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Sammanfattning 
Vid examen från en utbildning utfärdar universitet ett bevis på att studenten klarat 
sin utbildning. Historiskt har detta delats ut som ett diplom i pappersform vid till-
fälle av en examensceremoni eller liknande. Examensbeviset kan senare användas 
för att styrka att studenten faktiskt klarat sin utbildning vid anställning, vidare stu-
dier eller andra sammanhang.  
 
Det finns idag inga standardiserade sätt att verifiera examensbevis i Europa och 
processen är olika beroende på land och universitet. Problem kring tillit uppstår un-
der denna process, vad är det som gör att det antagande universitet litar på det 
andra? Att båda är universitet? Att studenten verkar tillförlitlig? Att personen på 
andra sidan telefonen i administrationen säger att det stämmer? 
 
EBSI är ett stort projekt under EU-kommissionen som syftar att försöka tackla 
dessa problem genom att skapa en gemensam infrastruktur inom EU för hante-
ringen och verifieringen av officiella dokument för individer och myndigheter.  
Studien undersöker nyckelpersoner i projektets åsikter och sentiment mot projektet 
och dess användning av blockchain genom en tematisk analys efter kvalitativa in-
tervjuer. I resultatet finner vi punkter för konsensus men även punkter för oenighet. 
Studien finner att blockchains värde som en ny teknologi ligger i betraktarens ögon 
och är svår att bestämma objektivt. Mycket av den tidigare forskning på området 
kring blockchain i utbildningssektorn har fokuserat på de tekniska aspekterna samt 
utforskat vad teknologin hypotetiskt kan ge för värde i sammanhanget. Studien 
fyller en lucka i tidigare forskning där man undersöker en verklig applicering med 
olika experters sentiment till olika aspekter av området. 
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1 Inledning 

Vid examen från en utbildning utfärdar universitet ett bevis på att studenten klarat 

sin utbildning. Klassiskt och historiskt har detta delats ut som ett diplom i pappers-

form vid tillfälle av en examensceremoni eller liknande. Många universitet i Sve-

rige har idag gått över till digitala examensbevis, t.ex. krypterade PDF:er eller 

andra digitala former, men principen är densamma (Göteborgs universitet, 2018) 

(Stockholms universitet, 2022) (Linköping universitet, u.å.) (Linnéuniversitetet, 

u.å.). Examensbeviset kan senare användas för att styrka att studenten faktiskt kla-

rat sin utbildning vid anställning, vidare studier eller andra sammanhang. Principen 

bygger på att studenten inte förlorar beviset under livets gång eller personer som 

inte klarat en utvald utbildning förfalskar sådana dokument. Om dokumentet skulle 

förstöras eller tappas bort har universitet ofta en kopia, men detta är ingen garanti 

och kräver en manuell process för att utfärda ett nytt. 

 

Om studenten i fråga vill använda sitt bevis för en kandidatexamen för att studera 

en master utomlands behöver det antagande universitet verifiera äktheten på det ut-

färdade beviset. Det finns idag inga standardiserade sätt att göra detta i Europa och 

processen är olika beroende på land och universitet (EU, 2021). Problem kring tillit 

uppstår under denna process, vad är det som gör att det antagande universitet litar 

på det andra? Att båda är universitet? Att studenten verkar tillförlitlig? Att perso-

nen på andra sidan telefonen i administrationen säger att det stämmer? Dessa frågor 

kring tillit är inte unika för verifieringen av examensbevis, utan kommer upp varje 

gång någonting behöver verifieras. Det finns verktyg inom alla möjliga områden 

som gör att vi kan verifiera äktheten hos en vara, men bara för att vi sätter tillit i 

den entitet som verifierar, inte för att de sitter på en gyllene sanning. ICANN veri-

fierar domäner på internet (ICANN, 2011), riksbanker verifierar äktheten av pengar 

och certificate authorities verifierar nycklar i en PKI. 
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EBSI är ett stort projekt under EU-kommissionen som syftar att tackla dessa pro-

blem genom att skapa en gemensam infrastruktur inom EU för hanteringen och ve-

rifieringen av officiella dokument för individer och myndigheter (EU-kommiss-

ionen, 2022). För att lösa problematiken kring tillit kommer projektet att använda 

sig av blockchain-teknologi. Blockchain är fortfarande en relativt ung teknologi 

och trots all uppmärksamhet så finns det relativt få blockchain-projekt inom offent-

lig sektor som har varit lyckade eller ordentligt genomförda (Lindman m.fl, 2020). 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att undersöka problematiken kring att implementera ett pro-

jekt som utnyttjar blockchain för examenbevis. Vi gör detta genom att fokusera på 

ett specifikt fall där vi undersöker olika intressenters sentiment och åsikter om EB-

SIs användningsfall för examensbevis, ett projekt av EU-kommissionen. Det finns 

ett behov av studier, likt denna, som ger inblick i problematiken och ämnen för 

skilda åsikter i stora projekt som försöker implementera nya teknologier.  

 

Mycket av den tidigare forskning på området kring blockchain i utbildningssektorn 

har fokuserat på de tekniska aspekterna samt utforskat vad teknologin hypotetiskt 

kan ge för värde i sammanhanget (Delgado-von-Eitzen m.fl, 2021). Vi anser att det 

finns en lucka i forskningen där man kollar på faktiska appliceringar av teknologin 

och olika experters sentiment till olika aspekter av området. Det är viktigt att förstå 

olika aktörers syn på ett projekt av denna skala som utnyttjar en ny teknologi. Vi 

kommer att besvara frågan: 

 

Vilka är utmaningarna kring EBSIs användningsfall för examensbevis från ett 

svenskt perspektiv? 
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2 Bakgrund 

Uppsatsens kommer att undersöka EBSIs användningsfall för examensbevis med 

fokus på ett svenskt perspektiv. För att undersöka detta närmare finns det ett antal 

begrepp och koncept som behöver förklaras för att förstå fenomenet närmare. Vi 

kommer att börja med att förklara vad EBSI är och sedan förklara hur blockchain 

fungerar i sammanhanget. 

 

2.1 Vad är EBSI (The European Blockchain Services 
Infrastructure)? 

 

EBSI är ett gemensamt initiativ mellan EU-kommissionen och EBP (European 

Blockchain Partnership) med målet: “The vision is to leverage blockchain to accel-

erate the creation of cross-border services for public administrations and their 

ecosystems to verify information and to make services more trustworthy.” (EU-

kommissionen, 2022). EBSIs blockkedja är alltså ett infrastrukturprojekt för EU 

(även Norge och Lichtenstein) där man vill främja och utveckla tjänster inom of-

fentlig sektor mellan gränserna samtidigt som man ökar tillförlitligheten genom att 

använda sig av blockchain. EBSI har ett antal användarfall som har tagits fram där 

EBSI skulle möjliggöra eller effektivisera samt förbättra tillförlitligheten på utbytet 

av information mellan gränser för id-handlingar, examensbevis, underlag för väl-

färd och allmän verifikation av dokument. Den här typen av handlingar och doku-

ment verifieras idag på olika sätt beroende på situation, institution som behandlar, 

land etc, men genomsyras av att det ofta finns olika tillvägagångssätt där man näs-

tan alltid behöver sätta tillit till en organisation för att kunna lita på verifieringen 

samt att processerna ofta är manuella. 
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2.2 Vad är blockchain? 
 

En blockchain är en lista av transaktioner som är uppbyggd av så kallade blocks, 

som är identifierade och ihoplänkade med hjälp av kryptografi. Listan underhålls 

av ett nätverk med datorer (nodes) som alla har varsin kopia av transaktionslistan, 

kallad för en ledger. (Xu m.fl. 2017). 

 

Blockchain-teknologi bygger på en princip som innebär att alla nodes i ett nätverk 

tillsammans verifierar statusen eller äktheten av blocks genom en princip byggd på 

konsensus. Det kan finnas olika regler för vad som krävs för att nå konsensus mel-

lan nodes men generellt innebär det att alla enheter har samma block, i samma ord-

ning i ledgern. Äktheten bevisas genom att alla har likadana ledgers oberoende av 

varandra. Styrkan i teknologin bygger på att det inte räcker att ändra ett block i en 

ledger för att förfalska information, utan man måste isåfall ändra alla efterkom-

mande block i samtliga nodes ledger. I publika blockchains som Bitcoin anses detta 

som möjligt i teorin men omöjligt i praktiken (Yaga m.fl., 2018). 

 

En ledger består av en kedja med block. Dessa block består av en lista med de 

transaktioner som gjorts, en hash och det förra blockets hash. Hashen är en sekvens 

bits, ofta 256 stycken, som genereras genom en kryptografisk hashfunktion. Varje 

gång en användare gör en transaktion så måste den signeras med en digital signatur 

som använder sig av en privat och en publik nyckel som gör att man kan säkerställa 

att signaturen kommer från rätt användare. När transaktionen är verifierad så adde-

ras den till alla nodes ledger (Yaga m.fl., 2018). 

Figur 1 (Yaga m.fl., 2018) 
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Funktionen som generar en hash, tar in data (blockets lista på transaktioner samt ett 

nummer som kallas för nonce) och gör om det till en hashkod. En viktig egenskap 

hos hashfunktionen är att om data man matar in ändras på något sätt (det räcker 

med att en bit i data ändras) så genereras en helt ny hash som inte går att förutspå. 

