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Sammanfattning 
Projektgrupp OneLog fick uppdraget Gemensam IAM i Västra Götaland av Linn Wallér på 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Målet var ett “Framtaget förslag för gemensam 
hantering av identitet och behörighetsstruktur i länet”. Vi tog beslutet att omformulera 
uppgiften till att “undersöka och diskutera olika arkitekturella principer för IAM som i längden 
möjliggör implementation av en SSO-lösning åt de 49 kommunerna inom Västra Götaland”. 
Omformuleringen skedde på grund av ett behov att avgränsa uppdragets omfattning samt 
förtydliga dess syfte. Syftet med rapporten är att ge VästKom ett underlag som hjälper dem 
att ta beslut om hur de behöver gå tillväga för att lyckas med samordningen av identitets- 
och behörighetshantering bland kommunerna.  
 
Problemet som finns i dagsläget är att anställda behöver logga in i flera system varje dag 
vilket innebär att de måste komma ihåg användarnamn och lösenord till varje system de 
använder. Detta leder till förlorad arbetstid, flera samtal till supporten och irritation bland de 
anställda. De flesta anställda vill fokusera på att göra sitt jobb och inte behöva lägga tid på 
inloggningar, vilket innebär att de hittar på effektiva men osäkra lösningar för att slippa 
komma ihåg all inloggningsinformation. Ett exempel på detta är att anställda skriver sina 
användarnamn och lösenord på lappar som lämnas nära arbetsstationen.  
 
Vårt fokus har varit på IAM-system och tänkbara arkitektuella principer. Utifrån litteratur har 
vi identifierat tre arkitekturella principer som kan tillämpas av VästKom i ett IAM-projekt. 
Dessa är konsolideringsprincipen, delningsprincipen och sammanlänkningprincipen. Denna 
rapport belyser möjlig tillämpning av principerna samt tar upp ett antal frågor som måste 
diskuteras vidare innan ett beslut kan fattas. Den stora frågan är vilken nivå som lösningen 
ska ligga på; kommunnivå, kommunalförbundsnivå eller Västra Götalands-nivå. Utöver detta 
är det viktigt att tänka på att IAM inte är ett renodlat IT-problem utan främst ett 
verksamhetsproblem, där en gemensam behörighetsstruktur skulle kunna underlätta 
avsevärt oavsett vilket IT-stöd man sedan väljer. Problemen som finns i nuläget kan alltså 
inte lösas genom att bara köpa in ett system och hoppas på att allt löser sig. 
 
I rapporten presenteras problemområdet i större detalj. Därefter nämns erfarenheter som vi 
har fått genom att prata med kunniga personer från kommuner, regioner och företag. 
Därefter ges en teoretisk beskrivning av tre arkitekturella principer som vi anser vara 
lämpliga att se över för att kunna ta fram den bästa lösningen. Slutligen förs en diskussion 
där vi reflekterar kring principerna och tar upp frågor som VästKom måste ställa sig för att 
komma fram till vilken arkitekturell princip som är bäst lämpad. 
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1. Inledning 
Det är viktigt för kommuner och för medborgare att ha en väl fungerande behörighets- och 
identitetshantering för de som behöver tillgång till kommunens tjänster. Tyvärr har många 
kommuner i dagsläget stora problem med detta. Anställda är tvungna att logga in på 
dussintals system för att kunna utföra sina jobb, vilket ofta innebär att den anställde måste 
komma ihåg separata användarnamn och lösenord för varje enskilt system. Dessutom 
saknas ofta en översikt på vilka som har tillgång till vilka system. En konsekvens av detta 
finns anställdas användarkonton kvar efter att de slutat. Det finns i dagsläget ett antal 
lösningar på dessa problem. Det som man i detta fall bör titta på är Identity and Access 
Management (IAM) och Single Sign-On (SSO). IAM är ett allmänt begrepp som handlar om 
hantering av identiteter och behörigheter inom verksamheter. SSO innebär att personer kan 
få tillgång till flera system via en enda inloggning. För mer ingående information kring IAM 
och SSO se bilaga “ordlista” i slutet av rapporten. 
 
Det finns tre centrala koncept i den här rapporten: identitet, behörighet och åtkomst.  
Identitet handlar om att system behöver försäkra sig att personer som loggar in system är 
den de säger att de är. Behörighet handlar om vilka system, funktioner i system eller vilken 
information den personen har rätt att komma åt (att se/öppna/ta del av). Åtkomst handlar om 
vilka system eller vilken information personen faktiskt kan komma åt.  

