 
2011) 

Inera (2017) har en liknande modell över hanteringen av identiteter men här kallas det e-
identitet som står för elektronisk identitet. I organisationer finns riktlinjer som ska följas när 
det gäller informationssäkerhet: ”autentiseringskrav för åtkomst till olika typer av uppgifter, 
krav på behörighetstilldelning baserat på anställning och tilldelade arbetsuppgifter, krav på 
uppföljning av åtkomst till uppgifter” (Inera 2017, s.12). När en e-identitet skapas tilldelas 
den ett antal attribut som är unika för den identiteten och som gör att den har åtkomst till 
olika system. E-identiteten kan sedan ändras vid behov, följas upp och även raderas. 
Livscykeln i figur 4 visar hur e-identiteter ska hanteras. 

 

Figur 4 Modell över livscykelhanteringen av e-identiteter (Modifierad av författaren från Inera 2017) 

2.3.1 GDPR 
GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation och är en ny förordning som 
började gälla 25 maj 2018. Detta är en förordning/lag som innebär nya regler när det gäller 
hantering av personuppgifter och beslutet togs 14 april 2016. Personuppgifter är uppgifter 
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som kan knytas till en fysisk person, det kan vara namn, personnummer, e-postadress och 
bilder. Den tidigare lagen om personuppgifter heter PUL och är en förkortning av 
personuppgiftslagen som började gälla år 1998. I lagen förklaras det att "Syftet med denna 
lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av 
personuppgifter." (SFS 1998:204).  

Vid arbete med identitets- och åtkomsthantering med konton så hanteras personuppgifter i 
dessa konton. Personuppgifter kan till exempel vara namn och adress. GDPR är alltså något 
som måste tas hänsyn till vid kontohantering. Datainspektionen (2017) redogör att mycket i 
den nya förordningen är oförändrat och liknar de regler som fanns i PUL. Det innebär att 
personuppgifter får behandlas genom samtycke från den enskilde genom t.ex. ett avtal och 
den behandling av personuppgifter som görs har den enskilde rätt att få information om 
(Datainspektionen 2017). Lagen förändras framförallt eftersom digitaliseringen i samhället 
har kommit så långt och att PUL är utdaterat på vissa punkter. Det finns självklart även delar 
i den nya förordningen som bidrar med nya regler, Datainspektionen (2017) redogör några av 
dessa:  

• När uppgifter behandlas med stöd av samtycke eller för att 
uppfylla ett avtal, ska den registrerade ha rätt att få ut de uppgifter 
man själv lämnat för att föra över dem till en annan tjänst, det 
kallas dataportabilitet. 

• Innan man planerar en ny personuppgiftsbehandling som innebär 
särskilda risker för de registrerade ska man göra en bedömning av 
vilka konsekvenser behandlingen kan få och vilka åtgärder som 
behövs för att minska riskerna (konsekvensbedömning). 

• Om det inträffar en säkerhetsincident, till exempel ett dataintrång 
eller en oavsiktlig förlust av uppgifter, måste man anmäla det till 
Datainspektionen inom 72 timmar. Man kan också behöva 
informera de registrerade (anmälan om personuppgiftsincident). 

• Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för 
den som bryter mot förordningens regler. Avgiften ska bedömas 
utifrån hur allvarlig överträdelsen är, om det skett avsiktligt eller 
inte, vilka åtgärder man har vidtagit för att minska skadan, om man 
tjänat ekonomiskt på överträdelsen och andra försvårande eller 
förmildrande omständigheter. (Datainspektionen 2017) 

Covington (2017) klargör att förordningen gäller för alla länder i EU men den berör också de 
länder som samarbetar med europeiska länder och har kunder i EU vars personuppgifter ska 
behandlas enligt GDPR. Det finns ett antal saker som verksamheter bör tänka på angående 
GDPR: Den personalinformation eller de HR (”Human Resource”) uppgifter som behandlas 
av organisationen t.ex. löner och jobbansökningar, vilka som man delar HR-information med, 
hur och vart är informationen lagrad, hur länge information är lagrad och om information om 
personer förs vidare utanför EU (Covington 2017). Genom att se över dessa delar är det 
möjligt att identifiera eventuella brister i hanteringen som behöver åtgärdas för att uppnå 
GDPR kraven. Skulle det vara så att ett företag inte skulle lyckas uppnå de krav som GDPR 
ställer, som Datainspektionen (2017) nämner, kan det leda till en sanktionsavgift och den kan 
uppgå till 20 000 000 € (Covington 2017). 
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2.4 Åtkomsthantering 
För att få åtkomst till olika system och dokument används åtkomsthantering för att 
kontrollera vilken typ av användare det är som försöker få åtkomst och vad för åtkomst denne 
ska ha tillgång till. Denna kontroll kan göra på ett antal sätt som beskrivs i denna del. 

2.4.1 Autentisering och auktorisering 
Autentisering är en kontroll som görs för att kontrollera att en användare faktiskt är den som 
den utger sig för att vara (Basic et al. 2014). Inera (2017) redogör att autentiseringen i IT-
system kontrollerar användaren mot någon egenskap som denne har, oftast genom ett 
lösenord men kan också vara t.ex. ett fingeravtryck. Gustafsson och Paradis (2011) redogör 
att det finns olika sätt för att autentisera en användare. Dessa är bland annat: SSO, där endast 
en inloggning sker och tillgång ges till flera system respektive så kallat ”password-
propagation”, där samma lösenord används till alla system.  

Tellini och Vargas (2017) beskriver att i vissa fall behöver det finnas tvåfaktorsautentisering. 
Det innebär en starkare säkerhetsåtgärd eftersom att en användare måste autentisera sig två 
gånger för att få åtkomst (Tellini & Vargas 2017). Lösenord är den vanligaste metoden för 
autentisering men vid tvåfaktorsinloggning krävs ytterligare en autentisering, till exempel 
Mobilt BankID. 

När en autentisering gjorts för att säkerställa att en användare är den som den utger sig för att 
vara så görs en auktorisering vilket innebär en process som kontrollerar vad användaren har 
rätt till för information och/eller funktion (Inera 2017). För att auktoriseringen ska kunna 
fungera så måste en korrekt autentisering först ha genomförts (Basic et al. 2014). Basic et al. 
(2014) tydliggör att om ett system inte lyckas säkerställa en korrekt autentisering så finns det 
ingen möjlighet att avgöra om användaren har rätt till åtkomst eller inte.  

2.4.2 Singelinloggning (“Single Sign-on”, SSO) 
SSO innebär att endast en inloggning görs till ett system och att det då ges tillgång till flera 
olika system utan att behöva logga in i alla de olika (Gustafsson & Paradis 2011). Detta 
innebär att endast ett användarnamn och lösenord krävs för en inloggning och användarna 
behöver därför inte komma ihåg flera olika inloggningsuppgifter till olika system. I figur 5 
visas hur inloggning fungerar med och utan SSO.  

 

Figur 5 Modell över inloggning med och utan SSO 
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I den vänstra bilden loggar användaren in med sina inloggningsuppgifter till de olika 
systemen var för sig och i den högra bilden används SSO och då behöver 
inloggningsuppgifterna endast skrivas in en gång för att få tillgång till alla system. 