Man kan inte heller återkonstruera data genom att bryta ner en hash då den är kryp-

tografiskt genererad. (Yaga m.fl., 2018) Eftersom varje block innehåller en kopia 

av det föregående blockets hash så skulle en ändring i ett av blocken göra så att 

nästa block skulle bli felaktigt och därmed alla block efter det. En förändring i ett 

av blocken skulle därför kräva att man ändrade och genererar en ny hash för alla ef-

terföljande block i all nodes. För att säkerhetsställa att detta inte går, behöver man 

även bestämma hur nya block skall tillåtas att genereras. Det finns två huvudsak-

liga principer för detta, permissionless och permissioned blockchains (Berryhill 

m.fl., 2018). 

 

2.2.1 Permissionless och permissioned blockchains 
 

I en permissionless blockchain har vem som helst möjlighet att lägga till nya block 

och läsa ur kedjan. Ett exempel på detta är Bitcoin, som använder sig av “proof of 

work”, där vem som helst kan lägga till nya block men där det finns regler om hur 

ett nytt blocks hash måste se ut. Detta innebär att den första datorn i nätverket som 

lyckas få fram en accepterad hashkod får skapa det nya blocket (Yaga m.fl., 2018).. 

Desto mer kraftfull dator, desto fler nya hashkoder kan datorn generera och testa på 

kortare tid. Det gör det svårare att skapa ett nytt block och i princip omöjligt att 

ändra alla block i en existerande kedja. För att ge användare ett incitament att spen-

dera resurser (datorkraft) på att skapa nya block (så kallat mining) så belönas dessa 

användare med en liten summa bitcoins för varje accepterat block. Fördelarna med 

den här typen av system är att det är helt decentraliserat och i praktiken omöjligt att 

manipulera. Dock tar det mycket datorkraft att skapa nya block vilket resulterar i 

en väldigt hög energikonsumtion och gör att det tar relativt lång tid att genomföra 

en transaktion. (Berryhill m.fl. 2018) 
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I en permissioned blockchain finns det utvalda nodes som auktoriserar vissa an-

vändare till att lägga till block och i vissa fall också läsa ur kedjan. En typ av per-

missioned blockchain är “proof of authority” där alla nodes väljer några validatorer 

som står för skapandet av nya block. Konceptet bygger på att validatorers identitet 

är kända i verkligheten (företag, myndigheter, personser) och de riskerar sitt rykte 

om de skulle lägga till block med felaktiga transaktioner. Det finns vissa som pekar 

på att i applikationsområden som rör offentlig sektor kan det vara bättre att an-

vända sig av “proof of authority” blockchains då det kan finnas aspekter som rör 

kontroll och säkerhet som behöver skyddas av staten (Yaga m.fl., 2018). Det finns 

dessutom inget incitament för att skapa nya block för användare i nätverket då det 

till skillnad från “proof of work”-modellen inte ges ut någon belöning för att skapa 

nya block, denna uppgift måste alltså tilldelas någon. Eftersom det inte finns speci-

fika krav på utseendet av en hashkod i en “proof of authority” går transaktionshas-

tigheten markant upp och energikonsumtionen blir inte alls lika hög. En nackdel 

med denna modell är att nätverket inte blir lika decentraliserat då man måste lita på 

de nodes som är validerade i nätverket, ju mer permissioned man gör en blockchain 

desto mer liknar den centrala system vi har idag. (Xu m.fl. 2017) 

 

2.3 Hur fungerar EBSIs blockchain? 
 

EBSIs blockchain bygger på en “proof of authority” modell där EU-kommissionen 

är ansvariga för ett minimum antal nodes och resten ansvaras för av medlemslän-

derna (EU-kommissionen, 2022). Alla nodes kommer att kunna lägga till och läsa 

blocks i kedjan, på detta sätt uppnår man en grad av decentralisering. 

För att EBSI skall fungera krävs det inte bara en blockkedja utan det finns några 

tjänster runt omkring som behöver finnas för att möjliggöra de användningsfall 

som är tänkta. En av de viktiga hörnstenarna i systemet är DIDs (Decentralized 

Identifiers) som möjliggör lagringen av identiteten av personer och entiteter i nät-

verket på ett decentraliserat och säkert sätt (Pastor 2021). DIDs är essentiella för att 

identifiera utfärdande och ägandeskap av exempelvis dokument som examensbevis. 

De bevisar alltså utfärdare och ägare av den här typen av dokument. 
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På grund av GDPR och säkerhetsskäl så får ingen data som EBSI skall behandla 

lagras på kedjan (Pastor 2019). Data, dokument och filer som skall delas via EBSI 

lagras utanför kedjan, det är endast en referens i form av en hash med en tidsstäm-

pel som faktiskt finns i blockkedjan. När ett dokument skall lagras skapar en EBSI-

node ett block med en hash och tidsstämpel på kedjan. När ägaren eller en annan 

entitet sedan vill se dokumentet används blocket i kedjan som en referens till doku-

mentet och om hashkoden är densamma som när dokumentet skapades och 

tidstämplades kan man vara säker på att dokumentet är oförändrat, annars hade 

hashkoden automatiskt ändrats och inte stämt överens. 

 

2.3.1 Digitala plånböcker 
 

För att användare med ett DID skall kunna hantera och dela sina dokument behövs 

det applikationer för att kunna göra detta. Dessa kallas för wallets (plånböcker), där 

ID-handlingar, examensbevis och andra dokument kan lagras, ofta exemplifierat 

som, men inte begränsat till, en mobilapplikation (EU-kommissionen, u.å.a) EBSI 

projektet har inte skapat en egen wallet utan har i stället skapat ett protokoll för 

tredje parter att skapa sina egna applikationer. Existerande eller nya blockchain-

wallets kan se till att sina applikationer följer EBSIs riktlinjer och regler, därefter 

undersöks det om applikationen är tillmötesgående för att sedan accepteras eller av-

visas (EU-kommissionen, u.å.b) Digitala plånböcker är en annan hörnsten för att 

Figur 2 (EU-kommissionen 2021) 
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EBSI skall funka då det är på detta viset som användare interagerar med den. Det 

är viktigt att notera att EBSIs infrastruktur är menad att lägga grunden för att möj-

liggöra och förbättra en rad olika användningsområden inom offentlig sektor, där 

examensbevis endast är ett av flera. Av denna anledning är systemet och infrastruk-

turen mer komplex än vad scopet för den här uppsatsen kan behandla och förklara 

fullständigt. Ovan har vi kartlagt vad vi anser vara essensen i projektet för att förstå 

vad möjligheterna och potentiella applikationsområden är angående ämnet kring 

examensbevis i Sverige och resten av Europa.  

 

2.3.2 EBSIs användarfall för examensbevis  
 

Genom examensbevis användarfallet vill EBSI demonstrera förmågan att imple-

mentera gränsöverskridande verifiering av akademiska bevis. I praktiken betyder 

detta att ett examensbevis utfärdat av medlemsstat A kan verifieras av ett universi-

tet eller tredje part, till exempel arbetsgivare i medlemsstat B (EU-kommissionen 

2022) på ett säkert helt tillförlitligt sätt. Det betyder också att en student med exem-

pelvis en kandidatexamen kan få sitt examensbevis delat och bekräftat av ett annat 

universitet i ett annat medlemsland än ursprung för att söka vidare utbildning eller 

Figur 3 Bilden illustrerar hur ägaren, utfärdaren och verifierande entitet genom EBSIs blockchain kan verifiera äktheten och 
ursprunget av ägarens examensbevis (EU-kommissionen 2021). 
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forskning utan att beviset behöver verifieras genom en manuell process, vilket är 

fallet idag. 

 

Ett annat mer övergripande mål med EBSI är att jobba med Self Sovereign Identity 

(SSI). SSI är ett decentraliserat tillvägagångssätt när det kommer till digital identi-

tet för individer.  

 

2.4 Self Sovereign Identity (SSI) 
 

SSI är en idé om individens möjlighet att kontrollera sin digitala identitet på egen 

hand. I artikeln “A survey on essential components of a self-sovereign identity ” 

beskriver Mühle m.fl. (2018) SSI som ett löst definierat begrepp uppbyggt av några 

viktiga koncept. Dessa handlar om individens möjlighet att lagra, kontrollera och 

distribuera sin identitet på egen hand utan inblandning av en central entitet, t.ex. en 

myndighet eller ett företag. Utan en centralt betrodd verifierande entitet har inte 

detta tidigare varit möjligt då det funnits utrymme för förfalskning från individens 

sida. Med uppkomsten av DLT (Distributed Ledger Technology) och blockchain 

pekar många på att SSI nu skulle vara möjligt. (Ferdous m.fl. 2019) EU och EU-

kommissionen har flera projekt som jobbar mot detta mål, bl.a. ESSIF, eIDAS och 

EBSI. (Burgos, u.å.) 

 

2.5 Vad är Ladok? 
 

Ladok är ett konsortium och system som ägs av 40 svenska högskolor och universi-

tet samt Centrala studiestödsnämnden (CSN). Enligt Ladoks hemsida så innehåller 

systemet uppgifter om 3.2 miljoner studenter och omkring 230 000 elever har till-

gång till systemet. Ladok behandlar studenternas studiedokumentation som innebär 

studentens närvaro och resultat, men även andra administrativa uppgifter. Systemet 

behandlar även processen med att genera examensbevis för studenter som slutfört 

studier på olika nivåer (Ladok 2021).  
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Eftersom systemet är gemensamt för universiteten är det relativt enkelt för studen-

ter att byta lärosäte eller ta enstaka kurser på andra universitet inom landet ur ett 

administrativt perspektiv eftersom det är enkelt för alla parter att verifiera behörig-

heter, närvaro och avklarade poäng. Om en elev har studerat sin kandidatexamen på 

ett universitet är det enkelt för ett annat att verifiera examensbeviset i Ladok i en 

antagningsprocess till exempelvis ett masterprogram. 

