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Remissyttrande: Användning av e-

legitimation i tjänsten i den offentliga 

förvaltningen (SOU 2021:62) 

Arbetsförmedlingen tillstyrker förslagen i utredningen.  

Arbetsförmedlingen anser dock att det fortsatta lagstiftningsarbetet 

behöver förtydligas och kompletteras vad gäller vissa områden. 

Kapitel 9.4.10 Hantering av personnummer 

Arbetsförmedlingen instämmer i att man bör undvika personnummer 

och/eller samordningsnummer som identifierare vid användning av e- 

tjänstelegitimationer mot andra myndigheter, bland annat för att skydda 

anställda med skyddade personuppgifter. 

Arbetsförmedlingen anser att det vore önskvärt med en standard för hur 

dessa identifierare ska utformas.  

Kapitel 9.4.11 Behandling av personuppgifter 

Arbetsförmedlingen anser att det hade varit önskvärt med ett 

resonemang kring personuppgiftsansvarets placering i systemet 

alternativt ett utpekande av personuppgiftsansvaret i lag. 

Kapitel 9.7 En framtida lösning för attributshantering 

Arbetsförmedlingen bedömer det som troligt att e-legitimation i tjänsten 

även i fortsättningen ofta kommer att vara baserad på en hårdvaru-

lösning (till exempel smarta kort) med lång giltighetstid. 

Arbetsförmedlingen anser därför att det är viktigt att i nära framtid få på 

plats en lösning för attribut som är mer lättflyktiga, som till exempel 

behörighet, titel eller organisationstillhörighet.  

Arbetsförmedlingen ser gärna ett förtydligande i det fortsatta arbetet 

kring om detta kommer att hanteras inom ramen för den digitala 

identitetsplånboken.  
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På Arbetsförmedlingens vägnar 

 

Maria Mindhammar  
  

 

Lisa Karlsson 

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Maria Mindhammar. 
Ärendet har föredragits av verksamhetssamordnaren Lisa Karlsson och 
verksjuristen Erika Lidén. I den slutliga handläggningen av ärendet har 
även IT-direktören Krister Dackland deltagit.  
 

Beslutet fastställs digitalt i diariet och saknar därför namnunderskrifter. 
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