Det finns också olika typer av åtkomstkontroller som kan implementeras i organisationer: 

2.4.3 Diskretionär åtkomstkontroll (”Discretionary Access Control”, DAC) 
Detta är en åtkomstkontroll där varje objekt som är möjligt att få tillgång till har en ägare och 
det är den ägaren som kan tilldela åtkomst till andra användare (Brown & Stallings 2011 
refererad i Basic et al. 2014). En fördel med detta är att åtkomsttilldelningen görs precis över 
själva objektet vilket ger kontroll. Douligeris et al. (2016) beskriver att denna typ av 
åtkomsthantering är effektiv vid exempelvis sociala medier för att bestämma vem som ska 
kunna se ens konto. Det finns dessvärre nackdelar med denna typ av åtkomsttilldelning. Det 
försvårar upprätthållandet av säkerhetspolicys och risken för skadlig programvara ökar (Basic 
et al. 2014). 

2.4.4 Obligatorisk åtkomstkontroll (”Mandatory Access Control”, MAC) 
Brown och Stallings (2011, refererad i Basic et al. 2014) klargör att obligatorisk 
åtkomstkontroll inte tilldelas av en ägare till ett objekt, utan åtkomsten beror på vilka 
egenskaper användare och objekt har. Egenskaperna som tilldelats är baserade på olika 
säkerhetsnivåer och olika typer av användare har olika säkerhetsnivåer. Här kan en användare 
på en lägre säkerhetsnivå inte nå ett objekt som ligger på en högre nivå. Douligeris et al. 
(2016) menar att obligatorisk åtkomstkontroll är bra att använda för att kontrollera åtkomsten 
till topphemliga dokument i system som har höga säkerhetskrav. Fördelen med denna 
åtkomstkontroll är att risken för skadlig programvara är låg men en nackdel är att det kan 
vara dyrt att implementera och är komplext som inte passar alla organisationer (Basic et al. 
2014). 

2.4.5 Rollbaserad åtkomsthantering (”Role-based access control”, RBAC) 
För att underlätta arbetet med åtkomsthantering kan användare tilldelas roller och på så sätt 
behöver inte varje användare/identitet hanteras enskilt utan då hanteras åtkomsten utefter 
vilken roll denne har och tilldelar åtkomst via rollen istället (Gunnarsson 2005). Gunnarsson 
(2005) har skapat en modell som visar en tydlig skillnad på de olika varianterna. I figur 6 så 
har användare till vänster i bilden åtkomst till de olika objekten direkt. På den högra bilden 
har rolltilldelning använts för åtkomst. 

 

Figur 6 Rolltilldelning (Modifierad av författaren från Gunnarsson 2005) 
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Basic et al (2014 s.6) menar att med åtkomsttilldelning genom roller minskar komplexiteten, 
kostnaderna och det administrativa arbetet. Användare tilldelas en roll baserat på vilken typ 
av anställning eller vilket yrke denne har. På ett vårdboende hade till exempel de olika 
rollerna varit undersköterska, sjuksköterska och enhetschef. Men det är tyvärr inte alltid så 
lätt att implementera rollbaserad åtkomstkontroll. Rountree (2012 s.26) menar att det är ett 
stort arbete att identifiera alla roller i en organisation. Det kan vara lättare i en ny 
organisation men i en stor och redan etablerad organisation kan det ta lång tid att identifiera 
rollerna samt att konfigurera system för att kunna ha användning för rollerna. 

 
2.5 Sammanfattning av kapitlet 
Denna genomgång av centrala delar i identitets- och åtkomsthantering kommer vidare i 
undersökningen att användas i analysen för att jämföras med den insamlade empirin. Särskilt 
intressant är hur identiteter hanteras i kommunen, hur åtkomst tilldelas samt hur kraven från 
GDPR hanteras. Hur arbetet har förändrats för de anställda i kommunen kommer att hanteras 
under empirikapitlet. 
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3. Empiri 
I denna del kommer de intervjuer som genomförts att presenteras. Fyra intervjuer har 
genomförts med anställda på Karlstads kommuns IT-avdelning samt tre intervjuer med 
anställda som jobbar i olika verksamheter i kommunen; Vård- och omsorgsförvaltningen, 
barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen. 

3.1 Intervjuer på IT-avdelningen 
De intervjuer som genomfördes på IT-avdelningen gjordes med IT-chefen, enhetschefen för 
utveckling IT, en IT-förvaltare och en förvaltningsledare.  
 
3.1.1 Historia om identitets- och åtkomsthantering i kommunen 
IT-förvaltaren förklarar att arbetet med identitets- och åtkomsthantering i Karlstads kommun 
började i mitten av 90-talet men att det var först år 2000 som en central hantering av 
användarkonton infördes och då endast för elever. Enhetschefen menar att IT användes 
mycket i skolan som digitala hjälpmedel. Skolorna behövde användarkonton med central 
styrning för att kunna hantera detta. Det innebar att alla elever fick ett eget användarkonto 
med ett användar-ID och ett regelverk sattes upp för att hantera vilka som skulle få tillgång 
till vad. Till en början hanterades dessa konton manuellt men enhetschefen förklarar att detta 
till slut blev en för stor börda att hantera manuellt med ett så stort antal elever, 14.000 st, och 
att det år 2006 skedde en automatisering av konton. I samband med detta fick även anställda 
och förtroendevalda denna automatiserade kontohantering (Kartman 2017). 

3.1.2 IAM 2.0 projektet och dess bakgrund 
Sedan år 2000 har identitets- och åtkomsthanteringen i Karlstads kommun hanterats med 
samma plattform och IT-förvaltaren, enhetschefen och IT-chefen menar att denna lösning är 
gammal och inte längre aktuell. Målet med projektet IAM 2.0 var att lansera enhetliga 
tjänster för hantering av identiteter och behörigheter. Alla intervjupersoner från IT-
avdelningen är eniga om att den största anledningen till att projektet genomfördes var att man 
ville uppdatera den gamla IAM-plattformen med grund i automation av IT-konton: 

”Modernisera den gamla plattformen som funnits sen gammalt och öka automationen på 
kontoåtkomst.” (IT-chef) 

”Den andra plattformen vi hade satt upp var väldigt gammal och den var också byggd på 
regelverk som inte längre passade våra verksamheter och verksamhetsprocesser. [...] Vi hade 
stort behov av ännu mera automation.” (Enhetschef) 

”Syftet med projektet var att uppdatera den gamla identitetslösningen som vi hade som 
baserades på ett tänk från cirka år 2000 och den tekniska verkligheten förändrar sig ju. Vi 
har också förändrade önskemål från verksamheterna ute, vi har fler system som man önskar 
koppla ihop med metakatalogen för att få tillgång till automatik och skapande av 
användarkonton i olika kranssystem.” (IT-förvaltare) 

”Syftet var att få en ökad automation.” (Förvaltningsledare) 

Förvaltningsledaren berättar att det även finns en 80/15/5-målbild för automation i och med 
den nya plattformen som kommunen vill få att fungera. Det innebär att 80 % ska hanteras 
med hjälp av automation, 15 % i form av självservice som användaren själv kan ordna och 
resterande 5 % utgör ärenden till servicedesk för manuell hjälp. 
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Utöver detta finns det ytterligare mål med projektet; 

• Fler system skulle kunna kopplas till metakatalogen för att få tillgång till ökad 
automatik i fler system med skapande av konton. 

