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Abstract 
 

In today's society the majority of our assets are digitized and preserved in different types of 

information systems. Access Control ensures that users get accurate access to these assets. As 

organizations generate more business critical data in their information systems, the 

management of users and permissions become more complicated. A modern genre within the 

concept of information systems that has long shown increased growth is Business Intelligence 

(BI). As the existing Access Control frameworks are developed from the general database 

management perspective, these are not applicable in BI.  

The purpose of this work was to develop an Access Control model with an associated 

mechanism that is applicable in BI, and the result is based on theoretical models combined 

with professional 'best practice’. Theoretical and empirical frameworks were made through a 

literature survey and semi-structured interviews which later on were analyzed. The developed 

Access Control model is based on identified problem areas in the case study, known as the 

fictitious name of Försäkringsbolaget AB. Although the results are made based on 

Försäkringsbolaget AB's needs, the artifacts are applicable to other organizations with equal 

or greater number of users.  



 

 

Sammanfattning 
 

I dagens samhälle är majoriteten av våra tillgångar digitaliserade och bevarade i olika typer av 

informationssystem. Genom Access Control (sv. behörighetsstyrning) säkerställs att 

användare får korrekt åtkomst till dessa tillgångar. I takt med att organisationer genererar allt 

mer affärskritisk data i sina informationssystem har dock hanteringen av användare och 

behörigheter komplicerats.  

En modern genre inom begreppet informationssystem som länge visat ökad tillväxt är 

Business Intelligence (BI). Då befintliga Access Control-ramverk är framtagna ur generella 

databashanteringsperspektiv är dessa inte applicerbara inom Business Intelligence (BI). Syftet 

med detta arbete var därför att utveckla en BI-kompatibel behörighetsmodell med tillhörande 

mekanism, som baseras på teoretiska behörighetsmodeller och seniora BI-experters 

utlåtanden. Genom en litteraturundersökning och semistrukturerade intervjuer framställdes en 

teoretisk respektive empirisk referensram som sedan jämfördes och analyserades. Vidare 

baseras den framtagna behörighetsmodellen på identifierade problemområden inom 

fallstudieföretaget som benämns med det fiktiva namnet Försäkringsbolaget AB. Trots att 

behörighetsmodellen är framställd utifrån Försäkringsbolaget AB’s behov är arbetets 

artefakter tillämpbara för andra organisationer med jämbördigt eller större antal användare.   
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1 Inledning 
Så länge det har funnits tillgångar värda att bevara har auktorisation spelat en viktig roll för 

människan. Primitiva lösningar som vakter, grindar och lås har länge använts till att begränsa 

individers tillgång till värdesaker, men i takt med den informationsteknologiska utvecklingen 

har säkerhetskraven komplicerats. Auktorisationen idag präglas i hög grad av vilka 

datoriserade resurser som ska vara tillgängliga för vilka användare. Access Control, eller 

behörighetsstyrning, är utan tvekan den mest fundamentala säkerhetsfunktionen som används 

idag. Behörighetsstyrning återfinns i alla system och medför stora arkitektoniska och 

administrativa utmaningar på alla nivåer. Ur ett affärsperspektiv har behörighetsstyrningen 

potential att främja optimal delning och utbyte av resurser, men också att motverka 

användarna, medföra stora administrativa kostnader och orsaka obehörigt röjande eller 

korruption av värdefull information. Målet för behörighetsstyrning beskrivs ofta i termer av 

att skydda systemresurser mot olämplig eller oönskad användaråtkomst, men ur ett 

affärsperspektiv kan detta mål lika väl beskrivas i termer av det optimala informationsutbytet. 

Det största IT-målet överlag är att göra information tillgänglig för användare och 

applikationer, då en högre grad av delning ger upphov till ökad produktivitet. Ofta uppfattas 

behörighetsstyrning som någonting som kommer i vägen för detta mål, men faktum är att ett 

välskött och effektivt behörighetsstyrningssystem underlättar informationsdelningen 

(Ferraiolo, Kuhn, & Chandramouli, 2003).  

I takt med den informationsteknologiska utvecklingen har hanteringen av användare och 

information komplicerats. En anledning är att organisationer genererar allt mer affärskritisk 

data i sina informationssystem, vilket följaktligen leder till att fler personer behöver tillgång 

till dessa. Upprinnelsen till denna utveckling grundas delvis på att information numer lyckas 

göras greppbar och att organisationer kan väcka ett intresse för informationen bland de 

anställda. Tekniken som möjliggör detta benämns Business Intelligence (BI) och utvecklingen 

går mer och mer mot BI inom dagens organisationer (Watson & Wixom, 2007). När 

användarantalen, användningsområdena och de anställdas tekniska kunnighet växer, ökar 

risken att de befintliga behörighetsstrukturerna brister. Förutom en ökande risk för att 

information kan tillgängliggöras för obehöriga användare, minskar då även organisationens 

möjlighet till informationsdelning samt ökat värdeskapande och större affärsnytta (Kabir, 

Wang & Bertino, 2012).  

 

1.1 Problemdiskussion 

BI- och databasleverantörer erbjuder vanligtvis autentiseringsmekanismer som säkerställer att 

en användare faktiskt är den som användaren påstår sig vara. Men en sådan mekanism 

fastställer inte vad användaren får och inte får tillgång till inom systemet i fråga. Därför finns 

idag många ramverk för behörighetsstyrning, däribland MAC (Mandatory Access Control), 

RBAC (Role-Based Access Control) och DAC (Discretionary Access Control). Dessa 

definierar begreppet behörighetsstyrning utifrån tre olika abstraktionsnivåer; policy, modell 

och mekanism (Ferraiolo et al., 2003; Samarati & de Capitani di Vimercati, 2006).  

En policy specificerar på en generell nivå hur behörigheter hanteras och vem, under vilka 

omständigheter, som kan se vilken information. Policyn verkställs genom en 
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säkerhetsmekanism som översätter användarens behörighetsförfrågan, ofta via en 

uppslagstabell, och antingen godkänner eller nekar åtkomst till resursen som efterfrågas. 

Mekanismen kräver att säkerhetsattribut kopplas mot användare och resurser, i avsikt att 

kunna jämföra användares säkerhet- och resursattribut vid fastställandet av korrekt 

behörighet. Mekanismen är med andra ord de rader kod i en applikation, som vid exekution 

hämtar och tilldelar de användare som har behörighet till applikationen åtkomst.   För att 

överbrygga det stora gapet mellan policyn och mekanismen definieras behörighetsmodellen. 

Modellen översätter policyns generella riktlinjer och utifrån modellens egenskaper designas 

mekanismen (Ferraiolo et al., 2003).  

Gemensamt för MAC, RBAC och DAC är att de är framtagna ur ett generellt 

databashanteringsperspektiv. Den praktiska skillnaden mellan BI-verktygs materialiserade 

vyer och databashanteringsverktygs hantering av bastabeller är att materialiserade vyer utgör 

resultatet av ställda frågor mot en eller flera bastabeller. Å ena sidan genererar det snabbare 

svarstider och högre prestanda eftersom frågorna bara behöver bearbetas en gång (Bhatti, Gao 

& Li, 2008). Å andra sidan problematiserar det en applicering av behörighetsramverken inom 

BI. 

I takt med BI-tillväxten ökar anspråket på ett ramverk för hur strukturen av 

behörighetshantering lämpligast bör designas. Policys från ovan nämnda ramverk är vanligen 

specificerade på en hög abstraktionsnivå och därför applicerbara inom såväl databashantering 

som BI. Däremot behöver modellerna justeras och mekanismerna förlängas för att kunna 

integreras med dagens BI-verktyg. De behörighetsmekanismer som ledande 

databasleverantörer erbjuder idag är inte anpassade för materialiserade vyer utan begränsas till 

hantering av bastabeller, vilket innebär att de inte är tillämpbara inom BI. Detta i kombination 

med bristen på officiella ramverk och praxis från leverantörer har lett till att olika varianter av 

behörighetsmatriser (Access Control Matrix) blivit ett vanligt förekommande sätt att tilldela 

rätten att se information på (Ferraiolo et al., 2003; Samarati & de Capitani di Vimercati, 

2006). Detta innebär i praktiken att behörigheter hanteras manuellt med hjälp av matriser där 

individer listas i y-led och resurser i x-led. I takt med att användarantalen och 

användningsområdena växer tenderar dessa matriser att bli långa och därmed svårhanterliga 

och otydliga (Ferraiolo et al., 2003; Samarati & de Capitani di Vimercati, 2006).  Hanteringen 

av en sådan behörighetsstruktur ger upphov till ökat förvaltningsarbete och försvårad 

informationsdelning inom organisationen. Den här problematiken resulterar i en situation där 

antingen hanteringen av användare kan optimeras eller att materialiserade vyer kan definieras 

och visualiseras, dock inte bådadera (Bhatti et al., 2008).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en behörighetsmodell med tillhörande mekanism som 

är applicerbar inom Business Intelligence.  

 

1.3 Forskningsfråga 

Utifrån ovanstående resonemang kan vår forskningsfråga sammanfattas i följande mening: 
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”Hur behöver befintliga behörighetsmodeller med tillhörande mekanismer anpassas för att 

kunna integreras med Business Intelligence-verktyg?” 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna avhandling och tillhörande artefakter kommer att beröra dagens marknadsledande BI-

verktyg. Arbetet tar inte höjd för äldre BI-verktyg i och med att resultatet som presenteras inte 

är framtaget med hänsyn till dessa. 
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2 Teori 
Avsnittet nedan redogör för forskning som går att relatera till arbetets frågeställning.  

Modeller för behörighetsstyrning presenteras i generella drag i syfte att beskriva de olika 

metodikerna, för att i arbetets senare skede motivera vilka principer som är mest fördelaktiga 

inom BI. 

 

2.1 Relaterad forskning 

En central del för alla informationshanteringssystem är att skydda informationssäkerheten. 

Informationssäkerhet avser att skydda data och känsliga resurser från obehörig åtkomst, 

felaktiga ändringar och röjande av sekretess. Detta sker samtidigt som 

informationshanteringssystemen ständigt behöver garantera tillgänglighet för de användare 

som faktiskt har behörig åtkomst. För att kunna skydda systemen och deras resurser krävs att 

all åtkomst kan kontrolleras och styras i syfte att endast behöriga användare ska kunna 

interagera med systemen. Processen för att skydda, styra och kontrollera behörig åtkomst 

kallas för Access Control (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2006).  

En relativt tydlig terminologi har under de senaste årtiondena utvecklats för att beskriva 

behörighetsmodeller. I stort sett alla sådana kan beskrivas utifrån termer som användare, 

subjekt, objekt, operationer och behörigheter samt relationerna dem sinsemellan. Användare 

avser personen som interagerar med systemet och en och samma person kan tillhöra flera 

användare. En användare eller en datorprocess som agerar på uppdrag av en användare 

refereras till som ett subjekt. Ett objekt är en datoriserad resurs, ofta i form av en fil, databas 

eller en del av en databas. En operation är en aktiv process som anropas av ett subjekt. 

Behörigheter är berättiganden till att utföra vissa handlingar inom systemet (Ferraiolo et al., 

2003). Vanligtvis kategoriseras behörighetsstyrning utifrån tre huvudsakliga angreppssätt. 

Dessa är Descretionary- (sv. tillståndsbaserad), Mandatory- (sv. obligatorisk) och Role-Based 

(sv. rollbaserad) Access Control (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2006; Ferraiolo et al., 

2003). 

  

2.1.1 Descretionary Access Control (DAC) 

DAC hanterar behörigheter baserat på användarens identitet och vilka regler som finns 

uppsatta för respektive användare. Enligt dessa principer överlåts hanteringen av behörigheter 

till den enskilde individen. Det betyder att användare tillåts bevilja eller återkalla behörighet 

till något av de objekt som står under sin kontroll utan godkännande av en 

systemadministratör. Subjekt och objekt specificeras vanligen via behörighetslistor (eng. 

