
Challenges with eIDAS
MyAccademicID doesn’t follow the normal pattern



eIDAS är en politisk överenskommelse
• För att stärka den inre marknaden ska medlemsstaterna 

lita på varandras e-legitimationer och elektroniska 
handlingar
• Hindren för att bo, studera, arbeta eller driva företag 

utanför det egna landet ska sänkas

• Den digitala inre marknaden har förutsättningar för det
• Men nationella lösningar för eID och e-underskrifter har 

skapat digitala nationsgränser
• eIDAS ska riva eller överbrygga de gränshindren



Medlemsstaters ansvar och anmälan
• Grunden för tillit är att stater anmäler eID de tar ansvaret för 

gentemot andra stater
• Förordningens regler gäller huvudsakligen anmälda eID
• Finns inga processer för att bedöma andra eID än de som anmäls

• Men vem ska anmäla MyAccdemicID?
• Inget i förordningen hindrar något land från att göra det

• men vem vill/kan ta ansvaret för att identifiera personer som kommer från 
olika länder?

• Vill MyAccademicID bli styrda av ett visst lands regler?



Alternativa möjligheter
• Alternativ finns men de är svagt reglerade och ännu inte 

prövade 
• Andra organisationer än stater gör anmälan

• Vem har rätt att göra det?
• förordningen säger bara att medlemsstater har rätt att anmäla

• Vem blir ansvarig och kommer alla länder lita på annat än stater?
• MyAccedemicID deklareras som ”Non-notified”

• eIDAS juridiska spelregler sätts ur spel men dess tekniska infrastruktur 
kan fortfarande användas 
• Kan det ske oreglerat?
• Kan det ske genom avtal mellan IdP och FP?

• Förändringar i eIDAS-förordningen



Non Notified
• Möjligheten är specificerad i eIDAS tekniska specifikationer

• Ännu bara implementerad av Sverige
• Ingår i version 2.5 av den nod CEF tillhandahåller

• Motstånd mot Non-Notified
• Flera länder har motsatt sig att Non-Notified ska tillåtas och att 

LoA-skalan även ska gälla ej anmälda eID
• Vem ska tillhandahålla eIDAS-noder för Non-Notified?

• Sveriges testnod användes för piloten med MyAccademicID
• Ologiskt för en spansk student med ett eID från ett spanskt universitet 

att leta efter MyAccdemicID under foreign eID och den svenska flaggan
• Otydligt för användaren vilket ansvar staten tar när ej anmälda eID 

dyker upp  vid sidan av de anmälda



Behörighetsattribut?
• eIDAS-förordningen saknar specifikationer kring hur 

behörighetsstyrande information ska hanteras
• Bra eller dåligt?

• Lång uppförsbacke eftersom så lite har överenskommits
• Möjligt att MyAccademicID genom goda exempel kan visa en 

fungerande lösning därför snabbt bli accepterat



Förändringar av eIDAS-förordningen

• Q4 2020 ska kommissionen lämna förslag till ny förordning
• Behovet av att kunna hantera eID som inte anmäls av 

medlemsstater är uppmärksammat
• Alternativa regler kan göra det möjligt för andra aktörer än stater 

att certifiera ett eID via ackrediterade revisorer
• Långt dit eftersom standarder och genomförandeakter saknas

• Kommissionen föreslår utgivning av ett eget eID
• Ett av alternativen är att det ska bestå av befintliga eID men 

samlade under en gemensam kvalitetsstämpel
• Kanske MyAccedemicID kan passa in i den modellen