• Möjlighet att kunna hantera flera engagemang på samma konto. Ett engagemang 
innebär vilken typ av användare en person är. En användare kan till exempel både 
vara anställd och elev i kommunen och då kan den användaren ha två olika 
engagemang på ett och samma konto. 

• Delegera hantering till chefer i verksamheter. Till exempel att cheferna själva kan 
hantera och beställa rättigheter för sina anställda utan att behöva gå genom IT-
avdelningen. 

För fyra år sedan, när beslutet togs att projektet skulle genomföras, hade kommunen ett antal 
ledord: Mobilitet, flexibilitet och självservice som sedan mynnade ut i flera olika projekt 
utöver IAM 2.0, bland annat byte från Novell till Microsoft. Novell till Microsoft projektet 
innebär att inloggningen på tjänstedatorer inte längre sker via Novellinloggningen utan 
istället genom mot Microsofts Active Directory vilket är en mer modern lösning då den kan 
hantera andra enheter än bara datorer. Detta hänger ihop med det andra pågående projektet 
”Byte till Windows 10” eftersom inloggningen till Microsoft Active Directory aktiveras först 
när operativsystemet har uppdaterats till Windows 10 från Windows 7. Införande av 
Microsofts Office 365 tjänster inklusive SharePoint berör också IAM 2.0 projektet. Alla 
dessa projekt påverkar IAM 2.0 projektet eftersom det bidrar till en mer modern och 
digitaliserad lösning.  

Men trots att projektet IAM 2.0 avslutades hösten 2017 så finns det fortfarande mycket 
funktionalitet i identitets- och åtkomsthanteringen som ännu inte är helt färdigställt. 
3.1.3 IAM 2.0 plattformen - funktionalitet 
IAM 2.0 plattformen (se figur 7) innehåller en modul som kallas Access Manager samt en 
metakatalog. Metakatalogen fokuserar på att hantera identiteter och Access Manager hanterar 
åtkomsthanteringen. 

 

Figur 7 IAM 2.0 plattformen 

Metakatalogen är uppbyggd som en databas som innehåller data om alla elever, anställda och 
förtroendevalda i Karlstads kommun. Metakatalogen kommunicerar med ett antal system och 
information skickas mellan dessa. IT-förvaltaren förklarar att de två huvudsystemen som 
metakatalogen arbetar med är Heroma och Extens. Sedan kommunicerar metakatalogen även 
med Active Directory (AD), Office 365 (O365), Solsidan, IT-portalen och User Application. 
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Modellen i figur 8 visar metakatalogen och dessa system. Samtliga system förklaras i texten 
nedan. 

 

 

Figur 8 Modell över metakatalogen och kringliggande system 

Samtliga pilar går från metakatalogen till de yttre systemen, förutom pilarna från Extens och 
Heroma som istället går till metakatalogen. Detta beror på att Extens och Heroma förser 
metakatalogen med information och metakatalogen för information till de andra systemen. 

IT-förvaltaren berättar att Heroma är ett personaladministrativt system (PA) som innehåller 
data om anställda och förtroendevalda, totalt ca 10.000 st, som förser metakatalogen med 
denna data. Från Heroma kommer även organisationsinformation. Heroma består av två olika 
databaser; persondatabas och anställningsdatabas. IT-förvaltaren förklarar att om något skulle 
ändras i någon av dessa databaser så behöver metakatalogen ”få reda på det”. Därför finns 
något som heter ”snapshot connector” som finns vid Heroma och en gång i timmen per dygn 
tas en så kallad ”snapshot” för att se om något har förändrats i någon av databaserna för att 
sedan kunna uppdatera metakatalogen. En ändring skulle kunna vara att en person har bytt 
efternamn från Jansson till Persson. Detta uppfattas av snapshoten och den nya informationen 
skickas till metakatalogen som uppdaterar ändringen.  

IT-förvaltaren berättar att detta fungerar på samma sätt i det elevadministrativa systemet 
Extens (EA) som hanterar elever, men här tas en snapshot var sjätte timme, totalt fyra gånger 
per dygn. Eleverna som finns i Extens är alla elever i kommunen; förskoleelever, 
grundskoleelever, gymnasieelever, elever på Komvux och yrkeshögskola. Dessa är totalt 
14.000 st. 
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Figur 9 In zoomad bild över metakatalogen på snapshot connector vid Extens och Heroma 

Active Directory(AD) är en typ av databas, som innehåller information om alla anställda, 
med olika målgrupper av användare som kan logga in på sina datorer. Förvaltningsledaren 
förklarar att det är denna information de använder i de andra systemen för att t.ex. kunna 
logga in på sin dator. Det är alltså här autentisering och auktorisation kontrolleras vid 
inloggning. IT-förvaltaren beskriver AD som en modern lösning eftersom den gör att flera 
olika typer av enheter kan hanteras, inte bara datorer. 

Vidare är metakatalogen även integrerad med O365 som är Microsofts programvara som 
innehåller bland annat Word, Excel och PowerPoint. Enhetschefen berättar att den anställde 
även får tillgång till mail, chatt, OneDrive och SharePoint från O365.  

Till sist så interagerar metakatalogen med User application, Solsidan och IT-portalen. User 
application är en självservicemodul för inhyrd personal och konsulter. Solsidan är intranätet 
som de anställda loggar in på för att få tillgång till t.ex. information om sin verksamhet, 
information från koncernen och tillgång till andra system. Enligt enhetschefen känner 
intranätet av vilken verksamhet den inloggade tillhör och kan visa viktig information på 
startsidan som berör den inloggade. IT-portalen hanterar självservice och är en 
beställningsportal för exempelvis gratis program. 

Dessa är de delar metakatalogen består av och samarbetar med. Enhetschefen beskriver att 
starten i samarbetet mellan dessa är vid en ny anställning eller ny elev. Den nyanställdes 
uppgifter matas in i Heroma och detta skickas vidare till metakatalogen som har en så kallad 
regelmotor som kontrollerar informationen som knappats in och ett IT-konto skapas 
omgående. Detsamma gäller för en ny elev men då matas dennes uppgifter in i Extens.  

IT-förvaltaren förklarar att när ett nytt konto och användare har skapats så får dennes chef ett 
mail med information om det nya kontot. Mailet innehåller bland annat lösenord till kontot 
som består av en svår kombination som den anställde sedan får ändra, och chefen ombedes 
beställa den anställdes O365 licens. Uppgifterna ska sedan tilldelas den anställde. 
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3.1.4 Identitetshantering 
När ett nytt konto och en ny identitet skapas i Heroma eller Extens samt metakatalogen så är 
en person uppbyggd med fyra olika objekt i metakatalogen: Personobjekt (P), 
engagemangsobjekt (E), kontoprofilobjekt (AP) och användarobjekt (U).  