 

Utanför Sverige och inom EU finns det inte ett gemensamt system för utfärdandet 

och verifieringen av examensbevis (EU 2021), Ladok finns alltså endast i Sverige. 

För att verifiera bevis från utlandet eller när svenska bevis skall verifieras utom-

lands måste alltså institutionen som vill utföra verifieringen lita på att det andra lä-

rosätet talar sanning när dem bekräftar äktheten i examensbeviset. Processen är inte 

standardiserad och därför inte automatiserad vilket leder till administrativt arbete. 

2018 lanserades Ladok3 som kan hantera digitala dokument, en PDF med en signa-

tur. Betyg- och examensbevisen i form av PDF:er blir verifierade av en tredje part 

som kollar om signaturen på dokumentet är äkta (Ladok 2021). Göteborgs universi-

tet använder sig till exempel av en tjänst som heter “ProSale Signing” där studenter 

kan ladda upp sina digitala dokument och få de verifierade (Göteborgs Universitet 

2022).  
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3 Teori och tidigare forskning 

3.1 Blockchain inom offentlig sektor 
 

Lindman m.fl. (2020) tar i sin artikel “The uncertain promise of blockchain for go-

vernment” upp att blockchain är en teknologi som fått väldigt mycket uppmärk-

samhet och där det finns mycket forskning som tar upp de potentiella fördelarna. 

Svårigheten när man forskar om blockchain ligger dock i att det finns få 

blockchain-projekt som faktiskt når ut till användare. En stor del av de projekt som 

finns är prototyper eller befinner sig i en tidig fas. 

 

Hur viktig blockchain-teknologin är för att ett system ska uppfylla sitt syfte är en 

annan aspekt som artikeln behandlar. Lindman tar upp en modell från Deloitte 

(2021) som delar in nya teknologier i tre nivåer för att utföra en 

uppgift, om teknologin är “vital”, “valuable” eller “viable”. 

- “Vital” betyder att ett system inom ett användningsområde inte 

skulle fungera utan teknologin. Blockchain behöver därför inte 

bara ge vissa fördelar för att klassas som “vital” utan behöver 

vara underliggande för att servicen skulle vara möjlig att utföra. 

- “Valuable” innebär att en teknologi bidrar med någon nytta till 

ett användningsområde. För att det ska vara möjligt att placera 

blockchain under den här kategorin så måste man tydligt kunna 

kartlägga vilket värde som det kan bidra med. 

- “Viable” betyder att man skulle kunna använda en viss teknologi, 

men också uppnå samma värde med en annan. För att hamna un-

der den här kategorin behöver inte blockchain bidra med något 

ytterligare värde.  

     

           

   

 
Figur 4 (Deloitte 2021) 
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Till skillnad från kryptovalutor där blockchain är “vital” så kan det vara svårt att 

placera blockchain i denna modell för användningsområden för offentlig sektor 

(Lindman m.fl. 2020), då det är oklart hur mycket nytta det kommer medföra. Vi 

ämnar använda modellen vid analysdelen för att kolla på hur mycket blockchain bi-

drar med till EBSIs användarfall för examensbevis.  

 

3.2 Stakeholders  
 

EBSI är ett projekt som ämnar att sträcka sig över flera länder och berör därför di-

rekt eller indirekt många parter. Efter insamlingen av data så vill vi i analysdelen 

identifiera vilka olika parter eller stakeholder som påverkas av EBSI och vilken in-

ställning de har till projektet. 

 

Stakeholder teorin baserar sig på att en organisation bör identifiera alla parter som 

på något sätt påverkas eller har ett intresse av verksamheten för att förstå dess 

miljö. Freemans bok “Strategic management: A stakeholder approach.” (1984) 

trycker på vikten av att känna till den omgivning man befinner sig i för att kunna 

styra organisationen. Enligt Freeman finns det tre nivåer av analyser som en orga-

nisation måste göra. 

 

I. Först måste organisationen från en rationell synvinkel identifiera stakehol-

ders och varför de är påverkade eller har ett intresse för verksamheten. 

II. Organisationen bör sedan identifiera vilka processer det är som direkt eller 

indirekt påverkar de olika stakeholders. 

III. Sist bör organisationen förstå vilka typer av transaktioner som sker mellan 

stakeholders och organisationen.  

 

Vi kommer använda teorin som en lins för att få en förståelse för de intresenter som 

finns och vad de har för åsikter och värderingar. Figuren nedan visar ett exempel på 

en identifikation av de olika parter som en firma påverkar. 

 



13 

 
Figur 5 Representation av identifierade parter för en firma (Freeman 1984) 
 

Stakeholder teorin är framför allt framtagen för den privata sektorn och det har rik-

tats en del kritik mot att använda det inom den offentliga sektorn. Detta då organi-

sationer inom offentlig sektor drivs av andra motiv, som allmänhetens bästa. Även 

om detta är sant så påverkar organisationer inom den offentliga sektorn olika parter 

på samma sätt som organisationer inom den privata sektorn (Scholl H. J. 2001). 

Därför finns det en anledning till att kolla på vilka parter som EBSI-projektet på-

verkar och hur de förhåller sig till projektet. 
 



14 

4 Metod 

Metoddelen kommer presentera den metodologi som använts för datainsamlingen. 

Avsnittet kommer presentera den litteratursökning som genomförts för bakgrunds-

fakta samt den fallstudie som har genomförts för att kunna svar på vår fråga. Vi 

kommer arbeta på ett induktivt sätt då vi vill vara öppna för de resultat som kan 

komma fram utan att styras av en teori (Patel & Davidsson, 2019). Kapitlet kom-

mer även ta upp vald urvalsgrupp och beskriva den tematiska analysen som har ge-

nomförts.  

 

4.1 Litteratursökning 
 

För att få en djupare förståelse för ämnet så har vi genomfört en litteratursökning. 

Litteratursökningen har gått ut på att samla in tillräckligt med fakta för att ha en 

övergripande förståelse för blockchain, EBSI, SSI och Ladok. Sökningen har foku-

serat på att jämföra och se vilken typ av blockchain som EBSI använder sig av och 

vilket förhållande EBSI har till SSI samt förstå hur Ladok fungerar. Sökningen ge-

nomfördes primärt via Google Scholar och Göteborgs Universitetsbibliotek men 

för sökningar gällande EBSI och Ladok används även de officiella hemsidorna. 

Dessa informationskällor användes för att säkerställa att det var korrekta resultat 

som presenterats (Bell 2016). Enligt Bell (2016) så bör man försöka avgränsa sin 

sökning för att få fram så relevanta resultat som möjligt. I så stor utsträckning som 

möjligt har litteratursökningen därför fokuserat på tidskrifter och artiklar som di-

rekt berör något av områdena. Resultatet av litteratursökningen presenteras som en 

bakgrundsdel i rapporten. 
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4.2 Fallstudie 
 

För att vidare kunna besvara vår fråga så har vi genomfört en fallstudie där vi uti-

från semi-strukturerade intervjuer skapat oss en djupare förståelse kring EBSI och 

examensbevishanteringen i Sverige. Att använda en fallstudie är intressant då den 

ger oss möjligheten att samla in data från en liten avgränsad grupp för att förstå si-

tuationen även fast vi har en begränsad tidsram (Bell 2016). 

  

Personer som riktar kritik mot fallstudier pekar ofta på relevansen eller värdet med 

att studera en enskild företeelse. Om företeelsen är isolerad så kan det vara svårt att 

veta om det resultat man fått fram är korrekt (Bell 2016). Kritik riktas även mot att 

det framtagna resultatet kan var svårt att generalisera och återanvända i andra situ-

ationer (Bell 2016). För att säkerställa och kontrollera den information som vi sam-

lar in genom fallstudien så har vi även gjort en kompletterande litteratursökning.  

 

4.2.1 Kvalitativa intervjuer 
 

Intervjuerna har varit semi-strukturerade intervjuer som haft en låg grad av struktu-

rering och standardisering eftersom vi eftersträvar en kvalitativ analys där syftet 

har varit att identifiera teman i åsikterna hos informanterna (Patel & Davidsson, 

2019). Informanterna har bestått av olika människor som jobbar med och på Ladok, 

folk som jobbar med examensbevis i Sverige och utomlands. Vi har även intervjuat 

människor med förståelse för IT-arkitektur och blockchain samt människor invol-

verade i EBSI. Meningen med intervjuerna är att undersöka en bred grupp av män-

niskor för att få en så nyanserad bild av situationen som möjligt. 

 

Även om intervjuerna har haft en låg grad av strukturering så har vi alltid haft 

några förbredda nyckelfrågor som vi känt ett behov av att utforska. Däremot har 

ordningen samt frågorna varierat beroende på informantens expertis och följdfrågor 

har ställts efter behov under hela intervjuerna, detta eftersom vi vill ge ett stort 

“svarsutrymme” (Patel & Davidsson, 2019) åt informanterna. Den här formen av 
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kvalitativ intervju är vad Patel & Davidsson (2019) kallar för semistrukturerad in-

tervju och stämmer väl in på vårt syfte. 

 

I den här typen av intervju är det omöjligt att skapa en helt neutral miljö, olika sa-

ker som kön, plats, etnicitet, makt, samtalston etc. kan ha påverkat resultatet ef-

tersom vi som intervjuare kommer att vara delaktiga i samtalet. Därför har vi be-

hövt tänka på att inte påverka respondenterna för mycket under intervjun, utan sna-

rare försöka hålla oss neutrala samtidigt som vi försökt styra samtalet i önskad rikt-

ning (Patel & Davidsson, 2019).  