1.1 Uppdragsbeskrivning 
Projektgrupp OneLog fick uppdraget Gemensam IAM i Västra Götaland av Linn Wallér på 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Målet var ett “Framtaget förslag för gemensam 
hantering av identitet och behörighetsstruktur i länet”. Vi tog beslutet att omformulera 
uppgiften till att “undersöka och diskutera olika arkitekturella principer för IAM som i längden 
möjliggör implementation av en SSO-lösning åt de 49 kommunerna inom Västra Götaland”. 
Omformuleringen skedde på grund av ett behov att avgränsa uppdragets omfattning samt 
förtydliga dess syfte. Syftet med rapporten är att ge VästKom ett underlag som hjälper dem 
att ta beslut om hur de behöver gå tillväga för att lyckas med samordningen av identitets- 
och behörighetshantering bland kommunerna.  
 
I nuläget hanteras många inloggningar lokalt av varje enskilt system. Tanken med IAM är att 
identitets- och behörighetshantering flyttas ut från de enskilda systemen och placeras i ett 
eget system som sköter det, ett så kallat IAM-system (IAMS).  
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Bild 1. Nuvarande kontra önskad situation 
 
Syftet med lösningen är att den ska kunna underlätta anställdas vardag genom att minska 
antalet inloggningar som de anställda i dagsläget behöver göra. Ett centralt IAMS skulle 
innebära att de anställda endast behöver logga in på ett ställe en gång för att få tillgång till 
nödvändiga system och information. Utöver de tidigare nämnda fördelar läggs stor vikt på att 
öka säkerheten i verksamheten och förenkla hanteringen av behörigheter då hanteringen 
flyttas ut från varje enskilt system till en central plats. Genom att få bättre koll på vilka som 
faktiskt har tillgång till informationen och systemen kan man på ett enkelt sätt ta bort och 
lägga till behörighet vid behov. Dessutom blir det lättare att införskaffa nya system då man 
inte längre behöver kräva att behörighets- och identitetshanteringen i det nya systemen lever 
upp till ens krav. Detta redan hanteras separat i den centrala lösningen. 

1.2 Informationsinsamling 
Vi, projektgrupp OneLog, har intervjuat ett antal personer inom offentliga, privata och 
akademiska verksamheter som har arbetat med identity management och/eller SSO-projekt. 
Dessa personer har personligen varit nära involverade i stora projekt och är insatta i 
området och vi har dragit våra slutsatser utifrån diskussioner med dem.  

1.3 Rapportens upplägg 
Till att börja med presenteras problemområdet i större detalj. Därefter tas tre exempel upp 
om hur några verksamheter har arbetat med IAM. Därefter ges en teoretisk beskrivning av 
tre arkitekturella principer som vi anser vara lämpliga att se över för att komma fram till 
vilken lösning som lämpar sig bäst. Slutligen förs en diskussion där vi reflekterar kring 
principerna och tar upp frågor som VästKom måste ställa sig för att komma fram till vilken 
arkitekturell princip som är bäst lämpad. 
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2. Problemområdet 
I dagsläget saknar många kommuner möjlighet att kontrollera och hantera vilka anställda 
som har tillgång till vilka system. När en anställd avslutar sin anställning händer det att deras 
användarnamn och lösenord (och därmed deras tillgång till diverse system) finns kvar, vilket 
innebär att hen fortfarande har åtkomst till information som personen inte ska ha. Detta är ett 
stort säkerhetsproblem för kommunerna. Dessutom har ofta en person ett användarkonto för 
varje enskilt system, vilket leder till svårigheter med att hålla en anställds information synkad 
mellan konton. Till exempel, om en anställd har tio olika system att logga in på och hen får 
ett nytt telefonnummer måste denna information ändras i alla tio system var för sig. På grund 
av detta är det svårt att garantera att informationen är uppdaterad och korrekt. 
 
En genomsnittlig anställd på en kommun använder i dagsläget omkring 10-20 system för att 
utföra sitt arbete. Hur ofta varje system används varierar. En anställd har kanske fem system 
som hen använder dagligen, sju som används en gång per vecka och fyra som används 
någon gång i månaden. Oavsett hur ofta de används behöver varje system i dagsläget unik 
inloggningsinformation, vilket innebär att anställda måste komma ihåg användarnamn och 
lösenord till varje system de använder. Alternativt kan man använda samma lösenord och 
användarnamn i varje system, men det finns stora säkerhetsrisker med att göra så.  
Krångel med inloggningsinformation leder till förlorad arbetstid och fler samtal till supporten 
då användarnamn och lösenord glöms bort samt irritation bland de anställda.  
De flesta anställda vill fokusera på att göra sitt jobb och inte behöva lägga tid på 
inloggningar, vilket innebär att de hittar på effektiva men osäkra lösningar för att slippa 
komma ihåg all inloggningsinformation. Ett exempel på detta är att anställda skriver sina 
användarnamn och lösenord på lappar som lämnas nära arbetsstationen, vilket är en 
uppenbar säkerhetsrisk. Ett annat exempel är att anställda delar på en persons 
användarkonto som används till allt. Detta är problematiskt då allt som görs loggas på den 
personens konto. 
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3. Praktiska exempel på IAM-lösningar 
Vi har intervjuat ett antal personer och undersökt fall där verksamheter arbetar med IAM och 
SSO för att se vilka lösningar de använder och hur väl dessa fungerar. Dessa erfarenheter 
kan vara användbara för att komma fram till hur en lösning för VästKom skulle kunna se ut. 
Vi tar upp tre exempel som visar vad IAM-projekt har inneburit för tre verksamheter. 

