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Tillsyn över säkerhetsarbete hos 
underleverantör 

Saken 

Tillsyn över säkerhetsarbete vid förläggning av verksamhet hos underleverantör 
samt hantering av återkommande incidenter av liknande karaktär. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

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

Bakgrund 

Tillhandahållare av allmänna elektroniska kommunikationstjänster är skyldiga 
att vidta åtgärder för att skydda uppgifter som behandlas i samband med 
tillhandahållandet av tjänsten. Tjänstetillhandahållarens säkerhetsarbete 
avseende behandlade uppgifter ska bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och 
systematiskt, och bl.a. innefatta analysering av riskerna för att 
integritetsincidenter inträffar för uppgifterna, samt inrapportering av inträffade 
integritetsincidenter till PTS.  

Hi3G Access AB (Tre) har under en period av ca två år rapporterat in ett 
tjugotal integritetsincidenter till PTS gällande felleveranser av brev och paket 
hos en och samma underleverantör; Brightstar. I synnerhet har detta inneburit 
att avtalsinnehåll har skickats till fel mottagare. Med anledning av de 
återkommande incidenterna av liknande slag inledde PTS den 5 maj 2017 tillsyn 
i syfte att granska Tres säkerhetsarbete vid förläggning av verksamhet hos 
underleverantörer.  
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Inom ramen för tillsynen har PTS skriftligen och vid möten ställt frågor till Tre 
om bl.a. deras säkerhetsarbete generellt och i relation till underleverantörer, 
vilka rutiner man har för hantering och uppföljning av integritetsincidenter, 
samt Tres rutiner för genomförande av riskanalyser och vidtagande av lämpliga 
skyddsåtgärder. Tre har härvid redogjort för sina rutiner för säkerhetsarbetet, 
såväl generellt som för arbete kopplat till underleverantörer. Tre har även 
presenterat en sammanställning av operatörens rutiner rörande 
integritetsincidenter, infattandes en checklista för hantering av återkommande 
incidenter. 

Under tillsynens gång noterade PTS att rapporter om integritetsincidenter 
relaterade till att avtalsinnehåll levererats till fel mottagare av Brightstar alltjämt 
fortsatte att inkomma till myndigheten. PTS efterfrågade därför ytterligare 
information om vilken skyddsåtgärd som Tre avsåg att vidta för att komma till 
rätta med problemet. Tre uppgav då att man, vad gäller just risken att 
avtalsinnehåll skickas till fel mottagare efter mänskliga fel hos Brightstar, avsåg 
att implementera en lösning som innebär att avtal inte längre skickas manuellt i 
leveranserna från Brightstar, utan att kunderna istället behöver använda sig av 
inloggning med Bank-ID för att få åtkomst till informationen. Lösningen skulle 
implementeras i oktober 2018. 

PTS efterfrågade i samband med detta den riskanalys och bedömning som legat 
till grund för valet av den lämpliga skyddsåtgärden, dvs. att införa Bank-ID. Tre 
uppgav som svar på detta att någon riskanalys inte hade genomförts för att 
komma fram till vilken skyddsåtgärd som var lämplig att vidta för att hantera 
risken. Mot bakgrund av detta svar begärde PTS att Tre skulle presentera sin 
process för genomförande av riskanalyser, vilket Tre gjorde på ett möte med 
myndigheten. Efter mötet framförde PTS att Tre i samband med slutförd 
implementation av lösningen med Bank-ID behövde inkomma med en 
riskanalys för handhavandefel relaterade till Brightstar, som visade på hur 
riskvärdena reducerats genom införandet av Bank-ID. 

Den 2 november 2018 bekräftade Tre att lösningen med Bank-ID var 
implementerad, och två veckor senare bekräftade operatören att inga ytterligare 
integritetsincidenter av det slag som tidigare inträffat hade skett. Den 4 
december 2018 inkom Tre med slutlig version av den efterfrågade riskanalysen.  

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 6 kap. 3 § 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. 
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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) (föreskrifterna) framgår bl.a. följande: 
 
Tjänstetillhandahållarens säkerhetsarbete avseende behandlade uppgifter ska 
enligt 3 § föreskrifterna bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt och 
det ska finnas en tydlig rollfördelning med särskilt utpekade ansvariga. Rutiner, 
processer och rollfördelning ska dokumenteras. 
 