 

Vi har, så länge respondent gett godkännande, spelat in intervjuerna för att sedan 

transkribera dem för att underlätta arbetet att gå tillbaka och analysera den data. 

Detta har också gett oss bättre möjlighet att fokusera på intervjun i stället för att an-

teckna. 

 

4.3 Urval 
 

För att få ett så brett perspektiv som möjligt så bestod urvalsgruppen av åtta infor-

manter som är kunniga inom relevanta områden som blockchain, examensbevis-

hantering, ESBI och Ladok. Respondenterna har delvis valts med ett bekvämlig-

hetsurval (Patel & Davidsson, 2019) då vi behövt nöja oss med de människor som 

vi fått kontakt och som varit villiga att genomföra en intervju. Med det sagt har vi 

fått kontakt och genomfört intervjuer med näst intill alla önskade informanter och 

anser därför att vi lyckats få en lämplig och bred bild av ämnet.  
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Informanter Kort beskrivning 

Informant 1 IT-arkitekt vid Göteborgs Universitet 

Informant 2 EBP representant för Sverige 

Informant 3 VD för Ladokkonsortiet 

Informant 4 Chef, enheten för infrastrukturtjänster på Sunet 

Informant 5 Samordnare vid Göteborgs universitet. Koordinerande stöd i forskar-
utbildning och forskning 

Informant 6 EBP representant för Frankrike 

Informant 7 Utredare för utländska examensbevis på UHR 

Informant 8 Tidigare examenshandläggare vid utbildningsenheten vid Göteborgs 
universitet 

 

4.4 Etik 
 
Under fallstudien så har vi följt forskningsetniska riktlinjerna när vi genomfört in-

tervjuer. När vi har kontaktat potentiella informanter har vi skickat med en text 

som beskriver att personen kommer vara anonym om vi inte kommer överens om 

något annat, samt att vi gärna kommer att vilja spela in intervjun. Innan intervju-

erna startat har vi tydligt beskrivit vad studien går ut på och vilken roll som infor-

manten kommer ha i den så att ingen informant misförstår vad informationen kom-

mer användas till (Bell 2016).  

 

För studiens legitimitet så var det vikitigt att ge informanterna en kort beskrivning 

då deras position eller ansvarsområde ger deras åsikter legitimitet. För att säker-

ställa att detta godkändes av informanterna skickade vi i efterhand ut ett mejl där vi 

säkerställde att vi kunde använda beskrivningen och ändrade den efter önskemål.  

 

Figur 6 Beskrivning av informanter 
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4.5 Tematisk Analys 
 

För att få en djupare förståelse från intervjuerna och bearbeta data så har vi använt 

oss av en tematisk analys. Vi har använt Braun och Clarkes (2006) 6-step 

framework för detta. Den tematiska analysen är inte bara en process i andra 

“större” metoder utan kan även användas som en metod i sig då dess teoretiska fri-

het erbjuder ett flexibelt och användningsbart forskningverktyg samtidigt som den 

potentiellt kan ge en detaljerad och komplex bild av data (Braun & Clarke 2006). 

 

Med detta sagt är inte tematisk analys en ursäkt för att inte redovisa resultat på ett 

transparent sätt och utan att ge någon form av analys av resultatet. Precis som i 

kvantitativ forskning finns det ett mål om att samla in data och säga något om den, 

inte bara summera den. Det finns enligt Antaki m.fl. (2003) ibland en uppfattning 

bland kvantitativt skolade forskare att “anything-goes” inom kvalitativ forskning 

vilket författarna också ser som ett problem, men att detta inte nödvändigtvis måste 

vara ett problem för kvalitativ forskning så länge den utförs på rätt sätt. Braun och 

Clarke skapade sitt framework med Antakis m.fl. (2003) kritik mot sämre kvalitativ 

Fas Beskrivning av processen 

1 Bekanta dig själv med data Transkribera data (om nödvändigt), läs och läs 
om data, anteckna initiala idéer 

2 Generera initiala koder Koda intressanta fenomen i data på ett syste-
matiskt sätt för hela setet, samla relevant data 
under varje kod 

3 Leta efter teman Samla koder under potentiella teman, samla all 
data som är relevant för varje tema 

4 Utvärdera teman Se över om temana funkar i relation till extra-
herade koder och hela data setet. Gör en tema-
tisk ”karta” över analysen 

5 Definiera och namnge teman Fortsätt analys genom att förfina detaljerna 
kring varje tema samt den övergripande berät-
telsen teman emellan. Skapa tydliga definit-
ioner och namn för samtliga teman 

6 Producera rapporten Ultimata chansen för analys. Urval av talande 
och övertygande exempel, slutgiltig analys av 
urvalda citat med koppling till forskningsfrå-
gan och litteraturen. 

Figur 7 Braun & Clarkes 6-step framework, översatt till Svenska (Braun & Clarke 2006) 
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analys i artikeln “Discourse analysis means doing analysis: a critique off six analy-

tic shortcomings” i åtanke.  

 

4.5.1 Genomförande av tematisk analysen 
 

Tematisk analys valdes som metod då det fanns relativt lite information på några av 

områdena som vi ville utforska, inte minst EBSI och Ladok. Mängden tillgänglig 

information var knapp och intervjuer med kunniga människor var enda vägen att få 

den informationen. Det iterativa arbetssätt som tematisk analys erbjuder, där forsk-

ningsfrågan kristalliserar sig under arbetets gång, kändes också lämplig då vi inte 

visste innan vi samlat in informationen åt vilket håll som forskningsfrågor och 

syfte skulle kunna ta vägen. 

Vi började den tematiska analysen genom att identifiera lämpliga informanter som 

kunde bidra till bilden av ämnet. Detta gjordes iterativt under arbetets gång då vissa 

kontaktmöjligheter upptäcktes när vi intervjuade andra informanter som kunde för-

medla ytterligare kontakter. Denna typ av selektion kallas för snowball sampling 

(Goodman 1961). Efter varje intervju transkriberades den för att underlätta senare 

arbete. När alla intervjuer och transkriberingar hade genomförts gick vi igenom 

varje transkribering (Phase 1) och/eller inspelning för att identifiera intressanta me-

ningar och uttalanden som uppstått under intervjuprocessen, så kallade koder 

(Phase 2), denna process gjordes två gånger för varje intervju för att se till att vi 

inte missat några koder (Phase 3).  

 

När koderna identifierats ställde vi upp samtliga i ett kalkylark och identifierade te-

man i koderna för att förstå möjliga mönster inom och mellan samtliga intervjuer 

(Phase 4 och 5). Efter detta upprepades processen ytterligare två gånger där vi bytte 

ut, ändrade och korrigerade identifierade teman för att säkerhetsställa att samtliga 

kändes lämpliga. 
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5 Resultat 

Under detta avsnitt så kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. Resultaten 

kommer vara strukturerade utifrån den tematiska analys som har gjorts. Först kom-

mer det beskrivas vilka övergripande teman den tematiska analysen har kommit 

fram till. Sedan kommer delen bestå av en genomgång av den information som 

samlats in i varje 2:a gradens tema. 

 

5.1 Identifierade teman och huvudteman 
 
En tematisk analys användes på de genomförda intervjuerna och fann 13 teman. 

Utifrån dessa identifierades tre huvudteman (2:a gradens teman) som reflekterar de 

mest essentiella ämnena för konsensus och konflikt när det kommer till utfärdandet 

av examensbevis idag och i framtiden samt åsikter om EBSI och blockchain-tek-

nologi. Nedan presenteras en figur som representerar processen bakom framtag-

ningen av de tre huvudteman. Kolumnen längst till vänster tar upp exempel på citat 

som har används för att ta fram de 13 olika teman, mittenkolumnen innehåller de 

13 olika teman vi tagit fram och högerkolumnen innehåller de tre olika huvudte-

man.  
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Figur 8 Representation av den tematiska analysen 
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5.2 Lägesbild idag med examensbevis 
 

Det första huvudtema som framkom från intervjuerna var hur situationen kring exa-

mensbevis hanteringen ser ut idag från olika perspektiv. Det finns en bred konsen-

sus grundat ur olika perspektiv om att situationen idag inte är optimal. Anledningar 

som tas upp är strävan mot individens möjlighet att ha bättre kontroll över sin egen 

data och identitet, problem som uppstår vid verifiering av examensbevis och att det 

inte finns någon gemensam standard varken inom EU eller i världen. 

 

5.2.1 Utfärdandet av examensbevis 
 

Sverige har som tidigare nämnt i rapporten ett centralt konsortium, Ladok, som står 

för utfärdandet av examensbevis. I Ladok så granskar en examenshandläggare per-

sonens avklarade kurser och huruvida de matchar kraven som finns för utbild-

ningen. Om alla kraven är uppnådda så tar handläggaren ett beslut att utfärda bevi-

set och då skapar Ladoks system en PDF. 

 

“...en person ansöker om att exempelvis få ett bevis utfärdat och sen skulle jag då 

som handläggare granska det och ta ett beslut” (Informant 8) 

 

När PDF:en är framtagen så är det upp till de olika lärosäten hur de vill utfärda det 

till studenterna. Vissa lärosäten skickar bara ut dokumentet. Andra lärosäten låter 

dokumentet gå igenom en digital signeringsprocess så att studenten sen kan verifi-

era dokumenten genom en tredje part. Några lärosäten skriver ut dokumentet, sig-

nerar det och ger det fysiska beviset till studenten. 

