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Bakgrund 
Projektet är en fortsättning från 2013. Fokus under 2013 var att göra en behovsanalys, ta fram 

användningsfall samt en kartläggning hur grupper används lokalt vid svenska universitet och 

högskolor. I projektet gjordes även en studie av möjliga tekniska lokala lösningar och satte upp 

övergripande rekommendationer för detta. 

Fortsättningen under 2014 blir en djupare teknisk analys och utifrån de användningsfall som tidigare 

är framtagna så skall en detaljerad plan tas fram för hur lärosäten implementerar grupphantering på 

olika behovsnivåer med hjälp av tidigare rekommenderade verktyg.  

Planen skall vara ett stöd för lärosäten för att kunna gå vidare med lokal grupphantering i valda 

scenarier kopplat till det behov som finns lokalt på lärosätet. Projektet tar del av de erfarenheter som 

finns efter implementation av grupphantering vid våra lärosäten.  

Kostnader kopplat till införandet tas med som en aspekt. Som en del av analysen och framtagandet 

av en plan så sätter projektet vid behov upp ett Proof Of Concept (POC) på valda delar. Projektet 

lyfter även frågan med federerade grupper och analyserar hur kraven på grupphanteringen ser ut i 

ett federerat sammanhang.  

Koppling till andra projekt och verksamheter 
SWAMID arbetar med federerad gemensam behörighetshantering. 

Mål 
Projektet är en del i SUNET Inkubators mål att driva samsyn och skapa rekommendationer när det 

gäller e-infrastrukturfrågor.  

Projektmål 

1. Avsluta och publicera produktjämförelse mellan FIM och Grouper som ingick i fjolårets 
projekt. 

2. Publicerad kokbok. Kokboken ska rikta sig till de som överväger alternativt kommer att 
implementera ett stöd för hantering av grupper. Mottagare är IT-chefer och IT-arkitekter. 

 

Effektmål 

1. Kokboken ska underlätta för U/H att genomföra projekt inom området. 
 

2. U/H som utreder grupphantering ska minska de lokala kostnaderna för förstudie, genom 
minskad tid för kunskapsinhämtning och produktjämförelser. 
 

3. Kokboken ska vara ett stöd vid beräkning av projektkostnad på U/H. 
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Organisation 
Projektledare: Maria Valtersson, ITS, maria.valtersson@umu.se 

Projektresurser: Jan Rundström, ITS, jan.rundstrom@umu.se, personal på U/H 

Uppdragsgivare: Per Hörnblad, projektkoordinator SUNET Inkubator, per.hornblad@umu.se 

 

Projektet fortsätter med referensgruppen från 2013, bestående av personal från ett par olika 

lärosätens IT-avdelningar. Gruppen ska hjälpa till att leda projektet i rätt riktning, och säkra en 

involvering i projektet av ett antal lärosäten. 

Medlem Lärosäte Epost-adress 

Eskil Swahn Lunds Universitet eskil.swahn@ldc.lu.se 

Johan Petersson Linköpings universitet Johan.petersson@liu.se 

Leif Lagebrand Blekinge Tekniska Högskola leif.lagebrand@bth.se 

Ola Ljungkrona Chalmers Tekniska Högskola ola.ljungkrona@chalmers.se 

Pål Axelsson Uppsala Universitet pal.axelsson@uadm.uu.se 

 

Projektet har ingen styrgrupp. 

Budget 
Projektets budget är 550 000 kr, varav 30 000 i omkostnader (resor m m). 

Projektaktiviteter 
  

1. Avsluta produktjämförelsen mellan Grouper och FIM, från projektet 2013 
 

2. Skapa kokbok. 
 

1. Underlag finns från workshop på KTH 2013-11-13.  

2. Intervjua Uppsala om projekt samt förvaltning av Grouper 

3. Intervjua Linköping om pågående projekt med FIM. 

4. Sammanställning 

5. Leverans till uppdragsansvarig 

Exempel på innehåll 
o Verksamheten (vad behöver de göra) 

o Projekt och förvaltning (modeller och kostnader) 

o Arkitektur. Arkitekturuppsättning, lagring, integration, prestanda, IT-
säkerhet/informationssäkerhet, federation 

o Teknik. Utveckla själv eller färdig produkt, för olika scenarios. 

o Om grupper (attribut, tillhörighet, livscykel) 

 
3. Ta fram förslag till framtida aktiviteter utifrån projektets arbete och resultat. 
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Tidplan 
Start 2014-01-08 

Planerat avslut 2014-12-31 

 

Tidsaxel för aktiviteterna 

 
Aktiviteter Feb Mars Apr Maj Jun Aug Sept Okt Nov Dec 

Färdigställa produktjämförelse           

Skapa kokbok - verksamhet           

Kokbok – projekt och förvaltning           

Kokbok - Arkitektur           

Kokbok - Teknik           

Kokbok – om grupper           

Ladok-Inkubator dag           

 

Beslutspunkter 

BP1 – Uppdragsansvarig godkänner produktjämförelsen 
BP2 – Uppdragsansvarig godkänner kokbok 
 

 

Kommunikation och information 
 Referensgruppen 

 Ladok-Sunet Inkubator-dagen vecka 14 2014. Deltagande. 

 Ladok-Sunet Inkubator-dag oktober 2014. Presentation. 
 


