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Kort om BankID

• Finansiell ID-Teknik BID AB äger, 

driver och utvecklar BankID tjänsten.

• Ägs gemensamt av 7 banker.

• Startades 2002.

• 2003 ägde den första BankID 

transaktionen rum.



Kort fakta om BankID (2022)

8,3 miljoner 

användare
99 % i åldern 18- 67 

år har ett BankID

6 000Anslutna företag, 

myndigheter och 

organisationer

6,3 MILJADER
Identifieringar och underskrifter

BankID är tillgängligt 99,98%
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Digital identifiering i 20 år



Andel av 6.8 miljarder transaktioner under 2022

Underskrift 

e-legitimation

2%

Identifiering 

e-legitimation

35%

Identifiering 

SCA-metod

stark kundautentisering

40%

Underskrift

Betalnings-

instrument

23%

Hur BankID används kan aktualisera vilken reglering som tillämpas

Betalningsinstrument eller e-legitimation
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Brottslingarna har blivit digitala

Bedrägeri och 

annan oredlighet
BankrånVärdetransportrån

Källa: Svenska Bankföreningen och Brå. Anmälda brott per kalenderår

BrB 9 kap. Rån





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) 161 346 116%

Investeringsbedrägerier 850 995 17%

Romansbedrägerier 360 400 11%

Totalt 1 371 1 741 27%



Brottsvinster: Nätfiske (telefoni) bedrägerierna ökar mycket kraftigt

En ökning med 336% på två år. 

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. (hösten 2022)  

161 MSEK

2020 2021 2022

346 MSEK

624 MSEK

20

40

60
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Källa: Polisen nationellt bedrägericentrum & Finansiell ID-Teknik BID AB



* * * * * *
Lurar tills sig koder

Hur går ett typiskt vishingbedrägeri till?

Bedragarna

Penningtvättsmålvakter

Brottsoffer



Falska sms med länkar 
eller telefonnummer

Smishing



Din BankID-registrering 

går ut 2022-06-17.

Förnya här: https://

aktivering-bankid.com

Klassisk – klicka på länk och lämna ifrån dig uppgifter



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

Swedbank >



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



Falska telefonsamtal
Vishing



• 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



Huvudaktörerna

Målvaktsfixare

Penningmålvakter

Målvaktsfixare kan enligt avlyssnade 

samtal få ca 50 000 kr i ersättning om 

de ordnar med en penningmålvakt.

Penningmålvakten lånar ut tillgång till konto, 

kontokort, pass/ID-kort och mobil med Mobilt 

BankID och de medverkar till att starta konton hos 

kryptoförmedlare.

Skickar ut sms:en. Hanterar kontakten 

med målvaktsfixarna, är de som har 

kontakt med den som blir lurad, hanterar 

penningmålvakternas utlånade konton och 

BankID och sköter penningtvätten. 

Penningtvättsnätverken är en förutsättning för bedrägerierna!



Penningtvättsnätverken är en förutsättning för bedrägerierna!
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Nya regler vid distansutgivning nytt BankID

• Nytt BankID regelverk 2023 med hårdare krav vid 

distansutgivning nytt BankID.

– Den ursprungliga identifieringsverktyget (BankID eller bankdosa) som används 

för identifiering inför utgivning av ett nytt BankID på distans skall med hög 

teknisk tillförlitlighet befinna sig på fysiskt samma plats som det nya BankID som 

ges ut. Om inte uppfyllt måste utgivningen förstärkas på ett tillförlitligt sätt, 

exempelvis genom ”Digital kontroll av ID-handling”.

• Kravet skall vara uppfyllt senast

➢ 1 oktober 2023 om det ursprungliga identifieringsverktyget är en bankdosa.

➢ 1 april 2024 för övriga SCA-metoder (BankID)

Använd i första hand ett annat BankID för att ge ut ett nytt BankID med hjälp

Av någon av metoderna för stark kanalkoppling.

• 97,2% av alla personer som skaffar ett nytt BankID har redan sen tidigare

ett BankID

• 85% av de personer som skaffar ett nytt BankID, har använt ett annat giltigt

BankID 5 dagar innan utgivningstillfället. (har troligen ett fungerande BankID

som kan användas)



Åtgärder vid utgivning – att BankID ges ut till rätt person 

Identifiering hos banken med 

en bankdosa och vill skaffa 

BankID

Nytt BankID 

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

Förstärkningsåtgärd vid distansutgivning ”Digital kontroll av ID-handling”

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


Skaffa BankID med ID-handling och ansiktsigenkänning

Nytt BankID +
+ andra kontroller banken

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

December 2022: Distansutgivning re-onboarding BankID

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


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

• Uppskattningsvis saknar ca 3,5 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

• Förslaget behandlas för närvarande på Regeringskansliet



Åtgärder banken och övriga förlitandeparter 
kan göra för att motverka 
obehöriga transaktioner



Säkerhetsåtgärder vid användning

Förstärkning vid underskrift

Banken kan begära ”Digital förstärkning med ID-kort”

+



Andra åtgärder banken kan göra för att 
motverka obehöriga transaktioner och 
efterföljande penningtvätt

• Information och utbildning av kunderna

• Ej kommunicera med kunden på samma sätt som bedragarna. Skicka inga länkar 
eller telefonnummer vid kommunikation till kunden

• Konton med ”kuddar” (Låt kunder sätta frivilliga begränsningar, egenvald tröghet, 
dualitet, medanvändare på kontot)

• Konton med ”taggtråd” (Försvåra penningtvätt)
För kunder som ej uppnått en ekonomisk eller rättslig betydelsefull relation med 
banken, erbjud enbart betalkonto och grundläggande funktioner på en miniminivå

• Mer resurser till bedrägeriutredning, riskklassificera mer och agera tydligare på 
olika riskfaktorer och larm 24/7

• Mitigerande åtgärder kring insiders på banken

• Utbilda all personal kring bedrägerier 



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 och utbyta information för att mer effektivt 

förhindra och upptäcka 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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Framåtblick - på gång från BankID i närtid

• Skärpta krav vid distansutgivning nytt BankID (2023-10-01 resp. 2024-04-01)
– Betydligt fler än idag kommer tvingas visa pass/NIDL-kort i samband med utgivningen.