Access Control List) (Samarati & de Capitani di Vimercati, 2006). DAC syftar till att hantera 

behörigheter antingen på individ- eller gruppnivå. Behörighetsstyrningen benämns som 

tillståndsbaserat i den meningen att användare kan tilldela sin egen behörighet till andra 

användare. DAC-principerna har under en lång tid varit uppskattade och DAC ansågs 

nästintill vara en behörighetsstyrningsstandard från 1980 och ett årtionde framåt. Principerna 

tenderar att vara väldig flexibla och används fortfarande i stor utsträckning både inom 

kommersiella och statligt ägda verksamheter. Dock medföljer en rad problem, vilket ett av de 

mest kritiska sådana är att kontrollen över behörigheterna enkelt går förlorad. Enligt DAC 

tillåter exempelvis användare A att överlåta sina behörigheter till användare B. Problematiken 
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uppstår i och med att Användare B i sin tur kan överlåta användare A’s behörigheter till 

Användare C eller Användare D, och detta utan användare A’s vetskap. Enligt DAC-

principerna äger helt enkelt slutanvändarna systemobjekten, vilket idag inte är ett särskilt 

vanligt synsätt på förhållandet mellan de anställda och företagsinformationen.  För många 

organisationer är det därför inte lämpligt att tillåta användare att ge bort nyttjanderätten till 

objekten (Ferraiolo et al., 2003). Figur 1 visar hur ett subjekt (användare) i DAC modellen 

skickar en förfrågan till ett objekt (server) som i sin tur kontrollerar användarens behörighet 

via en behörighetslista (Access Control List) som specificeras av användarna själva. 

Behörighetslistan tillåter alternativt avvisar sedan åtkomsten till objektet i fråga.  

 

 

 
Figur 1. Behörighetshantering enligt DAC (Gregg, 2005, s.19). 

 

2.1.2 Mandatory Access Control (MAC) 

MAC begränsar användarnas resursåtkomst, till skillnad från DAC, baserat på bestämmelser 

som regleras genom en central myndighet. Varje objekt och användare tilldelas 

säkerhetsnivåer, vilket är skälet till att modellen betecknas som obligatorisk, och behörigheten 

godkänns när dessa nivåer matchar varandra. När användare efterfrågar ett objekt verkställs 

en auktorisationsprocess av operativsystemet för att kontrollera om behörigheten är giltig 

(Samarati & de Capitani di Vimercati, 2006). Till skillnad från DAC styr MAC 

behörigheterna genom de strikta säkerhetsegenskaperna hos objekten och användaren, inte av 

önskemål hos ägaren. Säkerhetsnivåerna representeras vanligen av det som karaktäriserar 

subjekten och objekten, och ur en användares perspektiv är den tänkt att avspegla nivån av 

förtroende tilldelat till användaren. Säkerhetsnivån på ett objekt å andra sidan avspeglar 

känslighetsnivån av objektets innehåll (Chen, 2011). Figur 2 nedan förklarar hur MAC-

modellen opererar. En användare (MAC-Subject) skickar en förfrågan till ett objekt (Server) 

som i sin tur kontrollerar att subjektets säkerhetsnivå matchar objektets säkerhetsnivå. När 

dessa överensstämmer beviljas användaren behörighet och denne får åtkomst till objektet.  
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Figur 2. Behörighetshantering enligt MAC (Gregg, 2005, s.19). 

 

Säkerhetsnivåerna kan ha hierarkiska och ickehierarkiska komponenter. En hierarkisk 

komponent i en försäljningsorganisation skulle exempelvis kunna innehålla säljare (S), 

gruppchef (GC), försäljningschef (FC) och högre chef (HC) medan en ickehierarkisk 

komponent skulle kunna innehålla försäljning (F) och ersättning (E). Om användare A är 

associerad med den hierarkiska komponenten (GC) kan det exempelvis ge användare A 

behörighet till den ickehierarkiska komponenten (E), och det möjligtvis på S-, GC- och FC-

nivå. Enligt MAC’s principer delas användare aldrig in i roller, utan varje enskild användare 

associeras direkt med varje objekt som användaren ska ha behörig åtkomst till (Ferraiolo et 

al., 2003).  

 

2.1.3 Role-Based Access Control (RBAC) 

RBAC-modellen redogör för fem administrativa element. Dessa är (1) användarna, (2) 

rollerna och (3) behörigheterna, där behörigheterna består av (4) operationer som appliceras 

på (5) objekten. Behörigheter associeras med roller, användare görs till rollmedlemmar och 

får på så vis rollens behörighet. Drivkraften bakom RBAC’s framväxt grundas i ambitionen 

att ta itu med de upplevda bristerna i de tillståndsbaserade och obligatoriska 

behörighetsramverken. Detta i form av att kunna erbjuda en organisationsspecifik 

behörighetsmodell med syfte att minska komplexiteten och kostnaden för att administrera 

behörighetsförvaltningen (Chen, 2011). RBAC-konceptet baserar åtkomsten till objekt på 

användarens roll inom organisationen och bygger på att anpassa behörigheterna på ett sätt 

som naturligt överensstämmer med organisationens struktur. Vad användaren gör i 

organisationen prioriteras framför vem användaren är och behörigheterna kan hanteras på ett 

anpassbart sätt (Ferraiolo et al., 2003; Samarati & de Capitani di Vimercati, 2006).   
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Figur 3. Behörighetstilldelning enligt RBAC (Ausanka-Crues, u.å., s.5). 

 

RBAC handlar i hög grad om att genom en tidseffektiv administrativ praxis tilldela användare 

varken mer eller mindre behörigheter än vad användaren kräver för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. En sådan princip undviker problematiken med att användare ges åtkomst till 

känslig information i onödan och det hindrar användarna från att ingå maskopi med varandra. 

Det ger också en logisk grund för vem som ska ha behörighet till vilka resurser samtidigt som 

det ökar organisationens förmåga att tillfredsställa de olika arbetsrollernas resurskrav. Att 

upprätthålla den principen är till stor del en administrativ utmaning som kräver identifiering 

av arbetsfunktioner och specificering av vilka behörigheter som krävs till respektive 

arbetsfunktion. Det huvudsakliga syftet med RBAC är att underlätta tillsynen och hanteringen 

av en organisations behörigheter. Figur 3 nedan ger en bild av relationen mellan användare, 

roll och objekt enligt RBAC. Användare associeras med roller vilka i sin tur kopplas till 

resurs. Rollerna baseras på användarnas arbetsuppgifter (Ferraiolo et al., 2003). 

 

2.2 Prioriteringsfaktorer 

I avsnitt 2.1.1 - 2.1.3 framgår att säkerhet, risk, förvaltning och flexibilitet är segment som 

främjas i olika grader bland behörighetsmodellerna. För att tydliggöra modellernas prioriteter 

presenteras de i avsnitten nedan mot varandra och i förhållande till respektive segment. 

 

2.2.1 Säkerhet och kontroll 

I avsnitt 2.1.1. framgår att DAC överlåter behörighetstilldelningen till användarna som kan 

tilldela användare på samma hierarkiska nivå eller lägre sina egna behörigheter. Det krävs 

följaktligen inte mer än två tilldelningar av samma behörighet för att kontrollen och därmed 

säkerheten går förlorad för den ursprungliga behörighetskällan. Det gör även 

ögonblicksinventeringar i princip ogenomförbara i och med att det helt och hållet saknas 

verksamhetslogiska mönster inom behörighetshanteringen. En annan nackdel med DAC-

principerna är att många företag idag inte ser slutanvändarna som informationsägare, utan 

snarare vill behålla kontrollen över informationen centralt. Säkerhetspolicys är vanligt 

förekommande affärsverktyg som syftar till att stödja en organisations strategiska mål som 

beslutas högt upp i organisationen. En centraliserad kontrollfunktion är idag ett krav för att 

kunna följa dessa strategiska mål och för att anpassa säkerhetspolicyn utefter dem. Det är 

därför mer lämpligt att organisationens säkerhetspolicy representeras via en 
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administratörsfunktion snarare än personerna som policyn berör (Ferraiolo et al., 2003). På 

grund av den decentraliserade administreringen försvåras styrning av informationsflöden och 

verkställande av säkerhetspolicys, likaså kontrollen och därmed även säkerheten kring 

behörigheterna.  

Eftersom RBAC-modellen genom en centraliserad behörighetsstyrning hanterar personer, 

roller och resurser samt relationerna mellan dem ges bättre möjlighet till en 

ögonblicksinventering över behörigheterna. Genom rolltilldelning får personer tillgång till de 

resurser som krävs för att genomföra sitt arbete, och detta under tiden som resurserna behövs 

och inte längre än nödvändigt. Behörigheter kan tilldelas automatiskt när en person tilldelas 

en roll och återkallas när personen separeras från rollen. RBAC arbetar för att eliminera 

föråldrade behörigheter och samtidigt snabbt och effektivt bidra till att tillhandahålla personer 

de resurser som behövs (Ferraiolo et al., 2003). RBAC kan därför aktivt kontrollera 

organisationens resurstilldelning genom att implementera organisationens policy om 

resursfördelning utefter hur organisationen faktiskt ser ut. Hanteringen förekommer således 

helt opersonlig, eftersom RBAC-ramverket, som är att anse som en process snarare än en 

person, genomför policyn. Om syftet med kontrollstrategin är att tillämpa en företagsspecifik 

lösning som avspeglar en naturlig bild av organisationsstrukturen så är RBAC en effektiv 

lösning, i synnerhet för att användarens unika identitet sällan är intressant med undantag av 

ansvarighetsaspekten (Galante, 2009). 

Enligt MAC tilldelas varje objekt och användare säkerhetsnivåer, både hierarkiska och 

ickehierarkiska, genom en central myndighet (Ferraiolo et al., 2003). Resurser och personer 

etiketteras utifrån känslighet respektive förtroende och behörighetsstyrningen utgörs 

huvudsakligen av dessa säkerhetsnivåer. MAC anses vara den bäst lämpade modellen för 

krävande miljöer där risken för angrepp är väldig stor. Organisationer som följer modellens 

principer hanterar ofta värdefulla resurser och prioriterar sekretess och säkerhet framför 

optimal informations- och kunskapsdelning. Bland dessa återfinns exempelvis militära 

organisationer och underrättelsetjänster men även kommersiella organisationer (Ausanka-

Crues, u.å.). 

 

2.2.2 Förvaltning 

När användar- och resursantalet inom en organisation växer kan valet av behörighetsmodell få 

en stor inverkan på förvaltningsarbetet. Baksidan av MAC-modellens rigorösa 

säkerhetsprioriteringar är förvaltningsarbetet som kommer till följd av de strikta 

säkerhetsåtgärderna. MAC är därför allmänt erkänd som den mest förvaltningskrävande 

modellen. Till skillnad från MAC och även RBAC, förespråkar å andra sidan DAC en 

decentraliserad behörighetsförvaltning vilket löser förvaltningsproblematiken (Samarati & de 

Capitani di Vimercati, 2006; Ferraiolo et al., 2003). Ur ett administratörsperspektiv kan en 

sådan decentraliserad förvaltningslösning som DAC förespråkar ses som effektiv i den 

meningen att en tung förvaltningsbörda flyttas från administratörens axlar till respektive 

objektsägare. Dessutom tas ingen hänsyn till flera nivåer av säkerhet vilket minskar 

administrationen ytterligare och behörighetsärenden kan effektiviseras då en mellanhand 

elimineras. Dock genereras ingen organisatorisk tidsvinst jämfört med en centraliserad 

lösning, eftersom mängden administrativt arbete förblir densamma. 
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Ur ett affärsperspektiv har RBAC större potential att främja ökad administrativ produktivitet 

inom vanligt förekommande situationer som berör behörighetshantering (Ferraiolo et al., 

2003).  

Vi föreställer oss en verksamhet som består av tio utvecklare och tolv resurser. Om företaget 

opererar utefter MAC-principerna kräver varje utvecklare-till-objekt-tillstånd ett separat 

godkännande av en överordnad. Det leder till etthundratjugo tillstånd (tio utvecklare gånger 

tolv resurser) som varenda ett behöver godkännas och genomföras av en administratör. Varje 

gång en person äntrar eller lämnar utvecklarrollen behöver tolv förändringar genomföras. Om 

företaget följde principerna för RBAC, kräver ovanstående scenario endast tjugotvå tillstånd 

(tio för anslutningarna utvecklare-till-roll och ytterligare tolv för att ansluta utvecklarrollen till 

dess resurser). Förvaltningsarbetesförhållandet mellan en icke rollbaserad strategi och RBAC 

är alltså bättre än 5-till-1. Dessutom tillfaller en ännu större nytta när RBAC-databasen är 

laddad och personer börjar arbeta, avsluta, och ändra roller. Då är 

förvaltningsarbetesförhållandet 12-till-1 till förmån för RBAC (Galante, 2009).  