3.1 Volvo 
Volvo hanterar sina identiteter och behörigheter med en centraliserad lösning där alla 
anställda finns i ett globalt Human Resource (HR)-system. Under de senaste tio åren har 
företaget arbetat med att göra sig av med de tiotals olika HR-system som tidigare användes, 
för att istället gå samman till ett gemensamt behörighets- och identiteshanteringssystem. 
Volvo lagrar alla sina anställdas information, roller och behörigheter på en plats som kan 
användas av deras övriga system när de behöver avgöra vem som har tillgång till vad inom 
företaget.  
 
Tack vare detta har Volvo kunnat få en komplett livscykelhantering av sina anställda där de 
kan skapas, ändras och tas bort från en plats. Behörighets- och identitetshantering sker helt 
separat från systemen som de anställda behöver logga in på. Enligt Anette Karlsson, 
Enterprise Architect på Volvo, har lösningen fungerat väldigt bra. Hon nämner att Volvo 
lyckades med sin implementering av lösningen eftersom det togs ett beslut på hög nivå att 
man skulle hålla sig till ett enda HR-system över hela den globala koncernen. Ifall systemet 
inte var helt lämpat för någon avdelning så fick de hantera sina anställda på andra sätt, men 
då faller allt ansvar på dem att se till att lösning fungerar väl ihop med resten av företaget.  

3.2 VGR 
Västra Götalandsregionen (VGR) valde att skapa något som de kallar för Katalog i väst 
(KIV), som är en katalog där de sparar information om alla anställda inom VGR. Som många 
andra organisationer har Västra Götalandsregionen insett problemen med avsaknaden av 
att ha en centraliserad IAM för verksamheten. För att lösa problemen togs beslutet att bygga 
en gemensam databas med all inloggningsinformation. Verksamhetens system kopplas 
sedan upp till databasen, vilket innebar att organisationen fick betydligt bättre koll på vilka 
anställda som hade tillgång till vilka system. Enligt Tomas Gustafsson Nielsen, Objektledare 
för IT på VGR, har lösningen varit till stor fördel åt VGR. Tack vare att behörighets- och 
identitetshantering hanteras från en gemensam källa har VGR kunnat göra sina inloggningar 
så pass säkra och enkla att anställda kan få tillgång till viss systemfunktionalitet via sina 
mobiler. 
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4. Arkitekturella principer 
Utifrån litteraturen har vi identifierat tre arkitekturella principer: konsolideringsprincipen, 
delningsprincipen och sammanlänkningprincipen. Problemen som nämndes tidigare grundar 
sig delvis i att det saknas en väl formulerad arkitektur för identitets- och 
behörighetshantering inom (och mellan) kommunerna. Arkitekturerna som tas upp här är 
baserade på arkitekturella principer från Pessi och Lindskölds (2017)  kapitel i en kommande 1

bok eHälsa genom interoperabilitet.  

4.1 Konsolideringsprincipen  
Som namnet indikerar går principen ut på att man går från att ha många system till ett 
gemensamt system. Med detta skulle det mena med att verksamhetens system konsolideras 
och resultatet blir att alla parter använder sig av samma system för en viss funktionalitet. Ett 
tydligt exempel på denna princip, som tidigare nämnts i rapporten, gjordes av Volvo som 
gjorde sig av med den stora mängden olika inloggningsfunktioner och all identitets- och 
behörighetshantering hanteras numera med ett enda centralt HR-system.  
 

 
Bild 2. Konsolideringsprincipen 

1 Kalevi Pessi och Lars Lindsköld (2017) eHälsa genom interoperabilitet. Ingår I Einar Iveroth, Jan 
Lindvall och Johan Magnusson (Red.) Digitalisering och styrning. Kommande bok från 
Studentlitteratur. 
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4.1.1 När passar principen? 
● När det finns ett behov av att ha homogena system, det vill säga att alla arbetar på 

samma sätt med samma system, oavsett var de befinner sig.  
● När verksamheten har en stor mängd gemensam information som är standardiserad 

mellan individuella enheter. 
● När förändringar som påverkar alla inblandade system sker centralt så är det mest 

effektivt att kunna hantera förändringen centralt. 

4.1.2 När passar principen inte? 
● Verksamheter som är väldigt heterogena i sina arbetssätt och system har svårt att 

lyckas med en konsolideringslösning. Om man försöker skapa en gemensam lösning 
för en stor grupp inblandade finns det en stor risk att lösningen inte stödjer allas 
behov. 

● En konsekvens av konsolidering är att det är oerhört svårt att stödja lokala behov av 
förändring. Verksamheten kan tvingas att förhålla sig till ett system som inte 
utvecklas i samma riktning som verksamheten, eller som inte utvecklas alls. 

