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European Student Identifier – en 
nödvändighet för fortsatt deltagande i 
Erasmus+ 

Majoriteten av Sveriges lärosäten stödjer i dagsläget inte identifiering av 
studenter genom European Student Identifier (ESI). Detta är problematiskt då 
det är en del av Erasmusprogrammets digitalisering som ska underlätta ett 
sömlöst europeiskt utbildningssystem. Användandet av ESI är en nödvändighet 
för fortsatt deltagande i Erasmus+ efter 2022. 

Bakgrund 
European Student Identifier ingår som en del i det som kallas europeiska 
studentkortet, the European Student Card-initiative. Initiativet ska främja 
rörligheten i Europa genom att förenkla administrationen kring utbyten för att 
främja målsättningen inom det europeiska utbildningsområdet (European 
Education Area) senast 2025. 

Som Sveriges nationella programkontor för Erasmus+ utbildningsdel ska 
Universitets- och högskolerådet (UHR) verka för svenska lärosätens 
implementering av de digitala lösningar som tillsammans omnämns som 
European Student Card-initiativet. Lärosäten som har en Erasmus Charter for 
Higher Education (ECHE) för programperioden 2021-2027 har i och med sin 
ackreditering åtagit sig att implementera alla digitala lösningar inom ramen för 
det europeiska studentkortsinitiativet.  

I februari 2022 presenterade Europeiska kommissionen European Strategies 
for Universities som bland annat innehåller fyra flaggskeppsinitiativ där 
identifiering av studenter omnämns som ett av verktygen för att förbättra 
samarbeten mellan lärosäten och underlätta mobilitet för studenter. 

Vad är en europeisk studentidentifierare? 
European Student Identifier är ett särskilt attribut som används vid 
administration av europeiska studentutbyten för att primärt underlätta att 
personuppgifter och studieresultat överförs korrekt mellan de inblandade 
lärosätena. Huvudmålet med autentisering är att garantera en pålitlig, digital 
studentidentitet som möjliggör tillgången till de tjänster som är nödvändiga för 
ett utbyte genom Erasmus+ programmet (från ansökan till hantering av 
akademiska meriter) och att identifiering av studenter ska kunna ske säkert 
och effektivt.  

Implementering  
Det är lärosätet som ansvarar för att utfärda ESI och det finns olika alternativ 
för hur detta ska göras. Det är upp till lärosätet att besluta om vilket alternativ 
som är det bästa utifrån de egna förutsättningarna.  
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En teknisk specifikation för IT-stöd har tagits fram av Sunet och UHR i 
samarbete med Ladokkonsortiet för att underlätta beslutet för lärosäten av 
vilket alternativ som ska användas vid implementeringen av ESI.  

De lärosäten som har upphandlat ett administrativt system för studentutbyten 
(till exempel Mobility Online, MoveON, SoleMove) måste se till att det 
systemet använder samma ESI-värde för en specifik student som lärosätets 
identitetshanteringssystem. Om detta inte görs kommer det inte att gå att 
göra en koppling mellan ansökan till utbytesstudier via Erasmus+ och 
studentens självadministration i Erasmus+ webbtjänster.  

Både detta PM och specifikationen får gärna spridas till berörda inom 
lärosätet.  
 

Mer information om arbetet med ESI och teknisk specifikation: 

https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=103514131 

 

 

För frågor, kontakta: 
eplushogre@uhr.se  

 

Med vänlig hälsning, 
 
Daniel Edquist 
Direktör för det nationella kontoret för Erasmus+ utbildning 
Universitets- och högskolerådet 
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