RBAC-modellens administrativa funktioner avser att tilldela nya användare behörighet till 

resurser samt granska och avlägsna behörigheter som inte är nödvändiga eller potentiellt 

skadliga med hänsyn till en användares förändring av arbetsuppgifter. Till följd av en mer 

strömlinjeformad behörighetsstyrning har funktionerna bevisat sin förmåga att underlätta 

förvaltningen och öka användarproduktiviteten genom att minska driftstoppen mellan 

administrativa händelser. Detta i och med att företaget i fråga berövas på mindre produktivitet 

eftersom tiden mellan resursförfrågan och det eventuella behörighetsverkställandet reduceras. 

Det finns ofta en direkt relation mellan kostnaden för administrationen och antalet kopplingar 

som måste hanteras för att administrera en behörighetspolicy. Ju större antal kopplingar som 

finns, desto dyrare, mer tidskrävande och mer felbenägen blir behörighetsadministrationen 

(Ferraiolo et al., 2003). 

 

2.2.3 Flexibilitet 

Arbetet kring behörighetsstyrning är allmänt erkänt som en betungande process med 

omfattande och återkommande kostnader (Ferraiolo et al., 2003). Att följa MAC-modellens 

principer gör det många gånger oundvikligt att kringgå modellen för särskilda systemdelar då 

MAC omöjligen går att applicera genomgående för ett verksamhetomfattande system. 

Modellen i sig är kostsam och komplicerad att implementera, därtill behövs att alternativa 

modeller kompletterar MAC och förvaltas parallellt (Ausanka-Crues, u.å.). DAC anses av 

många vara en flexibel lösning i och med att en central behörighetsfunktion inte är ett krav. 

Objektsägare kan på ett effektivt sätt tilldela andra användare behörighet till ”sina” objekt. 

Dock förutsätter DAC att organisationen ser sina anställda som objekt- eller 

informationsägare, vilket alla organisationer inte gör idag (Samarati & de Capitani di 

Vimercati, 2006; Ferraiolo et al., 2003). Givet att en organisation med en implementerad 

DAC-modell inte anser att dess anställda äger informationen, är inte modellen mer flexibel än 

någon av de andra.  

Att RBAC-modellen tilldelar användare roller utifrån arbetsfunktion har också visat sig 

underlätta organisationers hantering av behörigheter, utan att för den delen framtvinga 

reducerad säkerhet och flexibilitet. De huvudsakliga fördelarna med modellen är förmågan att 

specificera och tillämpa företagsspecifika behörighetspolicys och därigenom effektivisera den 
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betungande auktorisationsprocessen. Eftersom användarnas roller snarare än användarna på 

individnivå behöver hanteras, står RBAC för en stor förbättring av flexibilitet jämfört med 

DAC och MAC. Roller kan enkelt tilldelas nya behörigheter samtidigt som gamla 

behörigheter kan plockas bort om organisationen förändras eller utvecklas. 

Systemadministratörer kan uppdatera roller utan att uppdatera behörigheterna för alla 

användare på individuell basis. Modellen förenklar även förståelsen för samt minskar 

omfattningen av behörighetsförvaltningen. Behörigheter till resurser specificeras dessutom på 

samma abstraktionsnivå som andra typiska affärsprocesser, vilket i många fall leder till att 

förvaltningen och etableringen av rolltilldelningen uppfattas som naturlig för administratören 

(Ferraiolo et al., 2003). 

 

2.2.4 Riskreducering 

MAC-modellens främsta riskreducering sker via den strikta säkerhetsnivåstrukturen vilken 

upprätthåller organisationens klassificeringspolicy som kontrollerar behörighetsåtkomsterna. 

Detta innebär att användare med en lägre säkerhetsnivå aldrig kommer att få tillgång till den 

information som en användare med en högre säkerhetsnivå innehar, vilket i sin tur minskar 

risken för obehörig åtkomst samt okontrollerad spridning av känslig information (Ausanka-

Crues, u.å.). Å andra sidan generaliseras användare aldrig in i grupperingar vilket adderar ett 

aktivt administrativt moment för systemadministratören och därmed bidrar till en 

riskexponering (Ferraiolo et al., 2003). RBAC-ramverkets riskreducering sker däremot genom 

preventiva, upptäckande och korrigerande kontrollåtgärder som baseras på 

användargeneraliseringar. Överträdelser förebyggs genom att begränsa resurstillgången till 

personer med ett verifierat behov av resursen i fråga. Utan dessa kontrollåtgärder är risken 

stor att personer får omotiverad och fortsatt tillgång till känsliga resurser, varpå risken för 

kostsam resursexponering ökar. Eftersom RBAC stramar åt behörighetsstyrningen genom att 

knyta behörighetsprivilegier till roller, kan föråldrade behörigheter återkallas på ett 

tidseffektivt sätt. När behörigheterna är baserade på en organisations formella struktur och 

knutna till olika roller är det mer sannolikt att föråldrade behörigheter uppmärksammas i den 

utsträckning som borde vara rimlig, med tanke på riskerna som annars kan uppstå (Galante, 

2009). Genom att specificera en minimiuppsättning av behörigheter som krävs för att utföra 

användarrollernas respektive arbetsuppgifter kan övriga resurser inte användas till att kringgå 

företagets säkerhetspolicy.  

DAC-modellen tillåter å ena sidan användargeneraliseringar om systemadministratören så 

vill, å andra sidan har modellen två stora brister ur ett riskperspektiv. Dels ökar risken för 

exponering av känslig information i varje led som en användare tilldelar behörighet till en 

annan (Ausanka-Crues, u.å.). Dessutom baseras inte användargrupperna nödvändigtvis på 

arbetsroller varpå hanteringen av behörighetskällorna inte sker lika verksamhetsnaturligt som 

exempelvis enligt RBAC. 

 

2.3 Business Intelligence 

Begreppet Business Intelligence (BI) myntades utav Gartner Group i mitten av 1990-talet, 

men begreppet i sig är mycket äldre än så och härstammar från 1970-talets informations- och 

rapporteringssystem. Under den tiden var rapporteringssystem statiska, tvådimensionella och 
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gav inga direkta analytiska möjligheter. Under tidigt 1980-tal vidareutvecklades Management 

Information System (MIS) till Executive Information Systems (EIS), vilket fick användningen 

av det datoriserade beslutsstödet att expandera och nå beslutsfattarnivå. Det som EIS 

introducerade var bl.a. multidimensioneringsrapportering, prognoser, förutsägelser och 

trendanalyser. Funktionerna som EIS presenterade återfanns hos massor av kommersiella 

produkter fram till mitten av 1990-talet, då funktionerna presenteras under ett nytt namn, 

nämligen BI (Turban, 2011). 

Den teknologiska utvecklingens raketfart har resulterat i att mängden användbara data hos 

organisationer har ökat markant, främst genom effektivare dataförvaring och datalager.  BI 

innefattar en uppsättning tekniker och processer som gör det möjligt för användare, inom alla 

olika organisatoriska nivåer, att kunna analysera den data som organisationen har lagrat. I den 

mest grundläggande meningen bistår BI en organisation med information om vad som händer 

inom den (Howson, 2013). BI-relaterade beslut tas oftast från högre instanser inom ett 

företag, vilket främst beror på att dessa fastställer strategiska beslut och besitter störst 

kunskap om verksamhetens struktur (Turban, 2011). En undersökning av Miller et al. (2006) 

visar att 58 % av företagen som ingick i undersökningen använder BI enbart på högsta nivån 

inom organisationen. I drygt 45 % av företagen används BI av beslutsfattare på avdelnings- 

och divisionsnivå. Enligt undersökningen går det att konstatera att det finns ett samband 

mellan ett företags omsättning och antal organisationsnivåer som BI utnyttjas inom. För större 

företag är BI mer förekommande inom flera nivåer medan medelstora och mindre företag 

främst använder BI på högsta organisationsnivån. 

 

2.3.1 BI-verktyget Qlikview 

I avsaknad av BI skulle ledningen ”flyga blint” ända till dess att kvartalsrapporterna blivit 

publicerade och en tydlig brist på tillgänglig information under tiden däremellan skulle 

uppstå. All numera digitaliserad data som kan lagras har dock inget värde om det inte finns 

personer som kan tolka den. Det är den problematiken som BI-verktyg syftar till att finna 

lösningen på (Howson, 2013). 

Qlikview är ett marknadsledande BI-verktyg för att omvandla data till kunskap. Över 34 000 

kunder i mer än 100 länder har gjort det möjligt för sina användare att enkelt konsolidera, 

söka och visuellt analysera sin organisations data. Qlikview gör det möjligt för sina användare 

att på ett enkelt sätt kunna använda data som en naturlig del av beslutsfattningen. Verktyget 

tillåter användare att sammanställa data från olika IT-system till relevant information, vilket 

kan visualiseras med hjälp av tabeller, diagram, kartografiska lösningar, interaktiv grafik 

m.m. Affärsnytta genereras genom att man får en mer aktuell helhetsbild av organisationen. 

All data som Qlikview behandlar kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned så att olika 

perspektiv kan belysas beroende på användarens intentioner med analysen. Qlikview är även 

en minnesbaserad BI-pionjär vilket innebär att allt hanteras från serverminnet vilket ger 

väldigt snabb respons (Qlik.com, 2015). 

Gemensamt för samtliga BI-verktyg är att de vanligen hanterar flera olika datakällor. 

Datakällorna kan utgöras av exempelvis Exceltabeller, textfiler eller SQL-databaser och 

informationen i dessa är sällan avsedd för alla användare inom systemet. Därför hindras 

åtkomsten till resurser för vissa användare och/eller användargrupper. En mycket vanligt 

förekommande lösning är att använda en behörighetsmatris som organiserar användare i y-led 
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och resurser i x-led (Ferraiolo et al., 2003; Samarati & de Capitani di Vimercati, 2006). 

Problemet med en sådan lösning är att den nästintill omöjliggör för administratören att få en 

överblick över behörigheterna när användar- och resursantalen växer.  

 

2.3.2 Officiella riktlinjer för behörighetsstyrning 

Qlik erbjuder via sin hemsida dokumentation av riktlinjer, tillvägagångssätt, s.k. ”best 

practise” och sammanställningar av vanligt förekommande frågor från sina kunder. 

Beträffande härledning kring behörighetsstyrning är riktlinjerna å ena sidan tydliga och 

välformulerade, å andra sidan inte heltäckande givet att behörighetsstyrningen utgörs av en 

policy, modell och mekanism. Den dokumentation som Qlik erbjuder sina kunder skildrar de 

vanligaste säkerhetsutmaningarna som en organisation bemöter vid implementeringen av 

Qlikview, exempelvis förtroendet för autentiseringen och komplexiteten i att anpassa 

leverantörsspecifika autentiseringslösningar till Qlikview. Gemensamt för i stort sett all 

dokumenterad upplysning beträffande säkerhetsfrågor från Qlik är att dessa genomgående 

berör autentiseringsfrågan och olika tekniker för att handskas med den aspekten av 

säkerhetsarbetet. Problematiken kring behörighetsmodeller på applikationsnivå benämns 

ytterst sällan vilket får till följd att ansvaret läggs över på utvecklarna ute i organisationerna. 

Att behörighetsmatrisen som nämns i avsnitt 2.3.1 används i så stor utsträckning går att anta 

är en följd av bristen på föreslagna lösningar från Qlik. 
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3 Metod 
Arbetsprocessen inleddes med en analys av Försäkringsbolaget AB’s hantering av sina 

användare och resurser. Resultatet av analysen granskades ytterligare av erfarna 

systemutvecklare vilket sedermera möjliggjorde en identifiering av problemområdet. Därefter 

följde en litteraturundersökning för att skapa en teoretisk förankring i vetenskapligt material 

vilket senare låg till grund för intervjuer. Olika angreppssätt för behörighetsstyrning 

studerades och utvärderades i syfte att hitta en optimal metod att angripa problemet på.   

 

3.1 Struktur och arbetsgång 

På grund av begränsade förkunskaper gjordes bedömningen att en djupare kunskapsbas var 

nödvändig för ett lyckat slutresultat. Arbetsflödet sammanfattas genom Figur 4 som 

visualiserar hur förloppet kan delas in i fyra steg där varje steg bestod av förbestämda 

aktiviteter och milstolpar för arbetet.  