Tjänstetillhandahållaren ska enligt 4 § föreskrifterna analysera riskerna för att 
integritetsincidenter inträffar för de identifierade informationsbehandlings-
tillgångarna. Tjänstetillhandahållaren ska dessutom vidta 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. 
 
Tjänstetillhandahållaren ska enligt 10 § föreskrifterna ha dokumenterade rutiner 
för identifiering, intern rapportering, hantering och uppföljning av 
integritetsincidenter. Rutinerna ska säkerställa 
1. att samtliga uppgifter i 11 § förs in i den förteckning som 
tjänstetillhandahållaren ska föra enligt 6 kap. 4 b § lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation, 
2. att inträffade integritetsincidenter och dess orsaker beaktas vid genomgång av 
riskanalyser i enlighet med 4 §, och 
3. att skyddsåtgärder vidtas för att undvika liknande integritetsincidenter. 
 
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. 
 

PTS bedömning 

Systematiskt säkerhetsarbete 

Enligt PTS bedömning kan upprepade problem och incidenter av liknande 
karaktär utgöra ett tecken på att det föreligger brister i det långsiktiga, 
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kontinuerliga och systematiska säkerhetsarbete som tjänstetillhandahållare är 
skyldiga att bedriva enligt LEK och PTS föreskrifter. Det har för Tres del varit 
anmärkningsvärt många integritetsincidenter som uppstått inom ramen för 
verksamhet som lagts ut på underleverantören Brightstar, i synnerhet rörande 
att avtal har skickats till fel mottagare.  

Under tillsynen har PTS bl.a. granskat hur Tres säkerhetsarbete är utformat och 
tillämpas, både vad gäller Tres interna rutiner och rutiner vid förläggning av 
verksamhet hos underleverantörer. PTS kan här konstatera att Tre bl.a. har 
dokumenterade rutiner som säkerställer att det finns utpekade ansvariga för 
säkerhetsarbetet i verksamheten, att personal utbildas för att bl.a. lättare kunna 
upptäcka och rapportera incidenter, samt att man löpande granskar och följer 
upp integritetsincidenter som inträffar.  

Oaktat att Tre enligt PTS bedömning visat att man har vissa rutiner och 
processer för säkerhetsarbete på plats, samt att man genomför löpande 
uppföljningar av incidenter och underleverantörers arbete kan PTS konstatera 
att liknande incidenter fortsatt att ske. Orsaken till detta är enligt PTS 
bedömning att Tres långsiktiga, kontinuerliga och systematiska säkerhetsarbete 
snarare har haft brister vad gäller genomförande av riskanalyser och vidtagande 
av lämpliga skyddsåtgärder.  

Genomförande av riskanalyser 

När det gäller problemet med att avtalsinnehåll skickades till fel mottagare har 
Tre infört en lösning där kunderna behöver använda sig av inloggning med 
Bank-ID för att få åtkomst till sitt avtal.  

Enligt 4 § PTS föreskrifter ska bedömning av lämplig skyddsåtgärd vara 
resultatet av en genomförd riskanalys, men då PTS efterfrågade analysen och 
bedömningen som legat till grund för implementeringen av Bank-ID, uppgav 
Tre att någon sådan analys och bedömning inte tagits fram. Enligt PTS 
uppfattning är det nödvändigt för att kunna bedriva ett långsiktigt, kontinuerligt 
och systematiskt säkerhetsarbete att tjänstetillhandahållaren arbetar proaktivt 
och för varje informationsbehandlingstillgång löpande analyserar riskerna för 
integritetsincidenter, för att sedan kunna bedöma och prioritera vilka 
skyddsåtgärder som ska vidtas. Tre är även skyldiga att beakta inträffade 
integritetsincidenter vid genomförande av riskanalyser, samt att vidta åtgärder 
för att undvika att liknande incidenter inträffar igen, enligt 10 § föreskrifterna.  

En riskanalys går förenklat ut på att man för en specifik tillgång bedömer hur 
stor risken är för varje identifierat hot. Riskvärdet får man genom att göra en 
sammanvägd bedömning av sannolikheten för att ett hot ska inträffa och de 
konsekvenser för kundernas integritet som hotet medför om det realiseras.  
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När det gäller uppgifterna som behandlats av Brightstar och t.ex. hotet 
”mänskligt handhavandefel” torde upprepade incidenter av liknande karaktär ha 
medfört att Tre, vid en förnyad riskanalys, skulle ha bedömt att sannolikheten 
ökat för att en incident skulle inträffa igen. Detta i sin tur skulle ökat det 
sammantagna riskvärdet för det aktuella hotet för 
informationsbehandlingstillgången, vilket tillhandahållaren behövt ta hänsyn till 
vid bedömning av den lämpliga skyddsåtgärden. 

