
eduID - nytänk i frontend
Sunetdagarna, 

19 Oktober 2020



Del 1: Nathalie Jonsson

- Vad är eduID?
- Hur har eduID förändrats? 
- Vad händer i framtiden?

Del 2: Eunju Huss

- Hur vi arbetar med eduID



Nathalie Jonsson
Utvecklare
BAKGRUND: 
språk, molekylärbiologi, PR för läkemedels- och 
hälsoindustrin, programmering

UPPDRAG: 
Förbättra användarupplevelsen för eduID 

HOS SUNET: 

typ 1,5 år



Vad är eduID?



Väldigt krångligt



Konstiga sätt att 
“bekräfta sin identitet”



Bara en massa 
tekniska problem



En av de sämsta 
“hemsidor” jag stött på



Vad är eduID, 
egentligen?



eduID är unikt på många sätt

- eduID är ofta en överraskning 
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eduID är unikt på många sätt

- eduID är ofta en överraskning 

- eduID ska inte märkas

- eduID är en identitet som är personlig



Hur vill vi att
eduID uppfattas?



eduID är en process i två steg
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eduID är identitet med hög säkerhet
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Hur har vi gjort 
eduID bättre?



eduID är väldigt krångligt





eduID har fått
uppdaterad design





eduID är bara en massa 
tekniska problem



test@email.com (Obekräftad)

Namn Efternamn

Visningsnamn



test@email.com (Obekräftad)

Namn Efternamn

Visningsnamn



test@email.com (Obekräftad)
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eduID har fått 
ny profil







eduID är konstiga sätt att 
“bekräfta sin identitet”



test@email.com (Obekräftad)

Namn Efternamn

Visningsnamn

XXXXXXXX-XXXX



eduID har fått 
separat identifiering







190102031234



test@email.com (Obekräftad)

Namn Efternamn

Visningsnamn



eduID har fått en separat 
sida för information











Hur fortsätter 
vi göra eduID 

bättre?



eduID kommer 
att utbilda i säkerhet







eduID kommer få 
uppdaterad återställning av lösenord



















eduID kommer 
få grupper











Tack!


