
2022-12-05

1

Obehörig användning av e-legitimation 
Rättsliga utmaningar och Nordiska utvecklingslinjer

1-2 December 2022 Uppsala universitet

Petter Dahl, regelverksansvarig Finansiell ID-Teknik BID AB

1

• Bedrägerier och brottsvinster 
• Lagar, förordningar, direktiv, tillitsramverk
• Åtgärder för att motverka obehörig 

användning av e-legitimation

Obehörig användning av 
e-legitimation i praktiken
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Kort fakta om BankID

BankID är tillgängligt 99,98%
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Digital identifiering i snart 20 år
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Brottslingarna har blivit digitala

Bedrägeri och 
annan oredlighet BankrånVärdetransportrån

Källa: Svenska Bankföreningen och Brå. Anmälda 
brott per kalenderår
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Brottsvinster bedrägeribrott
Exklusive moms-, välfärds-, försäkrings- och övriga bedrägerier

© 2022 Finansiell ID-Teknik BID AB

Källa: Polisen Noa 

Brottstyper 2020
Brottsvinster MSEK

2021
Brottsvinster MSEK

%
Förändring

Social manipulation 1 221 1 725 41%

Kortbedrägerier (card present) 119 260 118%

Kortbedrägerier (card not present) 192 262 37%

Fakturabedrägerier 97 100 3%

Snyltning 1,7 1,5 -9%

Identitetsbedrägeri lån + köp 408 676 66%

Annonsbedrägeri 86 134 56%

Totalt 2 125 3 159 49%
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Brottsvinster Social manipulation

© 2022 Finansiell ID-Teknik BID AB

Källa: Polisen nationellt bedrägericentrum

Brottstyp 
Social manipulation

2020
Brottsvinster MSEK

2021
Brottsvinster MSEK

%
Förändring

Nätfiske (Vishing/telefoni) 160 345 116%

Investeringsbedrägerier 850 995 17%

Romansbedrägerier 360 400 11%

Totalt 1 370 1 740 27%
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Nätfiske (telefoni) bedrägerierna ökar mycket kraftigt

En ökning med 336% på två år. (mätt brottsvinsterna period okt-sep)
Obehörig användning av betalningsinstrument står för mellan 65-80% av brottsvinsterna men endast 40% av de fullbordade brotten (uppskattning BankID aug 22)
Runt 1 500 brottsanmälningar per månad varav ca 30% utgör fullbordade brott.  

127 MSEK

2020 2021 2022

298 MSEK

554 MSEK

20

40

60

MSEK/månad

Källa: Polisen nationellt bedrägericentrum
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* * * * * *
Lurar tills sig koder

Hur går ett typiskt vishingbedrägeri till?

Bedragarna

Penningtvättsmålvakter

Brottsoffer
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Falska sms med länkar 
eller telefonnummer

Smishing
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Din BankID-registrering 
går ut 2022-06-17.
Förnya här: https://
aktivering-bankid.com

Klassisk – klicka på länk och lämna ifrån dig uppgifter
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Klassisk – bedragaren ber om att bli uppringd

Hej, vi misstänker 
bedräglig aktivitet på ditt 
konto. Vänligen ring 
spärrservice på tel 
+46850512110.
Referens: 229364

Supportprogram:
https://apps.apple.com/s
e/app/anydesk-remote-
desktop/

Hej!
Det har nu skapats ett 
nytt BankID för dig. Var 
detta inte du? Vänligen 
kontakta  oss genast via 
08-446-89-76
Mvh BankID
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Problem virtualiserade telefonnummer och falsk nummerpresentation

Hej!
Det har nu skapats ett nytt 
BankID för dig. Var detta inte 
du? Vänligen kontakta  oss 
genast på 08-551 214 77

Mvh,
BankID
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Falska telefonsamtal
Vishing
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• Allt finns på internet; namn, personnummer, bostadsadress etc.
• Datorer ringer automatiskt upp offret därefter kopplas samtal och 

personuppgifter fram till bedragarnas ”first-line”
• Falska nummerpresentationer
• En stor gruppering kan hantera upp till 30.000 kopplade 

telefonsamtal per månad

Eller så ringer bedragaren direkt upp sitt 
tilltänkta offer
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Penningtvättsnätverken är en förutsättning för bedrägerierna!
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Lagar, förordningar, 
tillitsramverk och regelverk

• Varför litar man på en e-legitimation?
• Lagar och regelverk som berör BankID
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Tillgänglighets 
krav

GDPR

§

Bank-
sekretess

Tillitsramverk 
Svensk 

e-legitimation

eIDAS
Betrodda 
tjänster

Betalnings
instrument

vs.
e-legitimation

Andra 
bankregler

KYC, 
AML/ATF

eIDAS
Anmälda 

eID-system

SCA
PSD2/RTS

BrB/
Lag om 

betaltjänster

PTS DIGG Riksbanken Läns-
styrelsen SÄPO Finans-

polisen IMY FI

BankID
regelverket

18



2022-12-05

10

Andel av 6.8 miljarder transaktioner, prognos för 2022

Underskrift 
e-legitimation

2%

Identifiering 
e-legitimation

35%

Identifiering
stark kundautentisering

40%

Betalnings-
instrument

23%

Hur BankID används kan aktualisera vilken reglering som tillämpas
Betalningsinstrument eller e-legitimation
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Åtgärder för att motverka obehörig 
användning av e-legitimation

