
 

VERISEC AB (publ)  

Vasagatan 40, 111 20 Stockholm. Tel: +46 8-723 09 00 

www.verisec.com. info@verisec.com 

 
 

 

Pressmeddelande, 26 november 2018 

Sex svenska kommuner väljer e-legitimationen Freja eID  
 
IT-säkerhetsföretaget Verisec sluter avtal med sex svenska kommuner genom deras 
samarbetsorganisation ITSAM. Kommunerna kommer att lägga till den mobila e-legitimationen 
Freja eID som ID-metod för medborgare, skolelever och kommunanställda.  
 
Kommunalförbundet ITSAM arbetar med support och drift av IT-funktionen inom de sex 
medlemskommunerna; Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Integrationen till 
Freja eID sker via autentiseringsplattformen Nexus HAG. Idag används Nexus HAG i de sex 
kommunerna för inloggning till intranät, skolpersonal loggar in till sina verksamhetssystem och även 
skolelever loggar in via systemet.  
 
Än så länge tillåter ITSAM lösenordsinloggning på de flesta tjänster bakom HAG. ITSAM har som 
vision att säkra upp detta så att fler inloggningar sker med en säkrare autentiseringsmetod. Därför 
tillför ITSAM inom kort e-legitimationen Freja eID som en metod för inloggning.  
 
Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar: 
”Digitaliseringen av samhället är en stark drivkraft som leder till nya beteenden och ändrade 
förväntningar och krav från kommunens medarbetare, invånare och företagare. Identiteten blir då 
en central fråga där användarkraven på smidig och säker inloggning och inte minst koll på 
integriteten driver användningen av e-legitimationer. Freja eID med det statliga kvalitetsmärket 
Svensk e-legitimation kommer att utgöra ett attraktivt val för ITSAM:s användare.” 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec AB 
Mobil: +46 733 45 89 02 
Epost: johan.henrikson@verisec.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 fokusområden: Digitala identiteter och 
Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexiko City, 
Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs 
Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com 
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