 

“...just nu har vi inga andra krav än att vi bara tar fram en pdf och sen så får läro-

sätena göra vad de vill. En del skickar ju bara ut pdf:en till studenterna. En del går 

igenom någon sådan här digital signering process och skicka ut det till studen-

terna. En del skriver ut det på papper och gör det gamla formella fortfarande att 

man får en underskrift” (Informant 3) 
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Enligt flera av informanterna ser utfärdandet av examensbevis i Europa ofta an-

norlunda ut. Många länder har ingen central entitet som utfärdar bevisen och det är 

därmed upp till varje universitet att sköta det.  

 

5.2.2 Verifikation av examensbevis 
 

Vid verifikation av examensbevis ser det olika ut beroende på var det kommer ifrån 

och vem som är mottagare. Då svenska examensbevis enbart utfärdas genom La-

dok så kan lärosäten som är anslutna till Ladok bekräfta bevisens äkthet. För andra 

mottagare så kan dokument som gått igenom en digital signeringsprocess verifieras 

genom en tredje part. Under intervjuerna har det uttryckts att man i Sverige kan lita 

på ett svenskt bevis eftersom man bara kan få det genom Ladok.  

 

“...vi vet ju att är det ett korrekt examensbevis, så är det per definition alltid av-

stämt mot ladok.” (Informant 5) 

 

5.2.3 Hur utländska examensbevis verifieras i Sverige 
 

Enligt informant 7 som jobbar för Universitet och Högskolerådet (UHR) med att 

bedöma utländsk utbildning till den svenska arbetsmarknaden och till utbildnings-

sektorn, ser verifikationen annorlunda ut beroende på vilket land det kommer ifrån. 

Vissa länder trycker beviset på verifierbara papper där äktheten kan verifieras på 

samma sätt som man säkerställer äktheten på en penningsedel. Andra länder använ-

der tredjepartslösningar som kan skicka en krypterad PDF direkt från lärosätet och 

på så sätt garantera att ingen kan ha gjort ändringar på vägen.  

 

Examensbevis som tas emot från utländska sökande som söker doktorandtjänster 

vid Göteborgs Universitet är ofta inscannade dokument. Äktheten av dokumentet 

fastställs då genom att man kontaktar lärosätet som utfärdat beviset eller genom att 

ansökningen i sin helhet kan bekräfta äktheten av examensbeviset.  Informant 5 be-

skriver att de genomför en slags “triangulering” där olika dokument som CV, pass 

och tidigare uppsatser bekräftar äktheten. 
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“Det blir många saker som bekräftar. Det här de har skrivit en masteruppsats och 

alla andra dokument som de skickar in och vem de är som person. Allting bidrar 

till att bekräfta att examensbeviset faktiskt existerar.” (Informant 5) 

 

5.2.4 Problematik med dagens situation 
 

Många intervjuobjekt har uttryckt en åsikt om att det finns en del förbättringsmöj-

ligheter när det kommer till hanteringen av examensbevis. Både när det kommer till 

utsändandet av examensbeviset och verifikationen.  

 

Under intervjuerna har det framkommit en syn på att fysiska bevis kan medföra en 

ökad risk för förfalskning och att det kan vara otympligt att hantera och bevara. I 

Sverige arbetar Ladok med att digitalisera samtliga examensbevis. 

 

“… gå över till en helt digitaliserad examensbevishantering och där har vi ju kom-

mit en bra bit på vägen men det finns en del reglementen i Sverige som ju motsäger 

en hel del utav digitaliseringen. Till exempel så står det i högskoleförordningen att 

en student vid begäran ska få ut sitt examensbevis. Det tolkar många lärosäten 

fortfarande som om att det är dokumentet som är examensbeslutet ” (Informant 3) 

 

Enligt informant 3 är en av de större utmaningarna för att nå ett helt digitaliserat 

examensbevis att alla lärosäten måste bli överens om att PDF:en som Ladoks sy-

stem producerar, inte är själva examensbeviset. Examensbeviset är beslutet som en 

handläggare tar i Ladoks system. Arbetet med att få alla lärosäten överens om vad 

som är det verkliga examensbeviset motarbetas delvis av förordningstexter som tol-

kas annorlunda av olika lärosäten. 

 

För parter, som arbetsgivare, som tar emot svenska examensbevis finns det inget 

enkelt sätt att verifiera det. Antingen sätter man tillit till att alla PDF:er som skapas 

av Ladok är äkta eller så krävs det att man kontaktar lärosätet som utfärdat beviset 

för att bekräfta dess äkthet. Många av våra informanter uttrycker att man i Sverige 
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har en stor tillit till svenska myndigheter och ofta litar på entiteter som Ladok men 

att situationen kan se annorlunda ut internationellt. Informanter tar upp att verifi-

kationsproccessen blir svårare om mellanhänder, så som användaren, har haft till-

gång till det och haft möjlighet att redigera det. 

 

“...för oss i den här branschen, så är idén att studenten ska tillhandahålla uppgifter 

till arbetsgivaren en big no-no av den enkla anledningen att man ska eliminera 

mellanhänder. Det finns alltid en risk när uppgifterna kommer från studenten.” (In-

formant 7) 

 

Informant 7, som är utredare för utländska examensbevis på UHR, beskriver även 

hur manuell processen för att verifiera ett examensbevis är. Alla länder har olika 

system och sätt att utfärda samt bekräfta bevis vilket sätter krav på utredare att för-

stå saker som språk och kultur för att kunna verifiera examensbevis, utredarna har 

därför olika länder som de har expertis över.  

 

“...det gäller att ha både språkliga och kulturella kunskaper om de länder man 

handlägger.” (Informant 7) 

 

“Allt som har med verifikation av dokument är ju egentligen administrativa proces-

ser som är tungt manuella som skulle kunna automatiseras" (Informant 7) 

 

5.3 Drivkraft för SSI inom EU 
 

Det andra identifierade huvudtemat som visat sig i den tematiska analysen är att det 

finns en bred uppfattning bland informanterna om en omfattande EU:s satsning på 

Self Sovereign Identity genom DIDs, Wallets och eID. Det tycks även finnas en ge-

mensam uppfattning om att detta är positivt och eftersträvansvärt. Två av infor-

manterna uttrycker sig så här: 
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“Det finns massa aktörer runt omkring som vill ha det på det ena eller andra sättet 

och de här utlysningarna som nu ligger på EU nivå där man man finansierar olika 

large scale pilots” (Informant 2) 

 

“Just nu så har de dragit i gång ett stort stor “call” då, alltså en eu-utlysning där 

medlemsländerna är tänkta att ska ställa upp piloter, deployment av den digitala 

plånboken” (Informant 4) 

 

Utanför EBSI finns det en rad olika projekt på EU-nivå som utforskar framtiden 

för digitala identiteter, SSI och wallets. Informanterna håller till stor del med 

varandra om att det är oklart vilka av initiativen som kommer att bli den slutgiliga 

produkten och att det med stor sannolikhet blir en blandning av olika initiativ. På 

frågan om hen tror att projekt som eIDAS, EBSI och European Digital Identity 

skulle kunna samexistera i framtiden svarar Informant 6 ja. Svaret blir detsamma 

från både informant 2 och 4. 

 

Flera av informanterna tror även att SSI kommer att vara en viktig del i utveckl-

ingen framåt när det kommer till digitala identiteter och delningen av persondata. 

Det är ett centralt tema som återkommer dels som något man tror kommer att ut-

vecklas mer och mer, men även något som informanterna anser som viktigt på ett 

personligt plan.  

 

“Min personliga åsikt om det här med blockchain bitarna är att det ofta är ganska 

“koo-koo” medan det här med själv-kontroll över data är otroligt viktigt, men så 

får man ju se vart det landar liksom. Det här är en enormt stor förändring i digital 

identitet och det kommer att leda till konflikt med de stora plattformsägarna.” In-

formant 4 
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5.4 Utmaningar och möjligheter med EBSI 
 

Det sista huvudtemat är vilka utmaningar och möjligheter det finns med EBSI. Un-

der intervjuerna har det framkommit att EBSI ses av vissa som en lösning på den 

SSI-trend som finns inom EU. Som beskrivet tidigare och som har bekräftats under 

intervjuerna så finns det en förhoppning att EBSI ska erbjuda invånare i Europa 

kontroll över sin egna data. Under detta huvudtema så kommer det rapporteras 

vilka utmaningar och möjligheter som informanterna har uttryckt att EBSI har.  

En av de större utmaningarna som tas upp är att EBSI är ett ungt projekt i ett tidigt 

stadium. Informant 2 tar upp att EBSI inte är i produktion ännu men att det ska gå 

in i produktion nu under våren 2022 men att det kommer bli en utmaning att få till-

räckligt många länder att upprätthålla noder. En åsikt som tas upp kring detta är att 

många länder inte vill ansluta sig till projektet förräns det är mer utvecklat och fler 

länder har anslutit sig. Informant 5 tar upp att det är en stor förändring i hur man 

tänker på examensbevis och att många universitet är stolta över de examensbevis 

de ger ut.  

 

“It's a change of paradigm. You must understand that each teacher in charge of the 

diploma is proud of the diploma here. It's a lot of work, if you are from a super 

well known, worldwide recognized university.” (Informant 5) 

 

Vidare tar hen upp att förändringen kommer påverka enormt många människor i 

många olika länder och att göra sådana förändringar kommer alltid att ta tid.  

Under intervjuerna tas det upp flera saker som EBSI skulle möjliggöra. En möjlig-

het som kommer upp är att mobiliteten för studenter inom EU skulle förbättras. Det 

tas upp att individen skulle kunna få möjligheten att dela standardiserade data till 

myndigheter i andra länder.  

