
Logga in i PictureMyLifes Dagbok
på ett GDPR-säkert sätt med Freja eID.

PictureMyLifes Dagbok
Trygg, användarvänlig och bildbaserad kommunikation

för barn, unga och vuxna med behov av kognitivt stöd

1. Logga in med Freja eID

Fyll din e-postadress.

Klicka på den lila knappen 
”Logga in med Freja eID”. 

Har du inte laddat ner Freja eID? 
Läs mer på sidan 2 i denna pdf  
hur du laddar ner Freja eID till din  
mobil eller surfplatta.
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Öppna Freja eID-appen i din mobil.

Klicka på den gröna rutan  
”Godkänn” och bekräfta  
identitet.

Ange din PIN-kod och  
tryck på ”OK”.

Godkänd. Du har identifierat  
dig till PictureMyLife.

Nu har du tillgång till dina 
dagböcker. 

Har du glömt din Freja eID PIN-kod? 
Läs mer på sidan 3 i denna pdf  
hur du återställer Freja eID.
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2. Ladda ner e-legitimationen Freja eID till din mobil (det gör du bara en gång)

1. Ladda ner Freja eID 
från App Store eller 
Google Play. 

5. Bekräfta att 
e-postadressen  
är korrekt. 

Avsluta med att klicka 
på ”Skicka”.  

2. Välj land.

Klicka på den gröna 
knappen ”Registrera”.

6. Bekräfta mailet 
från Freja eID. 

Du kommer nu att få 
ett mail från Freja eID 
som du ska bekräfta 
inom 10 minuter.   

7. Registrera din  
personliga PIN-kod. 

PIN-koden ska 
innehålla minst  
6 siffror.

Avsluta med att klicka 
på ”Bekräfta”.
(Du kan även välja 
att logga in med 
fingeravtryck).

8. Klicka på  
”Slutför senare”.   

Nu är Freja eID 
installerat och klar 
att användas!

3. Läs och godkänn 
Freja eIDs  
Allmänna villkor  
och Integritetspolicy.

Avsluta med att klicka 
på ”Godkänn”.

4. Registrera din 
e-postadress. 

Skriv din e-postadress  
i den vita rutan.

Avsluta med att klicka  
på ”Skicka”.

namn@epostadress.se

namn@epostadress.se

namn@epostadress.se

OBS! Det räcker med att registrera din e-post i Freja eID, du behöver inte lägga till en ID-handling.
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2b. Återställ ditt Freja eID

1. Börja med att radera 
Freja eID-appen och 
installera sedan om 
Freja eID.

5. Bekräfta att 
e-postadressen  
är korrekt. 

Avsluta med att klicka 
på ”Skicka”.  

2. Klicka på  
”Har redan konto”.

6. Bekräfta mailet 
från Freja eID. 

Du kommer nu att få 
ett mail från Freja eID 
som du ska bekräfta 
inom 10 minuter.   

7. Skapa din  
personliga PIN-kod. 

PIN-koden ska 
innehålla minst  
6 siffror.

Avsluta med att klicka 
på ”Bekräfta”.
(Du kan även välja 
att logga in med 
fingeravtryck).

8. Klicka på  
”Slutför senare”.   

Nu är Freja eID 
återställt och klar  
att användas!

3. Godkänn Freja eIDs  
Allmänna villkor  
och Integritetspolicy.

4. Återställ ditt konto. 

Ange din e-postadress  
i den vita rutan.

Avsluta med att klicka 
på ”Skicka”.

namn@epostadress.se

namn@epostadress.se

Om du har glömt din PIN-kod behöver du återställa Freja eID. 
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