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Pressmeddelande 25 augusti 2017 
 

Freja eID öppnar för över en miljon användare från laget.se 
 
IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man slutit ett avtal med laget.se, ett 
föreningssystem för idrotten, om att integrera med den nya e-legitimationen Freja eID. 
Integrationen gör det säkrare för användare att logga in, skriva under och kommunicera digitalt 
inom föreningslivet. Verisec erbjuder Freja eID utan kostnad och bakgrunden är dels att Verisec vill 
stödja ungdomsidrotten men bygger samtidigt upp användarbasen och ökar igenkänningen av 
Freja eID. 
 
laget.se har sedan 2004 levererat system till klubbar och lag inom svensk idrott och är idag Sveriges 
största aktör inom området. laget.se erbjuder ett komplett föreningssystem med hemsida, 
medlemshantering, betalning och internkommunikation. Tjänsten har lite drygt en miljon användare 
via webb och mobil. 
 
Freja eID är en ny e-legitimation som lanserades den 15 augusti 2017. Freja eID erbjuder två olika 
tillitsnivåer, en instegsnivå med självregistrering och en plus-nivå där användaren måste bekräfta sin 
identitet via en legitimationskontroll hos någon av ATG:s 2000 butiker runt om i landet. För att 
använda Freja eID med laget.se räcker det att användarna gör en självregistrering på instegsnivån 
men de kommer när som helst kostnadsfritt kunna uppgradera till plusnivån ifall de vill använda  
Freja eID+ för tjänster som kräver detta. Freja eID kommer ansöka om att bli granskade av  
E-legitimationsnämnden för kvalitetsmärket Svensk e-Legitimation och det är då plusnivån som är 
aktuell för en sådan märkning.  
 
Johan Berglund, CTO och medgrundare - laget.se kommenterar: 
”Användarnas säkerhet är mycket viktigt för oss och med Freja eID får vi en bra möjlighet att addera 
ett extra lager av säkerhet men som också möjliggör nya tjänster på laget.se framöver. Vi ser också 
Freja eID som en viktig part i arbetet med GDPR och dessutom ger vi våra användare möjlighet att nå 
andra tjänster inom Freja eID:s ekosystem vilket ökar värdet ytterligare. 
 
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar: 
”I vår strategi för att bygga upp ekosystemet av identiteter i Freja eID försöker vi knyta ihop stora 
användargrupper med intressanta tjänster. Att öppna upp för en miljon användare av idrottsaktiva 
ungdomar och föräldrar ligger därmed helt i linje med vår plan. Att vi dessutom kan stödja 
ungdomsidrotten och hjälpa till med digitaliseringen inom detta viktiga område gör det ännu 
roligare. Avtalet med laget.se är ett ypperligt exempel på när säkerhet kan bidra till affärsutveckling 
och nya möjligheter för våra kunder.” 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec AB  
Mobil: +46 733 45 89 02 
Epost: johan.henrikson@verisec.com 
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Om Verisec  

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. 

Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och 

Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, 

Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic AB är Verisecs Certified 

Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com  
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