EBSI kommer att ge individen kontrollen över sin data och på så sätt medföra en 

hög grad av SSI. Informant 2 tar upp att man ger ägandeskapet av data till indivi-

den vilket betyder att individen själv kan bestämma vem som ska få tillgång till 

den.  
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“Om informationen ligger hos dig i en miljö som du i hög grad kontrollerar. Där 

du vet att någon inte kan gå in och manipulera den, då får ju du en större möjlighet 

att vara den viktigaste parten i relationen över din information...” (Informant 2) 

 

5.4.1 Sentiment kring att använda sig av blockchain 
 

Den tydligaste skillnaden som pekats ut mellan EBSI och andra projekt på EU nivå 

är att EBSI använder sig av blockchain-teknologi. Informanterna har olika åsikter 

gällande blockchain och huruvida det tillför något värdefullt när det kommer till att 

hantera examensbevis. På ämnet kring utnyttjandet av blockchain i sammanhanget 

går åsikterna isär och vi börjar se olika sentiment kring blockchains förmåga att 

vara svaret på de identifierade problemområdena. 

Informanterna som har positiv inställning gentemot blockchain menar att man med 

hjälp av tekniken kan skapa ett decentraliserat system eller infrastruktur där noder 

verifierar varandra. På så sätt eliminerar man behovet av mellanhänder.   

 

“Man kan ju tänka sig att det finns ett ekosystem där man verifierar varandra, att 

vi bara upprätthåller att de kan verifiera varandra. Då har ju användarna mycket 

större kontroll över flödena och vad som händer med sin data.” (Informant 2) 

 

Det är återkommande att blockchain-teknologin bara skulle vara en del av lös-

ningen. Många informanter understryker att blockchain i sig aldrig kommer vara en 

komplett lösning för att hantera examensbevis men att det kan erbjuda användarna 

en lösning för en ökad decentralisering och minska behovet av tillit till mellanhän-

der.  

 

“... you must understand that any project, any use case where you have the word 

blockchain, blockchain is only a part of it.” (Informant 6) 

 

Informanter som har varit mer negativt inställda menar att blockchain-teknologin 

inte bidrar med så mycket nytta. De menar att centrala parter fortfarande måste 

kontrollera vilka universitet som får lägga upp bevis och blockchain-aspekten 
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erbjuder då inte en särskilt hög grad av decentralisering och att man som användare 

fortfarande måste lita på en central part. 

 

“Problemet är att om du börjar från noll, då kommer du inte kunna skilja på någon 

som påstår sig vara ett universitet från ett faktiskt universitet. Hur gör du då? Då 

måste du ha någon form utav Trusted Registry inne i blockkedjan ska upprätthål-

las. Hur upprätthåller du den? Då måste du ha någon som är ansvarig för att be-

stämma vem som är ett universitet och vem som inte är ett. Då har du byggt en PKI 

inne i blockkedjan och det kan du ju göra. Det inget fel på det, men du har inte för-

ändrat någonting väsentligt.” (Informant 4) 

 

Något som är frekvent återkommande i intervjuerna är att det väldigt ofta handlar 

om tillit och att användare alltid måste lägga sin tillit till något eller någon. Infor-

manter med en mer positiv inställning anser att graden av decentralisering gör att 

man kan lita på EBSIs infrastruktur medan mer negativt inställda anser att man inte 

löser grundproblemet då man fortfarande måste sätta tillit till något. 

 

5.4.2 Utmaningar för Sverige 
 

Eftersom Sverige har ett centralt konsortium som står för hanteringen av examens-

bevis så pekar många av informanterna på just Ladok som den centrala punkten 

som skulle vara aktuell för att integrera med EBSI. Under intervjuerna framkom-

mer det att det hade varit lättare för Sverige att ansluta till EBSI då det bara krävs 

en anslutning. I andra länder som inte har en central lösning så kommer det krävas 

att alla universitet ansluter sig.  

Flera av informanterna bedömer att utmaningarna med att ansluta Ladok till EBSI 

inte är tekniska eftersom man bara behöver skapa en länk. Informant 3 tar upp att 

utmaningen är att få alla lärosäten att bli överens om att beslutet inte är PDF:en 

som Ladok producerar utan beslutet i Ladoks system. Vidare menar hen att man 

måste uppnå detta för att användare ska ha möjlighet att plocka med sig det till en 

blockchain.  
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“...när vi har kommit så långt så att alla är med på att beslutet finns i ladok och att 

studenterna har tillgång att logga in och hämtar saker i Ladok. Så kan ju också 

studenten via ett medgivande plocka med sig det i en plånbok eller på en 

blockchain...” (Informant 3) 

 

Hen menar också att Ladok inte tycker att EBSI som system har kommit tillräckligt 

långt för att en anslutning ska vara intressant. Det tas upp att EBSI har uttryckt ett 

intresse i att Ladok skulle ansluta sig och vara med i ett försöksprojekt men att La-

dok tyckt att EBSI rent tekniskt inte riktigt hade kommit tillräckligt långt. 

 

“...de har ju velat att vi skulle vara med i något försöksprojekt men jag vet inte sä-

kert om tekniken är framme riktigt än.”(Informant 3) 
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6 Diskussion 

Utifrån de tre huvudteman som den tematiska analysen resulterade i kunde vi iden-

tifiera ett mönster där vi funnit en konsensus angående tema 1 & 2 (Lägesbild idag 

med examensbevis och Call mot SSI inom EU). I det tredje temat finner vi en oe-

nighet om bästa väg framåt. Vi kan summera temana på detta sätt: 

1. Den nuvarande situationen, där det finns förbättringsmöjligheter och brister 

kring hanteringen av examensbevis i Europa. 

2. En extern rörelse som påverkar situationen och pekar åt något håll. Driv-

krafter för SSI inom EU. 

3. Ett svar på rörelsen och som förbättrar den nuvarande situationen med hjälp 

av en ny teknologi. EBSI som använder sig av blockchain. 

 

Under den nuvarande situationen så finns det en relativt stark konsensus för vilka 

problem som existerar och att det krävs en förbättring. Liknande konsensus finns 

det i att den externa rörelsen mot SSI som något önskvärt och positivt bland infor-

manterna. Under sista temat finns det däremot skilda åsikter huruvida den specifika 

lösningen med EBSI är den bästa lösningen på dessa problem och möjligheter.  

Diskussionsdelen kommer, för att kunna besvara vår fråga “ Vilka är utmaningarna 

kring EBSIs användningsfall för examensbevis från ett svenskt perspektiv?”, att 

vara strukturerad utifrån tre områden som vi har identifierat. 

I. Blockchain som en emerging technology och olika åsikter kring teknologins 

värde i sammanhanget (6.1). 

II. EBSIs utmaningar utifrån interoperabilitet (6.2). 

III. Olika parter som alla har sina prioriteringar och sin bild över hur en lösning 

bör se ut (6.3). 

 

Diskussionen kommer även att löpande i texten föreslå frågor för vidare forskning 

inom identifierade områden och aspekter som vi anser att man bör titta närmare på. 
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6.1 Användningen av en ny teknologi  
 

Den största punkten för oenighet bland informanterna var angående blockchain och 

vilket värde teknologin kunde bidra med inom användningsområdet. Vissa infor-

manter tyckte att hanteringen av examensbevis är ett bra område för blockchain 

medan andra tyckte att blockchain inte erbjuder något väsentligt som teknologi.  

En förklaring till varför det finns så spridda åsikter kring blockchain och dess plats 

inom utbildningssektorn är avsaknaden av lyckade implementationer inom offent-

lig sektor (Lindman m.fl. 2020). Det finns mycket litteratur om hypotetiska utnytt-

janden av teknologin (Delgado-von-Eitzen m.fl. 2021) samt småskaliga projekt där 

man experimenterat med användningsområden, men inga som är i närheten av ska-

lan som EBSI vill uppnå. Av denna anledning är det sannolikt svårt för informan-

terna att föreställa sig hur ett projekt som EBSI kan se ut i verkligheten.  

 

Det finns få projekt utanför den finansiella sektorn som utnyttjar blockchain (Palas 

& Bunduchi 2021), vi definierar därför blockchain utanför denna sektor som en 

“emerging technology” i linje med Rotolos m.fl. definition (2015). Definitionen sä-

ger att för att något skall räknas som en emerging technology skall den uppfylla 5 

attribut; (i) radical novelty, (ii) relatively fast growth, (iii) coherence, (iv) promi-

nent impact, and (v) uncertainty och ambiguity.  

 

Den sista attributen som präglar en emerging technology som beskrivs av förfat-

tarna är ambiguity vilket vi anser vara av särskilt intresse. Med detta så menar man 

att föreslagna användningsområden för en ny teknologi är oklara. I många fall så 

saknas det tillräckligt med kunskap för att säkerställa hur utfallet från att använda 

teknologin kommer att bli (Rotolo m.fl. 2015). Detta fenomen fanns tydligt med i 

resultatet inuti det sista temat “Utmaningar och möjligheter med EBSI”; att infor-

manterna har olika tankar och förhoppningar på hur utfallet kommer att bli om man 

använder sig av blockchain för att hantera examensbevis.  
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6.1.1 The three V:s 
 

Genom att försöka placera blockchains för hantering av examensbevis i modellen 

“The three V:s” (Deloitte 2021) blir dess aktuella placering delvis oklar. Det är tyd-

ligt att blockchain inte är nödvändig (vital), för att hantera delningen av examens-

bevis inom EU. I teorin hade man kunnat bygga ett gemensamt system för exa-

mensbevishantering och verifiering med traditionella metoder som API:er, as-

symetrisk kryptering och client-server-arkitektur för länge sedan. Ett sådant system 

hade kunnat fungera som Ladok gör i Sverige fast på en EU-nivå. Varför man inte 

redan byggt ett sådant typ av system är en fråga som denna uppsats inte rymmer, 

men aspekter kring interoperabilitet är något som kommer att diskuteras i 6.2. 

