Lathund: Skaffa Freja eID
Freja eID plus ger tillgång till fler tjänster som kräver e-legitimation (exempelvis 1177.se), men
kräver att du först skaffar vanliga Freja eID och sedan legitimerar dig hos ett ATG-ombud.
För ytterligare information, se https://frejaeid.com/ där du också kan administrera ditt eID när du
skaffat det, begränsa vilka tjänster som det ska gå att använda på med mera.
Freja planera att lansera en funktion under första halvåret 2021 för användare “... som inte kan, vill
eller vågar använda en e-legitimation på egen hand.” Här kommer finnas möjlighet till e-legitimation
“med delad kontroll”. Se vidare https://frejaeid.com/en-innovation-som-gor-skillnad/.
Freja eID finns i två varianter:
-

Freja eID
Freja eID Plus

Skaffa Freja eID
Detta krävs:
-

Smartphone (Android eller iPhone)
Svensk ID-handling (om svensk medborgare)
E-postadress

Så här gör du:
1. Ladda ner Freja eID från Google Play om du har en Android-mobil
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verisec.mobile.frejaeid , eller App Store
om du har en iPhone https://itunes.apple.com/app/freja-eid/id1256552092?mt=8 .

2. Öppna appen, välj land och registrera e-postadress.
3. Bekräfta e-postadressen med bekräftelselänken i mailet som du får.
4. Lägg till ID-handling i appen (appen visar vilka ID-handlingar som accepteras). Följ
instruktionerna i appen för att scanna ID-handlingen och kontrollera uppgifterna.
5. Ta ett ID-foto genom att följa instruktionerna i appen.
6. Vänta på att dina uppgifter kontrolleras, oftast inom några minuter på vardagar mellan kl 0822.
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Skaffa Freja eID Plus
Detta krävs:
-

Mobil med registrerat Freja eID-appen
ID-handlingen som du registrerade i appen
ATG-ombud som har Freja-tjänsten.

Så här gör du:
1. Starta processen från appens startsida, inställningar eller från ID-kortet.

2. Hitta närmaste ombud i appen (du behöver ge appen tillåtelse att se din plats).
3. Hitta ATG-kassan hos ombudet, visa din ID-handling och QR-koden som skapas i appen.

4. Efter besöket hos ombudet tar det en stund innan informationen bearbetats och du får ditt
eID Plus.
Nu är du klar!
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