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26. Färre utfärdare av identitetshandlingar
Regelverk: Olika regelverk
Mottagare: Justitiedepartementet

Påverkan på företag idag
Bakom många bedrägerier ligger olika former av identitetsbedrägerier. Att utfärda id-handlingar
till landets befolkning bör vara en kärnuppgift för staten. Det finns idag femton olika versioner
av giltiga id-kort i Sverige från fyra utfärdare (Polismyndigheten, Transportstyrelsen, Skatteverket
och SIS (bankerna)) som varierar i tillförlitlighet. Mängden utfärdare och mängden id-handlingar
skapar svårigheter för personal i butiker och banker att genomföra en id-kontroll av hög kvalitet
eftersom beslutsstödet från utfärdarna är begränsat.
Som läget är idag kan inte bankerna förlita sig på den identifiering staten gör, på samma sätt som
staten kan förlita sig på den identifiering bankerna gör genom BankID, för identifiering och underskrift, då kontrollmöjligheterna mot utfärdarna är begränsade. Medan bankerna garanterar ett
utfärdat BankID garanterar inte staten den bakomliggande id-handlingen, det är bland annat den
nivåskillnaden i säkerhet som behöver jämnas till.

Åtgärdsförslag
Staten bör genomföra ID-kortsutredningens förslag (Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation,
SOU 2019:14) som 2019 lämnade förslag på hur antalet utfärdare (Polismyndigheten, Transportstyrelsen och Skatteverket) ska minskas, utöver detta utfärdar bankerna SIS-märkta id-kort. Utredningen lämnades till regeringen i mars 2019 och föreslog att ”Polismyndigheten ska ha det huvudsakliga ansvaret för utfärdandet” av id-handlingar i Sverige.
Bankerna har redan anpassat riktningen i linje med regeringens önskemål genom att både ansluta
BankID till kvalitetsmärket svensk e-legitimation och genom att anpassa riktningen i linje med förslagen i SOU 2019:14 som var att minska antalet utfärdare, genom att avveckla sitt eget utfärdande
av SIS-märkta id-kort.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Att samla ansvaret för utfärdande av id-handlingar hos Polismyndigheten är en förändring som är
bra för hela samhället och inte minst för myndigheterna själva. Syftet med en sådan förändring är
att få till en bättre grundidentifiering, en bättre kontroll av den utfärdade id-handlingen och bättre
förutsättningar för att utfärda e-legitimationer. E-legitimation kräver att personens identitet är
fastställd eftersom utfärdaren av e-legitimation därefter garanterar den identiteten till en mängd
förlitande parter. Utöver höjd säkerhet påverkas också tillgänglighet och digital delaktighet positivt
eftersom det kan möjliggöra distansutgivning av e-legitimation (till exempel BankID) vilket är värdefullt inte minst i pandemitider. Dessutom bidrar en sådan förändring till att motverka bedrägerier
mot de svenska välfärdsystemen.
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