• Det första som skapas i metakatalogen vid en ny anställning är ett personobjekt där 
data kommer från persontabellen i Heroma.  

• Sedan ett engagemangsobjekt med all information om den anställda, såsom titel, 
adress, förvaltning och chefens ID.  

• Nästa steg är ett kontoprofilobjekt som innehåller allt som hör till ett konto; ID, e-post 
och kontonummer.  

• Det sista är användarobjekt och här sammanställs uppgifter från ovanstående objekt; 
ID, e-post, titel, förvaltning och namn. Utifrån dessa uppgifter tilldelas den anställde 
en O365 licens och gruppmedlemskap som ger tillgång till vissa ”rum” i SharePoint. 
 

Tabell 2 De fyra objekttyperna ett konto består av (Pulsen 2018 s.13) 

Objektklass Objektstyp Förklaring 
vidPerson Personobjekt Objektet representerar en fysisk person och innehåller 

information som är knuten direkt till personen såsom 
namnuppgifter men även t.ex. privat mobiltelefon 
eller liknande. 

vidEngagemang Engagemangsobjekt Beskriver engagemanget, t.ex. administratör på SOC. 
Det skapas ett objekt per engagemang från 
födandesystem (Heroma eller Extens). Om det finns 
mer än ett engagemang av samma typ så görs en 
beräkning av huvudengagemanget. Varje 
engagemangstyp har en egen objektsklass. 

vidAccountProfile Kontoprofil Objektet innehåller information kopplat till kontot, 
t.ex. användarnamn, e-post-adresser och initialt 
lösenord. 

User Användarobjekt Sammanslagen information från de övriga tre 
objekten. Detta objekt synkroniseras sedan till 
kranskataloger och andra ansluta system. 

 

När alla dessa objekt har skapats så skickas uppgifter tillbaka till Heroma och Extens. En 
elevs ID till Extens och ID samt e-post för anställda till Heroma. För att sedan logga in i olika 
system används användarnamn (ID:et) och lösenord. På det viset blir system, till exempel 
Heroma och Extens, en konsument av metakatalogens uppgifter.  

IT-chefen berättar att metakatalogen även hanterar en anställnings hela livscykel, från start 
till slut. Om en anställd slutar så avslutas även kontot automatiskt. Kontots e-postadress 
kommer senare att kunna återanvändas men först sätts kontot i ”karantän”/”fryses ned” så att 
det inte kan återanvändas direkt. Användar-ID:et är däremot unikt och går aldrig att använda 
igen. 

”När det sedan sker förändringar i de födande systemen t.ex. när någon slutar så ska ju även 
den informationen skickas och då ska det kontot kopplas bort.” (Förvaltningsledare) 
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3.1.5 Hantering av GDPR 
IT-chefen och enhetschefen förklarar att ännu hanteras inte samtliga krav från GDPR. De 
menar dock att arbetet för det pågår just nu med att kartlägga vad som behövs för att kunna 
uppfylla kraven. Enhetschefen förklarar att det finns en mängd utvecklingsbitar som måste 
tas tag i för att ha möjligheten att tillmötesgå kraven. IT-chefen och enhetschefen menar att 
det kommunen fokuserar mest på är att hantera följande: 

• Medgivande – en person måste ge sitt medgivande till att kommunen hanterar 
personuppgifter på ett visst sätt. 

• Registerutdrag – en person ska kunna höra av sig till kommunen och be om ett 
registerutdrag och då få reda på all information som finns om denne i kommunens 
system och vilka rättigheter man har. 

• Incidenthantering – hur en incident ska hanteras, till exempel dataläckage. 
• Spårbarhet – möjligheten att kunna spåra bakåt i tiden för att identifiera vilka 

ändringar som gjorts eller vart ett fel har uppstått. 

IT-chefen påpekar att hanteringen av registerutdrag förmodligen inte kommer att hanteras av 
IAM-plattformen utan det kommer att vara ett annat verktyg som hanterar det. 

 

3.1.6 Åtkomsthantering 
IT-förvaltaren förklarar att vid inloggning i någon av kommunens resurser som O365, 
Solsidan eller Landesk finns det en modul som heter Access Manager som är en del i IAM-
plattformen. Den är kopplad till metakatalogen och i denna modul kan olika 
autentiseringsmetoder läggas in. Beroende på var en användare försöker logga in så är det 
olika typer av autentisering. IT-förvaltaren beskriver händelseflödet vid inloggning i O365:  

”Om man loggar in mot portal.office.com så har vi berättat för Microsoft att om det är någon 
som har försökt logga in med namn12.namnsson@karlstad.se, så ta inte hand om den 
inloggningen utan skicka den till oss istället så ska vi berätta för er om det är rätt användare 
och lösenord och om allt är okej.” (IT-förvaltaren) 

Så vid en inloggning i O365 blir den inloggningen omdirigerad till Access Manager och 
denna gör en autentisering genom att titta på användar-ID:et samt lösenordet som bekräftar 
om det är korrekt och skickar ett OK tillbaka till portal.office.com och sedan blir användaren 
inloggad.  

IT-chefen berättar att tidigare har så kallade ”Smarta kort” använts för att logga in i datorerna 
för att få en stark autentisering. Men sedan ansågs det inte behövas längre utan det är snarare 
i ett verksamhetssystem där det finns viktig information som det behövs en högre 
autentisering för en säkrare hantering. IT-chefen fortsätter förklara att IAM plattformen ska 
möjliggöra att beroende på vilket system som kräver inloggning så ska Access manager 
erbjuda olika åtkomstsätt. Till exempel att logga in med användarnamn och lösenord för att få 
en SSO-inloggning på Solsidan och på så sätt även få tillgång till andra system eller 
tvåfaktorsinloggning med Mobilt BankID vid viktig information i ett system eller vid 
inloggning utanför kommunens egna nät. 

mailto:namn12.namnsson@karlstad.se
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När en anställd väl är inloggad hanteras åtkomsten till olika system, beroende på vilken 
förvaltning och avdelning den anställde är anställd på. Dessa olika system kan vara O365, 
SharePoint och så vidare. IT-förvaltaren förklarar att i dagens läge har Karlstads kommun 
börjat flytta filer till SharePoint där tilldelande av rättigheter sker i större grad med 
automatik. I SharePoint blir den anställde automatiskt med i en grupp för den specifika 
arbetsplatsen, t.ex. om en person blir anställd på Karlstads kommuns IT-avdelning tilldelas 
denne till en grupp som heter ”IT-avdelningen” i metakatalogen. Detta gör även att den 
anställde tilldelas rättigheter till en grupp med samma namn i SharePoint för att få åtkomst 
till diverse filer/mappar. När den anställde avslutar sin anställning på IT-avdelningen och 
istället börjar på en annan avdelning ändras detta i metakatalogen och automatiskt avslutas 
medlemskapet i SharePoint och en ny grupp tilldelas istället. Med denna tilldelning av 
åtkomst minimeras risken med att inaktuella konton eller behörigheter ligger kvar. 

