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Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

 

Avskrivning av tillsyn över skyddsåtgärder 
för behandlade uppgifter 

Saken 

Tillsyn avseende vidtagande av tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa skyddet av uppgifter som behandlas i samband med 
tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster; nu fråga om 
avskrivning.  

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.  

Bakgrund 

Den 7 och 13 oktober 2016 inkom Telia Company AB (Telia) med två incident-
rapporter till PTS. Av rapporterna framgick att två olika anställda i Telias 
kundtjänst på uppmaning av en inringande person hade flyttat över 
mobilabonnemang till nya SIM-kort. Mobilabonnemangen som flyttades över 
tillhörde dock i inget av fallen den person som hade kontaktat kundtjänsten. 
Incidenterna uppdagades när innehavarna av mobilabonnemangen kontaktade 
Telia och ifrågasatte varför deras abonnemang inte längre fungerade.  

PTS har utifrån dessa två händelser inlett tillsyn. Tillsynen har främst varit 
inriktad mot vilka befogenheter och behörigheter personal i kundtjänst har 
samt vilka tekniska säkerhetsåtgärder som Telia har vidtagit med anledning av 
incidenterna.  

På begäran av PTS har Telia inkommit med skriftliga svar på de frågor som 
PTS har ställt. Telia har även vid ett möte med myndigheten presenterat sitt 
arbete med anledning av incidenterna och de åtgärder som vidtagits.  
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Av Telias redogörelse framgår bland annat följande. Telia har en stor 
organisation med kundtjänstmedarbetarteam över hela landet. Bolaget 
genomför utbildning av ny personal. Den nya personalen, som ofta är unga 
personer med gymnasieutbildning, går först ett program under sex veckor. 
Därefter får de sitta med andra kundtjänstmedarbetare och lära sig de system 
som används, hur de ska hantera personuppgifter och vilka lagar som styr deras 
arbete. När nya kundtjänstmedarbetare börjar arbeta självständigt finns det 
alltid kompetenscoacher nära i lokalen för att stödja dem. Det är även möjligt 
för kundtjänstmedarbetare att ringa en särskild grupp för att ställa frågor och få 
råd. All personal följs upp regelbundet och om kunder ringer in och delger sin 
uppfattning om en kundtjänstmedarbetare så lämnas de synpunkterna vidare till 
medarbetaren och dennes chef.  

Den första incidenten berodde på att en kundtjänstmedarbetare ansträngde sig 
lite extra för att hjälpa den som ringde och genom detta frångick en rutin. Den 
andra incidenten berodde på att en kundtjänstmedarbetare medvetet frångick 
en rutin och därutöver tog bort varningstexten som visades i datorn innan 
abonnemanget flyttades över till ett nytt SIM-kort. Den senare medarbetaren 
arbetar inte längre kvar hos Telia.  

De incidenter som nu är i fråga har fått Telia att inse att bolaget kan behöva 
införa behörighetsbegränsningar för personal i kundtjänst. Under en tid efter 
incidenterna begränsades möjligheten för kundtjänstmedarbetare att överföra 
abonnemang till ett annat SIM-kort. Telia har därefter, efter att PTS påpekat att 
en mer permanent lösning krävdes, infört krav på att personer som ringer in till 
kundtjänst ska legitimera sig via bank-ID för att få överföra abonnemang till ett 
annat SIM-kort.   

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 
Enligt 6 kap. 3 § i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska 
den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst 
vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 
uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsten skyddas. 
Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att upprätthålla detta skydd i nätet. Åtgärderna ska vara 
ägnade att säkerställa en säkerhetsnivå, som med beaktande av tillgänglig teknik 
och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för 
integritetsincidenter. 

Av PTS föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade 
uppgifter (PTSFS 2014:1) som trädde ikraft den 1 september 2014 framgår 
bland annat följande: 
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Enligt 3 § föreskrifterna ska tjänstetillhandahållarens säkerhetsarbete avseende 
behandlade uppgifter bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt.  

Enligt 4 § föreskrifterna ska tjänstetillhandahållaren identifiera 
informationsbehandlingstillgångar där behandlade uppgifter förekommer och 
föra en förteckning över dessa. Tjänstetillhandahållaren ska i sitt 
säkerhetsarbete årligen och vid behov följa upp att förteckningen är aktuell.  

Tjänstetillhandahållaren ska analysera riskerna för att integritetsincidenter 
inträffar för de identifierade informationsbehandlingstillgångarna. 
Riskanalyserna ska dokumenteras och följas upp årligen och vid behov. 

