
Sund konkurrens genom 
transparens

för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle



ID06 AB

Att försvåra svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet och därigenom 
stärka den sunda konkurrensen samt att öka säkerheten på 
byggarbetsplatserna. En bransch – Ett kort!



Vilket uppdrag har ID06 

www.id06.se 3

ID06:s uppdrag är att utveckla och förvaltar ett behörighets- och informationssystem 
benämnt ID06-systemet. 

Kärnan i ID06-systemet är:

• Företag i ID06-systemet ska i realtid uppfylla lagstadgade krav för näringsverksamhet
• Individer i ID06-systemet ska ha en, och endast en, säkerställd identitet
• Anställningskontraktet mellan företag och individ ska vara säkerställt i ID06-systemet 

Utifrån uppdraget och kärnan har sedan ID06 tre syften:

• Underlätta effektiv skattekontroll
• Stärka säkerhetsarbetet på arbetsplatserna
• Öka effektivisering genom digitalisering av manuella processer



ID06-systemet

• ID06 är ett fristående, icke vinstdrivande bolag

• Samarbetar med ackrediterade partners, ID06.se/Partners

• ID06-systemet har flera användningsområden:
• Närvaroregistrering i elektronisk personalliggare

• Digitalisering av utbildningsbevis

• Företagskontroll

• Inpasserings- och låsfunktioner

• Säkerställande av identiteter

• Mer än 78 000 företag är anslutna till ID06-systemet och kontrollerade

• Över 630 000 aktiva ID06-kort där identiteten på individen är säkerställd
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https://www.id06.se/partners/


ID06 Uppdraget (spiken)  
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Säkerställt arbetsgivarsamband

• Säkerställd identitet (via pass eller eID)

• Kontrollerat företag

Det är detta som gör ID06 unikt och allt vi gör utgår från detta!  



Vilka produkter/tjänster ingår i nya ID06-systemet
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2. ID06 Kort
• Ny standard med hög säkerhet

1. ID06 Portalen
• Kvalitetssäkrad anslutning av bolag och individer  till 

ID06-systemet

5. ID06 Kompetensdatabas
• Registrering av elektroniska utbildningsbevis
• Behörighetsstyrd inpassering
• Behörighetsstyrd maskinanvändning

3. ID06 Bolagsdeklaration
• Realtidsnära hygienfakta om bolag

4. Mitt ID06
• Kopia av företagets personalliggare (där ID06-systemet används)

• Lagring av bolagets samtliga personalliggare



ID06-kort, ett kort för alla branscher

ID06-kort fungerar på många olika arbetsplatser för access, starta en maskin, kontrollera 
utbildningar osv. Kortet fungerar för alla tänkbara situationer, företag, branscher och roller. 
Beroende på arbetsplatsens krav på säkerhet kan olika tillitsnivåer användas:

Tillitsnivå väsentlig, LoA 2 (ID06-kort hålls upp mot läsaren och PIN slås in)
ID06 garanterar att ID06-kortet är äkta och att rätt person håller i ID06-kortet. Information om företag, 
individ och foto av individ presenteras via person certifikatet på ID06-kortet.

Tillitsnivå låg, LoA 1 (ID06-kort hålls upp mot läsare)
ID06 garanterat att ID06-kortet är äkta och aktivt, informationen kommer från kortcertifikatet i ID06-
kortet.

ID06-kort används på platser där det inte ställs krav på specifik säkerhet
UID på kortet läggs till i access system, detta kan i ett lokalt system associeras med en individ och olika 
rättigheter, till exempel att öppna en dörr på kontoret, öppna en väska, starta kaffemaskinen, betala 
för mat i personal matsal, med mera.
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ID06 Card Control

• En applikation som du kan använda idag i din egna 
mobiltelefon för att kontrollera om ett ID06-kort är aktivt 
eller inte. Läs mer på ID06.se
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https://www.id06.se/


ID06 Kompetensdatabas

• Alla utbildningar på ett kort 
• Enklare för individen

• Enklare för företaget

• Enkelt att kontrollera

• Över 200 ackrediterade utbildningsföretag

• Över 200 olika utbildningar registreringsbara

• Utbildning registreras på personnummer och kopplas till ditt aktiva ID06-kort

• Utbildningen kan läsas via applikation på arbetsplatsen

• Krav från beställare att utbildning är registrerad i ID06 Kompetensdatabas

• https://www.id06kompetensdatabas.se/
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https://www.id06kompetensdatabas.se/


Vem kan se uppgifterna i kompetensdatabasen?

• Individen
• Kan se sina egna utbildningar

• Utbildningsföretaget 
• Som har registrerat utbildningen

• Arbetsgivaren (ID06 ansluten)
• Där individen är anställd

• Arbetsplatsen
• Ansvarig platschef/BAS-U genom ID06 ackrediterad applikation
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Mitt ID06

• En administrativ plattform för ID06-anslutna företag

• Lagring av bolagets samtliga personalliggare från ID06 
arbetsplatser

• Möjlighet att utge registerutdrag till anställda
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ID06 Bolagsdeklaration
Vad kontrolleras löpande?
• Skatteform (F-skatt)

• Momsregistret

• Företagsregistret

• Arbetsgivarregistret

• Betalda arbetsgivaravgifter

• Obetalda skatter

• Skuldsaldo hos kronofogden

• Skuldsaldo enskilda

• Ansökan om betalningsföreläggande

• Ansökan om konkurs

• Styrelsen har tidigare konkursengagemang

• Revisorsreservation
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Kontakta ID06
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Mitt ID06 och GDPR-frågor
Björn Sjöstrand
E-post: bjorn.sjostrand@id06.se

ID06-kort
Thor Jonsson
E-post: thor.jonsson@id06.se

ID06 Kompetensdatabas
Peter Nilsson
E-post: peter.nilsson@id06.se

ID06 Bolagsdeklaration
Eva Mattsson
E-post: eva.mattsson@id06.se

På https://id06.se/ hittar du mer information om ID06

För direktkontakt med ansvariga:
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