Placerar men då blockchain som en valuable eller viable lösning för hanteringen av 

examensbevis? Vår slutsats är att svaret på frågan inte är objektivt utan att nivån av 

nytta som teknologin erbjuder ligger i betraktarens ögon. Det är möjligt att det går 

att ge ett mer objektivt svar på frågan när EBSIs lösning varit i bruk under en 

längre period, men inte i dagsläget. Vi anser därför att bedömning av nyttan hos de 

informanter som vi intervjuat inte är tydlig. Vi skulle även föreslå att bedömningen 

av nyttan av en emerging technology inte går att avgöra förens den tagits i bruk då 

det finns för mycket utrymme för spekulation och ingen delad bild av vad möjlig-

heterna kontra utmaningarna. Det är i linje med Rotolos m.fl. (2015) femte attribut 

ambiguity. 

 

6.2 Interoperabilitet 
 

Enligt Wegner (1996) så är interoperabilitet möjligheten för integrering av två olika 

mjukvarukomponenter med olikheter, som till exempel språk. Vidare beskrivs det 

att om en direkt koppling inte kan nås så krävs det någon slags brygga mellan kom-

ponenterna som gör att de kan integreras. I fallet med EBSI så avgörs interoperabi-

litet med användarfallet för hanteringen av examensbevis på hur olika universitet 

eller entiteter i Europa kan standardisera hur ett examensbevis ser ut och hur det ut-

färdas. 
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Även om EBSI använder sig av en ny teknologi så har andra teknologier under en 

längre tid erbjudit möjligheten att skapa ett system som förenklar mobilitet för stu-

denter inom Europa. Ett bevis på detta är Ladok som är en central enhet som sköter 

hanteringen av alla examensbevis inom Sverige, att skapa ett liknande system i 

Europa har länge varit tekniskt möjligt. Att det först nu startas projekt som ämnar 

att göra detta på en EU nivå kan delvis förklaras av strävan mot SSI och ändringar 

kring inställningen till digital identitet och integritet. En annan förklaring kan vara 

att utmaningarna har haft och göra med interoperabilitet mellan alla de olika uni-

versiteten inom Europa. En person med positiva åsikter om blockchain skulle tro-

ligtvis säga att det varit möjligt tidigare, men att med hjälp av blockchain kan man 

ta bort den nödvändiga tilliten till en central entitet som Ladok och i stället lägga 

den hos en decentraliserad infrastruktur som EBSI. 

 

I resultatdelen presenteras det att en utmaning som Ladok jobbar med just nu, för 

att möjliggöra helt digitala examensbevis för alla lärosäten i Sverige, är att det 

finns olika uppfattning om vad som är det faktiska examensbeviset (Informant 3). 

Tekniken för att utfärda examensbevis digitalt finns då många lärosäten idag gör 

det men att alla universitet ska göra det krävs det att man standardiserar vad som 

faktiskt är själva examensbeviset. Detta betyder att i Sverige, där det finns en cen-

tral enhet och där utbildningsmeriter uppnår en relativ hög grad av standardisering 

jämfört med andra länder, fortfarande finns problem med interoperabilitet. Sanno-

likt är det att detta problem existerar och är en ännu större utmaning för länder som 

inte har en central entitet som hanterar examensbevis. Heiler (1995) tar i sin artikel 

“Semantic interoperability” upp exemplet att ett system som tar emot data från av 

kund måste vara överens om vad en kund är för något med systemet som skickar 

datan. På samma sätt behöver EBSI vara överens med alla anslutna universitet om 

vad ett examensbevis är och hur det ser ut.  

 

Genom att endast kolla på Sverige ser vi att det idag finns ett problem med intero-

perabilitet där man inte är överens om vad som är det faktiska beviset för en exa-

men, huruvida det är beslutet i Ladok eller det faktiska beviset (oavsett om det är i 

en digital form eller i fysisk form). Om man zoomar ut är det troligt att den här 
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typen av problem kommer att återfinnas i andra europeiska länder och inte minst 

länder emellan. EBSI har en potential att lösa detta problem med interoperabilitet 

samtidigt som projektet isåfall måste ta tag i den problematik kring interoperabilitet 

som redan existerar, vilket i sig är något som man inte löst innan.  

 

Vikten på problemet med interoperabilitet poängteras även när det tas upp att en av 

fördelarna med EBSI är att man skulle få standardiserade examensbevis inom hela 

Europa (Informant 5). Problemet med interoperabilitet är dock inte något som är 

unikt för EBSI, oavsett hur man skulle vilja förenkla processerna kring hanteringen 

kring examensbevis och främja mobilitet inom Europa så krävs det att man till nå-

gon grad standardiserar vad ett examensbevis är och hur det ser ut, oavsett vilken 

teknologi man använder. 

 

6.3 Olika intressenters delade meningar 
 

Genom litteratursökningen och fallstudien så har det framkommit att EBSI kommer 

påverka många olika intressenter. Enligt Freeman (1984) så är det viktigt att ha 

kunskap om vilka intressenter en organisation påverkar och påverkas av för att 

kunna förstå sammanhanget och vilka utmaningar som finns. Genom fallstudien så 

har det också framkommit att många av de olika intressenterna som är inblandade 

har olika uppfattningar och åsikter om EBSI vilket kan försvåra projektets mål.  

Studien har på grund av tidsbegränsningar inte berört alla potentiella intressenter 

som kan påverka eller har ett intresse av EBSI, men ämnar ge en bild av komplexi-

teten och problematiken i åsiktsbildningen när det kommer till olika parters intres-

sen i ett projekt som detta. 

 

6.3.1 Ladok 
 

Som tidigare nämnt så är Ladok den entitet många pekar på när det kommer till att 

integrera svenska examensbevis med EBSI. Genom den datainsamling som genom-

förts har det framkommit att Ladoks övergripande mål, när det kommer till 
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hantering av examensbevis, är att hjälpa och underlätta situationen för svenska 

medborgare. Detta genom att förenkla utfärdandet, hanteringen och verifikations-

processen på ett säkert sätt. Men att EBSI-projektet skulle vara bidragande i detta 

är inte helt tydligt för Ladok. I resultatet presenteras en åsikt från informant 3 att 

hen inte kan se varför en student eller verifierare skulle lita mer på en blockchain 

än de skulle lita på Ladok. Denna aspekt är intressant och här skulle vi vilja upp-

mana till vidare forskning för att svara på frågan ”Hur skapas tillit mellan ett de-

centraliserat system och individ?”. Vidare jobbar Ladok med att utveckla systemet 

för att verifierare ska kunna verifiera bevis via Ladoks hemsida och uttrycker en 

vilja om att vara en fristående tjänst som olika parter alltid kan lita på. Även om 

Ladok uttrycker att det finns en möjlighet att ansluta till EBSI i framtiden så är det 

försvårande att Ladok inte riktigt ser nyttan. Vilket kan påvisas i att Ladok inte va-

rit intresserade av att ansluta till EBSI hittills.  

 

6.3.2 Verifierare 
 

Som presenterat i resultatet så är inställningen i Sverige till svenska examensbevis 

att man litar på dem eftersom man har tillit till Ladok (informant 8). Detta hör ihop 

med att man i Sverige har stor tillit till myndigheter vilket kan förklara att vi inte 

funnit ett större intresse för att utforska lösningar som erbjuder mer decentrali-

serade lösningar.  

 

Vid verifikationen av utländska examensbevis så ser situationen mer komplex ut. I 

resultatet presenterades det perspektiv från en person vid UHR som har inblick i 

hanteringen av utländska applikationer med examensbevis för den svenska arbets-

marknaden och utbildningssektorn. Här uttrycktes det att man ville ha säkrare och 

mer standardiserade sätt att verifiera examensbevis där man tar bort mellanhänder. 

Det finns en möjlighet att EBSI kan välkomnas som något positivt här eftersom det 

kan ta bort risken med mellanhänder som kan redigera beviset.  
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6.3.3 Parter utanför Sverige 
 

I vår datainsamling har perspektivet ofta framkommit att i andra länder litar man 

inte lika mycket på myndigheter. Detta perspektiv kombinerat med att det inte finns 

någon central lösning för att hantera examensbevis i många länder, kan göra att 

EBSI är mer intressant i andra länder. Men eftersom det inte finns någon central 

lösning i många länder så måste varje universitet då ses som en part som ska anslu-

tas med EBSI. Att så många intressenter är involverade ökar risken för att det finns 

intressenter som är kritiska mot projektet. Under intervjuerna framkom det att uni-

versitet kan vara stolta över de bevis de utfärdar. Om det till exempel rör sig om ett 

prestigefyllt universitet.  
 

6.4 Uppsatsens begränsningar 
 

På grund av arbetets skala har vi endast tagit små delar av Freemans (1984) Stake-

holder Theory, för att kolla på aktuella aktörer. Något som vi till exempel inte ut-

forskat i detta arbete är medborgaren som aktörs påverkan och vilja inom ämnet. 

