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Vad är Freja eID? 
Freja eID är en E-legitimation som idag är väldigt vanlig hos en mängd olika 

myndigheter och företag i Sverige, så som Skatteverket, 1177 Vårdguiden och 

Postnord m.m. Freja ger även möjlighet till att skapa ett tjänste-ID som låter 

dig identifiera dig i din anställning. På bilden kan du se ett exempel på hur ett 

sådant tjänste-id ser ut. 

 

Att skaffa Freja eID för användning i arbetet 
För att kunna använda Freja eID i tjänsten måste du först skapa id-handlingen. 

Detta gör du genom att följa anvisningarna nedan. 

Steg 1. 

Skaffa ”Freja eID” – din ID-Handling i mobilen 

1. Ladda ner appen ”Freja eID” 

2. Registrera e-post och välj PIN 

3. Lägg till ID-handling/pass och ta ID-foto med appen 

  

Dina uppgifter kommer sedan att skickas till Freja för verifiering, vanligtvis tar det 8-10 

minuter.  

 

Steg 2. 

Uppgradera till ”Freja eID Plus” 

Nästa steg i processen är att besöka ett valfritt ATG-ombud för att få din legitimation verifierad och 
uppgraderad till Freja eID Plus. 
 
Tag med din mobiltelefon och den legitimation du tagit bild på, följ sedan guiden i appen tillsammans 
med ATG-ombudet. 
 
Efter besöket hos ATG-ombud kan det ta upp till 4 timmar innan ditt Freja eID är uppgraderat till 
Freja eID Plus.  
 
Du kommer få en notis i telefonen när processen är färdig och kan sedan fortsätta till steg 3, se  
nästa sida. 
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Steg 3. 
Skaffa ”Tjänste-ID” 
När du får notisen går du in på hemsidan: https://eid.itsam.se/ via din 

telefon eller en dator. 

 

Går du in på länken via telefonen: 

1. Knappar du först in ditt personnummer och trycker på 

“Skicka”. 

2. Gå in i din Freja app och godkänn förfrågan. 

Klart! 

 

 

Går du in på länken via datorn: 

1. Skanna QR-koden genom Freja-appen på din telefon.  
2. Du får nu upp en bekräftelseruta. Tryck ”Aktivera tjänste-ID” 

Klart! 

 

 

 

https://eid.itsam.se/

