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Högsby kommun väljer Freja eID för tjänstelegitimering 
 
Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att Högsby kommun valt Freja eID som e-
tjänstelegitimation för sina medarbetare. Avtalet är tecknat via integrationspartnern 
Svensk e-identitet och innebär en fast prenumerationsintäkt för Freja eID.  
 
Under 2020 lanserades Organisations eID vilket innebär att en användare i Freja eID kan 
skilja mellan sin privata e-legitimation och en rollbaserad identitet, exempelvis en 
tjänstelegitimation. Freja eID är den enda e-legitimationen som är godkänd för det statliga 
kvalitetsmärket Svensk e-legitimation för både privat bruk och för användning i tjänsten.  
 
Efter att Malmö stad tecknat det första avtalet för Organisations eID i juli 2020 har nu totalt 
18 avtal tecknats med olika kommuner, universitet och företag. Högsby kommun har sedan 
tidigare ett separat avtal med Freja eID för e-legitimering av invånare och företagare till 
stadens e-tjänster.  
 
Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar: 
 
”Organisations eID är en framgång på flera plan, dels för att tjänsten löser många viktiga 
problem för ett ständigt ökande antal kunder, dels för att produkten innebär en fast 
prenumerationsintäkt för oss. Tillsammans med den uppsida som de tick-baserade 
transaktionerna ger oss har vi skapat en verkligt skalbar intäktsmodell.” 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB 
Mobil: 08-5272 7982 
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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