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Frågeställningar för panelen: 
 
1. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan de olika federationer som presenterats 

under dagen? Behöver vi flera eller färre federationer? 
 
Skillnader? 
Det är många skillnader mellan dem. Vilka som man tycker är viktigast beror snarast 
på om man är tekniker, jurist, tjänsteägare eller något anat. Själv skull jag vilja 
börja med att framhålla grunderna för gemenskapen. De olika federationerna som nu 
presenterats har olika intressenterna. Swamids är univ/högskolor för de som ligger 
under Sunet, Skolfederation är den gemensamma nämnaren skollagen, Sambi lagar för 
vård och omsorg och socialstyrelsen tillsyn.  
 
Svensk e-leg är en klass för sig, då den avser att identifiera innevånare, medan de 
andra federationerna snarare avser att stödja roll- eller tjänstebaserad åtkomst. 
 
Hur många federationer? 
Det finns en orsak att vi har delat upp samhället i olika sektorer. Ska jag säga 
något enkelt säga vore det att varje departement och/eller bransch med självaktning 
skulle kunna fundera på att ha en egen federation. 
 
I ett senare skede, när federationerna väl är på plats, kommer det säkert att bli 
önskvärt att kunna ha viss samtrafik mellan federationer. 
 
Jmf Internets tillkomst. Dess framgång var att acceptera mångfald, där Internets 
grundläggande modell är att vara ”ett nät av nätverk”. Dvs det kommer alltid att 
finnas olika tekniker och organisationsbehov för att bygga nät. Uppgiften var att 
koppla samman dem. På samma sätt kommer utmaningen vara att bygga en federation av 
federationer. Vi är inte där ännu utan måste börja med att bygga upp de olika 
federationerna, lära oss krypa innan vi går. När efterfrågan på interfederation finns 
är jag inte orolig för att lösningar också kommer. 
 
 
 
2. Bör en identitets- och behörighetsfederation erbjuda tjänster utöver 

medlemsahantering; metadatahantering; drift av infrastrukturen (inkl 
anvisningstjänst); tillit, säkerhetskrav och uppföljning av efterlevnaden; 
attributförvaltning; informationsspridning? Är det någon av dessa tjänster som en 
federation inte bör/ska erbjuda? 
 

Svårt att säga generellt vad som bör ingå i federationen, då olika federationer har 
olika behov och förutsättningar. Punkterna ovan är en bra checklista på vad som bör 
beaktas.  
 
Jag tror att dock att principen att federation ska vara ”smal och grund” är en bra 
utgångspunkt. 
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Behovet av samordning inom en sektor är ju större än bara identitets- och 
behörighetsfederationen. Det finns en risk i att lägga på för mycket på identits- och 
behörighetsfederationen. Jag tror det är bättre att se federationen som ett tunt 
lager av infrastruktur och att det säkerligen sedan även behöver andra samarbeten för 
att lösa andra sektorspecifika behov. 
 
 
3. Bör man fastställa vilka attribut som ska användas inom en federation? Om så, hur 

många och vilken typ av attribut bör "standardiseras" för användning inom 
federationen? 

 

Ja, standardisering är en stor möjlighet till kostnadsbesparing för både registerhållaren (IdP:n) och 

tjänsteleverantören. 

 

Så frågan är snarare hur man ska gå till väga och hur omfattande standardiseringen bör vara. 

 

 

4. Hur följer man upp efterlevnad och säkerhet hos medlemmar? 
 

Jag tror det är viktigt att börja mad att ställa sig frågan Varför gör vi detta och vems är ansvaret? Om 

jag återigen jämför med Internet, så ställer ISP:n vissa krav på kunderna, men det är kunderna som 

själv ansvarar för sin nätverkssäkerhet. Om man överdriver federationens ansvar finns det en risk i att 

federationen blir en slags tillsynsmyndighet/polis, som Televerkets gamla T-märkning,  och så ska det 

inte vara.  

 

I Skolfederation är det Skolhuvudmannens som har PUL-ansvaret. Det kan dock underlätta för 

huvudmannen och tjänsteleverantörerna att kunna signalera tillitsnivåer. Vi undersöker att erbjuda 

en tillitsgranskning som en tilläggstjänst. Detta för att underlätta för skolhuvudmän och 

tjänsteleverantörer, inte för att flytta över ansvaret på federationen. 

 

Jag ser därför uppföljning av säkerhet som en tjänst som federationen kan åta sig att administrera om 

så önskas.  ;-) 

 

 

5. M.fl. frågor som kan komma från publiken. 
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1. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan de olika federationer som presenterats 
under dagen? Behöver vi flera eller färre federationer? 

 
Skillnader? 
 
många  
 
grunderna för gemenskapen -Swamids för univ/högskolor, Skolfederation - skollagen,… 
 
Svensk e-leg för sig 
 
Hur många federationer? 
olika samhällssektorer 
varje departement, bransch med självaktning  
 
senare skede,samtrafik mellan federationer. 
 
Internets ”ett nät av nätverk”.  
 
 
2. Bör en identitets- och behörighetsfederation erbjuda tjänster utöver 

medlemsahantering; metadatahantering; drift av infrastrukturen (inkl 
anvisningstjänst); tillit, säkerhetskrav och uppföljning av efterlevnaden; 
attributförvaltning; informationsspridning? Är det någon av dessa tjänster som en 
federation inte bör/ska erbjuda? 
 

bra checklista  
Beror på behov och förutsättningar. 
 
principen ”smal och grund”  
 
Behovet av samordning inom en sektor är ju större  
Jag tror - ett tunt lager  
 
 
3. Bör man fastställa vilka attribut som ska användas inom en federation? Om så, hur 

många och vilken typ av attribut bör "standardiseras" för användning inom 
federationen? 

 

Ja, kostnadsbesparing  

 

frågan - hur - omfattningen 

 

 

4. Hur följer man upp efterlevnad och säkerhet hos medlemmar? 
 

börja med frågan - Varför gör vi detta och vems är ansvaret?  

jämför med Internet - ISP:n ansvar  

undvik Televerkets gamla T-märkning  

 

Skolhuvudmannens som har PUL-ansvaret.  

underlätta för huvudmannen och tjänsteleverantörerna  

uppföljning av säkerhet är en tjänst som federationen kan åta sig att administrera om så önskas.   

 