● Om verksamheten har ett behov av att lagra stora mängder unik information lokalt, 
så är central lösning väldigt komplicerat att implementera, då det kraftigt begränsar 
möjligheterna att hantera lokal information. 

4.2 Delningsprincipen 
Denna princip bygger på att man samlar data som är gemensam för flera system i en enda 
databas som systemen kopplar upp sig till. Alla system använder sig helt enkelt av samma 
databas där masterdata lagras. Syftet är att dela den data som är relativt stabilt och 
gemensamt för de olika verksamhetsdelar för alla som kan behöva det. Detta är den princip 
som tillämpas av VGR. 
 

 
Figur 3. Delningsprincipen  
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4.2.1 När passar principen? 
 

● När det finns gemensam information behöver vara tillgänglig för olika lokala 
verksamhetsdelar istället för att vara ”inlåsta” i olika system. 

● När det finns ett behov att säkerställa konsistensen och informationskvalitén på den 
gemensamma informationen. 

● Om man separerar den gemensamma informationen från den lokala informationen 
blir det lättare att anpassa och förändra den lokala informationen i den enskilda 
verksamhetsdelens system. 

● Eftersom det bara är gemensam information som delas är förutsättningar relativt 
goda för att få verksamhetsavdelningar att komma överens om begrepp, strukturer 
och innehåll i den delade informationen. 

4.2.2 När passar inte principen? 
● Om verksamheten är väldigt heterogen, kan det vara svårt att enas om vilken data 

som ska delas och hur den ska delas. 
● Om den gemensamma informationen inte är stabil utan förändras väldigt ofta kan det 

göra en centraliserad databas svår att administrera. 
● Om informationsmiljön i huvudsak utgörs av lokal information är delningsprincipen 

mindre lämplig. 
● Om mycket lokal information görs gemensam kan det bli väldigt omfattande och 

komplex. Det kan då krävas stora insatser för att standardisera olika lokala begrepp 
och termer, där nyttan av denna standardisering inte är självklar. 

● Även denna princip leder till ett visst beroende mellan system, där den gemensamma 
resursen behöver finnas tillgänglig för alla system 

4.3 Sammanlänkningsprincipen 
Sammanlänkningsprincipen bygger på att system sammanlänkas genom ömsesidigt utbyte 
av information genom meddelanden. Detta innebär att system inte behöver ha någon direkt 
tillgång till varandra utan kan behålla en högre grad av oberoende. Däremot måste 
meddelanden som sänds mellan systemen standardiseras. Till skillnad från de andra två 
principerna saknar vi ett praktiskt exempel till denna princip då ingen av de vi talade med 
använde sig av den, vilket kan ha att göra med att principen är relativt ny. 
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Bild 4. Sammanlänkningsprincipen 

4.3.1 När passar principen? 
● Denna princip passar bra när system är väldigt heterogena och självständiga men 

kan behöva utbyta information.  
● När det är omöjligt att komma överens om gemensamma system, behov, begrepp 

och så vidare. 
● När mycket lokal information används.  
● När endast en mindre mängd av information behöver utbytas mellan 

verksamhetsdelar, då oftast bilateralt. 
● När informationssystem kan behöva bytas ut utan att något annat system påverkas.  

4.3.2 När passar inte principen? 
● Mängden information som ska föras över mellan system är stor. 
● Verksamheter som karakteriseras av många strukturella förändringar kan göra det 

svårt att definiera stabil meddelandesamverkan. 
● Det kan vara svårt att uppnå en rationell och kostnadseffektiv förvaltning av många 

olika system. 
● Det ställs höga krav på homogenitet i verksamheten.  
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5. Tillämpning av principerna 
Hur principerna tillämpas i praktiken beror på vilken nivå som de ska tillämpas på: 
kommunal, kommunalförbund eller Västra Götaland. Vi har tidigare nämnt att kommunerna 
behöver förbättra sin identitets- och behörighetshantering och skapa en lösning för förenklad 
inloggning genom att centralisera sin IAM. I nuläget kräver majoriteten av kommunsystemen 
sina egna inloggningar, vilket har lett till problemen som nämndes tidigare i rapporten.  
 
I följande del kommer vi att förklara hur varje arkitekturell princip kan se ut i praktiken, följt av 
en beskrivning hur de kan fungera tillsammans. 

5.1 Konsolideringsprincipen 
Med konsolideringsprincipen centraliseras systemen. Denna princip går ut på att alla 
använder sig av ett enda, gemensamt IAM-system för sin identitets- och 
behörighetshantering. En konsolideringslösning innebär att alla kommuner behöver plocka ut 
inloggningsfunktionerna ur sina system och slå ihop dem till ett IAM-system. 

