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Pressmeddelande 23 februari 2021 

Freja eID i avtal med Zebrain – Sveriges första plattform för 
nätcoaching 
 
Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man tecknat avtal med Zebrain AB om 
användning av Freja eID för identifiering av användare till företagets plattform för 
nätcoaching.  
 
Zebrain är Sveriges första plattform för nätcoaching och erbjuder coaching som en 
prenumerationstjänst där artificiell intelligens matchar coach och klient med varandra. 
Zebrains plattform mäter även effekterna av coachingprocessen, från klientens startläge till 
ett önskat läge. Mötena sker via en coachinganpassad videolösning eller via chat och 
tjänsten vänder sig till såväl privatpersoner och egenföretagare som till större 
organisationer.  
 
Avtalet avser användning av Freja eID i Sverige till att börja med och i nästa skede övriga 
nordiska länder.  
 
Anna Bloth Karling, vd Zebrain AB kommenterar: 
”Zebrains plattform ska vara en trygg och inspirerande plats där våra klienter stöttas på 
resan mot ökad mental styrka och förverkligande av sin potential. I takt med att vi växer 
verksamheten ser vi Freja eID som en perfekt partner där vi kan fortsätta erbjuda en säker 
och enkel identifikation för våra klienter och coacher även utanför Sveriges gränser.” 
 
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB kommenterar: 
”Genom att säkerställa identiteten hos coach och klient i det digitala mötet kan Zebrain 
erbjuda en säker och trygg tjänst som skyddar klienternas integritet. I ett förtroligt samtal 
mellan fyra ögon finns inget behov av att man visar sin legitimation för varandra. Men i alla 
affärsmodeller som digitaliseras så uppstår ett behov av identifiering. Zebrains spännande 
coach-plattform är ett utmärkt exempel på detta.” 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Anna Bloth Karling, vd Zebrain AB 
Mobil: +46 768 93 62 65 
E-post: anna@zebrain.se 
 
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 Sverige och Serbien. 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/ 
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