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Agenda 

SWAMID – den Svenska federationen 

Fördelar interfederation? 

Kalmar2 – Nordiska federationssamarbetet 

eduGAIN – Europeiska federationssamarbetet 

Interfederationer – sammanfattning och 

utmaningar 

Frågor 

 



Fördelar interfederation? 

Varför knyta samman federationer, 

interfederera? 

Fler tjänsteleverantörer tillgängliggörs (bra för IdP:er) 

Fler identitetsutfärdare kan nyttja dina tjänster (bra för 

SPer), bra identitetshantering är kostsamt 

Federationsintegrations görs en gång, återutnyttjas 

(tekniskt) 

Skalekonomi! 



Fördelar interfederation? 

Interfederation i praktiken 

Foodle, erbjuds från Norge genom Kalmar2 och 

eduGAIN 

Studenter som läser en kurs / delar av en kurs i 

Finland på distans via Kalmar 2 

SUNETs Videomötestjänst erbjuds via interfederation 

till övriga Nordiska länder 



Kalmar2 

Nordiska federationssamarbetet 



Kalmar2 

Nordiska federationssamarbetet 

Samma dokument finns på www.kalmar2.org 



Kalmar2 

Nordiska federationssamarbetet 

Kalmar2 i produktion från 2009 

Etableringen finansierad av NordForsk 

Olika tekniska sätt att bygga federationer 

(Norge/Danmark har en typ, Sverige/Finland en 

annan). Trots detta fungerar interfederation 

 

http://www.nordforsk.org/


Kalmar2 

Nordiska federationssamarbetet 

Kalmar2 i produktion från 2009 

Etableringen finansierad av NordForsk 

Olika tekniska sätt att bygga federationer 

(Norge/Danmark har en typ, Sverige/Finland en 

annan). Detta till trots fungerar interfederation! 

Viss harmonisering / rekommendationer 

Opt-in för medverkande! 

 

http://www.nordforsk.org/


eduGAIN 

Europeiska federationssamarbetet 

eduGAIN i produktion från 2011 

Finansierad av GÉANT inom FP7, EU-projekt 

Viss harmonisering / rekommendationer 

PUL är komplicerat på EU-nivå 

Opt-in för medverkande! 

Likt Kalmar2 riktar sig eduGAIN mot högre 

utbildning – primärt Europa men är öppen för alla 

federationer att gå med. 

 

 



eduGAIN 

Europeiska federationssamarbetet 

 

 



eduGAIN 

Europeiska federationssamarbetet 



Interfederationer 

Sammanfattning och utmaningar 

eduGAIN och Kalmar2 är två tjänster som knyter 

samman existerande federationer (delar av) 

Interfederation introducerar nya frågor. 

Förväntade beteenden inom en federation kan 

INTE förväntas gälla i en interfedererad miljö 

Tekniken är löst, det som nu behöver förbättras 

är legala och förtroendemässiga ramverk 

Harmonisering?! 

Finansieringsmodellen kan störas när vi lyckas! 



Interfederationer 

Sammanfattning och utmaningar 

Fler arbeten pågår inom interefedartionsområdet 

 

STORK, Secure idenTity acrOss boRders linked 

https://www.eid-stork.eu/ 

OIX, Open Identity Exchange (US) 

http://openidentityexchange.org/ 

Kantara Initiative (ramverk) 

http://kantarainitiative.org/ 
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Länkar 

Kalmar2 

http://www.kalmar2.org/ 

eduGAIN 

www.edugain.org 

Presentation from TNC2011 on how SWITCH AAI and eduGAIN 

by Lukas Hämmerle (well worth reading/watching!) 

“Trimming your AAI federation fit for eduGAIN… technically” 

Slides available here 

Online presentation here (starting at around 58 min) 

SUNET 

http://www.sunet.se/ 

Göteborgs Universitet 

http://www.gu.se/ 
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