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Livshändelser enligt SDG-förordningen



Livshändelse studera

▪ Ansöka om:

▪ studiefinansiering för utbildning till exempel studiebidrag 
och studielån, från ett offentligt organ eller en offentlig 
institution

▪ Lämna in inledande ansökan om:

▪ antagning till en offentlig inrättning för högre utbildning

▪ Ansöka om akademiskt erkännande av:

▪ examensbevis, utbildningsbevis eller andra bevis på 
fullgjorda studier eller kurser



Livshändelser, 
förfaranden 

& bevis

Nationella digitala ingångar för privatpersoner och företag
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Nationella digitala ingångar för privatpersoner och företag



Jag vill resa!
▪ https://youtu.be/eee6GPrjnwY

https://youtu.be/eee6GPrjnwY


Lösningen bygger på att individen begär ett registerutdrag genom 
att identifiera sig digitalt via eID. Det kräver eID och ett svenskt 
personnummer. Vaccinationsbeviset skapas/sparas hos individen 
av den data som individen hämtar och signeras av en svensk 
myndighet (via en krypteringsnyckel) för att kunna intyga dess 
äkthet. Individen kan välja att ha beviset i telefonen, skriva ut det, 
få det till sin myndighetspost eller utskrivet som brev.  Individen 
väljer att visa beviset vid resor.
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Digitaliseringen tog ett språng!

▪ 5,5 miljoner privatpersoner hade digitala brevlådor i slutet av 2021 –
en ökning med 750 000 sen Covidbevisen lanserades. 

▪ Skillnaden är som störst bland 30-talister och 40-talister där antalet 
med digitala brevlåda ökat med mer än en tredjedel.

▪ Antalet e-legitimationer (BankID, Freja eID Plus, AB Svenska Pass) 
fortsatte också öka.