– Kommer under en period driva fler utgivningar till bankkontor

• Central riskbaserad beslut om förstärkning från BankID (våren 2023)
– Idag kan BankIDs centrala riskhanteringssystem enbart helt spärra eller larma om en riskfylld utgivning.

– Snart kan centralt beslut om att förstärka utgivningen  ”Digital förstärkning med ID-kort” (spärr, förstärk, larm)

• Ny funktion Digitalt ID-kort (2023)



Digitalt ID-kort
En funktion för identifiering i fysisk miljö

(2023)

✓ locka flera användare att skaffa ett pass eller 
nationellt ID-kort

✓ aktuellt BankID blir förstärkt och kan därmed risk-
hanteras på ett annat sätt

✓ möjliggör framtida förstärkningsåtgärd med ansikts-
igenkänning 



Kontroll via en annan BankID-appEgen enhet: användaren visar upp sin telefon

Kontroll via tjänstegränssnitt

Användning ID-kort

ID-kortet nås från 

startvyn

Öppnar ID-kortet med 

identifiering

Visuell kontroll inkl. 

säkerhetsdetaljer



Framåtblick – vad kan komma från BankID därefter?

• Användning av ansiktsigenkänning och biometri på flera andra sätt inom BankID
– Onboarding ny kund i banken (Förslag på Guidelines EBA/CP/2022/13 finns nu)

– Exempelvis förstärkning vid en högrisktransaktion (mycket stark presumtion att transaktionen är behörig)

+



Framåtblick – vad kan komma från BankID därefter?

• Tydligare skillnad om BankID används som en e-legitimation eller som ett 
betalningsinstrument. 



Framåtblick – vad kan komma från BankID därefter?

• Tydligare skillnad - Informera användaren vid ovanlig/riskfylld transaktion



Framåtblick - framtid

• Europeisk Identitetsplånbok?
– Nya eIDAS-förordningen

– Vill åstadkomma gemensamma eID-lösningar inom EU

– Föreslår att en EUID-Wallet (identitetsplånbok) införs

– Privata aktörer som bl.a. banker föreslås bli skyldiga att ”godta” dessa identitetsplånböcker 

– BankID deltar i två EU-piloter kring identitetsplånböcker

• Statlig e-legitimation är på gång 2025?
– BankID välkomnar en statlig e-legitimation

– Ytterligare en metod att kunna utfärda nytt BankID på distans

– Kan ev. användas som reservmetod av bankerna

• Möjlighet att ge ut BankID till personer med samordningnsnummer?
– Ny lag 1:a september 2023. Ny klass av samordningsnummer med styrkt identitet införs.

– Utreds om det skall vara tillåtet att utfärda BankID till dem



Framåtblick – framtid 

• Banken kan framöver blir skyldig att ersätta kunder även vid 
vissa former av behöriga transaktioner (obehörig manipulation)

– Stark konsumenträttslig tradition

– Brottsvinsterna göder systemhotande organiserad brottslighet. Staten kan ej tillåta att 
detta fortsätter.

– Sådana krav finns redan  i andra länder

– Storbritannien: 9 banker återställer kontot såvida banken inte ingrep med varning. 
(eller kunden är bedragaren)

– Holland: återställer kontot men max en gång per kund. (eller om kunden är 
bedragaren)

– USA: återställer kontot vid mobila realtidsbetalningar

– Singapore: Kunden kan köpa en separat försäkring mot behöriga bedrägerier

– Kommande reglering både i EU, UK och USA går fortsatt åt det hållet



Framåtblick – framtid 

• Banken kan framöver blir skyldig att ersätta kunder även vid vissa 
former av behöriga transaktioner (obehörig manipulation)

– Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell vill få frågan om 
bankens ansvar vid ”manipulerad behörig transaktion” prövad

– KO går in som ombud för Gunnel 79år som vilseledes av 
”bankens säkerhetsavdelning” att Swisha 50.000 kr

– Kan leda till en helt ny definition vad som utgör en ”obehörig 
transaktion”

LF förlikade nyss ett fall med ”manipulerad behörig 
transaktion”

”Så länge en e-legitimation kan brukas kan den missbrukas. 
Det finns inga tekniska sätt att få e-legitimationen att tänka åt 
dess innehavare”



Framåtblick – framtid 

• Förskjutning i bedrägerimodus 
Obehöriga transaktioner → behöriga transaktioner 

• Friendly fraud (first person fraud) kommer att öka

• Antalet anmälningar ARN mot bankerna kommer 
att öka

• Bankernas FIPO (finanspolisen) anmälningar 
penningtvätt kommer att öka

• Obehörig utgivning av BankID kommer minska



petter.dahl@bankid.com

Frågor?


