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Underrättelse - misstanke om bristande 
skyddsåtgärder vid autentisering i 
kundtjänst  

Saken 
Underrättelse enligt 7 kap. 4 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 
(LEK); fråga om att vidta åtgärder för att skydda uppgifter som behandlas, i 
enlighet med 6 kap. 3 § LEK samt 4 § Post- och telestyrelsens (PTS) 
föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2014:1) om skyddsåtgärder för 
behandlade uppgifter.  

 ____________________  

Post- och telestyrelsens underrättelse 
Telia Company AB (Telia) underrättas om PTS misstanke om bristande 
efterlevnad av 6 kap. 3 § LEK och 4 § i PTS föreskrifter (PTSFS 2014:1) om 
skyddsåtgärder för behandlade uppgifter, genom att företaget inte vidtagit 
tillräckliga skyddsåtgärder i samband med fastställande av personers identitet 
vid telefonsamtal med företagets kundtjänst. 

PTS bedömer att ytterligare tekniska skyddsåtgärder behövs för att säkerställa 
att identifiering av personer som ringer till kundtjänsten har utförts på ett 
korrekt sätt av kundtjänstpersonal, innan utlämnande av information om 
abonnemang sker eller innan en förändring av abonnemang genomförs. Sådana 
skyddsåtgärder ska kunna säkerställa att kundtjänstpersonal inte kan lämna ut 
information eller ändra i abonnemang utan att först ha identifierat den person 
som ringt som behörig vad gäller kundens abonnemang. Den närmare 
utformningen av åtgärderna får ske med hänsyn till de specifika 
förutsättningarna i Telias verksamhet vad gäller kundtjänst. 
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Telia bereds tillfälle att yttra sig över denna underrättelse senast den 24 februari 
2020. I yttrandet bör Telia, om företaget vidtagit eller avser att vidta ytterligare 
skyddsåtgärder med anledning av underrättelsen, ange vilka dessa åtgärder är 
samt när de beräknas vara vidtagna.  

Om Telia inte inkommer med yttrande kan PTS komma att fatta beslut på det 
underlag som står till myndighetens förfogande. 

Bakgrund 
Under 2018 och 2019 har PTS tagit emot rapporter från flera tillhandahållare av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster (tillhandahållare) om 
integritetsincidenter kopplade till kundtjänst. Dessa incidenter tyder på att 
medarbetare i tillhandahållarens kundtjänst brustit i sin autentisering av 
personer som ringer kundtjänst, vilket inneburit att obehörig person har kunnat 
ändra eller komma åt uppgifter om en kunds abonnemang. Detta är en av de 
vanligaste integritetsincidenter som rapporteras till PTS. I och med att flera 
tillhandahållare rapporterat in liknande händelser har PTS funnit anledning att 
misstänka brister i tillhandahållares metod för att skydda behandlade uppgifter 
vid autentisering i kundtjänst.  

PTS beslutade därför i maj 2019 att inom ramen för tillsyn granska ett antal 
tillhandahållare, däribland Telia, vad gäller deras metod att autentisera personer 
som ringer till kundtjänsten för att få information om eller göra ändringar i en 
kunds abonnemang. Tillsynen avgränsades till kundtjänst som tillhandahålls via 
telefon. 

PTS har begärt in dokumentation från Telia om rutinerna för autentisering av 
personer som ringer Telias kundtjänst samt även en övergripande beskrivning 
av hur Telia tillämpar dessa rutiner. PTS har vid möte med Telia gått igenom 
rutiner och processer och har ställt frågor till medarbetare i kundtjänst. 

Telia har uppgett i huvudsak följande:   

Telia har rutiner för identifiering, som ska följas av personal i bolagets 
kundtjänst. Kundtjänst använder bl.a. följande säkerhetsåtgärder för 
identifiering av personer som ringer:  

Kontrollfrågor. Vid enklare ärenden kan kundtjänstmedarbetaren 
använda kontrollfrågor angående detaljer kring kundens abonnemang 
som endast kunden kan känna till.  
Mobilt BankID ska alltid användas vid ett antal ärenden där viktig 
information om kunden lämnas ut eller där ändringar i abonnemanget 
görs.  
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Brevutskick till folkbokföringsadress sker som bekräftelse vid ändring i 
abonnemang och vid de fall kunden inte har BankID så skickas skriftligt 
underlag.  
Motringning används ofta i familjeabonnemang när felanmälan görs, 
felanmälan tas emot och sedan kontaktas abonnemangsinnehavaren för 
hantering av ärendet.  
Hänvisa till butik är ett alternativ om kunden inte har BankID. 

Om kundtjänstmedarbetaren tycker att något är misstänkt i samtalet, t.ex. om 
kunden ringer från ett annat nummer än sitt eget eller om kunden låter osäker 
på något annat sätt, så kan kundtjänstmedarbetaren använda BankID.  

Telia har också uppgett att nyanställda kundtjänstmedarbetare får utbildning om 
bolagets rutiner för autentisering i kundtjänst. 