5.2 Delningsprincipen 
Med delningsprincipen centraliseras informationen. Precis som med konsolideringsprincipen 
går delningsprincipen ut på att man “lyfter ut” en del av identitets- och 
behörighetshanteringen från existerande system. Till skillnad från konsolideringsprincipen 
som centraliserar all identitets- och behörighetshantering till ett system går delningsprincipen 
ut på att man skapar en databas där all information som behöver delas lagras. Databasen 
kan till exempel lagra information om en anställds namn och arbetsroller. Denna databas 
kan sedan användas av många olika system för att komma åt nödvändig information som 
låter personer logga in i de system de behöver tillgång till. 
 

5.3 Sammanlänkningsprincipen 
Med sammanlänkningsprincipen standardiseras meddelanden mellan system. Alla system 
har fortfarande sina egna inloggningar, men genom att standardisera förfrågningar om att få 
tillgång till olika system kan man åtminstone göra åtkomsten lättare. Denna princip går ut på 
att man använder sig av standardiserade meddelanden mellan system för att ge anställda 
tillgång till nya system vid behov. Till exempel, om en anställd som sitter och arbetar i ett 
system behöver tillgång till ett annat så skickar hen ett standardiserat meddelande till 
systemet hen behöver åtkomst till. Beroende på hur mycket som automatiserats kan 
antingen systemet själv avgöra om den anställde ska få tillgång till det eller så skickas det 
vidare till en administratör som får avgöra om förfrågningen godkänns eller ej. Principen 
löser problemet med att ge anställda tillgång till rätt system, men den ger ingen övergripande 
bild av vilka anställda som har tillgång till vilka system då detta fortfarande hanteras av varje 
enskilt system. 
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5.4 Principerna tillsammans 
Principerna kan ses som att ha olika grader av centralisering. Med centralisering menar vi att 
både system och arbetssätt inom verksamheter är lika varandra, medan decentralisering är 
att system och arbetssätt är olika. Sammanlänkning är den minst centraliserade. Därefter 
kommer delningsprincipen, och mest centraliserad är konsolideringsprincipen. 
 

 
Bild 5. Principerna och under vilka omständigheter de passar 
 
De tre principerna lämpar sig olika väl för olika omständigheter. Om verksamheter som ska 
samarbeta har enhetliga system och är heteronoma talar det för att en konsolideringslösning 
skulle passa. Enhetliga system och heteronoma verksamheter innebär att systemen är lika 
varandra och verksamheterna arbetar på samma sätt kring identitets- och 
behörighetshantering. Har verksamheterna däremot väldigt unika system och de arbetar på 
olika sätt lär en sammanlänkningslösning fungera bättre. Delningsprincipen ligger mellan de 
två extremerna och fungerar ganska bra i många situationer.  
 
Den första, sammanlänkningsprincipen, är den minst centraliserade principen. De olika 
systemen har fortfarande sin egen inloggning, men för att få åtkomst till nya system behöver 
de anställda skicka förfrågningar om att få tillgång. Detta är ett relativt enkelt sätt att få 
åtkomst men är inte praktiskt om det sker ofta. Därmed passar denna princip bättre i de fall 
där anställda sällan behöver tillgång till nya system. Man behöver fortfarande komma 
överens om gemensamma principer för att tillåta åtkomst mellan systemen, men att göra 
dessa överenskommelser kräver mindre samarbete mellan kommunerna än de två andra 
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principerna gör. 
 
Den andra principen som är lite mer centraliserad är delningsprincipen. I denna princip 
används en gemensam databas. På så sätt har man standardiserat gemensam data som 
alla använder sig av men ändå låter fortfarande uppkopplade verksamheter att använda sina 
egna system. Det kan vara svårt att få en sån här lösning, men om man lyckas finns det 
stora samordningsfördelar att hämta.  
 
Den tredje och sista principen, konsolideringsprincipen, är den som är mest centraliserad. 
På många sätt är detta det mest effektiva sätt att hantera identitets- och behörighetsfrågor 
inom en verksamhet ur ett administrationsperspektiv. När alla använder samma system blir 
det enkelt att hantera anställda eftersom de enbart behöver finnas i ett system.  
Detta steg är dock troligtvis det svåraste att implementera. Detta beror på om behörighets- 
och identitetshantering måste skötas på samma sätt inom alla berörda verksamheter, och de 
som arbetar på ett annorlunda sätt måste anpassa sig efter det nya systemet. Dessutom 
kommer många system troligtvis behöva bytas ut vilket kan vara dyrt, särskilt för mindre 
kommuner. Som Volvo har visat är det möjligt att centralisera sin identitets- och 
behörighetshantering, men det krävde att ett beslut togs från högsta instans vilket tvingande 
resten av verksamheten att ta till sig det gemensamma HR-systemet. För att lyckas med 
något liknande på Västra Götalands-nivå skulle alla kommuner inom VästKom behöva 
komma överens om att använda ett enda system.  
 