Det finns givetvis många fler åsikter från aktörer vi inte har intervjuat eller under-

sökt under arbetets gång på grund av naturliga begränsningar. Detta kommer 

såklart påverka resultatet och slutsatserna vi tar då det aldrig går att få en helt kom-

plett bild i den här typen av fallstudier. Vi har även haft ett svenskt perspektiv som 

har varit svårt att kringgå då det inte funnits utrymme eller tid att ordentligt ut-

forska synen på EBSI och projektet i sin helhet i andra länder. Här vill vi upp-

muntra till vidare forskning för att svara på frågan ”Vilka intressenter internation-

ellt påverkas av EBSI?”. Även om vi ständigt försökt jobba objektivt och metodiskt 

kan vi inte komma ifrån att vi som författare inte är opartiska och vi förstår att vi 

omedvetet kommer att ha färgat aspekter i arbetet som slutsatser, intervjuer, vad vi 

tycker är relevant att redovisa osv. 
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6.5 Uppmaning till vidare forskning 
 
Vi vill uppmana till vidare forskning som behandlar frågan ”Vilka intressenter in-

ternationellt påverkas av EBSI?” för att få en mer guppgående förståelse för vilka 

alla påverkade intressenter är. Vi tror även att det finns mycket viktig forskning 

som hade kunnat göras på aspekten kring tillit när det kommer till decentraliserade 

system som t.ex. blockchain. Ett förslag på forskningfråga skulle kunna vara: ”Hur 

skapas tillit mellan ett decentraliserat system och individ?”. Detta tema har varit 

vädligt centalt bland alla våra informanter och det finns ett behov att förstå detta 

närmare. 
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7 Slutsats 

I den här uppsatsen har vi undersökt vilka problemområden det finns för ett projekt 

som EBSIs användarfall för för examensbevis som använder sig av en ny tek-

nologi, blockchain. Genom den tematiska analysen på den insamlade datan, har vi 

identifierat tre problemområden. 

 

1. Användningen av en ny teknologi  

2. Interoperabilitet  

3. Olika intressenters delade meningar 

 

Genom att identifiera dessa områden svarar vi på frågan “Vilka är utmaningarna 

kring EBSIs användarfall för examensbevis ur ett svenskt perspektiv?”. Det är tyd-

ligt att det inte råder konsensus om vad detta stora projekt innebär och kommer 

leda till. Flera intressenter har delade meningar om flera aspekter av projektet men 

framför allt kring utnyttjandet av ny teknologi, i detta fall blockchain. Vårt resultat 

ger inblick i komplexitet i ett projekt av denna skala som involverar många olika 

länder och organisationer samt utmaningarna som en konsekvens av att man försö-

ker implementera en hittills oprövad applikation av en emerging technology.  

Enligt Lindman m.fl. (2020) är blockchain fortfarande en relativt ung teknologi och 

trots all uppmärksamhet så finns det relativt få blockchain-projekt inom offentlig 

sektor som har varit lyckade eller ordentligt genomförda. Här bidrar uppsatsen med 

teoretisk relevans genom att ge en djupare inblick i ett projekt som använder sig av 

blockchain och tar upp aspekter som bör tas hänsyn till i detta och andra större pro-

jekt som vill utnyttja blockchain. 
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Bilaga 1 – Begrepplista 

Blockchain – En blockchain är en lista av transaktioner som är uppbyggd av så kallade 

blocks, som är identifierade och ihoplänkade med hjälp av kryptografi. 

DIDs – Decentralized Identifiers. DIDs möjliggör lagringen av identiteten av personer och 

entiteter i nätverket på ett decentraliserat och säkert sätt (Pastor 2021). 

DLT – Distributed ledger technology.  

EBP – European Blockchain Partnership. Ett EU initiativ för att skapa en strategi för hur 

man, i framtiden, ska använda blockchain inom ofentlig sektor.  

EBSI – European Blockchain Service Infrastructure. EBSI är ett gemensamt initiativ mellan 

EU-kommissionen och EBP (European Blockchain Partnership) med målet: “The vision is to 

leverage blockchain to accelerate the creation of cross-border services for public administra-

tions and their ecosystems to verify information and to make services more trustworthy.” 

(EU-kommissionen, 2022). 

SSI – Self Sovereign Identity. SSI är en idé om individens möjlighet att kontrollera sin digi-

tala identitet på egen hand. 

Wallet – En digital plånbok där individen kan hantera personliga dokument. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 – Intervjumall Informant 1 

Introducera oss och förklara lite om arbetet 

 

Kan du berätta lite om din tjänst och vad du gör? 

 

Hur ser Ladok på utfärdandet av examensbevis i framtiden? 

• Vad finns det för projekt för detta? 

• Vad finns det för utmaningar idag? 

• Hur blickar man framåt? 

• Är Ladok med i processen att verifiera utländska examensbevis för antagning eller 
sköter universiteten det själva?  

 

Vet du vad EBSI är? 

• Vad tycker du om projektet? 

• Har Ladok något intresse av EBSI? 

o Varför och varför inte? 

• Är Blockchain nödvändigt? 



 

 

Bilaga 3 – Intervjumall Informant 2 

Introducera oss själva och vårt projekt 

 

Vad arbetar du med och vad är din roll i EBP/EBSI projektet? 

 

Vad finns det för utmaningar med projektet? Juridiska aspekter? 

 

Vad ser du för möjligheter och fördelar med projektet? 

 

Hur ser Sverige på EBSI projektet och konkurrerande projekt som behandlar e-identiteter 

 

När vi har pratat med människor får vi en känsla av att EBP och EBSI inte är de enda rele-

vanta projektet när det kommer till digital identitet, SSI osv. Vad finns det för konkurrerande 

projekt i din mening och hur skiljer dem sig åt? 

 



 

 

Bilaga 4 – Intervjumall Informant 3 

Introducera oss och förklara lite om vårt arbete 

 

Vad innebär din tjänst? Vilka är dina ansvarsområden?  

 

Vilka är intressenterna för Ladok? Alla universitet/högskolor? Finns det vissa som har större 

mandat än andra? 

• Hur ser processen för vad som ladok skall utveckla framåt ut? Vem bestämmer och fö-

reslår? 

 

Hur ser det ut med utfärdandet av examensbevis ut idag? 

• Vad finns det för utmaningar idag? 

 

Hur ser Ladok på utfärdandet av examensbevis i framtiden? 

• Vad finns det för projekt för detta? 

• Hur blickar man framåt? EBSI? Samarbete med resten av europa? 

• Hur stor del av Ladok är examensbevis hanteringen? Läggs det mycket resurser på 

detta? 

 
 



 

 

Bilaga 5 – Intervjumall Informant 4 

Berätta kort om vår uppsats och vad vi undersöker. 

 

Berätta lite om vem du är och vad du jobbar med? 

 

Från Informant 2 fick vi höra att du skall “köra diplomas i EU utlysning nu, om det går enligt 

plan” Vad innebär detta? 

 

Hur utfärdas diplomas inom EU idag? Vår förståelse är att det inte är standardiserat. 

 

Hur ser Sunets förhållande till Ladok ut? 

 

Vet du vad EBSI är? 

• Isåfall, hur ser du på diplomas use caset? Positivt? Överflödigt? 

 



 

 

Bilaga 6 – Intervjumall Informant 5 

Introducera oss och förklara arbetet 

 

Kan du berätta lite om din tjänst och vad du gör? 

 

Hjälper du elever, anställda, PHD studenter? 

 

Hur länge har du gjort detta och vad har du gjort innan? 

 

Kollar du någonsin på examensbevis från svenska studenter? Hur går det till isåfall? 

 

Kollar du någonsin på examensbevis från utlandet? 

• Hur bekräftar man vilken utbildning personer som kommer från utlandet har? 

• Hur verifierar du att det är äkta? 

 



 

 

Bilaga 7 – Intervjumall Informant 6 

Introduce our projekt  

 

Tell us about what you do. 

 

How are diplomas issued and verified in France today 

 

At what stage would you say that the EBSI project is at right now? 

 

We got the information from Informant 2 that France has issued quite a few Diplomas using 

Blockchain technology. Is this through EBSI? And can you tell us a little bit more about this? 

 

Why is the use of blockchain important, do you think? 

• With a proof of authority model that EBSI plans to use, is there still not a concern 

about trust when nodes still have to be assigned by someone/entity that is trusted? 

 

Is the European digital identity project related to EBP and EBSI or is it a competing project? 

Other competitors in the space? 

 

What are the challenges in developing EBSI further? 

• Cooperation with member states? 

• Convincing parties to join and test? 

 

 

 



 

 

Bilaga 8 – Intervjumall Informant 7 

Introducera oss själva och vårt projekt 

 

Vad arbetar du med och vad är din roll på UHR? 

 

Kollar du på mycket bevis från utlandet? 

 

Hur ser den processen ut? Vilka steg finns det? 

 

Hur skiljer den sig från den svenska processen? Automatiskt i Ladok? 

 

Hur lång tid tar en sådan process? 

 

Hur gör man för att lita på universitet från andra länder? 

 

Vet du hur verifieras svenska bevis i utlandet 



 

 

Bilaga 9 – Intervjumall Informant 8 

Introducera oss och förklara arbetet 

 

Kan du berätta lite om din tjänst och vad du gör? 

 

Hjälper du elever, anställda, PHD studenter? 

 

Hur länge har du gjort detta och vad har du gjort innan? 

 

Kollar du någonsin på examensbevis från svenska studenter? Hur går det till isåfall? 

 

Kollar du någonsin på examensbevis från utlandet? 

• Hur bekräftar man vilken utbildning personer som kommer från utlandet har? 

• Hur verifierar du att det är äkta? 

 
 


