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I begynnelsen (dvs det tidiga 00-talet)...

• Genom antagningsprocessen identifieras alla studenter
• Varför kan inte lärosätena återanvända processen vid registrering?



UHRs NyA IdP



Men...

• NyA IdP är inte en del av UHRs uppdrag
• Det saknas lösningar för gäststudenter (speciellt utanför EU)
• Varför stanna vid ID-växling?



Dessutom...

• Mindre lärosäten efterfrågar sätt att ansluta till Swamid
• Moderna krav på MFA upplevs ofta som för dyrt och betungande



eduID



Målet

• fungera som en gemensam e-legitimation i sektorn
• minska behovet av ID-hantering för studenter i sektorn



eduID 2018

• gemensam e-legitimation för studenter i sektorn
• ID-växling med e-leg i Valfrihetssystem 2018
• säker MFA baserat på FIDO2



IAM2
(inkubator-projekt)



IAM2 - i korta drag

• Förstudie om hur eduID kan fungera som IAM för studenter
• Projektet inventerade IT-tjänster och sammanställde behoven
• Följande behov identifierades:

• Registry för grupper och organisationer
• Lösning för eduroam (geteduroam)
• API:er



NUTID



Skolverkets utmaning

• Nationella digitala prov (DNP) 2023
• Gemensam IAM för alla skolhuvudmän klar 2021
• Förstudie med Sunet identifierade följande behov:

• Registry för organisationer och grupper
• API:er



NUTID == IAM2



Mot nya mål 2020-2021

• helt nytt UX
• IAM-plattform med SCIM för provisionering av användarprofiler
• stöd för organisationer och grupper
• asynkron (meddelande-orienterad) integration
• ID-växling med eIDAS



Dagsfärskt...

• MigID representerar visum- och flyktingprocessen i Sverige som eID
• Anställning utan Svenskt personnummer
• Gäststudenter - speciellt utanför EU

• PoC med KI och Migrationsverket (MigID)
• Målet är att utvärdera ID-växling mellan eduID och MigID
• Signering av anställningsavtal mha eduID



Vad betyder nu allt detta?

• eduID blir ett e-leg för studenter från åk3-6
• eduID uppfyller kraven från IAM2-projektet senast 2022
• eduID erbjuder AL2-identiteter med MFA (FIDO2) för alla som är 

associerade med högskolesektorn i Sverige oavsett härkomst.



Frågor - kontakta eduID produktägare
Fresia Pérez Arriagada <fresia@sunet.se>