Om alla system har sina egna inloggningar och det inte finns någon centraliserad översikt på 
vilka som har tillgång till vilka system kan det vara svårt att omedelbart gå till en 
konsolideringslösning, då det är den mest centraliserade lösningen. För att uppnå det kan 
det vara en bra idé att börja med sammanlänkningsprincipen eller delningsprincipen för att 
sedan successivt börja konsolidera systemens inloggningsfunktioner till ett system. 
Sammanlänkningsprincipen och delningsprincipen kräver inte lika mycket förändring inom 
verksamheten som konsolideringslösningen. Detta gör att det blir lättare för de anställda att 
ta sig an förändringen. 

6. Diskussion 
Problemet som kommunerna har med sin identitets- och behörighetshantering bottnar i en 
bristande IAM. Innan man kan börja prata om att skapa en SSO-lösning åt kommunerna 
måste de först få ordning på sin IAM. För att göra detta behöver de välja en arkitekturell 
princip att följa. 
 
Vilken av de tre principerna som vi presenterat fungerar bäst för VästKom? Svaret på frågan 
är inte helt enkel, utan det beror på flera faktorer som måste undersökas för att komma fram 
till ett bra svar. För att komma fram till vilken eller vilka arkitekturella principer som är bäst 
lämpade behöver VästKom anpassa sitt val efter verksamhetens behov och förutsättningar. 
Verksamheterna känner till sina behov bäst, så det är upp till dem att avgöra vilken/vilka 
principer som passar dem bäst. Principerna lämpar sig olika väl inom olika sammanhang, 
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och bara genom att undersöka dessa kan man komma fram till vad som passar bäst för 
verksamheten. 
 
För att komma fram till vilken arkitekturell princip som är bäst lämpad måste VästKom först 
ställa sig frågan Vilken nivå vill vi skapa en SSO-lösning för?  Ska varje kommun ha sin egen 
SSO-lösning, eller ska alla anställda i alla 49 kommuner använda sig av ett centralt 
inloggningssystem? Vad är fördelarna och nackdelarna med att lägga lösningen på en viss 
nivå? Är det realistiskt möjligt att försöka implementera vissa principer på vissa nivåer? 
 
För att komma fram till vilka nivåer principerna bör implementeras på måste VästKom 
besvara fyra frågor: 

1. Vilket behov finns att samordna inloggningar till system mellan kommuner? 
2. Hur lika är kommunerna med sin identitets- och behörighetshantering? 
3. Hur självstyrande/autonoma är kommunerna? 
4. Vad vill VästKom uppnå? 

 
Beroende på vad svaren på frågorna är så pekar det på att olika arkitekturella principer 
fungerar olika väl. 

6.1 Vilket behov finns att samordna inloggningar? 
Vilka behov som finns av att personer ska kunna logga in i system över kommungränserna 
påverkar vilka arkitekturella principer som passar på vilka nivåer (kommunal, 
kommunalförbund, Västra Götaland). 
 

6.1.1 Litet behov 
Ett litet behov talar för centralisering av IAM på kommunnivå. Om kommunerna inte har ett 
stort behov att utbyta information och tjänster mellan varandra så är det lika bra att låta dem 
sköta sin identitets- och behörighetshantering själva. Att bygga gemensamma system eller 
databaser för flera kommuner är dyrt och tidskrävande, så om det inte finns något behov av 
samordning är det onödigt att lägga resurser på ett sådant projekt. Om kommunerna själva 
sköter sin identitets- och behörighetshantering kan de applicera konsolideringsprincipen på 
sin kommunala nivå, medan sammanlänkningsprincipen används vid de relativt få tillfällen 
som samordning mellan kommuner behövs. 
 

6.1.2 Stort behov 
Ett stort behov talar för centralisering av IAM på kommunalförbundsnivå eller Västra 
Götalands-nivå. Om många personer arbetar på en kommun behöver komma åt information 
och tjänster från andra kommuner så finns det ett behov av att samordna kommunernas 
identitets- och behörighetshantering på kommunalförbundsnivå eller Västra Götalands-nivå. 
Konsolideringsprincipen (gemensamt system) och delningsprincipen (gemensam databas) 
lämpar sig bättre än sammanlänkningsprincipen (standardiserade meddelanden) i så fall. 
Detta eftersom konsolideringsprincipen och delningsprincipen löser 
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dataöverföringsproblemen genom att skapa enhetlighet bland kommunernas systemflora. 
Om alla använder samma system eller är uppkopplade till samma databas så finns inga 
kommunikationsproblem.  

6.2 Hur lika är kommunerna med sin identitets- och 
behörighetshantering? 
Utöver behovet av samordning måste VästKom även fundera över hur lika kommunerna 
arbetar med IAM i nuläget och hur det påverkar vilken arkitekturell princip som bör 
appliceras på vilken nivå. 

