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Digitalt 
grönt intyg

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag 
om att skapa digitala gröna intyg för att 
främja säker och fri rörlighet för invånarna 
i EU under covid-19-pandemin. De digitala 
gröna intygen kommer att vara giltiga i alla 
EU:s medlemsländer.

VAD ÄR ETT DIGITALT GRÖNT INTYG?

› Digitalt format och/eller pappersformat
› Med QR-kod
› Gratis
› På nationellt språk och engelska
› Tryggt och säkert
› Giltigt i alla EU-länderna

#DigitalGreenCertificate

Ett digitalt grönt intyg är ett digitalt bevis på att en 
person har

vaccinerats mot covid-19, eller

testat negativt, eller

friskförklarats från covid-19.

DIGITAL VERSION
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FRÄMJA SÄKER OCH FRI RÖRLIGHET FÖR INVÅNARNA I EUROPA

HUR FÅR JAG ETT DIGITALT GRÖNT INTYG? 

Nationella myndigheter ansvarar för att utfärda intygen. 
De kan till exempel utfärdas av sjukhus, testcenter och 
hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Den digitala versionen kan sparas på en mobil enhet. Du 
kan också få intyget i pappersversion. Båda versionerna 
har en QR-kod med all viktig information samt ett digitalt 
sigill som garanterar att intyget är äkta.

JAG ÄR INTE VACCINERAD ÄN, 
KOMMER JAG ATT KUNNA RESA 
TILL ETT ANNAT EU-LAND?

Ja. Syftet med det digitala gröna intyget är att främja 
fri rörlighet inom EU. Men det kommer inte att 
vara en förutsättning för fri rörlighet, som är en 
grundläggande rättighet i EU. Det digitala gröna intyget 
kan också utgöra ett bevis på testresultaten, vilket ofta 
krävs enligt gällande folkhälsorestriktioner.

Intygen innebär en möjlighet för medlemsländerna 
att anpassa de befintliga restriktioner som införts av 
folkhälsoskäl. Vi räknar med att detta bevis på människors 
covid-19-status beaktas för att underlätta resandet.

VILKA UPPGIFTER INNEHÅLLER INTYGET?

Det digitala gröna intyget innehåller nödvändig information 
såsom namn, födelsedatum, utfärdandedatum, relevant 
information om vaccin/test/tillfrisknande samt ett unikt 
identifieringsnummer.

ÄR MINA PERSONUPPGIFTER SKYDDADE?

Intygen innehåller bara begränsade uppgifter som är 
nödvändiga. Uppgifterna får inte sparas i de besökta 
länderna. Det är bara intygets giltighet och äkthet 
som kontrolleras, och det görs genom att verifiera 
vem som har utfärdat och signerat det. Alla hälso- 
och sjukvårdsuppgifter förblir i det medlemsland som 
utfärdade det digitala gröna intyget.

HUR KOMMER INTYGET ATT BIDRA 
TILL DEN FRIA RÖRLIGHETEN?

De digitala gröna intygen kommer att godtas i alla 
EU:s medlemsländer. Det kommer att bidra till att de 
nuvarande restriktionerna kan hävas på ett samordnat 
sätt.

Alla EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som 
lagligen vistas eller bor i EU och som har ett digitalt 
grönt intyg bör undantas från begränsningarna av 
rörelsefriheten på samma sätt som invånarna i det 
besökta medlemslandet.

Om ett medlemsland fortsätter att kräva att innehavare 
av ett digitalt grönt intyg ska sitta i karantän eller testa 
sig måste landet meddela kommissionen och de andra 
medlemsländerna och motivera sitt beslut.

HAR DET NÅGON BETYDELSE VILKET 
VACCIN MOT COVID-19 JAG FÅR? 

Vaccinationsintyg kommer att utfärdas för alla som är 
vaccinerade oavsett covid-19-vaccin.

När det gäller upphävande av begränsningarna av 
den fria rörligheten måste medlemsländerna godta 
vaccinationsintyg för vacciner som har fått EU-
godkännande för försäljning.

Medlemsländerna kan besluta att utöka detta till att 
omfatta även EU-resenärer som har fått ett annat 
vaccin.

PAPPERSVERSION



HUR FUNGERAR DET DIGITALA GRÖNA INTYGET RUNT OM I EU?

DET DIGITALA GRÖNA INTYGET I PRAKTIKEN
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Det digitala gröna intyget har en 
QR-kod med en digital signatur som 
skyddar mot förfalskningar.

Alla som utfärdar intygen (t.ex. sjukhus, 
testcentrum och hälso- och sjukvårds-
myndigheter) har sin egen digitala signaturnyckel. 
Dessa nycklar lagras i en säker databas i varje 
land.

VACCINATION/TEST/
TILLFRISKNANDE

INTYGET UTFÄRDAS 
OCH SIGNERAS

QR-KOD PÅ ENHET 
ELLER PAPPER

VERIFIERING 
AV SIGNATURNYCKELN 

VIA EU:S GATEWAY

INTYG: ÄKTA? GILTIGT?

När ett intyg kontrolleras skannas 
QR-koden och signaturen verifieras.

EU-kommissionen kommer att upprätta en 
gateway, genom vilken signaturerna i intygen 
kan verifieras i hela EU. Intygsinnehavarens 
personuppgifter passerar inte genom denna 
gateway eftersom dessa uppgifter inte är 
nödvändiga för att verifiera den digitala 
signaturen.

EU-kommissionen kommer också att hjälpa 
medlemsländerna att utveckla programvara 
som myndigheterna kan använda för att 
kontrollera QR-koderna. 


