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SAMBI attributsförvaltning 2015-04-29 
minnesanteckningar 

1 Deltagare 

Staffan Hagnell .SE   

Björn   Skeppner  Inera AB         

Kerstin Ankargård  SLL 

Kerstin  Rising  SLL 

Tommy   Almström Stockholm Stad    

Wlodzimierz Bislawski SLL 

Stefan  Larsson eHM      

Robert  Sjunnesson eHM 

Lars Johansson Stöttepelarna    

Tomas   Fransson Inera AB         

Lars-Erik "Pelle" Hillberg SLL   

Stefan Halen .SE 

Lars Melander neXus    

Henrika Littorin Inera AB         

Urban   Jarl SLL 

Ulf Palmgren        SKL      

Robert  Sundin .SE      

Anders Abel SLL 

Patrik Munter SLL 

Johan Zenk Region Östergötland 
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2 Synpunkter från mötet, allmänt om attributsförvaltning, 
refererat till Björn Skeppners presentation 

 Syftet med attributsförvaltningen bör förtydligas. 

 I de dokument som presenterades som utgångspunkt för förvaltningen ska 
"Federationsoperatören" bytas ut mot "Attributförvaltaren". 

 I uppdraget till arbetsgruppen ska det ingå att ta fram ramar för hur attribut ska 
klassificeras och kategoriseras. 

3 Styrande principer när det gäller attributsförvaltning 

Definition av "basattribut" 

Ursprungstanken med basattribut var att definiera ett antal obligatoriska attribut som gäller 
för alla IdP:er i federationen. Mötet kom fram till att det inte kommer att gå. Det som 
arbetsgruppen kan ta fram är 

 

 Bruttolista av alla attribut som används 

 En eller flera attributsprofiler, med fokus på attribut för identitet och åtkomst 

 Krav på typ av attribut som måste ingå i en attributsprofil, t ex identitet, roll och 
organisation 

 

EIDAS 

Även om målet med EIDAS idag kan synas visionärt är det viktigt att arbetsgruppen tar hänsyn 
till EIDAS så att det inte uppstår kollisioner i attributen eftersom det snart kan vara aktuellt 
med "Europeiska" identiteter. 

 

Kan det finnas profiler som bara används av en etjänst? 

Om det finns nytta med en sådan profil, ja! 
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Det kan finnas profiler som innehåller både obligatoriska 
och optionella attribut. 

Hur ska arbetsgruppen förhålla sig till tekniska krav? 

Arbetsgruppen ska ta fram rekommendationer på hur IdP:erna kan stödja olika profiler 
tekniskt och hur SP:erna kan signalera vad som gäller för dem 

4 Deltagare i arbetsgruppen för attributsförvaltning. 

Björn Skeppner (Inera AB) 

Tomas Fransson (Inera AB) 

Ulf Palmgren (SKL) 

Robert Sjunneson (eHM) 

Stefan Larsson (eHM) 

Pelle Hillberg (SLL) 

Stefan Halen .SE 

Tommy Almström (Stockholm stad) 

Johan Zenk / Henrika Littorin (HSA-förvaltningen) 

Lars Melander (Nexus) 

5 Referensgrupp för arbetsgruppen 

Vi kan använda"Arbetsgrupp SAMBI", Staffan har listan 

6 Mötesdatum för arbetsgruppen 

 18e maj 13-16 

 2a juni 9-12 

 23e juni 13-16 

 

 


