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Pressmeddelande 27 november 2020 

 
Göteborgs universitet väljer Freja eID  
 
Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat avtal med Göteborgs universitet 
om användande av Freja eID för e-legitimering av lärosätets 10 000 konton. Avtalet löper 
över två år och innebär en fast årsintäkt för Freja eID Group under avtalstiden. På sikt 
finns även planer att utöka avtalet att inkludera universitetets 50 000 studenter. 
 
Freja eID erbjuder förutom en personlig e-legitimation även en rollbaserad variant som 
separerar användarens privata användning från exempelvis användning i tjänsten eller i 
rollen som student. Funktionen kallas Organisations eID och lanserades i början av 2020. Till 
skillnad från de flesta avtal som tecknas med kunder kring den personliga e-legitimationen 
som debiteras utifrån användning, är affärsmodellen för Organisations eID baserad på en 
fastställd årsintäkt för ett visst antal användare. Modellen ger kunden fri användning av 
Freja eID under avtalsperioden och för Freja eID Group innebär modellen en förutsägbar 
intäktsström.  
 
Johan Henrikson, VD Freja eID Group kommenterar: 
 
”Allt fler organisationer ser fördelarna med att kunna identifiera sina medarbetare med en 
tjänstelegitimation som är separerad från den privata e-legitimationen. Eftersom Freja eID 
är den enda mobila e-tjänstelegitimationen som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket 
Svensk e-legitimation ser vi för närvarande en stor efterfrågan kring detta och avtalet med 
Göteborgs universitet är ett starkt kvitto på att Freja erbjuder en unik lösning på ett utbrett 
problem.”  
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB 
Mobil: +46 733 45 89 02 
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Freja eID Group  
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt 
skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Stockholm, Upplands Väsby och Belgrad. 
Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups 
Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare 
information: www.frejaeid.com – https://frejaeid.com/finansiell-info/ 