6.2.1 Lika 
Arbetar kommunerna på ungefär samma sätt är det relativt enkelt att skapa ett gemensamt 
system eller en gemensam databas som alla kan använda sig av. Det verksamhetsbaserade 
problemet är då redan löst och en teknisk lösning som uppfyller kommunernas behov kan 
byggas. 

6.2.2 Olika 
Om kommunerna arbetar med identitets- och behörighetshantering på väldigt olika sätt kan 
det vara oerhört svårt att lyckas med ett konsoliderings- eller delningsprojekt på Västra 
Götalands-nivå. Som vi nämnde tidigare kräver konsolideringsprincipen att verksamheter 
arbetar på tillräckligt lika sätt för att man ska kunna implementera ett system som alla kan 
använda. Om alla 49 kommuner sköter sin identitets- och behörighetshantering på olika sätt 
måste man antingen bygga ett enormt system som tillgodoser alla kommuners behov (vilket 
troligtvis inte går) eller så får kommunerna anpassa sig efter systemet (vilket de troligtvis inte 
vill). Detta gäller även inom kommunerna; om de olika verksamheterna inom en kommun 
arbetar på olika sätt kan det vara svårt att konsolidera inloggningssystem. Till skillnad från 
beslut på kommunalförbundsnivå och Västra Götalands-nivå kan dock kommuner relativt 
enkelt bestämma sig för att alla inom en kommun ska använda sig av samma system eller 
samma databas för inloggningar. 

6.3 Hur stor är kommunernas vilja att samarbeta? 
Kommunernas vilja att samarbeta med andra kommuner kan vara avgörande för vilken 
arkitekturell princip som bör väljas. Även om det finns ett stort behov av att samverka och 
kommunerna arbetar på liknande sätt kräver en gemensam IAM-lösning fortfarande att de 
individuella kommunerna går med på att vara del av ett projekt för gemensam IAM. 
 

6.3.1 Stor 
Om det finns en vilja att samarbeta med IAM från kommunernas sida kommer det vara till 
stor hjälp. Oavsett hur stor viljan är att samarbeta kan ett gemensamt IAM-projekt över 
kommungränser vara svårt att lyckas med ifall det inte finns något behov av att samarbeta 
och/eller om kommunerna arbetar på olika sätt. 
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6.3.2 Liten 
Om de enskilda kommunerna värnar om sin självständighet vill de kanske inte gå med i ett 
enormt konsolideringsprojekt av inloggningssystemen på kommunalförbundsnivå eller 
Västra Götalands-nivå där de har begränsad möjlighet att påverka resultatet. Vill 
kommunerna inte gå med i ett sånt här projekt så behöver de inte, ingen kan tvinga dem till 
det. Ifall kommunerna arbetar på olika sätt kommer en konsolideringslösning (och till en viss 
grad delningslösning) på kommunalförbundsnivå eller Västra Götalands-nivå innebära att 
vissa kommuner kommer behöva ändra på hur de arbetar med identitets- och 
behörighetsfrågor. Är de inte villiga att göra detta kommer en sådan lösning inte att fungera. 
Detta är dock bara ett problem ifall kommunerna arbetar med behörighets- och 
identitetsfrågor på olika sätt, om alla redan har samma standarder och rutiner lär det vara 
relativt enkelt att skapa ett gemensamt system eller en gemensam databas åt alla. 
 
Även om kommuner kanske inte vill samarbeta kan ett behov av att samarbeta ändå tvinga 
dem att gå med på något. I sådana fall lär sammanlänkningsprincipen fungera bäst då det är 
den minst påträngande lösningen som kräver minst förändringar i både system och 
verksamheter. 

6.4 Vad vill VästKom uppnå? 
En av de viktigaste frågorna VästKom måste ställa sig för att komma fram till hur man ska 
samordna IAM mellan kommunerna är helt enkelt: Vad vill VästKom uppnå med detta?  Vill 
VästKom standardisera all identitets- och behörighetshantering mellan kommunerna är 
konsolidering ett bra val, men att lyckas med en sådan lösning på kommunalförbundsnivå 
eller Västra Götalands-nivå kräver ett starkt samarbete och en vilja att lyckas. Om de istället 
vill fokusera på att implementera SSO-lösningar som ska göra arbetet lättare för de anställda 
är det kanske bättre att låta kommunerna själva sköta sin IAM, medan VästKom 
tillhandahåller råd. De tidigare frågorna kan hjälpa VästKom att svara på den här frågan för 
den måste besvaras om VästKom ska kunna gå vidare med ett IAM-projekt för 
kommunerna. 
 