Tjänstetillhandahållaren ska vidta de skyddsåtgärder som föreskrivs i 6-9 §§ 
samt andra nödvändiga skyddsåtgärder, på den nivå som är lämplig för att 
hantera de identifierade riskerna. Vidtagna skyddsåtgärder samt 
tjänstetillhandahållarens bedömningar av lämplig nivå ska dokumenteras och 
följas upp årligen och vid behov.  

Enligt 5 § föreskrifterna ska tjänstetillhandahållaren säkerställa att åtkomst till 
behandlade uppgifter endast ges till den som 

1. behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter, 
2. har relevant utbildning med hänsyn till de uppgifter denne hanterar, 
3. har upplysts om tystnadsplikten i 6 kap. 20-21 §§ LEK. 

Enligt 6 § föreskrifterna ska tjänstetillhandahållaren tilldela behörighet i enlighet 
med vad som föreskrivs i 5 §. Tjänstetillhandahållaren ska ha dokumenterade 
rutiner för tilldelning, ändring och uppföljning av behörigheter. Uppföljning av 
tilldelade behörigheter ska ske årligen. 

Tjänstetillhandahållaren ska ha system för identitets- och åtkomsthantering som 
säkerställer att åtkomst endast medges i enlighet med tilldelade behörigheter.  

Enligt 10 § p. 3 föreskrifterna ska tjänstetillhandahållaren ha dokumenterade 
rutiner för identifiering, intern rapportering, hantering och uppföljning av 
integritetsincidenter för att säkerställa att skyddsåtgärder vidtas för att undvika 
liknande incidenter.  

PTS är enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
tillsynsmyndighet enligt LEK. PTS ska enligt 7 kap. 1 § LEK utöva tillsyn över 
efterlevnaden av lagen och de beslut om skyldigheter eller villkor samt de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 



 4(4) 

 

 

  

Post- och telestyrelsen 4 

 

PTS bedömning 

Genom LEK finns ett skydd för behandling av uppgifter vid tillhandahållandet 
av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Detta ställer krav 
på de aktörer som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster att vidta åtgärder för att upprätthålla ett sådant skydd.  
 
PTS ser att den aktuella typen av incident kan medföra allvarliga konsekvenser 
för enskilda. Flyttas ett abonnemang till fel SIM-kort kan obehöriga få tillgång 
till en rad känsliga uppgifter, exempelvis genom att begära återställning av 
lösenord eller liknande via sms. Det är därför av stor vikt att en operatör ser 
över sitt säkerhetsarbete och vidtar åtgärder när sådana incidenter uppstår.  
 
I den aktuella tillsynen har framkommit att Telia vidtagit åtgärder med 
anledning av de två incidenter som uppstod i samband med felaktig 
överflyttning av abonnemang efter kontakt med kundtjänst. Inledningsvis 
begränsades kundtjänstmedarbetarnas behörighet att kunna överflytta 
abonnemang. Därefter införde Telia krav på identifiering med bank-ID vid 
överflyttning av abonnemang till ett annat SIM-kort i kundtjänst. 
 
PTS ser positivt på de åtgärder som Telia vidtagit med anledning av 
incidenterna. Att införa krav på bank-ID för identifiering av kunder i 
kundtjänst ser PTS som en sådan lämplig teknisk och organisatorisk åtgärd som 
krävs för att skydda uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande 
av en mobiltelefonitjänst och för att minska risken för att incidenter av aktuellt 
slag uppstår.  
 
PTS har genom inkomna incidentrapporter från flera tillhandahållare noterat att 
integritetsincidenter vid flera tillfällen har inträffat i samband med att kund 
kontaktar kundtjänst och vill genomföra förändringar av sitt eller någon annans 
abonnemang. Mot bakgrund av inträffade incidenter bedömer PTS att det finns 
skäl att närmare granska eventuella brister i tillhandahållarnas åtgärder för att 
säkerställa identitet på och behörighet för personer som kontaktar kundtjänst. 
PTS har därför för avsikt att i kommande tillsyn granska tillhandahållares 
rutiner och andra skyddsåtgärder i samband med kundtjänstkontakter.  
 
Skäl att fortsätta tillsynen av Telias åtgärder för att identifiera abonnenter som 
kontaktar kundtjänst för att aktivera ett nytt SIM-kort saknas, varför PTS 
avskriver ärendet från vidare handläggning. 
____________________  
 

Beslutet har fattats av enhetschefen Staffan Lindmark. I ärendets slutliga 
handläggning har även Anna Montelius och Marie Wahlin Tideklev 
(föredragande) deltagit.  


