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ID06 Portalen
Steg 1

Välj Freja eID som Inloggningsmetod i ID06 Portalen



Identifiering
Steg 2

Så här identifierar du dig med Freja eID

1. Ladda ner Freja eID, registrera dig, lägg till ID-handling

2. Skanna QR-kod med mobilkameran eller Freja eID app

3. Godkänn identifieringen i Freja eID appen.



I din mobil
Steg 3



I din mobil
Steg 4



I din mobil
Godkänd



Godkänn i Portalen
Steg 5



Verifiera din email
Steg 6



Så här skaffar 
du Freja eID+

• Bilder?

Skaffa Freja eID+
1. Ladda ner appen

2. Registrera e-post och PIN

3. Lägg till giltig ID-handling

4. Ta ID-foto och gör aktivitetskontroll

5. Besök Freja-ombud för fysisk ID-kontroll

• Freja eID är till för alla

• Från 8 år med tillagd ID-handling



Tillit

• Freja eID är godkänd för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på LOA3 
av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. 

• Enda e-leg som är godkänd av DIGG för både privat och 
tjänstelegitimation

• Är del i Sveriges ansökan till eIDAS (Q3 2021)

• Anpassad till GDPR - kan användas för samtycke, överblick 
av personuppgiftshantering och användarhistorik

• Freja tar ansvar för identiteterna – inte bara en teknikleverantör



Ytterligare 
features hos 

Freja eID

• Kan användas för inloggning till ett stort antal e-tjänster, både offentliga 
och privata, exempelvis Skatteverket, 1177 och Svenska Spel.

• Kan användas för fysisk identifiering i butiker

• Fungerar för identifiering mellan två privatpersoner, exempelvis om du 
ska köpa något begagnat på nätet 

• Innehåller ett gratis ID-skydd som varnar ifall någon ändrar din 
folkbokföringsadress

• Kan användas för att lagra och dela Covidbeviset



Framtidsplaner

• Fler länder

• Biometri



Frågor

webinar@id06.se
joel.johansson@frejaeid.se