• Åtgärder vid utgivning 
– att BankID ges ut till rätt person

• Åtgärder vid användning
- att BankID används av rätt person

• Åtgärder från staten och lagstiftaren
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Åtgärder vid utgivning – att BankID ges ut till rätt person 

• Distansutgivning av BankID:
– Hösten 2021. Viss distansutgivning av nytt BankID, efter identifiering med gammalt BankID eller bankdosa, kräver förstärkning

via funktionen ”Digital kontroll av ID-handling”
– Pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polisen måste valideras elektroniskt
– Beslut om förstärkning tas baserat på regelverk och riskbedömning
– Se video: https://cdn.bankid.com/video/kontrollera-id-handling.mp4

Identifiering med 
BankID eller 
bankdosa + Nytt BankID 

Se video: https://cdn.bankid.com/video/kontrollera-id-handling.mp4

Förstärkningsåtgärd vid distansutgivning ”Digital kontroll av ID-handling”
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Skaffa BankID med ID-handling och ansiktsigenkänning

Nytt BankID +
+ andra kontroller banken

Se video: https://cdn.bankid.com/video/BankID_Instruktionsfilm_en_sub.mp4

Nyhet: Distansutgivning re-onboarding BankID
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https://cdn.bankid.com/video/kontrollera-id-handling.mp4
https://cdn.bankid.com/video/kontrollera-id-handling.mp4
https://cdn.bankid.com/video/BankID_Instruktionsfilm_en_sub.mp4
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Problemet:
”Alla” behöver ID-handling från Polisen

Genomför förslaget från SOU 2019:14 Ett säkert statligt 
ID-kort – med en e-legitimation

• ID-handlingar från Polisen ska vara de enda fysiska ID-handlingar 
som bland annat banker får acceptera

• Idag saknar uppskattningsvis 3,8 miljoner folkbokförda ett giltigt pass 
eller nationellt ID-kort

• Varav 860.000 personer med svenskt personnummer, men ej medborgare, som 
inte kan skaffa ID-handling från Polisen

• Ungefär hälften av alla utgivningar av nytt BankID som kräver 
”Digital kontroll av ID-handling”, kan ej genomföras idag primärt 
för att användaren saknar giltigt pass eller nationellt ID-kort 

• Förslaget behandlas för närvarande på Regeringskansliet
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Åtgärder en förlitandepart kan genomföra 
vid användning för ökad säkerhet

Vad 6000 förlitandeparter kan göra idag 
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Säkerhetsåtgärder vid användning 
Säker start

Förhindra obehörig identifiering med BankID 

Autostart
Samma enhet 
Om tjänsten och BankID finns i 
samma enhet så ska autostart
användas. Tjänsten startar 
automatiskt BankID appen. 

Rörlig QR-kod
Olika enheter 
Använd om tjänsten finns i en webb-
läsare på en dator, och BankID i 
telefonen. Säkerställer att tjänsten och 
BankID-appen finns på samma plats. 

Säker start  https://www.bankid.com/foretag/stark-koppling

* Statisk QR-kod är ett äldre skydd och kommer inte längre att stödjas. 
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Säkerhetsåtgärder vid användning
Säker start

Förändringen ska genomföras senast 1 maj 2024

+
• Skyddar mot bedrägerier
• Enklare och snabbare inloggning 
• En mer enhetlig upplevelse för användarna
• Ökat förtroende för inloggning mot tjänsten
• Mindre exponering av personnummer

Säker start  https://www.bankid.com/foretag/stark-koppling
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https://www.bankid.com/foretag/stark-koppling
https://www.bankid.com/foretag/stark-koppling
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Säkerhetsåtgärder vid användning
Förstärkning vid underskrift

Förlitandepart kan begära ”Digital förstärkning med ID-kort”

+
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Säkerhetsåtgärder vid användning
Ökad tydlighet för användaren

Formaterad underskriftstext och avsiktstext vid identifiering
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Åtgärder från staten och lagstiftaren
• Genomför ID-kortsutredningens (SOU 2019:14) förslag snarast.

– Att Polisen skall vara enda utfärdare av godkända fysiska ID-handlingar i 
Sverige.

• Införa ny reglering och krav på svenska telefonoperatörer att:
– Förhindra falsk nummerpresentation både vid sms och telefoni
– Ge möjlighet till blockering av telefonnummer som används i pågående brottsliga 

gärningar.

• Modernisera banksekretessen
– Så att bankerna tillåts samarbeta för att mer effektivt förhindra penningtvätt och 

finansiering av terrorism.
– Så att en verksamhetsutövare som inte själv är utfärdare av BankID tillåts ta del 

av relevant information från utfärdaren vid misstanke om obehörig användning. 
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petter.dahl@bankid.com
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