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1. Inledning 

 

En behörighetsadministratör skapar nya användare till Pantsystem. En 

behörighetsadministratör kan även redigera en befintlig användare samt ta 

bort tillgången till Pantsystem för en befintlig användare. 

En ansluten kund till Pantsystem anmäler till Kreditmarknadsservice på 

Lantmäteriet vem som ska vara behörighetsadministratör. En behörighets-

administratör kan endast skapa och administrera användare för det 

organisationsnummer som anmälts till Lantmäteriet. 

Information om användarnamn, lösenord och konto hos Lantmäteriet 

skickas via e-post till användaren som blivit tilldelad en behörighet. 

Det finns två behörighetsnivåer i Pantsystem, tittbehörighet och 

handläggarbehörighet. 

Tittbehörighet innebär att en användare har möjlighet att se panter som är 

registrerade till samtliga panthavarnummer som finns kopplade till 

organisationsnumret användaren tillhör. Tittbehörighet innebär att 

användaren endast kan titta på information men inte utföra några åtgärder. 

Handläggarbehörighet kan tilldelas en användare för ett, flera eller samtliga 

panthavarnummer som finns kopplade till det organisationsnummer 

användaren tillhör. Handläggarbehörighet innebär att användaren har 

tillgång till alla åtgärder i Pantsystem. Begränsningar av detta är inte 

möjligt.  
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2. Skapa en ny användare till Pantsystem – endast 

tittbehörighet 

1. Logga in i Identity Manager 

 

Bild 1Visar inloggningsrutan där du ska skriva ditt användarnamn och lösenord 

 
2. Välj Program och Pant 

  

Bild 2 Visar hur det ser ut i systemet där du ska välja fliken Program och därefter Pant 

 

  

https://etjanster.lantmateriet.se/idmdash/#/landing
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3. Följande vy visas:  

Bild 3Visar hur det ser ut i systemet där du ska administrera användare till Pantsystem 

 
 

4. Om du som behörighetsadministratör har behörighet att 

administrera användare för fler än ett organisationsnummer måste du 

ange vilket organisationsnummer användaren ska få tillgång till. Välj 

organisationsnummer och ange e-postadress för den användare du 

vill skapa och sök.  

Bild 4 visar hur det ser ut i Pantsystem för dig som har behörighet att administrera användare för fler 

än ett organisationsnummer 
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5. Ett formulär där du registrerar uppgifter om användaren visas.  

Ange förnamn, efternamn, mobilnummer och roll för användaren. 

Kontrollera att rutan för Behörighet till Pantsystem är markerad. 

Dessa uppgifter är obligatoriska.  

Obs! För att skapa användare inom Lantmäteriet måste en 

användarkategori anges. Se alternativflöde nedan.  

Bild 5Visar ett formulär där du registrerar användare till Pantsystem 

 

Rollen tittbehörighet är default markerad och om du väljer skapa nu 

kommer användaren tilldelas tittbehörighet till samtliga panthavar-

nummer som är kopplade till organisationsnumret du valt.  

En bekräftelse om att beställning är gjord visas på skärmen och 

information om inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) 

skickas till användarens e-postadress.  
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3. Alternativflöde för att skapa användare inom 

Lantmäteriet 

1. Följ steg 1 – 4 i avsnitt 2. Lantmäteriets organisationsnummer 

läggs till automatiskt för interna användare. Ange användarens e-

postadress eller användarnamn och välj därefter Sök.  

 

2. Ett formulär visas där användarens uppgifter finns förifyllda. Välj 

användarkategori för din användare. Användarkategorin är 

kopplad till den del av Lantmäteriet som användaren tillhör. 

 

 Bild 6 Visar ett formulär där användarens uppgifter finns förifyllda.  

 
3. Kontrollera att rutan för Behörighet till Pantsystem är markerad. 

 

 Bild 7Visar en ruta där du kontrollerar att behörighet till pantsystem är markerad 

 
4. Välj roll för din användare, tittbehörighet eller handläggar-

behörighet. Om användaren tilldelas handläggarbehörighet följs 

instruktionen i avsnitt 3 Skapa användare till Pantsystem – 

handläggarbehörighet nedan.  
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4. Skapa användare till Pantsystem - 

handläggarbehörighet 

1. Följ stegen i avsnitt 2 och markera rollen handläggarbehörighet. 

När du gör det öppnas fler fält där du kan tilldela användaren 

behörighet att handlägga ett, flera eller samtliga panthavar-

nummer som är kopplade till det organisationsnummer du valt. 

 

Bild 8 Visar hur det ser ut där du kan tilldela användaren behörighet att handlägga 

 
2. I fältet Tittbehörighet till: visas samtliga panthavarnummer som 

är kopplade till det organisationsnummer du angett för använda-

ren. 

Markera panthavarnumren i rutan Tittbehörighet till var för sig 

och välj Lägg till eller välj Lägg till alla. De panthavarnummer 

som lagts till visas nu i fältet Handläggarbehörighet till. 

Bild 9 Visar samtliga panthavarnummer som är kopplade till det organisationsnummer du angett för 

användaren

 

3. När all information om användaren är ifylld väljer du Spara. En 

bekräftelse om att beställning är gjord visas på skärmen och 

information om användar-namn och lösenord skickas till 

användarens e-postadress.  



LANTMÄTERIET 

 

8(8) 

5. Redigera eller ta bort åtkomsten för en 

befintlig användare 

1. Logga in i Identity Manager och välj Pant. 

2. Ange användarens användarnamn eller e-postadress och välj sök. 

3. Redigera önskade uppgifter i det formulär som öppnas och spara.  

 

6. Uppgifter som kan redigeras av en 

behörighetsadministratör 

• Förnamn och efternamn 

• E-postadress 

• Mobilnummer 

• Tilldela behörighet till Pantsystem 

• Ta bort behörighet till Pantsystem 

• Tilldela rollen handläggarbehörighet eller tittbehörighet. 

Tittbehörighet är default vid skapandet av en ny användare 

• Val av panthavarnummer för handläggning 

• Borttag av panthavarnummer för handläggning 

• Val av ”Förvalt panthavarnummer” 

 