 

 
Figur 4. Arbetsprocessens fyra steg 

 

Arbetsprocessen påbörjades med en identifiering av utvecklingsbehovet på 

Försäkringsbolaget AB. Verifiering av konceptuella lösningsmöjligheter säkerställdes genom 

kvalitativa intervjuer med meriterade yrkesutövare inom ämnesområdet. I enlighet med 

timglasmetoden påbörjades intervjuerna med generella och öppna frågor för att successivt 

smalna av ner till detaljnivå (Holme & Solvang, 1991). Problemområdet möjliggjorde, med 

hänsyn till nödvändiga avgränsningar, en specificering av syftet med studien samt 

frågeställningen som arbetet utgick ifrån. Litteraturundersökningen påbörjades så snart en 

tydlig bild av målet med arbetet utformades och respondenterna bokades in för intervjuer 

längre fram i tiden. I samband med kontaktetableringen översändes PM beskrivande arbetets 

bakgrund, problemdiskussion, syfte och forskningsfråga. Den genomförda 

litteratursundersökningen avser att skapa en teoretisk grund att låta arbetet utgå ifrån. 

Forskning som går att relatera till problemområdet kategoriseras och presenteras 

sammanfattningsvis i avsikt att förankra studiens syfte i redan vedertagna teorier. 
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Presentationen av dessa är i vissa avseenden gränsöverskridande, dock ändå nödvändig för 

arbetets fortsatta gång.  

 

3.2 Val av ansats och metod 

Författarna har sedan tidigare både akademisk och arbetslivsbaserad erfarenhet av BI. Dock 

var kunskapen kring behörighetsstyrning begränsad vilket gav upphov till en deduktiv ansats. 

I översiktsstudien skapades en klarare bild av vilka aktörer och vilket informationsbehov som 

förelåg för studiens genomförande, vilket styrde arbetsförfarandet mot relevanta publikationer 

och yrkesutövare.  Metodvalet har för avsikt att genom en kvalitativ strategi återge en 

detaljerad och informationsrik bild baserad på ett fåtal undersökningsenheter. Detta för att i 

sin tur generera en mer ingående beskrivning av helheten utifrån en mindre företeelse (Holme 

& Solvang, 1991). Forskningen syftar till att undersöka särskilda aktörer inom BI och med 

anknytning till behörighetshantering. Detta i syfte att ge läsaren medel till att sätta 

problemformuleringen i en verklig kontext och sedermera bilda en uppfattning och förståelse 

kring problemställningen. 

 

3.3 Datainsamling 

Data har inhämtats från böcker, forskningsartiklar, leverantörspecifika 

dokumenteringssamlingar och Internetkällor. Parallellt har undersökningar av D-uppsatser 

från andra universitet och högskolor genomförts, företrädesvis med intentionen att finna 

uppslag till alternativa informationskällor med relevant innehåll. Litteraturundersökningen 

inkluderar relativt omfattande redogörelser för olika strategier inom behörighetsstyrning. De 

ingående skildringarna anser författarna vara nödvändiga av två huvudsakliga skäl. Dels 

behöver de generaliserade synsätten beskrivas på ett objektivt sätt för att göra de rättvisa 

gentemot problemområdet, dessutom bör det tydliggöras varför och i viss mån hur dessa 

behöver justeras till förmån för BI. Under Empiriavsnittet presenteras information insamlad 

från ickevetenskapliga institutioner samt leverantör- och företagshemsidor. Intentionen är dels 

att avspegla bristen på dokumenterade tillvägagångssätt och akademisk forskning kring 

behörighetsstyrning inom BI. Dessutom betraktades flera olika datainsamlingsmetoder som en 

möjlighet till att öka studiens trovärdighet (Holme & Solvang, 1991). 

 

3.3.1 Litteraraturundersökning 

I syfte att finna befintlig forskning inom behörighetsstyrning och därmed undvika att uppfinna 

hjulet på nytt genomfördes en grundlig analys av befintlig ämnesdokumentation (Bryman & 

Bell, 2013). Litteraturundersökningen baseras främst på vetenskapliga artiklar, relevanta 

böcker för ämnesområdet och dokumenterade leverantörshandlingar som i olika omfattningar 

bidrog till efterforskning utifrån frågeställningen. Med hjälp av tidigare forskning kring 

behörighetsstyrning kunde en teoretisk referensram fastslås för att sedermera, baserat på 

kvalitativa intervjuer, inrikta fokus på BI. De generella ramverken genererade en teoretisk 

grund inför inplanerade intervjuer. Arbetet präglades av en strävan att kombinera 

grundläggande faktaböcker med vetenskapliga artiklar som tenderar att analysera och 

undersöka problem med snävare och mer specifika inriktningar. Underlag och 

sammanställningar av befintliga teorier är inte exakt utformade för varken BI eller arbetets 
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specifika syfte. Dock utgör dessa en naturlig utgångspunkt för behörighetsstyrning inom BI 

och, så vitt förförfattarna vet, även de mest lämpliga sådana. 

 

3.3.2 Genomförande av datainsamling 

Med motiveringen att, utifrån den genomförda litteraturundersökningen, ge respondenterna 

tillfälle att resonera kring problem, möjligheter och tillvägagångssätt inom ett komplext 

ämnesområde valde författarna en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer på plats 

hos respektive organisation. Intervjumallarna utformades snarare som intervjuguider i den 

meningen att de togs i anspråk som en minneslista över de frågeställningar som skulle 

behandlas. Detta för att förmedla en känsla av att det var naturligt och acceptabelt för 

respondenterna att utveckla svar som går utom ramen för kärnfrågorna (Bryman & Bell, 

2013). Projekt och processer motsvarande denna studie inom näringslivet ansågs av 

författarna rimligen genomföras av yrkesutövare besittande områdesexpertis, varpå det föll sig 

naturligt att djupare undersöka deras resonemang snarare än att genomföra studien utifrån 

kvantitativa enkäter. 

I brist på BI-specifik forskning kring behörighetshanteringsfrågor utformades intervjuguiden 

utifrån litteraturundersökningen. Alternativa lösningar generaliserades för att kunna 

kategoriseras och översättas till respondenternas branschspråk med intentionen att omvandla 

abstrakta teorier till mer konkreta och greppbara. Frågeställningarna utformades till en början 

med en semistrukturerad karaktär. Med respekt för att kritik har riktats mot semistrukturerade 

intervjuguider på grund av att de har en tendens att utföras på heterogena sätt och därigenom 

försvårar generalisering, tillskrevs även strukturerade frågeställningar för att strama åt 

svarsvariationen (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.3.3 Val av respondenter 

Bland respondenterna återfinns personer med ansvar för BI-hanteringen och 

säkerhetsarkitektur, BI-konsulter samt en verkställande direktör för ett BI-företag, tillika 

partnerföretag till en marknadsledande BI-leverantör. Valet av respondenterna baserades på 

ambitionen av att skapa en rättvisande bild genom att intervjua personer med särskiljande 

perspektiv och specialiseringar inom BI. I syfte att kunna ge så utförliga svar som möjligt 

trots att informationen kan vara känslig presenteras respondenterna anonymt. Intervjuer har 

genomförts tillsammans med fyra personer från tre olika organisationer.  

 

Intervju 13/1-2015 

Respondent A – Business Controller och BI-utvecklare. 

 

Intervju 24/2-2015 

Respondent A – Business Controller och BI-utvecklare. 

 

Intervju 13/11-2014 

Respondent B – Verkställande direktör och Senior BI-utvecklare. 

 

Intervju 19/11-2014 

Respondent C – Senior BI-utvecklare. 
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Intervju 5/3-2015 

Respondent D – Senior BI-utvecklare. 

 

3.3.4 Dataanalysmetod 

Litteraturundersökningen var till en början omfattande men koncentrerades och förkortades 

ned för att lättare kunna tolkas och tas in. Då intervjuerna uteslutande bestod av fysiska träffar 

behövde inspelat tal omformuleras till skrift. Intervjuerna som arbetet refererar till är således 

av transkriberad karaktär. Transkriberingsprocessen är ofta tidskrävande och i allmänhet 

mödosam, dock var den avgörande för att återge informationen som samlades in på ett korrekt 

sätt. Att sedan sålla ut information som inte gick att relatera till vår frågeställning 

möjliggjorde en tydligare överskådlighet av insamlad data (Jacobsen, 2002).  

Vidare utgick analysen från den fallstudie som genomfördes på Försäkringsbolaget AB där tre 

kritiska problemområden identifierades. Utifrån problemområdena ställdes modellernas för- 

och nackdelar i relation till respondenternas utlåtanden kring modellernas nytta, potential och 

BI-kompabilitet. Analysprocessen av de tre problemområdena mynnade sedermera ut i 

utvecklingsfasen av en BI-kompatibel behörighetsmodell. Arbetsprocessen kan sammanfattas 

genom Figur 5 som gestaltar arbetsgången från dess att syftet och forskningsfrågan 

specificerades fram till arbetets resulterande artefakt. 

 
Figur 5. Analysprocess 

 

3.3.5 Database System Development Lifecycle 

Utvecklandet av behörighetsmodellen krävde att progressen följde någon form av 

utvecklingsmodell. Den utvecklingsmetod som utsågs var Database System Development 

Lifecycle (DSDLC) vilken är den vanligaste modellen vid design av databaser. Genom 

tillämpningen av DSDLC gavs utrymme för viss iteration då det under en utvecklingsprocess 
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ofta uppkommer behov av anpassning till förändrade krav som kan uppkomma under arbetets 

gång. Figur 6 beskriver hur utvecklingsprocessen enligt DSDLC är uppbyggd samt hur flödet 

i modellen skall efterföljas. Den visualiserar även hur DSDLC modellen erbjuder möjlighet 

för iteration genom den återcirkulerande pil som riktas mot modellens början. Under 

utvecklingen med behörighetsmodellen har dock modellen avgränsats till att endast innefatta 

stegen planering, system definition, kravinsamling och analys och design. Genom analysen av 

det teoretiska ramverket och respondenternas utlåtanden framkom de krav och riktlinjer som 

skulle vara av betydelse vid framtagningen av slutprodukten. 

 

 
Figur 6. Database System Development Lifecycle (Connolly & Begg, 2010, s.264) 

 

3.3.6 Användningsfall 

Under datainsamlingen upprättades ett användningsfall i syfte att klargöra 

händelsefrekvenserna som utförs i en interaktion mellan en användare och ett system 

(Kruchten, 2002). Användningsfallet som upprättades beskriver komplexiteten i ett vanligt 

förekommande behörighetsärende hos Försäkringsbolaget AB. Samma användningsfall 

presenteras även i resultatet för att tydliggöra förbättringspotentialen med den nyutvecklade 

behörighetsmodellen.  
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3.4 Studiens tillförlitlighet 

I hopp om att optimera validiteten har intervjumallar baserats på åtstramade semistrukturerade 

intervjufrågor. Intervjufrågorna har även varit anpassade till det som författarna ville 

undersöka och med teorin som grund. Då intervjuerna genomfördes under fysiska 

sammankomster kunde författarna säkerställa att svaren som samlades in kom från 

respondenterna som intervjuades. 

För att kunna uppnå en hög reliabilitet av det empiriska materialet användes ovan nämnda 

intervjumallar under samtliga sammankomster med respondenterna. Tolknings- och 

bearbetningsfel har minimerats genom att samtliga intervjusammankomster med 

respondenterna spelats in och transkriberats. Detta genomfördes för att motverka risken att 

uttalanden skulle gå förlorade i bearbetnings- och analysprocessen. Genom ljudinspelningarna 

gavs ökad möjlighet att koncentrera sig på vad respondenternas uttalanden, då mycket 

uppmärksamhet och tid annars skulle ägnas att dokumentera svaren. 
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4 Empiri 
Under detta avsnitt presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna vilka är 

transkriberade och sammanfattade. En teknisk redogörelse av Försäkringsbolaget AB:s 

befintliga behörighetsmodell presenteras även tillsammans med ett kompletterande 

användningsfall. 

 

4.1 Intervjusammanställning 

Trots avsaknaden av officiella ramverk för hur behörighetsstyrning bör struktureras finns det 

en del gemensamma riktlinjer som BI-utvecklare tycks förhålla sig till. Nedan presenteras en 

sammanställning av intervjuerna som genomförts. 

 

4.1.1 Individbaserad kontra generaliserande modell 

Respondent D menar att huvudsyftet med behörighetsstyrning å ena sidan är att hindra 

obehöriga från åtkomst till känslig information, å andra sidan är en viktig del också att 

förenkla och främja möjligheten för användarna att i vissa lägen få tillgång till information. 

Den stora utmaningen verkar enligt respondenterna var det sistnämnda, då säkerhetsfrågan 

sällan behöver tas i beaktande. Verksamheten som Respondent A tillhör hanterar idag flera 

hundra användarbehörigheter på individnivå. Det har givit upphov till en hög grad av 

administrationsarbete och i viss mån en otydlighet kring informationsutbudet som 

avdelningen tillhandahåller. Anställda med snarlika arbetsuppgifter har tillgång till olika 

informationsutbud och behörighet till information har, inom ramarna för vad som är lämpligt, 

tilldelats den personen som har efterfrågat informationen. En central och icke-individbaserad 

behörighetsmodell skulle enligt respondenten vara mer fördelaktig ur flera perspektiv. 

