
   
  

Protokoll SWAMIDs styrgrupp, SWAMID BoT 

Datum: 2013-09-24 

Plats: UHR, Stockholm 

Närvarande: 

Valter Nordh – Föredragande 

Leif Nixon - telefon 

Ulrika Ringeborn från punkt 2 

Per Zettervall 

Joakim Nejdeby tom punkt 5 

Mona Åkerman 

Hans Wohlfarth tom punkt 5 

Frånvarande: 

Sverker Holmgren 

Maria Häll 

 

Övriga närvarande: 

Pål Axelsson 

Agenda/protokoll: 

Punkt 1-4 samt Nästa Möte är beslutspunkter. 

Punkt 6 och framåt är information och diskussionspunkter. 

1. Medlemsansökningar SWAMID 2.0 

operations@SWAMID.SE har gått igenom och finner att samtliga uppfyller kraven. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Högskolan Väst högskola, hv.se 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Högskolan Skövde, his.se 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för UHR, tidigare VHS, uhr.se 

Observera att det är två beskrivningar, en för NyA IdP och en för anställda vid UHR. 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för NORDUnet, nordu.net 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 



   
SWAMID styrgrupp godkänner medlemskap för samtliga ansökningar. Per Zettervall deltog ej i 

beslutet för UHR. 

 

 

2. AL1-profil 

https://wiki.swamid.se/display/SWAMID/SWAMID+Identity+Assurance+Level+1+Profile+-+Draft 

Operations förslag är att AL1-profilen ersätter Base from dec 2014, dvs blir obligatorisk för 

samtliga medlemmar i SWAMID. Detta innebär en höjning av kraven för medlemskap. 

Diskussion/presentation kring status och innebörd för oss som lärosäten samt vilka skillnader 

som AL1-profilen innebär mot nuvarande Base. 

Fastställdes som ny teknisk profil för SWAMID from 2013-09-24. 

SWAMID styrgrupp fattar även beslut om att denna SWAMID AL1-profilen kommer att vara 

OBLIGATORISK för samtliga lärosäten from dec 2014, dvs den kommer då att ersätta nuvarande 

bas-profil. 

SWAMID operations har i uppdrag att aktivt stödja lärosäten vid implementering samt att gärna 

uppmana lärosäten att samarbeta kring revisionsarbetet. 

 

3. eduroam i grund och gymnasieskolan 

Skolfederationen (skolfederation.se) har nu förfrågningar från skolor (grund/gymnasier) som 

önskar ansluta sig till eduroam. Operations rekommenderar att tjänsten eduroam i Sverige även 

utökas till att formallt även omfatta grund och gymnasieskolor. För att utöka eduroam krävs att 

BoT fattar beslut om utökning från dagens begränsning till att vara SUNET-kund. 

Operations förslag är att detta implementeras som en interfederationsöverenskommelse med 

skolfederationen. Därigenom tar skolfederationen ansvar för incidenter, drift och anslutning. 

SWAMID styrgrupp fattar beslut enligt förslag och ger SWAMID operations i uppdrag att ta fram 

en interfederationsöverenskommelse. 

 

 

4. Utökning av ops 

Operations önskar utöka operations-gruppen med Eskil Swahn från Lund. 

Beslut enligt förslag. 

 

 

5. eduID – uppdatering 

Specifikt punkt: Mina Meddelanden. En snabb och säker tjänst för kommunikation för 

myndigheter. 

Muntlig uppdatering. 

 

6. Entitetskategorier, vad är det? 

Genomgång och diskussion 

Se separat utskickad presentation. 



   
 

 

7. Code of Conduct 

Inom GÉANT projektet har ”GÉANT Code of Conduct” utvecklats och finns nu i en skarp version. 

Vad innebär det för oss och hur underlättar det SWAMIDs arbete? 

 

 

8. Säkerhet inom eduroam 

Vid felaktigt konfigurerade klienter blir eduroam osäkert. 

När vi som lärosäte använder samma lösenord för andra tjänster som till eduroam blir det 

problematiskt. 

Se https://www.youtube.com/watch?v=he6OSzb-QqY – första 20 min samt bifogad bilaga. 

Medvetenheten om problemet är stort. Operations får i uppdrag att titta på en möjlig 

SUNET/SWAMID-gemensam säker lösning med separata lösenord/motsvarande samt fortsätta 

informera lärosäten om problematiken. 

 

 

9. Omvärldsbevakning 

SWAMID är med (direkt och indirekt) och leder mycket av utvecklingen inom id-federations 

arbetet. Information om forum som SWAMID påverkar i. 

 

 

 

10. Förslag på ny DS-tjänsten 

https://sp-test.swamid.se/Shibboleth.sso/DS/md.nordu.net?target=https://sp-

test.swamid.se/secure/ 

Existerande backlog på ärenden finns på github på https://github.com/leifj/pyFF/issues 

SWAMID styrgrupp är positiva till nuvarande förslag 

 

11. Nästa möte 

12 dec kl 09.30-11.00 

12. Övriga frågor 

 

 

 

Vid pennan, Valter Nordh 