 
3.1.7 Rollhantering 
Rollhantering används för att underlätta tilldelning av åtkomst. Samtliga intervjuade är 
överens om att tilldelning av åtkomst idag inte tilldelas med hjälp av roller i kommunen. De 
menar att rollhanteringen är något som kommunen måste arbeta vidare med för att kunna få 
en rollhanterad åtkomst. Följande citat visar hur åtkomst tilldelas för närvarande och hur 
tanken på hantering av roller ser ut i kommunen:  

”Vi hanterar åtkomst på grund av att en anställd är på en viss förvaltning på en viss 
avdelning och då blir man med i en specifik gruppering och får tillgång till olika rum. Det är 
en del av en vidareutveckling där vi inte riktigt är än. Man behöver fundera över hur vår 
verksamhet definierar en roll. Vad är en roll? Finns det något som gör att det finns roller och 
underroller eller ska vi kalla det något annat?” (IT-förvaltaren). 

”Krävs att verksamheten jobbar mer med rollbegreppet. Idag är det lite spretigt på vilket sätt 
man sätter rättigheter i verksamhetssystem, vi har inte riktigt rollbegreppet klart för oss.” 
(Enhetschefen) 

IT-förvaltaren förklarar att det är viktigt att ha en dialog med kommunens verksamheter och 
sätta ett regelverk för rollhanteringen och säkerställa att alla talar samma språk. Idag är inte 
rollbegreppet definierat i kommunen. IT-förvaltaren menar att det är en svår uppgift att reda 
ut och att det kommer att ta tid. Men förvaltningsledaren berättar att kommunen kommer att 
sätta in en ny produkt som heter Identity Governance. Med denna produkt kan mönster 
skapas som kan läsa av behörigheter som en användare brukar ha och tilldela samma till 
andra användare med samma roll.  

”Om man jobbar på vård och omsorg så brukar man ha tillgång till de här systemen och 
kommer det en ny person som man vill ska ha samma behörighet som en annan anställd så 
kan man då bocka i det man vill ha”. (Förvaltningsledare) 

På samma sätt kan behörigheter tas bort om någon har mer behörigheter än vad de ska ha. 
Innan denna produkt börjar användas menar förvaltningsledaren att definieringen av roller 
först måste göras. 
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3.1.8 Påverkan hos användarna 
Samtliga intervjuade på IT-avdelningen menar att ännu har den nya plattformen inte påverkat 
merparten av användarna, detta är något som de kommer att märka mer i framtiden när 
plattformen får mer funktionalitet. Enhetschefen och IT-chefen förklarar att några användare 
som redan nu har märkt skillnad är de som tidigare beställde konton och behörigheter, det är 
något som görs mycket mer automatiskt nu. IT-chefen och förvaltningsledaren berättar att 
även anställda vid servicedesk har märkt skillnad i sitt arbete eftersom de tidigare behövde 
skapa konton men inte längre behöver göra det. Enhetschefen menar också att användarna bör 
uppleva en förenklad inloggning eftersom det räcker med en inloggning för att få tillgång till 
flera resurser och det kommer att öka ju fler system som kopplas på.  

”Användarna har inte sett så mycket av det bra med själva plattformen, det är så få individer 
som är berörda.” (Förvaltningsledaren) 

Samtliga anställda är såklart berörda av förändringen men det är endast få som är berörda och 
märker skillnad just nu. 

 

3.1.9 Sammanfattning av intervjuer på IT-avdelningen 
Som ett resultat av de fyra intervjuerna med anställda på kommunens IT-avdelning och 
involverade i IAM 2.0 projektet har det identifierats hur kommunen arbetar med identitets- 
och åtkomsthantering. Detta görs genom IAM-plattformen som innehåller en del som kallas 
metakatalog vilket kan ses som en databas innehållande information om kommunens 
anställda och elever. Metakatalogen samarbetar med olika system i syfte att minska på 
manuellt arbete och öka säkerheten för åtkomst till information i olika system. 

Alla de intervjuade på kommunens IT-avdelning som varit inblandade i projektet på olika vis 
har samma slutsats när det gäller projektets slutresultat: En uppdaterad plattform har skapats 
och den har många möjligheter. Den funktionalitet som plattformen bidrar med nu enligt en 
sammanfattning av intervjuerna med anställda på IT-avdelningen är;  

1. Automation vid skapande av nytt konto, det vill säga att ett konto inte längre behöver 
beställas. 

2. Förenklad inloggning som ger tillgång till fler resurser. 

3. Möjlighet till flera engagemang på samma konto. 

4. Möjlighet att ha e-postadresser i två olika e-postdomäner t.ex. @karlstad.se och 
@regionvärmland.se 

5. Automation på gruppmedlemskap som ger tillgång till olika rum i SharePoint. 

De är även allihop överens om att det är många fler funktioner som plattformen kommer att 
bidra med i framtiden. Självservice är en viktig del som snart kommer att kunna erbjudas för 
kommunens medarbetare. De kommer då att få möjligheten att till exempel byta lösenord 
själva utan att behöva kontakta servicedesk för att få hjälp med det. Ytterligare utveckling av 
plattformen och funktionalitet som kommer att komma är: Möjlighet till rollstyrd behörighet, 
möjlighet för chefer att dela ut rättigheter så att de slipper göra detta via IT-avdelningen, 
revision att som chef kunna gå in en gång per år och granska åtkomst och licenser som de 
anställda har och kunna lägga till och ta bort där det behövs.  
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”Säg att vi har kommit i mål med 20 av 100 funktioner eller förbättringar som vi vill att den 
här anläggningen ska göra åt oss.” (Enhetschefen) 

 

3.2 Intervjuer med verksamheterna VOF, BUF och GYF 
Intervjuerna som har genomförts i verksamheterna är en IT-strateg på vård- och 
omsorgsförvaltningen (VOF), IT-strateg på gymnasieförvaltningen (GYF) och 
systemförvaltare på barn- och ungdomsförvaltningen (BUF). IT-strategen på VOF kommer 
att benämnas som IT-strateg1 hädanefter och IT-strategen på GYF kommer att benämnas som 
IT-strateg2. 

3.2.1 Problem med den tidigare plattformen 
IT-strateg1 menar att på VOF påverkas de av IAM till stor del när det gäller 
anställningsprocessen. VOF är en stor förvaltning och har en väldigt stor rotation på personal. 
Detta gör att varje gång en nyanställning görs så vill de ha en förenklad process som ska gå 
snabbt för att den nyanställde snabbt ska få tillgång till de system den behöver för att kunna 
komma in och jobba. Systemet som berörs är i första hand Treserva för dokumentation och 
Heroma för schema/lön. IT-strateg1 upplevde att kontohanteringen var långsam innan den 
nya plattformen då en nyanställd först lades upp i Heroma för att sedan skicka den 
informationen till IT-avdelningen som skapade ett IT-konto. Detta bidrog med en 
tidsförskjutning och idag går det mycket snabbare att skapa ett konto vilket är fördelaktigt. 