Förutom att en sådan underlättar administreringen av användare kan det kommunicera en 

tydlighet gentemot de personer vars behörigheter hanteras. Dessutom möjliggör det för 

berörda grupper att själva sköta grupptillhörigheter. Diskussioner om resursåtkomster skulle 

om inte elimineras, åtminstone reduceras då informationsleverantören kan hänvisa till tidigare 

överenskommelser kring vilken grupp som behöver vilka resurser. 

Övriga respondenter håller med om att det är fördelaktigt att generalisera användare snarare 

än att tillämpa en individbaserad lösning. Respondent C och Respondent D påpekar båda att 

BI-applikationer sällas byggs för enskilda individer, tvärtom nästintill alltid till en eller flera 

grupper med anställda. Enligt Respondent C är den enskilda individen helt enkelt sällan 

intressant när det kommer till behörigheterna och Respondent D menar att det inte spelar 

någon roll om olika användargrupper ska ha tillgång till olika informationsområdet eller 

informationsmängder. Informationsflödena kan då styras med hjälp av en väl fungerande 

behörighetsstyrning och bidra till en främjad informationsdelning i och med att de 

generalisade användarna endast får tillgång till den informationen som är av deras intresse. 

Enligt Respondent B är därför den gruppbaserade strategin överlägset mest effektiv för stora 

företag, likaså för mindre företag trots att nyttan möjligen inte märks lika tydligt. 

Administrationen av användare knutna till grupper tar upp endast marginellt längre tid jämfört 

med att administrera användare på individnivå, därför bör man alltid sträva efter att använda 

sig av grupper, trots att det möjligtvis är svårmotiverat kontra tid och kostnader. Vidare menar 

Respondent B att det eventuellt ökande förvaltningsarbetet för det mindre företaget trots allt 
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vägs upp av att företaget står rustat för en framtida expandering. Den enda väsentliga 

nackdelen med att koppla användare till grupper och grupper till resurser är enligt respndenten 

att det kräver en intelligent modell för hur undantagsfallen ska hanteras, då dessa med största 

sannolikhet kommer att dyka upp. 

 

4.1.2 Generaliseringslogik 

Att tilldela grupper den information som berörda parter kommit överens om är den som krävs 

för att gruppen med anställda ska kunna utföra det som förväntas av dem, gör enligt 

Respondent A informationsleverantörens agerande försvarbart. Respondenten menar 

dessutom att det möjliggör för berörda grupper att själva sköta grupptillhörigheter. 

Diskussioner om resursåtkomster skulle om inte elimineras, åtminstone reduceras då 

informationsleverantören kan hänvisa till tidigare överenskommelser kring vilken grupp som 

behöver vilka resurser. Respondent D instämmer och menar att en rollbaserad 

behörighetsstyrning är att fördra i nästan alla lägen eftersom den är tydligare, enklare och 

mycket mer tidseffektiv då administrationstiden minskar avsevärt.  Vidare menar Respondent 

D att om en ny applikation har utvecklats specifikt för säljare är det onödigt att manuellt lägga 

till 300 stycken användare på denna applikation då det räcker att man lägger till rollen 

”säljare. Så om en organisation har möjligheten att arbeta rollbaserat är det att föredra, 

förutsatt att en plan, tid och resurser finns specificerade för hur förvaltningen av rollerna 

upprätthålls. Givetvis är en rollbaserad behörighetsstyrning inte nödvändig att arbeta utifrån 

om organisationen endast har ett fåtal användare där alla har olika arbetsuppgifter, men så fort 

det finns en volym av användare med flera arbetsuppgifter är det att föredra. Oftast finns 

redan en ganska klar och generell bild hos de flesta organisationer hur de är villiga att arbeta 

med behörighetsstyrningen och oftast leder detta till att ”alla ska inte se allt”. Kan man styra 

vem som har tillgång till vad, kan man enligt respondenten även styra vem som har tillgång 

till vilken information, detta går oftast hand i hand. 

 

4.2 Presentation av fallstudie 

På Business Control-avdelningen på Försäkringsbolaget AB arbetar man bl.a. med att 

tillhandahålla BI-lösningar för att kunna hantera data och göra den användbar som beslutsstöd 

för såväl sig själva som andra delar av organisationen. Försäkringsbolaget AB har idag 1 300 

anställda varav hälften i Sverige, där ca 300 användare utnyttjar ett 20-tal BI-applikationer. 

BI-verktyget löser problematiken med den stora datamängden som organisationen genererar, 

vilken är alldeles för stor för traditionella verktyg som exempelvis Excel eller Microsoft 

Access att hantera. För att kunna hantera den stora datamängden tillhandahåller avdelningen 

en BI-lösning med verktyget QlikView som fungerar som ett analys- och beslutsstödsverktyg 

för dels avdelningen själv men även andra organisatoriska enheter.   

För att ge anställda möjligheten att se och hantera relevant data genom QlikView finns ett 

inbyggt system för behörigheter. När QlikView-applikationerna läser in denna matris lagras 

användarnas unika identifikationer i applikationen. Qlikviews egna distribueringsverktyg 

QlikView Management Console (QMC) distribuerar sedan applikationerna till de användare 

som finns specificerade i respektive applikation. Metoden för att hantera behörigheterna 

präglas idag av tre olika tillvägagångssätt; Excel, QMC och ett fåtal AD-grupper. I Excel 
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hanteras majoriteten av användarna på individnivå medan AD-gruppen innehåller och per 

automatik uppdateras med organisationens säljare. Behörigheterna som hanteras direkt i QMC 

är undantagsfall. 

Det faktum att tre olika källor används till behörighetsstyrningen problematiserar i vissa 

avseenden förvaltningen av behörigheterna. Förutom att det är tidskrävande att genomföra 

ögonblicksinventeringar kan det på sikt äventyra säkerheten och kontrollen av behörigheterna.  

Största delen av användarna hanteras på individnivå via behörighetsmatris, vilken blir mer 

och mer komplex när applikationer, behörighetstyper och användare ökar i antal. Att hantera 

matrisen blir då än mer ineffektivt och oöverskådligt för administratören. På grund av brist på 

dokumentation och ”best practice” finns dessvärre inget alternativt tillvägagångssätt för 

varken Försäkringsbolaget AB eller andra kunder. Dessutom kan klassiska ramverk inte 

utnyttjas till fullo i och med att dessa är avsedda för behörighetshantering av bastabeller. En 

BI-applikation består av en datamodell som är sammansatt av bastabeller, varpå en 

behörighetsmodell för datamodeller snarare än bastabeller krävs.  

Inom Business Control-avdelningen finns ett behov av att lösa problematiken kring 

administreringen av behörigheter och att ge förutsättningar för en mer optimal 

informationsdelning.  Detta gör att det finns rum för att med hjälp av en studie ta fram ett 

alternativt ramverk för hur behörigheter och resurser kan struktureras och hanteras över tid. 

Ramverket kommer att bestå av en modell för hur hanteringen av användare och resurser kan 

optimeras samt en teknisk mekanism som stödjer den framtagna modellen. 

 

4.2.1 Teknisk redogörelse av befintlig behörighetsmodell 

Den tekniska delen av behörighetsmodellen som interagerar med applikationerna benämns 

enligt bl.a. Ferraiolo et al. (2003) som en behörighetsmekanism. Försäkringbolaget AB har 

unika mekanismer för varje applikation. Appendix 10.4 och 10.5 visar hur 

behörighetsinläsningen hanteras i två av Försäkringsbolaget AB’s applikationer, vilket är en 

följd av en inkonsekvent behörighetshantering från flera olika källor. Ovanstående 

visualiseras genom figur 7 där varje enskild applikation har en egen specifik 

behörighetsmekanism som i sin tur är kopplade till behörighetskällorna. 
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Figur 7. Modellen visualiserar hur Försäkringbolaget AB hanterar sin behörighetsinläsning 

 

Figur 8 nedan visar ett utdrag ifrån Försäkringbolaget AB’s behörighetsmatris från vilken 

majoriteten av behörigheterna styrs. Y-axeln utgörs av användare, användar-ID och vilken 

enhet användaren tillhör. På X-axeln återfinns Business Control-enhetens kompletta 

informationsutbud i form av ett tjugotal BI-applikationer. Behörigheterna fastställs när ett 

användar-ID associeras med en applikation. Aktuell kolumn läses in, lagras och används 

sedan till att ge användare behörighet till berörda applikationer.  

 

 
Figur 8. Behörighetsmatrisen som utgör majoriteten av behörigheterna 
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Qlikview Management Console (QMC) är BI-leverantörens egna distributionsverktyg (Se 

appendix 10.3). Via respektive applikation kan behörigheter tilldelas och återkallas, dock 

enbart på individnivå. Försäkringsbolaget använder QMC i en relativt liten utsträckning då 

merparten av användarna hanteras via behörighetsmatrisen som beskrivs ovan. Via QMC 

behöver applikationsskripten inte behandlas i och med att behörigheterna manövreras utanför 

applikationerna. Eftersom applikationers skript inte behöver laddas om när en behörighet 

uppdateras kan användare tilldelas behörigheter mer tidseffektivt. Förutom att användare 

enbart kan hanteras på individnivå saknar QMC möjligheten att ge administratören en tydlig 

totalbild över behörigheterna.  

Försäkringsbolaget AB behandlar alla användare på individnivå bortsett från två grupper med 

anställda (Se appendix 10.3). Den ena är Business Control-enhetens anställda vilka ska ha 

tillgång till all information som finns tillgänglig. Den andra utgörs av företagets säljare som 

enkelt går att generalisera in i en användargrupp. Användargrupperna fungerar på samma sätt 

som företagets användar-ID, bortsett från att de således inte är unika för användarna. Båda 

dessa grupper hanteras direkt i QMC.  

 

4.2.2 Användningsfall – Fastställning och verifiering av behörighet 

Följande användningsfall presenterar processen ”Verifiering och verkställande av BI-

behörighet för en anställd hos Försäkringsbolaget AB” 

 

ID: Användningsfall 1 

Namn: Verifiering och verkställande av BI-behörighet för en anställd hos 

Försäkringsbolaget AB 

Sammanfattning: 

 

Administratör kontrollerar vilka arbetsuppgiften den anställda har 

genom en sökning på Försäkringsbolaget AB:s intranät. 

Administratören jämför tre olika behörighetskällor för att hitta ett 

mönster kring vilka behörigheter som tilldelats andra anställda med 

samma arbetsuppgifter. Detta skickas sedan vidare till beställarens 

chef för godkännande 

Omfattning: Behörighetsmatris, AD-grupp (Active Directory) & Qlikview 

Management Console (QMC) 

Aktörer: Administratör, Administratörschef 

Intressenter: Anställd 

Ingångsvillkor: Administratör är inloggad i systemet med korrekta behörigheter 

Utgångsvillkor: Behörigheter för beställande användare fastställs och verkställs 

  

Success Scenario: 

 

1. En anställd kontaktar administratör för att få tillgång till BI-

utbud. 

2. Administratören gör en sökning på beställarens ID på 

intranätet för att ta reda på vilka arbetsuppgifter som ingår i 

den anställdas anställning. 

3. Administratören kontrollerar vad andra anställda med samma 

arbetsuppgifter har för behörigheter genom att jämföra tre 

olika behörighetskällor med varandra för att finna mönster. 

4. Administratören tar fram ett förslag på behörigheter som 

anses vara lämpliga för den anställdes arbetsuppgifter. 

5. Administratören kontrollerar resursförfrågan med beställarens 
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chef att behörigheterna för den anställda kan godkännas. 

6. Beställarens chef kontaktar administratören och godkänner 

behörigheterna 

7. Administratören väljer en av behörighetskällorna och 

verkställer den nya behörigheten 

Undantag: Om administratören ej kan fastställa ett mönster för vilken 

behörighet beställaren ska ha: 

1. Administratör kontaktar enhetschef och ber om information 

över vad beställaren ska ha för behörighet  

2. Enhetschefen kontaktar beställarens chef för att kontrollera 

vad beställarens ska ha för behörigheter i BI-utbudet. 

