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Kartlägga och informera om 

attributsanvändning

• Processen syftar till att öka medvetenheten bland medlemmar om vilka attribut 
som används inom federationen och som inte är standardiserade.

• En ökad medvetenhet om vilka attribut som används ger större möjlighet att 
inom federationen nå konsensus om vilka attribut som bör standardiseras.

• I samband med att en ny medlem eller en ny tjänst ansluter sig till SAMBI ska den 
inom ramen för denna process rapportera in vilka attribut som används.

• Informationen samlas in av federationsoperatören med stöd från 
förvaltningsgruppen och publiceras på SAMBI:s webb för allmän åtkomst.

• Löpande uppföljning av hur attribut används sker via den årliga revisionen av 
medlemmar.

Kartlägga och informera om attributsanvändning



Kartlägga och informera om attribut
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Rapportera in vilka attribut 
som används

Processbeskrivning:

Process där en Sambiintressent
(befintlig eller blivande medlem) 
rapportera vilka attribut som den 
önskar använda inom det federativa 
samarbetet Sambi.



Processbeskrivning:

Inrapporterad användning av attribut 
granskas och kvalitetssäkras av 
Förvaltningsgruppen för attribut.
Federationsoperatören publicerar 
informationen på lämpliga 
informationskanaler, t.ex. 
www.sambi.se.

Publiceras för allmän 
åtkomst

http://www.sambi.se/


Processbeskrivning:

Förvaltningsgruppen initierar årlig 
genomlysning av attribut inom Sambi
och sammanställer en årlig rapport av 
attributanvändandet.
Sambiintressenterna bistår med 
material till den årliga revisionen.
Federationsoperatören publicerar 
informationen på lämpliga 
informationskanaler, t.ex. 
www.sambi.se.

Löpande uppföljning av hur 
attribut används

http://www.sambi.se/


Standardisera och införa attribut

• Processen syftar till att standardisera de attribut som är gemensamma för Sambi.

• Attribut som används av flera tjänster kan bli kandidat för standardisering.

• Förvaltningsgruppen utvärderar och förankrar, samt bereder underlag för beslut. 
Styrgruppen fattar sedan det slutgiltiga beslutet om standardisering.

• Efter beslut från styrgrupp, dokumenterar och publicerar förvaltningsgruppen 
(med hjälp av federationsoperatören) de standardiserade attributen och 
rekommendationer för användning.

• Förvaltningsgruppen initierar en årlig revision av hur standardiserade attribut 
används.

• Vid behov, t.ex. sparsam användning, kan en avveckling av standardattribut 
initieras av förvaltningsgruppen.

Standardisera och införa attribut



Standardisera och införa attribut

Föreslå attribut
Bereda 

attributsförslag

Dokumentera 
och införa 

attribut

Behov av 
nytt attribut

Publicerat
attribut

Besluta om nytt 
attribut

Sambi-
intressent

Förvaltnings-
grupp

Styrgrupp Federations
-operatör

Förvaltnings-
grupp

Förvaltnings-
grupp

Attributsförslag Attributskandidat Sambiattribut

Attributskandidat



Föreslå attribut

Processbeskrivning:

Process där en Sambiintressent
(befintlig eller blivande medlem) 
skapar ett förslag på attribut som den 
önskar standardisera och skickar in 
detta till förvaltningsgruppen inom 
Sambi.



Aktiviteter i beredningen
• Stämma av mot intressentattribut
• Utreda användningsområden
• Utreda föreslaget kodverk
• Utreda föreslaget ramverk
• Vid behov ta fram alternativ och  föra dialog med 

förslagsställare

Bereda 
attributsförslag

Processbeskrivning:

Process där förvaltningsgruppen inom 
Sambifederationen behandlar 
inkomna förslag på attribut. 
Under tiden som ett attributsförslag
bereds behandlas det som ett förslag. 
Under beredningen tas även ställning 
till om förslaget är tillräckligt 
”intressant” för Sambi för att det ska 
övergå till att bli en attributskandidat
som tas upp för beslut. 

Förvaltningssekretariatet leder och 
håller ihop arbetet och skickar ut 
inkomna förslag remiss till 
medlemmarna. 



Besluta om nytt 
attribut

Processbeskrivning:

Process där styrgruppen för Sambi
fattar beslut om vilka 
attributskandidater som ska 
standardiseras och övergå till att bli 
Sambiattribut. Attributskandidater 
som inte blir Sambiattribut kan 
fortsätta att vara Attributskandidater 
då det framgent kan vara aktuellt att 
standardisera det. Attributet hamnar 
därmed på förvaltningsgruppens lista 
över attribut att följa upp.

Faktorer att ta hänsyn till vid 
standardisering av ett Sambiattribut:

• Det ska efterfrågas av flera, 
• Det bör användas av nyckelaktörer inom federationen
• Finns det standardiserat sedan tidigare?,
• Det ska varat väldokumenterat



Dokumentera och 
införa attribut

Processbeskrivning:

Process där förvaltningsgruppen 
ansvarar för att ett attribut som blivit 
standardiserat Sambiattribut eller en 
attributskandidat dokumenteras och 
tillgängliggörs för federationen som 
helhet. Publicering sker på hemsida 
och metadata skall uppdateras av 
federationsoperatör.



Attributsförslag
• Förslagsställare

• Kontaktperson

• Föreslaget namn

• Definition/beskrivning

• Alias

• Föreslagen attributstyp

• T ex ID, behörighet, 
generiskt…

• OID

• URN

• Föreslaget Kodverk

• Format/uppbyggnad av 
attribut

• Föreslaget Ramverk

• Rutiner för hantering av 
attribut

• Motivering

• Varför detta attribut

• Vilka beslut har fattats

• Användningsområde

Beslutsunderlag
• Namn

• Definition/beskrivning

• Alias

• Attributstyp

• T ex ID, behörighet, 
generiskt…

• OID

• URN

• Kodverk

• Format/uppbyggnad av 
attribut

• Ramverk

• Rutiner för hantering av 
attribut

• Motivering

• Varför detta attribut

• Vilka beslut har fattats

• Användningsområde

• Sponsorer

Sambiattribut/intr
essentattribut

• Namn

• Definition/beskrivning

• Alias

• Attributstyp

• T ex ID, behörighet, 
generiskt…

• OID

• URN

• Kodverk

• Format/uppbyggnad av 
attribut

• Ramverk

• Rutiner för hantering av 
attribut

Från attributsförslag till 

sambiattribut
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Viktiga funktioner inom Sambi