IT-strateg2 arbetade ej på sin arbetsplats innan arbetet med plattformen började så hen vet 
inte om det fanns några problem med den tidigare plattformen. Systemförvaltaren arbetar till 
stor del med uppgifter som tillhör elever med skyddade personuppgifter som måste läggas in 
manuellt i system. Detta gjorde IT-avdelningen tidigare och systemförvaltaren upplever att 
IT-avdelningen då var en onödig mellanhand, med den nya plattformen ska systemförvaltaren 
kunna lägga in dessa själv. 

Systemförvaltaren förklarar även att hanteringen av personnummer för nyanlända elever var 
ett problem. När en nyanländ får ett komplett personnummer kommer den informationen från 
Skatteverket och då måste IT-avdelningen lägga in detta manuellt i Extens. Det var ett 
problem när Extens snapshot togs varje halvtimme i den gamla plattformen och risken fanns 
att när ett personnummerbyte genomfördes så skapades ett nytt konto. 

3.2.2 Skillnad efter implementering av den nya plattformen 
Systemförvaltaren förklarar att hanteringen av personnummer för nyanlända elever har 
underlättat i och med den nya plattformen. Eftersom dessa elever läggs in manuellt i Extens 
är det nu en förbättring att Extens snapshot bara tas fyra gånger per dygn och inte varje 
halvtimme. Om en snapshot skulle tas varje halvtimme ökar risken för att av misstag skapa 
ett nytt konto när ett byte av personnummer görs. 

IT-strateg2 tycker att livscykelhanteringen är bättre nu med den nya plattformen när någon 
slutar, det är kontrollerat på ett bra sätt. IT-strateg2 fortsätter med att förklara att på GYF är 
de helt beroende av att identitets- och åtkomsthanteringen fungerar. Från dag ett måste 
inloggningen och kontot fungera för eleverna för att de ska få tillgång till läroplattformen 
itslearning och O365, speciellt på gymnasiet. 
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Utöver detta är alla intervjupersoner i verksamheterna överens om att det ännu inte är så stor 
skillnad i deras arbete eller för resten av de anställda/eleverna i verksamheterna, men de tror 
att det kommer att märkas skillnad längre fram. 

”Jag känner ju inte av så mycket skillnad än.” (Systemförvaltaren) 

”Eleverna har inte märkt någon skillnad i och med den nya plattformen annat än att 
inloggningsuppgifterna är annorlunda” (IT-strateg2) 

Vid frågan om de anställda i VOF märker någon skillnad med den nya plattformen svarar IT-
strateg1 ”Nej, de är inte i närheten av det här ens.” 

3.2.3 Önskad funktionalitet med plattformen i framtiden 
IT-strateg1 önskar att den nya plattformen fortsätter att utveckla den förenklade processen vid 
nyanställningar som genererar åtkomst till olika system, detta är en vinst för VOF. De önskar 
också att få automatgenererade inloggningar och att plattformen hanterar 
informationssäkerhet då VOF har klass-2 skyddad information. Klass-2 skyddad information 
är känsliga personuppgifter så som religion, sexualitet och hälsa som kräver andra typer av 
åtgärder. Idag används SITHS-kort, smarta kort, som är ett personligt kort som förs in i en 
kortläsare till en dator för att autentisera sig. IT-strateg1 förtydligar också att IAM inte är 
något VOF fokuserar på, de fokuserar på vård och att system i bakgrunden bara måste rulla 
på. 

IT-strateg2 önskar mer självservice, mer SSO samt att plattformen i framtiden ska bidra med 
en förenklad lösenordshantering. Om en elev behöver byta lösenord idag så måste det ske 
genom en lärare/pedagog som sedan beställer ett nytt. Det hade varit bättre om eleven kunde 
göra detta själv med självservice. IT-strateg2 önskar också att om en nyanställd ska börja om 
en månad ska dennes konto redan finnas färdigt när den börjar. I dagens läge skapas inte 
kontot förrän dagen anställningen börjar.  

Systemförvaltaren önskar för sin egen del att hanteringen inte blir så personberoende och att 
en mellanhand kan tas bort så att hanteringen av skyddade konton och personnummerbyte 
kan göras av systemförvaltaren själv. Systemförvaltaren hoppas att den största förändringen 
längre fram är att hantering av elever med skyddade personuppgifter, som inte får finnas 
”skarpt” i system och för närvarande läggs in manuellt av IT-avdelningen ska kunna göras av 
systemförvaltaren själv. Men först måste behörigheter strypas åt så att inte för mycket 
behörighet ges. 

IT-strateg1 tror att plattformen kommer att bidra med att rationalisera bort den mänskliga 
interaktionen med datorn och att det ska ske mer med automatik, detta minimerar enligt hen 
också antalet fel och effektiviserar processerna. 

3.2.4 Sammanfattning av intervjuer med verksamheter 
Identifierade problem som fanns med den gamla plattformen var att det tog lång tid innan ett 
nytt konto aktiverades och kunde användas, att Extens snapshot brukades för ofta samt att 
elever med skyddade uppgifter lades till manuellt av IT-avdelningen och vilket uppleves som 
en onödig mellanhand.  

Idag går det snabbare att skapa och avsluta ett konto och Extens snapshot brukas nu mer 
sällan. Utöver detta är det är ingen av intervjupersonerna som har märkt någon större skillnad 
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i sitt arbete sedan den nya plattformen implementerades. Önskad funktionalitet som 
plattformen ska bidra med i framtiden är: 

• Fortsätta utveckla den förenklade processen för anställning som generar åtkomst till 
olika system 

• Hantera informationssäkerhet 
• Självservice med till exempel beställning av nytt lösenord 
• Ta bort överflödiga mellanhänder 
• Mer automatik i hantering av konton 
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4. Analys 
I denna del analyseras den insamlade empirin och jämför sedan denna med den teori som 
diskuterats. 
 
4.1 Digitalisering 
Syftet med projektet IAM 2.0 var att uppdatera den gamla plattformen. I och med att 
omgivningen och den tekniska verkligheten förändras så krävdes detta och enligt Andréasson 
(2015) är digitaliseringen en viktig del för att effektivisera och modernisera en organisation. 
Plattformen är nu uppdaterad för att klara av den nya tekniska verkligheten, förändrade 
önskemål från verksamheterna, nya regelverk, ökad automation samt omgivningen som 
ständigt förändras. 

4.2 Hur IAM används i kommunen 
Genom den insamlade empirin finns en tydlig redogörelse för hur kommunen arbetar med 
identitets- och åtkomsthantering. Projektet IAM 2.0 har bidragit med en nyskapande 
metakatalog vilket ger en plattform som kan hantera identiteter, användarkonton och 
åtkomsthantering på ett säkert och bra sätt.  
 