Tillsynen har visat att trots att det enligt Telia finns rutiner för autentisering i 
kundtjänst har obehörig person kunnat göra ändringar i en kunds abonnemang. 
Orsaken har varit att kundtjänstmedarbetare har frångått autentiserings-
rutinerna.  

Skäl 
Tillämpliga bestämmelser 

Av 7 kap. 4 § LEK framgår att om PTS finner skäl att misstänka att den som 
bedriver verksamhet enligt denna lag inte efterlever lagen eller de beslut om 
skyldigheter eller villkor eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av 
lagen, ska myndigheten underrätta den som bedriver verksamheten om detta 
förhållande och ge denne möjlighet att yttra sig inom skälig tid. 

Enligt 6 kap. 3 § LEK ska den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig 
elektronisk kommunikationstjänst vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som överförs, lagras eller på annat 
sätt behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten skyddas. 
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. 

Enligt 4 § Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2014:1) 
om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter ska tillhandahållaren vidta de 
skyddsåtgärder som anges i föreskrifterna samt andra nödvändiga 
skyddsåtgärder, på den nivå som är lämplig för att hantera de identifierade 
riskerna.  
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PTS bedömning 

De som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster har ett ansvar att skydda uppgifter som de behandlar i samband med 
tillhandahållandet. När sådana uppgifter inte skyddas kan det medföra en 
integritetsincident som kan få allvarliga konsekvenser, även om den endast 
berör en enskild användare. Integritetsincidenter kan t.ex. leda till ekonomisk 
skada, om uppgifterna används för bedrägerier. Att en obehörig, till exempel en 
familjemedlem eller före detta partner får tillgång till information kan också leda 
till allvarlig personlig kränkning eller till och med fara för liv och hälsa. 
Integritetsincidenter utgör dessutom potentiellt ett allvarligt hot mot tilliten till 
elektroniska kommunikationstjänster.  

Det har framkommit i PTS tillsyn av Telia och andra tillhandahållare av 
elektroniska kommunikationstjänster att rutiner för att använda skyddsåtgärder 
vid autentisering av personer som ringer till kundtjänst inte följs. Resultaten 
tyder på en brist i Telias och andra företags åtgärder för att skydda uppgifter vid 
personalens hantering av telefonsamtal till kundtjänsten om ändringar i en 
kunds abonnemang och utlämnande av information om en kunds abonnemang.  

Telia har dokumenterade rutiner för hur en person som ringer till kundtjänsten 
ska identifieras. Telia har också uppgett att nyanställda kundtjänstmedarbetare 
får utbildning om dessa rutiner. Trots detta har abonnemang ändrats av 
obehörig person. Orsaken till detta uppges av Telia vara att rutinerna inte följts. 
När en person som ringt till kundtjänst inte har identifierats enligt rutin, har en 
kundtjänstmedarbetare således ändå utfört en ändring i en kunds abonnemang. 
Utlämnande av information om och ändringar i en kunds uppgifter har därför 
skett i kontakt med en obehörig person.  

Mot bakgrund av ovanstående verkar befintliga skyddsåtgärder vara otillräckliga 
för att uppnå det skydd för uppgifter som lagstiftningen kräver. PTS finner 
därför skäl att misstänka att Telia inte har vidtagit nödvändiga skyddsåtgärder 
på den nivå som är lämplig för att hantera de identifierade riskerna i enlighet 
med kraven i 6 kap. 3 § LEK och 4 § PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 
2014:1) om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter. Ytterligare tekniska 
skyddsåtgärder, även om de kan utformas med beaktande av de specifika 
förutsättningarna i Telias verksamhet, behövs för att säkerställa att personal i 
kundtjänst inte frångår de rutiner som finns för autentisering av kunder som 
ringer.  

Telia lämnas tillfälle att yttra sig  

Telia ges tillfälle att senast den 24 februari 2020 yttra sig över denna 
underrättelse. I yttrandet bör Telia, om företaget vidtagit eller avser att vidta 
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åtgärder med anledning av underrättelsen, ange vilka dessa åtgärder är samt när 
de beräknas vara vidtagna.  

När tiden för att inkomma med yttrande har löpt ut kan PTS med stöd av 
7 kap. 5 § LEK komma att meddela de förelägganden som behövs för att Telia 
ska vidta nödvändiga åtgärder för rättelse. Eventuella förelägganden kan 
komma att förenas med vite. Om Telia inte alls hörs av kan PTS ändå komma 
att fatta beslut på det underlag som står till myndighetens förfogande. 

Ett beslut om underrättelse enligt 7 kap. 4 § LEK får enligt 8 kap. 21 § samma 
lag inte överklagas. 

Underrättelsen har beslutats av tillförordnade enhetschefen Anna Montelius. 
Föredragande har varit juristen Åsa Gihl. I ärendets slutliga handläggning har 
även deltagit handläggare Frida Ekengren, juristerna Leo Jager, Linus Kilander, 
Karin Lodin och chefsjuristen Karolina Asp. 

 

 


