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Riksbanken tillstyrker utredningens förslag. 

Den snabba digitaliseringen av samhället har medfört ett starkt omvandlingstryck på 
betalningsmarknaden. Senare tids tekniska innovationer och förändrade 
konsumtionsmönster har medfört nya former av betalningsinstrument. Riksbanken 
tillhandahåller en grundläggande infrastruktur för betalningsmarknaden dels i form av 
kontantutgivning, dels genom Riksbankens avvecklingssystem vilket i egenskap av 
centralbankssystem är en förutsättning för betalningsavvecklingar mellan banker av de 
betalningar som görs av företag och privatpersoner. De betalningstjänster som erbjuds 
allmänheten är för sin funktion alltid beroende av att betalaren kan identifiera sig på ett 
säkert och effektivt sätt. Riksbanken stöder därför förslaget att antalet giltiga ID-handlingar 
minskas till förmån för ett nationellt statligt id-kort med e-legitimation vilket förväntas 
reducera antalet betalningsbedrägerier. Detta kommer i sin tur att leda till att förtroendet 
för det finansiella systemet stärks. 

Enligt vad utredningen angett har många personer i Sverige redan en e-legitimation. 
Riksbanken delar utredningens betänkligheter mot att endast en privat aktör ges en så 
dominerande ställning på den svenska marknaden för e-legitimationer. Att endast privata 
aktörer utfärdar e-legitimation medför att staten inte kontrollerar villkoren för e-
legitimationerna. Staten har därmed också begränsade möjligheter till insyn i och påverkan 
av e-legitimationens närmare utformning. Utredningen har visat att det finns behov av 
alternativa lösningar för e-legitimation utifrån flera perspektiv, särskilt när det gäller 
säkerhet, robusthet och tillgänglighet. I dag finns det inte något reellt alternativ att använda 
sig av om de privat utfärdade e-legitimationerna av någon anledning inte skulle fungera.  

Riksbanken håller därför med utredningen om att det även ur kontinuitets- och  
beredskapsperspektiv finns behov av en säker lösning som kan användas om de privata e-
legitimationerna upphör att fungera.  
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På direktionens vägnar: 

 

 

Stefan Ingves 

 Emelie Nilsson 

 

I beslutet har deltagit: Stefan Ingves (ordförande), Kerstin af Jochnick, Per Jansson, Martin 
Flodén, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley. 

Föredragande har varit chefsjuristen Eric Frieberg. 

 