4.2.1 Identitetshantering 
Det som identifierar en användare i metakatalogen är ett unikt användar-ID samt lösenord, 
precis som Gustafsson & Paradis (2011) menar att det kan vara. Carpenter (2010 refererad i 
Gustafsson & Paradis 2011) redogör för begreppet user provisioning som innebär en 
hantering av användarkonton som skapar, styr och hanterar konton automatiskt mellan olika 
system samt administrerar identiteters livscykelhantering. Kommunen använder sig av detta 
genom plattformen. När en ny identitet skapas i Heroma eller Extens skapas det automatiskt 
ett konto i metakatalogen som sedan får tillgång till system. IT-chefen förklarar att 
plattformen hanterar en anställds/elevs hela livscykel från start till slut samt om ändringar 
sker. Detta är i enlighet vad Inera (2017) beskriver med livscykelhantering av e-identiteter 
när ett konto skapas, ändras, följs upp och tas bort. I figur 10 visas livscykelhanteringen i 
kommunen som baseras på de engagemang som en användare får när denne registreras i 
metakatalogen.  

 

Figur 10 Livscykelhantering (Pulsen 2018, s.20) 
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I funktionsspecifikationen Pulsen (2018 s.20) anges det när en person skapas i Heroma eller 
Extens så skapas ett engagemang som är kopplat till den personen i metakatalogen. Här sätts 
ett startdatum och slutdatum direkt för att kunna hantera ett kontos livscykel. När slutdatumet 
nås har kontot en respitperiod innan kontot raderas. ”Respitperiod är den längd där 
användaren har möjlighet att använda kontot efter att slutdatumet passerats” (Pulsen 2018 
s.20). Efter radering av ett konto ligger dessa uppgifter såsom användarnamn och e-
postadress i karantän en tid innan dessa tillgängliggörs för en ny person (Pulsen 2018 s.20). 

Samtliga intervjupersoner på IT-avdelningen menar att användarna kommer att få tillgång till 
en större andel självservice i framtiden. Användarna ska kunna hantera vissa problem själva 
utan att behöva få hjälp från servicedesk eller IT-avdelning. Genom att få in denna 
funktionalitet minskar antal ärenden för servicedesk att ta hand om och det blir enklare och 
snabbare för medarbetarna att få hjälp. Detta är något som är efterfrågat hos medarbetarna ute 
i verksamheterna. IT-strateg2 menar att det skulle vara enklare om en användare själv kunde 
ändra sitt lösenord utan att behöva kontakta servicedesk, något som Carpenter (2010 
refererad i Gustafsson & Paradis 2011) anser vara bra och leder till minskad kostnad för 
servicedesk samt ökad produktivitet. IT-förvaltaren anser detta vara en viktig funktionalitet 
och något som gör att medarbetarna tydligare kommer att märka skillnad och därmed se nytta 
med den nya plattformen. 

4.2.2 GDPR 
Kommunen är medveten om kraven för GDPR och just nu pågår arbetet för att kartlägga vad 
som behövs för att uppnå dessa krav. Inera (2017) menar att regelverk som GDPR är viktigt 
att följa för att hantera styrning, riskhantering och efterlevnad. IT-chefen och enhetschefen 
menar att de delar som kommunen fokuserar på att hantera är medgivande, registerutdrag, 
incidenthantering och spårbarhet. Det kan anses oroväckande att kraven ännu inte uppfylls 
när det är över två år sedan beslutet togs och att lagen trädde i kraft 25 maj 2018 och 
Datainspektionen (2017) påpekar att om ett företag inte kan uppnå de krav som lagen ställer 
kan det leda till en sanktionsavgift. Detta skapade frågetecken hos författaren så kommunen 
kontaktades om hur detta egentligen hanteras och fick svaret att kraven nu behandlas. Från 
och med 9 maj 2018 så finns det referenskrav kring kraven från dataskyddsförordningen som 
ska följas för att hantera GDPR på rätt sätt. 
 

4.2.3 Åtkomsthantering 
I litteraturen diskuteras ett antal olika sätt att hantera åtkomst; singelinloggning (Gustafsson 
& Paradis 2011; Inera 2017), diskretionär åtkomstkontroll (Brown & Stallings 2011 refererad 
i Basic et al. 2014; Douligeris 2016), obligatorisk åtkomstkontroll (Brown & Stallings 2011 
refererad i Basic et al. 2014; Douligeris 2016) och rollhantering (Gunnarsson 2005; Basic et 
al. 2014; Rountree 2012). 

För att autentisera och auktorisera användare som loggar in i något av kommunens system 
används Access Manager som kontrollerar uppgifter i Microsofts Active Directory som 
innehåller information om alla anställda. Detta är något som Carpenter (2010 refererad i 
Gustafsson & Paradis 2011) bekräftar är ett bra sätt. Plattformen möjliggör olika typer av sätt  
att erbjuda åtkomst beroende på vilket system användaren vill logga in i och vart användaren 
befinner sig. Precis som Gustafsson och Paradis (2011) och Inera (2017) beskriver SSO så 
använder plattformen sig av det för inloggning på Solsidan för att då få tillgång till flera olika 
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system utan att behöva ange inloggningsuppgifter för alla dessa. Om en användare däremot 
befinner sig utanför kommunens nät kan tvåfaktorsinloggning krävas för en högre 
autentisering, precis som Tellini och Vargas beskriver (2017). 

Vid kontroll av auktorisering för att se vad en användare har rätt att få åtkomst till beror det 
på vilken förvaltning och avdelning användaren är anställd på. Varken diskretionär 
åtkomstkontroll eller obligatorisk åtkomstkontroll som Brown och Stallings (2011) redogör 
för är något som används i kommunen. Däremot är rollhanterad åtkomsthantering något som 
kommunen strävar för att uppnå. Basic et al. (2014) menar att vid rollhanterad 
åtkomstkontroll så minskar komplexiteten och kostnad för verksamheten. Samtliga 
intervjuade på IT-avdelningen berättar att detta inte är något plattformen bidrar med för 
tillfället, men förvaltningsledaren menar att det är något som den har möjlighet att bidra med. 
Kommunen har inte i nuläget ingen klar definition av vad en roll egentligen är och vilka olika 
roller det ska finnas. Om de vill införa rollhantering har de därför mycket arbete kvar. 
Rountree (2012) bekräftar att det är ett stort arbete att identifiera alla roller i en organisation 
och att det kan ta lång tid. 

4.3 Förändrat arbete för de anställda i kommunen 
Samtliga intervjuade på IT-avdelningen är överens om att kommunens anställda ännu inte 
märkt någon större skillnad i och med den nya plattformen. ”Användarna har inte sett så 
mycket av det bra med själva plattformen, det är så få individer som är berörda.” 
(Förvaltningsledaren). Detta bekräftar samtliga av de intervjuade i verksamheterna, de har 
inte märkt någon större skillnad sedan den nya plattformen implementerades.  

Trots det är det ändå skillnad för vissa av de anställda. Eftersom IT-konton nu skapas 
automatiskt när en person registreras i metakatalogen så är det de anställda som tidigare 
beställde IT-konton och anställda på servicedesk som skapade dessa konton som har märkt 
skillnad. Något annat som användarna bör ha märkt skillnad på är den förenklade 
inloggningen enligt enhetschefen. Detta eftersom det räcker med en inloggning för att få 
tillgång till flera resurser och det kommer att öka ju fler system som kopplas på. Detta var 
däremot ingen fråga som ställdes under intervjuerna och ingen av de intervjuade i 
verksamheterna lyfte inte heller fram detta.  