3. Beställarens chef återkopplar till enhetschefen med de 

aktuella behörigheterna beställarens behöver för att utföra sitt 

arbete 

4. Enhetschefen kontaktar administratör och skickar över 

aktuella behörigheter för beställaren 

5. Administratören väljer en av behörighetskällorna och 

verkställer den nya behörigheten 

 

Användningsfall 1. Ärendet ” Verifiering och verkställande av BI-behörighet för en anställd hos 

Försäkringsbolaget AB” innehåller sju faser. 
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5 Analys 
Avsnittet syftar till att utifrån arbetets frågeställning korrelera litteraturundersökningens syn 

på behörighetsmodellerna med respondenternas utlåtanden från empiriavsnittet.    

 

5.1 Fallstudie – Problemanalys 

Behörighetshanteringen på Försäkringsbolaget AB’s Business Control-avdelning präglas av 

en centraliserad styrning som verkställs genom tre olika tillvägagångssätt. Huvudsakligen 

kopplas personer mot resurser via en lösenordskyddad behörighetsmatris i Excelformat. Även 

BI-leverantörens egna distributionsverktyg, Qlikview Management Console (QMC), används 

för att tilldela användare resurser. Till skillnad från dessa två individbaserade metoder har 

även två användargrupper specificerats. Behörigheterna tilldelas den som efterfrågar resursen 

ifråga, dock inom ramen för vad som är säkerhets- och integritetsmässigt rimligt.  

Dagens behörighetshantering resulterar i omfattande och tidskrävande förvaltningsarbete. 

Användare som utför liknande arbetsuppgifter har i vissa fall liknande behörigheter, andra 

gånger helt olika. Det är svårt att genomföra ögonblickinventeringar, det finns understundom 

inget tydligt mönster över vilka användare som har tillgång till vilken information och 

behörighetshanteringen uppfattas heller inte som optimal ur ett 

informationsdelningsperspektiv. Ansvariga på Business Control-avdelningen menar att en 

större affärsnytta bör kunna genereras ur det informationsutbud som avdelningen erbjuder. De 

huvudsakliga bristerna i dagens struktur går att formulera i tre problemområden: 

 

 Problemområde 1: Ineffektiv användarhantering och ansvarsdelegering 

 Problemområde 2: Multipla behörighetstilldelningssätt 

 Problemområde 3: Otydlig resursmodell 

 

5.1.1 Problemområde 1: Ineffektiv användarhantering och ansvarsdelegering 

Visionen med BI-verktyg grundas ofta i en önskan om att hantera stora mängder information 

mellan många anställda. Med andra ord är en BI-applikation ytterst sällan avsedd för enbart 

en eller ett fåtal personer, tvärtom är enligt Respondent C syftet med BI att nå ut till många 

personer som på olika sätt har intresse av organisationens information. De anställdas unika 

identiteter verkar i BI-sammanhang ofta spela mindre roll och Galante (2009) menar 

exempelvis att en individ enbart är intressant ett ansvarighetsperspektiv. Enligt Samarati och 

de Capitani di Vimercati (2006), Ferraiolo et al. (2003) och Galante (2009) gör RBAC- och 

DAC-principernas förmåga att generalisera in användare i grupper att de ur ett 

förvaltningsperspektiv är mer förmånliga än MAC. Jämförelsevis har RBAC’s 

gruppindelningslogik en större fördel då en mall baserad på användarnas arbetsroller redan 

finns att tillgå. Enligt Ferraiolo et al. (2003) sker förvaltningsarbetet dessutom på ett logiskt 

och verksamhetsnaturligt sätt i och med att RBAC skapar grupperingarna utifrån 

organisationsstrukturen. 

Respondent A, Samarati och de Capitani di Vimercati (2006) och Ferraiolo et al. (2003) är 

överens om att DAC-rekommendationen om ansvarsdelegering gör modellen mer flexibel än 

RBAC. Dock bör det finnas möjlighet att utifrån RBAC utnyttja flexibilitetsförmågan från 

DAC genom att överlåta administrationen till respektive grupp. Om en RBAC-modell 
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implementeras utifrån ett för modellen typisk mönster, per avdelning, betyder det att 

administratören lagrar databaser innehållande individer, roller (utefter avdelning) och resurser 

samt associationerna dem sinsemellan. Förutsatt att administratören förfogar över kopplingen 

mellan roll och resurs kan han eller hon enligt Respondent A låta respektive avdelning 

förvalta databaserna med användare och roller, utan att för den delen förlora kontrollen. 

Förutom att en tung förvaltningsbörda förflyttas till respektive avdelning kan tiden för 

driftstopp reduceras då avdelningarna helt enkelt själva underhåller användardatabaserna. 

Å ena sidan menar bl.a. Ferraiolo et al. (2003) att MAC kan ses som det säkraste alternativet i 

den meningen att varje individ och resurs etiketteras utifrån förtroende och känslighet. Å 

andra sidan har dagens föränderliga organisationer hög omsättning på personal och tjänster 

vilket enligt Respondent B leder till att användarbehörigheter ständigt behöver förändras. En 

individbaserad lösning kan då lika gärna vara att anse som mindre säker än en icke-

individbaserad sådan, i och med att förvaltningsprocessen är betydligt mer komplex. En 

generaliserande modell tar hänsyn till samlingar med användare istället för individer, vilket 

bör ge administratören ökad kontroll och en mer effektiv reducering av föråldrade 

behörigheter. Med det i åtanke bör säkerhetsfrågan inte vara den avgörande faktorn för 

huruvida användare bör generaliseras in i grupper eller hanteras individuellt. 

 

5.1.2 Problemområde 2: Multipla behörighetstilldelningssätt 

Respondent A och Ferraiolo et al. (2003) är eniga om att möjligheterna till kontroll ökar om 

behörigheterna styrs utifrån en källa. Båda menar att det är fördelaktigt att bevara 

behörighetsmodellen så intakt som möjligt för att förenkla administreringen och upprätthålla 

en säker hantering av användare och resurser. I dagsläget behöver administratören ta hänsyn 

till tre behörighetskällor varje gång en persons behörighet ska verkställas eller återkallas. 

Förutom att en sådan process genererar onödig administrationstid menar Respondent A också 

att säkerheten kan äventyras. Detta på grund av att en person kan finnas med i mer än en 

behörighetskälla vilket innebär att en användare vars behörighet återkallas från en källa 

fortfarande kan ha åtkomst till resurser via en annan.  Om merparten av 

behörighetspecificeringen istället utgår från en källa minskar administrationsarbetet samtidigt 

som säkerheten och möjligheten att genomföra ögonblicksinventeringar ökar. Enligt Ferraiolo 

et al. (2003) anses numera en centraliserad kontrollfunktion nästintill vara ett krav för att 

kunna följa verksamhetens strategiska mål och anpassa säkerhetspolicyn utefter dem. Därför 

är det mer lämpligt att organisationens säkerhetspolicy representeras via en central 

administratörsfunktion snarare än personerna som policyn berör.  

 

5.1.3 Problemområde 3: Otydlig resursmodell 

En generaliserande användarhantering förenklar enligt studiens respondenter inte enbart 

behörighetsadministreringen utan även definieringen av resursmodellen. Att tilldela grupper 

den information som berörda parter kommit överens om är den som krävs för att användarna 

ska utföra det som förväntas av dem, gör enligt Respondent A informationsleverantörens 

agerande försvarbart. Både Respondent A och Galante (2009) påpekar att hanteringen av 

användare således också förekommer opersonlig eftersom det är grupper och inte individer 

som hanteras. Vid diskussioner om resursåtkomster kan informationsleverantören också 

hänvisa till tidigare överenskommelser kring vilken grupp som behöver vilka resurser. Dessa 
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aspekter gör det enklare att definiera resursmodellen vars syfte är att rikta ett användbart 

informationsflöde till respektive användare. 

Ferraiolo et al. (2003) och Samarati och de Capitani di Vimercati (2006) menar att den 

decentraliserade DAC-modellens primära syfte är att hantera behörigheter tidseffektivt. Detta 

är förmodligen anledningen till att ingen hänsyn tas till vad resurstilldelningen bör baseras på, 

eftersom det likväl kan ske på så kort varsel utan att gå via en central myndighet. Valet av 

individbaserad kontra generaliserande behörighets- och resursmodell lämnas helt enkelt till 

administratören, likaså valet av generaliseringslogik. Enligt Ferraiolo et al. (2003) förespråkar 

MAC-modellen hierarkiska och ickehierarkiska nivåer som går att relatera till verksamhetens 

ansvarsområden, vilket ger administratören en något klarare modell för hur användare kan 

associeras med resurser. Dock överlåts en stor del av ansvaret på administratören som måste 

besluta hur säkerhetsnivåerna för respektive användare och objekt ska utformas och vilka 

verksamhetselement som dem ska baseras på. Ferraiolo et al. (2003) och Samarati och de 

Capitani di Vimercati (2006) menar att RBAC hjälper administratören ytterligare på traven 

genom att implementera organisationens policy om resursfördelning utefter hur 

organisationen i själva verket ser ut. Både Ferraiolo et al. (2003) och Respondent D menar att 

en sådan rollbaserad behörighetsmodell automatiskt medför en mer flexibel resursmodell då 

användare enklare kan tilldelas och fråntas resurser, eftersom att antalet kopplingar minskar i 

takt med antalet subjekt. Respondent D poängterar dock att det förutsätter att de anställdas 

arbetsroller lagras lokalt hos den informationsägande avdelningen och att dessa uppdateras 

regelbundet. Eftersom tiden mellan resursförfrågan och behörighetshanteringen reduceras 

menar Ferraiolo et al. (2003) också att användarna berövas på mindre produktivitet under 

tiden däremellan. Vidare ges möjlighet att antingen strikt följa modellens rekommendationer 

eller genomföra verksamhetsspecifika förändringar. Därtill kan enbart relevanta resurser på ett 

effektivt sätt riktas till respektive gruppering av användare och på så vis främja 

informationsdelningen inom organisationen. 
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6 Business Intelligence Access Control 
Följande avsnitt presenterar i kronologisk ordning hur problemområde 1-3 kan elimineras. 

Detta genom tillämpning av en BI-kompatibel behörighetsmodell vilken benämns som 

Business Intelligence Access Control (BIAC). BIAC-modellens egenskaper baseras på 

behoven som framgår i Analysavsnittet.  

 

6.1 Associationsreducering och förvaltningsfördelning 

Hur behörighetsmodellen struktureras är en kritisk del för behörighetshanteringen i sin helhet. 

Jämfört med ett individbaserat regelverk kräver en generaliserande modell färre kopplingar 

mellan användare och resurs vilket per automatik leder till en mer tidseffektiv hantering av 

behörigheterna. Figur 9 nedan visar grundstrukturen i behörighetsmodellen BIAC som, i 

synnerhet baserat på RBAC’s generaliseringsprincip, angriper grundproblematiken som 

behandlas i Analys-avsnittet. Modellen visar tre separata tabeller som tillsammans kan ersätta 

den klassiska behörighetsmatrisen. USER ROLE-tabellen innehåller användarens unika 

identitet och den roll som användaren blivit tilldelad utifrån dennes arbetsuppgifter. Principen 

om att minska antalet kopplingar går även att tillämpa på hanteringen av applikationerna, 

vilket visas i RESOURCE-tabellen. På samma sätt som användare delas in i roller sorteras 

applikationerna in i segment. PERMISSION-tabellen fungerar som en kopplingstabell där roll 

sätts i förbindelse direkt med segment, vilket indirekt kopplar användare till applikation. 

PERMISSION-tabellen och RESOURCE-tabellen uppdateras när förhållanden mellan 

applikation eller roll och segment förändras samt om nya applikationer tillkommer eller tas 

bort. Tabellen med användaridentifikationen innehåller två eller fler kolumner till skillnad 

från behörighetsmatrisen vars ofrånkomliga krav är att kolumnantalet är detsamma som 

antalet applikationer. 

 

 
Figur 9. Generaliserande behörighetsmodell i en tredelad struktur 
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För att bibehålla kontrollen över organisationens information bör behörighetsmodellen liksom 

den förra lämpligast hanteras centralt av informationsleverantören. I och med att många 

företag, så även Försäkringsbolaget AB, inte ser sina anställda som informationsägare är 

DAC-rekommendationen om en decentraliserad och därigenom flexibilitetsprioriterande 

kontrollfunktion inte aktuell. Dock kan modellstrukturen till viss del tillämpa DAC utan att 

för den delen riskera att Business Control-enhetens kontroll över resurserna reduceras. 