De flesta krav i PTS föreskrifter är beroende av att tjänstetillhandahållaren först 
genomfört riskanalyser. Brister i riskanalysarbetet leder därmed också till brister 
i efterlevnaden av andra krav. PTS ser mot bakgrund av detta det som allvarligt 
att Tre vid tidpunkten för efterfrågandet av riskanalysen och bedömningen av 
lämplig skyddsåtgärd inte kunde presentera sådana, eftersom det tyder på att 
företaget inte anammat den metodik med vilken föreskrifterna ska tillämpas.  

PTS har granskat den process för riskanalysarbete som bolaget har för avsikt att 
tillämpa framgent. Utifrån den genomgång som Tre gjort kan PTS konstatera 
att Tres framtida process för genomförande av riskanalyser i stort är 
ändamålsenlig och följer etablerad standard. Vissa förbättringsområden 
noterades dock, såsom att säkerställa att riskanalys verkligen genomförs för 
samtliga informationsbehandlingstillgångar, att tydliggöra att riskanalyserna inte 
ska genomföras utifrån ett kommersiellt perspektiv samt att Tre på ett bättre 
sätt behöver dokumentera de bedömningar som görs av vilka lämpliga åtgärder 
som ska vidtas som ett resultat av analyserna.  

PTS har planerat att i en kommande tillsyn mer ingående granska 
tillhandahållares arbete med riskanalyser, så myndigheten kan inom kort 
återkomma till frågan om hur Tre efterlever reglerna i detta avseende. Mot 
bakgrund av att Tre tagit fram en förnyad, förbättrad modell för genomförande 
av riskanalyser samt att PTS inom kort kan komma att granska ytterligare hur 
den tillämpas lämnar PTS denna del av tillsynen utan vidare åtgärd. 

Val av skyddsåtgärder  

När det gäller den valda skyddsåtgärden kan PTS konstatera att Tre efter 
införandet av Bank-ID inte har haft några liknande incidenter som inneburit att 
avtalsinnehåll har skickats till fel mottagare. Tre har även tagit fram en specifik 
riskanalys som visar hur införandet av lösningen har reducerat risken för det 
aktuella hotet. PTS bedömer mot bakgrund av detta att den vidtagna 
skyddsåtgärden är lämplig i förhållande till risken för just denna typ av 
integritetsincidenter. PTS bedömer dock, givet att det rört sig om så pass många 
återkommande incidenter av liknande karaktär under en längre tidsperiod, att 
Tre borde ha eskalerat problemet internt och fattat beslut om lämplig 
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skyddsåtgärd på ett tidigare stadium. Det är enligt PTS bedömning sannolikt att 
en sådan eskalering hade kunnat ske tidigare om Tre hade genomfört 
godtagbara riskanalyser och återkommande förnyat dessa analyser i enlighet 
med 4 och 10 §§ i föreskrifterna.  

PTS kan vidare konstatera att inte alla risker för integritetsincidenter hos 
Brightstar hanteras inom ramen för den valda skyddsåtgärden. Det har t.ex. 
förekommit incidenter där underleverantören fellevererat SIM-kort. Detta utgör 
incidenter som tyder på att det finns andra risker med förläggning av 
verksamhet hos Brightstar än att avtal skickas till fel mottagare. Dessa risker 
behöver Tre också analysera och hantera genom vidtagande av lämpliga 
skyddsåtgärder.  

Avslutning 

Den risk som främst aktualiserats i detta ärende, dvs. att avtalsinnehåll hamnar 
hos fel mottagare, har enligt PTS bedömning hanterats på ett godtagbart sätt. 
PTS uppmanar härvid Tre att fortsätta arbeta löpande och proaktivt med 
genomförande av riskanalyser och vidtagande av lämpliga skyddsåtgärder för 
samtliga hot som uppstår inom ramen för verksamheten. PTS lämnar med 
denna erinran saken utan ytterligare åtgärd.  

Ärendet avskrivs från vidare handläggning.  

 
Beslutet har fattats av enhetschefen Staffan Lindmark. I ärendets slutliga 
handläggning har även projektledaren Emelie Björkegren Näslund och juristen 
Karin Lodin (föredragande) deltagit. 

 

 

 