Det kan hända att svaren från två eller flera frågor pekar på lösningar som är 
motsägelsefulla. Det kan till exempel finnas ett stort behov av att samordna IAM mellan 
kommunerna på en Västra Götalands-nivå, men kommunerna arbetar på väldigt olika sätt. 
Är behovet av samordning stort talar det för att standardisera och centralisera kommunernas 
behörighets- och identitetshantering på Västra Götalands-nivå så att alla använder samma 
system eller samma databas. Om kommunerna samtidigt arbetar på olika sätt eller att de vill 
sköta sig själva talar det för att låta kommunerna själva sköta sin identitets- och 
behörighetshantering på kommunal nivå. Om de är väldigt olika kommer ett gemensamt 
system eller en gemensam databas inte fungera. I detta fall kan en gemensam lösning 
mellan kommunerna bli svår att uppnå. Då får man anpassa vad man vill uppnå (totalt 
samarbete) efter vad som är möjligt att uppnå (begränsat samarbete). 
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7. Slutsats 
Med den här rapporten vill vi förmedla två budskap. Det första är att implementering av ett 
SSO-system, oavsett vilken nivå det ligger på, kräver att kommunerna har ordning på sin 
identitets- och behörighetshantering. De behöver alltså börja prata om IAM. Att 
implementera ett SSO-system är alltså i grunden inte ett IT-problem utan ett 
verksamhetsproblem. Det andra budskapen vi vill förmedla är att VästKom måste fundera 
igenom vilken nivå som ett IAM-samarbete mellan kommunerna ska läggas på. 

7.1 SSO är inte bara ett IT-problem 
“Det finns en övertro av att stora system fixar allt men man ska vara lite misstänksam. Det 
finns många fall där man spenderar många miljoner kronor bara för att få projektet att 
haverera efter ett tag.”  - Docent Kalevi Pessi 2017-01-04 
 

 
 
Bild 6. Modell över problemområdet 
 
En av de viktigaste lärdomarna som vi vill förmedla är att en väldigt liten del av att få till en 
SSO-lösning har med teknik att göra, vilket bilden ovan illustrerar. Det är viktigt att förstå att 
implementering av en SSO-lösning inte är ett IT-projekt, utan ett verksamhetsprojekt och att 
det är väldigt många frågor som behöver besvaras för att komma fram till en bra lösning 
(Den yttersta bubblan). Själva grunden i en SSO-lösning bygger på att verksamheten har 

16 



tydligt definierade behörighets- och identitesstandarder som kan följas så att ett SSO-system 
kan placeras “ovanpå” grunden (den mellersta bubblan). Hela verksamheten, särskilt 
ledningen, behöver vara involverade för att ett sånt här projekt ska lyckas. Att implementera 
en SSO-lösning är enkelt ur ett teknologiskt perspektiv men man måste ha koll på hur den 
hanterar behörighetsfrågor och identitetshantering innan man ens kan börja prata om att 
implementera en SSO-lösning (den innersta bubblan). Att endast köpa in ett stort IT-system 
och hoppas på att det löser alla problem är ett riskabelt tankesätt. Om VästKom vill 
implementera SSO-lösningar åt kommuner, kommunalförbund eller hela VästKomregionen 
är det viktigt att inse detta. Som tidigare nämnt finns ett antal tekniska lösningar på 
problemet, det som är utmaningen är att ta fram en lösning som fungerar för verksamheten 
och för de personer som ska använda lösningen. För att göra detta måste kommunerna 
börja tänka på hur de kan få till IAM. 

7.2 Vilken nivå ska ett IAM-samarbete läggas på? 
VästKom behöver diskutera frågorna som vi har tagit upp för att komma fram till vilken nivå 
ett IAM-samarbete bör läggas på och hur det ska fungera. Ska till exempel kommunerna 
komma överens om att ha en gemensam IAM-lösning eller får kommunerna själva 
bestämma hur de vill göra? Beroende på hur VästKom svarar på frågorna så kommer de 
behöva välja att följa en eller flera arkitekturella principer på olika nivåer. Oavsett vad 
VästKom kommer fram till behöver kommunerna börja tänka på IAM och arkitekturer ifall de 
vill få ordning på sin identitets- och behörighetshantering. 
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Bilaga Ordlista 
Nedan kommer några förkortningar att förklaras för att lättare förstå innehållet i rapporten 
och i de rekommendationer som tas fram.  

 

Ord Beskrivning 

IAM IAM eller Identity access management (identitet och åtkomsthantering) 
är kontrollerandet/hanterandet av information om användare på datorer. 
Det handlar om att låta rätt individer få tillgång till rätt information vid rätt 
tillfälle och av rätt anledning. 

IAMS Identity access management systems (identitet och åtkomst 
hanterings-system) är system eller teknologier som faciliterar 
användandet av identitet och åtkomsthantering (IAM). 
Det finns redan en uppsjö av dessa system på marknaden så det finns 
troligtvis inget behov att bygga något nytt. 
*http://solutionsreview.com/identity-management/identity-management-s
olutions-directory/ 

SSO Single sign on är en metod inom sammansatta system för att hantera 
användare med aspekter av användarbehörighet och auktorisering. Det 
syftar på att en användare endast behöver logga in en enda gång för att 
få tillgång till de aktuella systemen. Fördelen är främst att användaren 
enbart behöver hålla reda på en inloggning för alla system som 
används. 
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