Behörigheterna i sig verkställs genom relationerna mellan tabellerna PERMISSION och 

RESOURCE, medan USER ROLE enbart kategoriserar in användare i roller. Fördelen med 

tre separata tabeller är att förvaltningen av individtabellen kan överlåtas till förslagsvis 

respektive avdelningsadministratör. Ur informationsleverantörens perspektiv fördelas en tung 

förvaltningsbörda ut till övriga organisationen och ur informationsmottagarens perspektiv sker 

en driftstoppsreducering i samband med behörighetsärenden då en mellanhand elimineras.  

För att tydliggöra hur användarhanteringar effektiviseras med BIAC illustreras i 

Användningsfall 2 samma process som i Användningsfall 1 under Empiri-avsnittet, men den 

här gången utifrån BIAC-modellens tredelade struktur. Antal processfaser reduceras från sju 

till tre. 

 

ID: Användningsfall 2 

Namn: Verifiering och verkställande av BI-behörighet för en anställd hos 

Försäkringsbolaget AB. 

Sammanfattning: 

 

Anställds ansvariga avdelningsadministratör uppdaterar USER 

ROLE tabellen med beställarens ID samt arbetsroll 

Omfattning: Behörighetsmodell 

Aktörer: Ansvarig avdelningsadministratör 

Intressenter: Anställd (beställare) 

Ingångsvillkor: Ansvarig avdelningsadministratör är inloggad i systemet med 

korrekta behörigheter 

Utgångsvillkor: Behörigheter för beställande användare fastställs och verkställs 

  

Success Scenario: 

 

1. En anställd kontaktar ansvarig avdelningsadministratör för att 

få BI-behörighet. 

2. Ansvarig avdelningsadministratör uppdaterar USER ROLE-

tabellen med beställarens ID samt arbetsroll.  

3. Beställarens behörighet uppdateras i enlighet med dennes 

arbetsroll. 

Undantag: Beställarens arbetsroll finns inte med i behörighetsmodellen: 

1. Administratör kontaktar Business Control-chef för hantering 

av ny arbetsroll. 

2. Ny arbetsroll uppdateras i behörighetsmodellen och 

beställaren får behörighet. 

 

Användningsfall 2. Antalet faser i processen reduceras från sju till tre genom tillämpning av BIAC. 

 

6.2 Förening av källdokument och dynamisk mekanism 

Att lagra behörighetskällor på flera platser är mindre fördelaktigt av flera skäl. Dels är det ur 

förvaltningssynpunkt opraktiskt då ändringar behöver genomföras på mer än en plats. Särskilt 
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vid återkallelse av behörigheter eftersom alla källor då behöver granskas. Det får även till 

följd att ögonblicksinventeringar blir svårgenomförliga och behörighetsmodellen får dessutom 

lägre genomslagskraft om den inte är genomgående för hela systemet.  

Om ett systemgenomgående behörighetstilldelningssätt ska tillämpas krävs det att 

funktionaliteten som utförs är förenlig inom hela systemet. Att samla alla behörigheter på en 

plats gör inte enbart datainläsningen och felsökning enklare, det möjliggör även en 

konsekvent tekniskt hantering av behörigheterna och potential för modellen att appliceras 

inom hela applikationssortimentet. Enligt BIAC-strukturen i Figur 9 har varje applikation en 

unik identifikation i form av applikationsnamnet alternativt segmentet som applikationen 

ingår i, vilket går att utnyttja vid den tekniska behörighetshanteringen inuti applikationerna. 

Administratören tilldelas automatiskt en nyckel mellan behörighetsmodellen och den faktiska 

applikationen vilket gör att en dynamisk mekanism som är genomgående för hela 

applikationssortimentet går att utforma. Figur 10 visar en mekanism som tillämpar BIAC och 

som därigenom kan ersätta dels de två lösningarna som presenteras i appendix 10.4 och 10.5, 

men även resterande lösningar i applikationssortimentet. 

 

 

 
Figur 10. Dynamisk mekanism 

 

 

Mekanismen i Figur 10 är helt och hållet organisationsoberoende och förutsätter förutom 

BIAC’s design endast att applikationens segmenttillhörighet (fältet SEGMENT) specificeras 

som titel och att namnet på applikationen överensstämmer med fältet APPLICATION i 

behörighetsmodellen. Vidare hämtas information om namnet på aktuellt segment i det första 

inläsningskommandot från tabellen RESOURCE. Nästa inläsning från PERMISSION-

tabellen hämtar information om vilken eller vilka roller som är behöriga till segmentet som 
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applikationen ingår i. I den tredje och sista inläsningen från tabellen USER_ROLE hämtas de 

unika användaridentifikationerna som tillhör de roller som associerats med segmentet i fråga. 

Fältet APPLICATION läses in för att demonstrera att mekanismen är tillämpbar även på 

applikationsnivå, det vill säga utan segmenteringsindelning. Givet att applikationernas 

segmenteringsindelning utnyttjas fyller APPLICATION-fältet ingen funktion. Genom att låta 

den dynamiska mekanismen realisera BIAC’s logik i Figur 9 omdefinieras arkitekturen enligt 

Figur 11. 

 

 
Figur 11. Arkitektur efter tillämpning av BIAC med tillhörande mekanism 

 

Till skillnad från tidigare hämtas information från en enda behörighetskälla vilket gör att en 

och samma mekanism kan användas för alla applikationer. Om en förändring i 

källdokumentet sker får den genomslag inom hela systemet och varje kommande förändring 

behöver endast genomföras en gång. Att fastställa vilken användare eller roll som har tillgång 

till vilken information sker även betydligt effektivare i och med den centrala 

behörighetslösningen. 

 

6.3 Tillämpning av RBAC’s resursmodell 

De huvudsakliga problemen som behörighetsmatrisen resulterar i beträffande resursmodellen 

beror på att den är individbaserad. Med en sådan lösning är det svårt att fastställa ett 

automatiserat regelverk över vem som kontinuerligt ska tillhandahållas vilken information. 

Likaså försämras informationsdelningspotentialen eftersom hänsyn då behöver tas för varje 

individ/resurs-relation vilket inte kräver särskilt höga användar- och applikationsantal för att 

bli administrativt övermäktigt.  

Den mest uppenbara fördelen angående resursmodellen är den rollindelning som enligt RBAC 

per definition fastläggs utifrån de anställdas arbetsfunktioner. Det ger likt Figur 12 

administratören en mall för hur användare bör kategoriseras och kategorierna utgörs av 

verksamhetens egen logik. Administratören ges även möjlighet att antingen strikt följa 

modellens rekommendationer eller genomföra verksamhetsspecifika förändringar. 
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Figur 12. Tillämpning av RBAC's resursmodell 

 

Att omvandla grupper med användare till olika persona ger organisationen bättre 

förutsättningar att rikta skräddarsydda informationsflöden till respektive användargrupp. 

ROLE-fältet i Figur 12 skulle således utgöras av kategorier baserade på exempelvis enhet 

eller avdelning. I och med att den arbetsrollbaserade BIAC-modellen möjliggör effektivare 

tilldelningar och återkallelser av behörigheter erbjuds Business Control-avdelningen bättre 

förutsättningar att vid eventuellt behov förändra eller utveckla resursmodellen.   

 

6.4 Sammanfattning 

Genom implementering av BIAC kan arkitekturen skalas av i enlighet med Figur 13. Två 

fundamentala aspekter bidrar i synnerhet till att den nya arkitekturen och modellstrukturen 

upphäver de bristfälliga effekter som de identifierade problemområdena resulterar i. Den ena 

är RBAC-modellens grundidé om att generalisera användare i roller baserade på 

arbetsuppgift. Att användare indelas i grupper reducerar antalet kopplingar mellan användare 

och resurs och att grupperna utgörs av arbetsuppgifter ger behörighetshanteringen en 

organisatoriskt strömlinjeformad karaktär. Kopplingsreduceringen genererar en mer 

tidseffektiv och mindre komplex förvaltning. Att behörigheterna definieras 

organisationsnaturligt skapar en tydligare resursmodell som i sin tur minimerar risken att 

föråldrade behörigheter förblir gällande. Det framkallar även redskap till att rikta olika 

informationsflöden till respektive arbetsrollsbaserade användarpersona vilket främjar 

organisationens informationsdelning.  
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Figur 13. Slutgiltig arkitektur med tillämpning av BIAC och dynamisk mekanism 

 

Den andra mest betydelsefulla aspekten är den tredelade modellstrukturen som förstärker 

ovanstående effekter ytterligare. Genom att överlåta förvaltningen av individtabellen USER 

ROLE elimineras ännu en del av administrationsprocessen, dessutom sker en 

driftstoppsreducering som ytterligare effektiviserar hanteringen av behörighetsärenden. 

BIAC’s egenskaper möjliggör likt Figur 13 således en dynamisk och genomgående hantering 

av organisationens användare och resurser. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt, som ligger till grund för efterföljande slutsatser, diskuteras först motiv bakom 

de riktningar som tagits under arbetsprocessens gång. Därefter överläggs litteraturen i 

jämförelse med empirin samt inblandade organisationer och personers inverkan på resultatet. 

 

7.1 Genomförda val under arbetsprocessen 

Figur 14 nedan visualiserar de vägskäl och fullföljda beslut som slutligen resulterade i arbetes 

artefakter. Figurens första fas visar analyseringsprocessen av litteraturundersökningen som 

senare låg till grund för jämförelsen av litteraturen och empirin. Den resulterade i ett vägskäl 

där valet stod mellan en å ena sidan säkerhetsmässigt överlägsen modell (MAC), å andra 

sidan mer generaliserande och därav underhållsvänliga alternativ (DAC/RBAC). Baserat på 

fallstudien och litteraturundersökningen fastslogs att den framtagna behörighetsmodellen 

lämpligast skulle vara av generaliserande karaktär, varpå DAC/RBAC utkorades. Detta med 

motiveringen att hanteringen av användare och resurser samt visualiseringen av förhållandena 

dem emellan skulle optimeras.  

 

 

 
Figur 14. Illustrering av genomförda val under arbetets gång. 

 

Då varken Försäkringsbolaget AB eller majoriteten av dagens kommersiella organisationer 

inte gärna överlåter kontrollen över sin verksamhetsinformation till gemene anställd var 
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DAC-regelverket dock inte aktuellt att fungera som grund till behörighetsmodellen. Fas två i 

Figur 14 visar att den teoretiska modell som i högst grad skulle visa sig tillgodose arbetets 

syfte istället var den rollbaserade RBAC-modellen. Som addering till litteraturundersökningen 

gav empirin senare upphov till en RBAC-baserad modell innehållande influenser av DAC. 

DAC-modellens förmåner, såsom driftstoppsreducering och förvaltningsfördelning, skulle 

visa sig vara kompatibla givet att den RBAC-baserade modellen anpassades. Vidare utgick 

arbetet ifrån ett RBAC -perspektiv vilket krävde hänsyn för BI-verktyg. Med anledning av BI-

applikationernas materialiserade vyer är varken RBAC, DAC eller MAC direkt kompatibla, 

varpå modellstrukturen behövde justeras. Under utvecklingsprocessen applicerades likt 

rollindelningen av användare även en segmenteringsindelning av applikationerna med 

avsikten att reducera antalet kopplingar och därigenom främja organisationens 

informationsdelningspotential ytterligare. Sista fasen i Figur 14 visar hur 

segmenteringsindelningen av applikationerna fullbordade processen vilket mynnade ut i en 

delvis centralstyrd modell som associerar arbetsrollsbaserade användargrupper med segment 

som utgörs av flera applikationer.  

 

7.2 Konvergens mellan litteratur och empiri 

Under teoriavsnittet framkommer det relativt tydligt vilka principer författarna anser vara 

mest gynnsamma vid valet av behörighetsmodell. Detta på en relativt hög abstraktionsnivå 

och som tidigare nämnt ur ett databashanteringsperspektiv. Empiriavsnittets syfte var att fylla 

ut teoridelens luckor och behandla ämnesområdet på en mer konkret nivå med hänsyn till BI. 

Respondenterna var generellt sett överens med författarna vars ståndpunkter presenteras i 

teoriavsnittet, dock var deras tilläggande synpunkter av betydande vikt då de med sin 

praktiska erfarenhet tekniskt kunde översätta och/eller förkasta delar av de teoretiska 

modellerna. Bristen på relevant litteratur inom det specialiserade ämnesområdet var 

upprinnelsen till detta arbete vilket följaktligen komplicerar en rättvis jämförelse av litteratur 

med empiri på en praktisk nivå.  

 

7.3 Respondenter och fallstudies påverkan 

Försäkringsbolaget AB har som tidigare nämnt 1 300 anställda varav cirka 300 BI-användare 

som utnyttjar ett 20-tal BI-applikationer. Bedömningen att behovet av en behörighetsmodell 

växer med organisationens storlek låg till grund för valet av involverade organisationstyper. 