Systemförvaltaren ser delar i sitt eget arbete som blivit bättre efter införandet av den nya 
plattformen. Extens snapshot tas nu endast fyra gånger per dygn istället för varje halvtimme 
och underlättar vid byte av personnummer för nyanlända elever. Men utöver det menar 
Systemförvaltaren att ”Jag känner ju inte av så mycket skillnad än.” 

Samtliga intervjuade på IT-avdelningen menar att de andra användarna kommer att märka 
mer skillnad i framtiden när plattformen får mer funktionalitet. Detta håller de intervjuade i 
verksamheterna med om, de tror att skillnad kommer att märkas längre fram. 
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5. Slutsats 
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur identitets- och åtkomsthantering 
används i Karlstads kommun genom IAM 2.0 plattformen och hur detta har förändrat arbetet 
för de anställda. Undersökning har resulterat i en tydlig bild av hur Karlstads kommun arbetar 
med identitets- och åtkomsthantering och hur den nya plattformen fungerar. Den nya 
plattformen som implementerades hösten 2017 har bidragit med viktiga faktorer för att klara 
av både nutida samt framtida behov.  

IAM innebär identitets- och åtkomsthantering som syftar till att hantera användare och deras 
identitet och tilldela de rätt åtkomst i olika system. Karlstads kommun använder sig av en 
plattform, IAM 2.0, som hanterar identitets- och åtkomsthanteringen. En del av IAM 
plattformen kallas metakatalog och är uppbyggd som en databas som innehåller data om alla 
elever, anställda och förtroendevalda i Karlstads kommun. Metakatalogen kommunicerar 
med ett antal system och information skickas mellan dessa. De två huvudsystem som 
metakatalogen arbetar med är Heroma och Extens. Sedan kommunicerar den även med 
Active Directory (AD), Office 365 (O365), User Application, Solsidan och IT-portalen. En 
annan del av plattformen är Access Manager som hanterar åtkomsthanteringen till användare. 
Syftet med IAM-plattformen är att få en ökad automation och öka säkerheten för åtkomst till 
information i olika system. Detta är något som plattformen har uppnått. 

Funktionalitet som plattformen har bidragit med än så länge är bland annat användarkonton 
som skapas automatiskt, förenklad inloggning med tillgång till fler resurser och möjlighet till 
flera engagemang till samma konto om en användare till exempel både är anställd och elev i 
kommunen. Plattformen har även skapat många nya möjligheter och det är mycket 
funktionalitet som finns kvar att implementera som kommer i framtiden. 

Den andra undersökningsfrågan, hur arbetet har förändrats för de anställda i kommunen, är 
svårare att svara på då plattformen inte uppnått sin fulla potential ännu och det är svårt att 
redan nu se stora skillnader för de anställda i deras arbete. I dagsläget märks skillnaden på 
snabbare konto- och livscykelhantering samt minskade snapshots på systemet Extens. Utöver 
detta är det främst enstaka anställda som kan märka skillnad, till exempel de som tidigare 
beställde och skapade konton. De anställda som arbetar ute på ”fältet” märker ingen skillnad. 
Ett exempel är anställda på VOF. De arbetar med människor och arbete vid en dator är en 
mycket liten del av deras arbete och därför är detta inget som påverkar dem. 
 

5.1 Reflektioner kring undersökningen 
Undersökning gav ett annat resultat än väntat. Eftersom all funktionalitet ännu inte finns i 
plattformen märker de anställda inte så mycket. Detta är synd då en mer märkbar skillnad för 
användarna var väntad. Det kan däremot ses som att implementeringen har lyckats eftersom 
användarna just inte märker någon större skillnad och att det inte har krånglat trots den nya 
plattformen.  

Man ska dock ha i åtanke att inga slutanvändare har deltagit i undersökningen. Intervjuer har 
genomförts med anställda på IT-avdelningen samt anställda i verksamheter som även de 
arbetar med IT. Att få synpunkter från slutanvändare hade varit intressant och hade kanske 
bidragit med en annorlunda slutsats. Det är något att tänka på i eventuell fortsatt 
undersökning. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Frågor till personer i projektet  
Inledande frågor   
1. Vilken är din yrkesroll?   
2. Vad hade du för roll i IAM 2.0 projektet?  
  
Frågor om identitets- och åtkomsthantering    
3. Varför började kommunen arbeta med identitets- och åtkomsthantering?   
4. Vilka risker finns med att en användare får fel åtkomst?   

Frågor som rör projektet och dess funktioner   
5. Vad var syftet till att projektet genomfördes?   
6. Vem/vilka i kommunen initierade projektet?   
7. Fanns det uttryckta behov av förändringar i IAM även från andra i organisationen?   
8. Hur fungerar IAM-plattformen?  
9. Vilka system samarbetar metakatalogen med?  
10. Hur skiljer sig den nya IAM-lösningen från den gamla?  
11. Hur har IT-personalens arbete förändrats?   
12. Hur har det påverkat användarna/medarbetarna i kommunen?   
13. Hur säkerställs det att användare får åtkomst till rätt saker?  
14. Hur hanteras autentisering och auktorisering?  
15. Vad är det för olika saker man får tillgång till? Är det system, dokument?  
16. Är åtkomsthanteringen rollbaserad i IAM 2.0?  
17. Hur hanteras byte av tjänst inom kommunen? Vad händer med rättigheterna?  
18. Hur hanteras kraven från den nya förordningen GDPR?  

Nytta   
19. Vilken nytta har den nya IAM-lösningen gett?  
20. Har ni mätt eller utvärderat fördelar/nyttan på något sätt?  
21. För vem/vilka menar du att nyttan är störst?  
22. Vilka nackdelar eller svårigheter har projektet inneburit?  
23. Hur har det tagits emot av användarna?  
 
Avslutning   
24. Hur ser du på framtiden för IAM, ser du behov av ytterligare förändringar/utveckling?  
25. Finns det något annat du vill tillägga?  
  
  

Frågor till personer ute i verksamheten  

1. Vilken är din yrkesroll?  
2. Vad är dina kunskaper/erfarenheter om identitets- och åtkomsthantering?  
3. Hur är ni påverkade av identitets- och åtkomsthanteringen på [verksamhetens namn]?  
4. Upplevde ni problem med den gamla plattformen? Isåfall, på vilket sätt?  
5. Hade ni problem med kontohanteringen? Isåfall, på vilket sätt?  
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6. Har det hänt att någon fått fel åtkomst?  
7. Är det något specifikt ni önskar att IAM plattformen ska bidra med?  
8. Märker du någon skillnad i ditt arbete nu när den nya IAM plattformen har införts? Isåfall, 
vad? 
9. Har arbetet förändrats för andra anställda i [verksamhetens namn]?  
10. Vet du vad IAM 2.0 plattformen kommer att bidra med för förändringar i framtiden?  
11. Vad önskar du/ni att plattformen får för funktionalitet i framtiden?  
12. Vilken nytta tror du att den nya plattformen kommer att bidra med i framtiden?  
13. Upplever du att ni att ni har fått valuta för pengarna i och med den nya IAM plattformen?  
14. Är det något du vill tillägga?  
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