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Vilka är vi?

Erfarenhet av digitala identiteter sedan 2002

Driver en av två statligt godkända mobila e-legitimationer

Freja eID Group noterat på Nasdaq First North Premier



Varför är 
identitet 
viktigt?

Nyckeln till allt nuförtiden

Fantastiska möjligheter – och risker

En demokratisk rättighet



10% lämnas utanför

Ungdomar

Funktionsvariation - vi är alla unika identiteter

Persona non grata- Icke önskvärda bankkunder

Äldre – Bristande vana eller otrygga med digitala kanaler

Utlandssvenskar

Nyanlända

Skyddade identiteter



Fungerar för utlandssvenskar

Fungerar för individer med skyddad identitet

Inget krav på att du ska vara kund i en viss bank

Är klart på några timmar

Hjälper i situationer med god man

Freja är inkluderande



En digital ”plånbok” för mer kontroll och mindre friktion

Statligt godkänd av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Snabbt växande antal tjänster – nu cirka 350

Alltid gratis för användaren

Vad är Freja eID?



412 000

Nov 2021

En populär tjänst…



…med allt fler tjänster



Tryggt och enkelt

Registrera 
med ett klick

QR-kod 
för inloggning

Elektroniska underskrifter
I dator och mobil

Tydliga notifieringar
När du har ett ärende

BEKRÄFTA 
INLOGGNING

Heybank Heybank



Ersätter den 
fysiska ID-handlingen

Accepteras på 
5000 ställen

Fysisk identifiering



PTS Innovationstävling

Fyra ögon ger trygghet

Enkel uppsättning

Frivillighet

Delad kontroll



Covidbevis

Logga in på Covidbevis.se

Skanna QR-koden med 
Freja

Covidbeviset är säkert i din 
mobil

Kan även skanna andras 
covidbevis



Full kontroll i Mina Sidor



Gratis ID-skydd

Meddelar ifall någon ändrar 
din adress

Notifiering i appen och via 
e-post

Möjlighet att agera snabbt



Utforska den 
digitala världen!

Upptäck nya tjänster

Få nyttiga tips och råd

Interagera med 
Freja-tjänster

Hitta en ny lägenhet 
med Boplats Sverige

Discover the world of Freja!

Var kan jag använda Freja?

Popular services

Rekommenderade tjänster



Ladda ner appen till mobilen

Registrera e-post och välj PIN

Ta ID-foto med appen

Registrera ID-handling

Gör fysisk ID-kontroll

Att skaffa Freja eID



Fem säkerhetstips!

1. ID-skydd med Freja eID

2. Spärra adressändring

3. Aktivera delad kontroll

4. Ta kontroll via Mina Sidor

5. Undvik tjänster med lösenord



Mer information:

www.frejaeid.com

info@frejaeid.com