Förutsatt att studiens respondenter och/eller fallstudie hade varit andra sådana i samma storlek 

är författarnas bedömning att slutresultatet inte hade fått ett annat utfall. BIAC-modellen är 

framtagen i syfte att vara tillämpbar oavsett om användarantalen eller applikationssortimentet 

fördubblas. Mekanismen som utvecklats i samband med modellen har även den anpassats för 

att kunna funktionera i alla olika typer av organisationer som använder sig utav BI. 

Företagsattribut såsom exempelvis branschtillhörighet, organisationstyp eller nationalitet är 

heller ingenting som påverkar behörighetsmodellens kompabilitet. Om det involverade 

företaget och studiens respondenter däremot hade varit av det mindre slaget hade den 

framtagna behörighetsmodellen med all sannolik blivit överflödig, dock fortfarande 

tillämpbar. För att modellen ska generera någon form av värdeskapande krävs relativt tydliga 

användarroller inom organisationen vilket inte är signifikativt för en mindre organisation.  
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7.4 Kritiska reflektioner 

I och med att detta arbete bygger på en kombination av tidigare forskning och en fallstudie är 

resultatet delvis en modell av verkligheten. Med det tillkommer alltid en risk att författarna 

vinklar, tolkar och sållar efter vad de tror eftersöks. Nedan presenteras mer ingående kritik 

mot arbetets val av metod, teoretisk referensram och resultat. 

 

7.4.1 Metod 

I och med den kvalitativa och semistrukturerade intervjusformen under samtliga 

intervjutillfällen var stämningen under sessionerna avslappnad och naturlig. Utnyttjade 

intervjuguider innehöll även frågeställningar av en strukturerad karaktär i syfte att på ett 

naturligt sätt skulle kunna rikta tillbaka respondenterna till ämnet om tidigare frågor svävat 

iväg. Vid närmare reflektion kring ovannämnda metoder så anser författarna att det möjligen 

var ett misstag att beblanda strukturerande frågeställningar i en semistrukturerad 

intervjuguide. Det kan ha orsakat att respondenterna var något intressant på spåret men har 

blivit bortledd från den aktuella frågeställningen p.g.a. författarnas medvetna åtstramning. 

Detta skulle kunna ha undvikits om frågeställningarna i intervjuguiderna enbart hade varit av 

en semistrukturerad karaktär. 

 

7.4.2 Teoretisk referensram 

Arbetets teoretiska ramverk grundas på en granskning av befintliga behörighetsramverks 

uppbyggnad och prioriteringar. De behörighetsmodeller som granskades var huvudsakligen 

enligt Samarati och de Capitani di Vimercati (2006) och Ferraiolo et al. (2003) de tre mest 

inflytelserika angreppsätten för behörighetsstyrning. Då endast dessa behörighetsmodeller 

granskades så kan författarna även ha missat att skapa sig kunskap från andra existerande 

behörighetsmodeller. I syfte att öka arbetes trovärdighet kunde författarna granskat tidigare 

forskning ännu djupare med intentionen att hitta andra existerande behörighetsramverk i och 

med att dessa möjligen skulle kunna vara av intresse för den teoretiska referensramen.  

 

7.4.3 Resultat 

Arbetets artefakter hade som intension att eliminera de problemområden som genom analysen 

av fallstudieföretaget kunde identifieras. BIAC-modellen tar ställning till omfattningen av 

Försäkringsbolaget AB’s användar- och resursantal och är därför framtagen för organisationer 

med jämbördigt eller större användarantal. Den utvecklade behörighetsmodellen är tillämpbar 

även för organisationer av en mindre karaktär, dock ökar risken att den uppfattas som 

överflödig. För organisationer med färre antal applikationer eller mindre utpräglade 

arbetsroller kommer mindre affärsnytta genereras då effekten av modellen inte blir lika tydlig. 

För att utveckla en optimal behörighetsmodell även för mindre företag bör fallstudieföretaget 

vara av en mindre organisationsstorlek.  

 

7.5 Avgränsningar 

Den framtagna BIAC-modellen är utvecklad ur ett relationsdatabasperspektiv och därigenom 

tillämpbar inte bara inom BI-system utan även andra IT-områden som hanterar källdokument 
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med likartad struktur. Mekanismen som fulländar modellen är å andra sidan utvecklad, testad 

och implementerad i det SQL-baserade BI-verktyget Qlikview. Beträffande syntax, 

filhantering och filformat har ingen hänsyn tagits för andra BI-verktyg.   
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8 Slutsatser 
Detta kapitel presenterar innebörden och de viktigaste följderna av arbetet samt framtida 

rekommendationer. 

 

8.1 Resultatets tillämpbarhet 

Arbetets syfte var att utveckla en behörighetsmodell med tillhörande mekanism som är 

applicerbar inom Business Intelligence. Baserat på relaterad forskning och utlåtanden från BI-

arkitekter tillgodoser de utvecklade artefakterna Försäkringsbolaget AB’s behov av en 

förvaltningseffektiv, skalbar och dynamisk behörighetsstyrning. Modellen eliminerar de mest 

kritiska problemområdena och tar höjd för det ständigt ökande användarantalet. Slutsatsen är 

att teoretiska Access Control-ramverk kan anpassas till förmån för BI och att den mest 

gynnsamma behörighetsmodellen baseras på delar från flera modeller. Trots att resultatet är 

framställt utifrån Försäkringsbolaget AB’s behov är arbetets artefakter tillämpbara för andra 

organisationer med jämbördigt eller större antal användare.   

Både för- och nackdelar med att utgå från en befintlig organisation har identifierats. Genom 

att utnyttja en befintlig organisation i den utsträckning som detta arbete har avsett att göra 

låter studien sig påverkas av den utvalda organisationens natur. Med ett existerande behov är 

det dock enklare att identifiera verkliga orsaker till problemområden och därmed utveckla 

lösningar för dessa. Arbetsprocessen blir också mer praktiskt berikad och återkopplingen kan 

formuleras mer konkret. Hur omfattande organisationsskillnaden gentemot 

Försäkringsbolaget AB är blir direkt avgörande för om artefakterna är tillämpbara inom andra 

organisationer. Modellen är dock framtagen med visionen om organisationsstorlek som 

enskilt avgörande faktor om modellen är tillämpbar eller ej, vilket författarna anser är 

realistiskt. 

 

8.2 Utvärdering av artefakter  

Eftersom BIAC-modellen inte är fullständigt implementerad är en utvärdering av artefakterna 

svårgenomförlig. Arbetet har baserats på vad författarna anser vara den mest relevanta 

forskningen inom ämnesområdet, och detta i kombination med ståndpunkter från fyra erfarna 

BI-utvecklare från tre av varandra oberoende organisationer. Ur ett teoretiskt perspektiv bör 

artefakterna därför ses som trovärdiga men det bör poängteras att de inte är implementerade 

och i efterhand granskade. 

 

8.3 Rekommendationer 

Den framtagna behörighetsmodellen är en prototyp på en alternativ lösning till 

Försäkringsbolaget AB’s nuvarande behörighetshantering. Förutsatt att organisationens 

beslutsfattare anser att prototypen motsvarar kravställningen rekommenderar författarna en 

fullständig implementation. Vidare föreslås en utredning kring behovet att visualisera 

modellen ytterligare, förslagsvis genom en applikation. Givet att modellen implementeras 

ersätter den behörighetsmatrisen och omvandlar därmed behörighetskällan till en mer 

databasenlig sådan. Det betyder att Försäkringsbolaget AB kan utnyttja behörighetskällan 

genom BI-verktyget i samma syfte som till övrig datahantering. Precis som BI-verktyget 

används till att visualisera exempelvis försäljning, ersättningar och kapitalstockar kan 
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behörighetskällan manövreras i en applikation och dra nytta av BI-verktygets alla fördelar 

gentemot exempelvis Microsoft Excel. 

Förslagsvis bör behörighetsmodellen finnas i åtanke vid designutveckling av framtida 

applikationer. I nuläget kan information hanteras enbart på individnivå vilket betyder att olika 

vyer behöver hårdkodade kommandon över vilka unika användaridentifikation som är 

berättigade respektive vy. Genom att tillämpa behörighetsmodellen ges applikationerna 

redskap att framställa olika vyer för respektive roll. På så vis kan problematiken med det 

annars övermäktiga administreringsarbetet kringgås och informationsdelningspotentialen 

inom organisationen kan utnyttjas mer än vad tidigare varit praktiskt möjligt. 
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10 Appendix 
 

10.1 Intervjuguide 

 

Personligt 

 Hur länge har du arbetat med BI? 

 Har du arbetat med fler verktyg än Qlikview? 

 Har du arbetat med BI inom fler verksamheter? 

 

Behörighetsstyrningens utveckling 

 När implementerades BI-verktyget som ni använder idag? 

 Hur gick det till när ni implementerade BI inom organisationen? 

 Vilken nytta hoppades ni att BI-implementationen skulle generera? 

 Hur har behörighetsstyrningen förändrats sedan implementationen? Har ni alltid haft 

dagens struktur? 

 

Behörighetsstyrningen idag 

 Vilket är syftet med behörighetsstrategin? Hindra obehörig åtkomst eller främja 

informationsdelningen? 

 Hur avgörs tilldelningen av behörigheterna? Varför får en person behörighet? 

 Varför begränsas användarna med behörigheter? Vad ger behörigheterna för fördelar? 

 Hur hanteras behörigheterna? Vart och hur lagras dem och hur går det till när 

användare tilldelas resurser? 

 

Upplevda problem med behörighetsstyrningen 

 Vilka är de främsta problemen med behörighetshanteringen idag? 

 Vilka problem tror du att en annan struktur skulle kunna lösa? 

 Vad tror du är orsaken till bristen på dokumenterade ramverk/best practice/mallar? 

 Hur mycket tid spenderar du på arbetet med eller kring behörighetshanteringen varje 

vecka? 

 

Syn på litteraturundersökning 

 Anser du att obligatorisk eller gruppbaserad behörighetsstyrning generellt sett är mest 

optimalt inom BI? Varför? 

 Anser du att tillståndsbaserad behörighetsförvaltningen är mer fördelaktigt än att 

behörigheterna hanteras centralt? 

 Givet att en gruppbaserad strategi är mest lämplig, anser du att tillståndsbaserad eller 

rollbaserad strategi att föredra? 

 Tror du att en gruppbehörighetslösning skulle hämma snarare än främja verksamheten 

på ett mindre företag? 

 Är det optimalt att tilldela användare resurser utifrån arbetsroller?  
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10.2 Intervjuguide 2 

 

Personligt 

 Hur länge har du arbetat med BI? 

 Hur du arbetat med fler verktyg än Qlikview? 

 Hur länge har du arbetat som BI konsult? 

 

Utveckling av behörighetsstyrning 

 Vad är syftet med en behörighetsstyrning? Hindra obehörig åtkomst eller främja 

informationsdelningen?  

 När du är ute på uppdrag och ska implementera en QV lösning. Hur stort fokus läggs 

ner på behörighetsstyrningen? 

o Brukar organisationerna vars implementerar en QV lösning vara delaktiga i 

framtagningen av behörighetsstyrningen eller ligger ansvaret oftast på 

utvecklaren? 

 

 Vad anser du om en rollbaserad behörighetsstyrning kontra en individnivås styrning? 

Fördelar/nackdelar. 

o Vad tycker du om att användarna själva har tillgång till att styr behörigheterna? 

 Användarna styr behörigheten vs administratör 

 

 Vilket sätt anser du vara det vanligaste sättet att implementera en behörighetsstyrning? 

o Rollbaserad vs individnivå 

 Vad anser du vara det bästa sättet att implementera en behörighetsstyrning? Vad är 

viktigt att tänka på? 

 

Upplevda problem med behörighetsstyrning 

 Vilka är de främsta problemen med behörighetsstyrning inom BI idag? 

 Vi har dammsugit internet i jakt på information kring ramverk/modeller för 

behörighetsstyrning inom BI-verktyg. Vad tror du är orsaken till bristen på 

dokumenterade ramverk/best practice/mallar? 

 Brukar det ske att organisationer hör av sig och vill ändra en tidigare 

behörighetsstyrning till något annat? Kanske från individnivå till rollbaserad eller 

tvärtom?  
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10.3 QMC & AD-grupp 

 
 

 

 

10.4  Mekanism 1 
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10.5 Mekanism 2 

 
 

 

 


