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Datainspektionens beslut 

 

IT-säkerhet 

 

Datainspektionen konstaterar att AAA Soliditet AB (org. nr 556485-5582) inte 

lever upp till kraven på säkerhetsåtgärder enligt 31 § personuppgiftslagen ge-

nom att abonnenterna kommer åt personuppgifter i kreditupplysningsregister 

på webbplatsen www.soliditet.se efter autentisering med enbart användar-

namn och lösenord. 

  

Datainspektionen förelägger AAA Soliditet AB enligt 45 § första stycket per-

sonuppgiftslagen att vidta åtgärder i webbtjänsten som innebär att åtkomst 

till personuppgifter i kreditupplysningsregister föregås av stark autentisering. 

 

Elektroniska kreditupplysningskopior 

 

Datainspektionen konstaterar att AAA Soliditet AB handlar i strid med 11 § 

kreditupplysningslagen genom att tillhandahålla elektroniska kreditupplys-

ningskopior på webbplatsen www.minupplysning.se på ett sätt som inte lever 

upp till kravet på att en kreditupplysningskopia ska sändas till den omfrågade.   

 

Datainspektionen förelägger AAA Soliditet AB enligt 17 § första stycket kre-

ditupplysningslagen att vidta rättelse genom att fortsättningsvis sända kredit-

upplysningskopior till de omfrågade på ett sätt som står i överensstämmelse 

med bestämmelserna i 11 § kreditupplysningslagen. 

 

http://www.soliditet.se/
http://www.minupplysning.se/
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Redogörelse för tillsynsärendet 

Datainspektionen har vid inspektion hos AAA Soliditet AB (Soliditet) den 24 

mars 2011 gjort ett antal iakttagelser som protokollförts. Inspektionen är en 

del av ett projekt som Datainspektionen driver med anledning av de nyligen 

införda förändringarna i kreditupplysningslagen. Protokoll har upprättats och 

översänts till Soliditet för synpunkter.  

 

Vid inspektionen och vidare skriftväxling har bl.a. följande framkommit: 

 

Soliditet ägs av Bisnode AB, som i sin tur ägs av Ratos AB och Bonni-

er AB. I koncernen ingår även kreditupplysningsbolaget Dun & Brad-

street Sverige AB (D&B). Soliditet och D&B delar IT-avdelning, eko-

nomiavdelning inklusive utredningsavdelning samt marknadsavdel-

ning med varandra.  

 

Soliditet tillhandahåller företags- och personupplysningar i olika 

tjänster bl.a. via företagets webbplats www.soliditet.se. Det rör sig i 

dessa fall om vanliga kreditupplysningstjänster och inte om tjänster 

som omfattas av reglerna i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.  

 

IT-säkerhetsåtgärder vid abonnents åtkomst till webbplatsen 

www.soliditet.se 

 

För inloggning till kreditupplysningstjänsterna på webbplatsen 

www.soliditet.se krävs ett användarnamn samt ett lösenord. Dessa är 

kopplade till abonnentens kundkod, som kan gälla flera användare 

hos abonnenten. Varje användare hos en abonnent har ett unikt an-

vändarnamn och lösenord. Det finns krav på lösenordets samman-

sättning. Det ska vara minst sex tecken och innehålla både siffror och 

bokstäver. I samband med att ett abonnemang tecknas skickar Soli-

ditet ett engångslösenord per e-post till användaren. Engångslösen-

ordet måste bytas ut. Därefter måste lösenordet bytas var sjätte må-

nad. Abonnenternas lösenord lagras krypterat i Soliditets databas.  

 

Elektroniska kreditupplysningskopior 

 

Minupplysning.se är en portal för leverans av Soliditets kreditupp-

lysningskopior till fysiska personer. Portalen ägs och drivs av Min 

Upplysning Sverige AB. Det är Soliditet som är ansvarigt för tillhan-

dahållandet av sina kreditupplysningar på www.minupplysning.se. 

Soliditet har personuppgiftsbiträdesavtal med Min Upplysning Sve-

rige AB. Även D&B och Business Check i Sverige AB använder porta-

http://www.soliditet.se/
http://www.soliditet.se/
http://www.soliditet.se/
http://www.minupplysning.se/
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len www.minupplysning.se för distribution av kreditupplysningsko-

pior. 

 

Kreditupplysning om en privatperson 

Då en abonnent på någon av Soliditets webbaserade kreditupplys-

ningstjänster tar en kreditupplysning på en privatperson skapas en 

kreditupplysningskopia. Kopian skickas till Min Upplysning Sverige 

AB i XML-format genom en batchkörning två gånger per vecka 

(måndagar och torsdagar).  

 

Min Upplysning Sverige AB ombesörjer distributionen av kreditupp-

lysningskopian på något av de följande sätten via den webbaserade 

tjänsten ”Min upplysning”. 

  
1. Om personen på förhand har registrerat ett användarkonto hos 

”Min upplysning” och uppgett att han eller hon vill ha avisering av 

kreditupplysningskopior per e-post skickas ett e-postmeddelande till 

personen. Meddelandet innehåller information om att någon har ta-

git en kreditupplysning på honom eller henne, att han eller hon ska 

logga in på ”Min upplysning” och där ange sitt personnummer och en 

engångskod. Engångskoden gäller bara för just den kreditupplys-

ningskopia som har genererat e-postmeddelandet. 

 

Personen loggar in på ”Min upplysning” med sitt personnummer och 

engångskod. Under fliken ”Mina Upplysningar” finner personen da-

tum för kreditupplysningen och uppgifter om vem som har tagit den. 

Då personen klickar på dessa uppgifter för att ta del av upplysningen 

kommer en pop up-ruta upp, där personen får bekräfta att han eller 

hon är rätt person. I och med bekräftelsen av att man är rätt person 

får personen del av kreditupplysningskopian på skärmen. 

 

Om personen i stället loggar in på ”Min upplysning” med sitt per-

sonnummer och lösenord (åtta tecken) kan han eller hon ta del av 

samtliga kreditupplysningar som tagits de senaste tolv månaderna 

från de kreditupplysningsföretag som använder tjänsten. Under fli-

ken ”Mina Upplysningar” är kreditupplysningarna ordnade efter da-

tum. Av sammanställningen framgår vem som beställt kreditupplys-

ningen. För att ta del av själva kreditupplysningskopian går det att 

klicka på respektive datum. För att läsa kreditupplysningskopian 

måste personen skriva in ett nytt lösenord i ett ”mellansteg”. Detta 

lösenord skickas via e-post till den som registrerat sig.  

 

http://www.minupplysning.se/
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Soliditet kontrollerar att e-postmeddelandet har nått fram till mot-

tagaren. Försök att skicka e-postmeddelande görs tio gånger med ett 

intervall om tio minuter. Om e-postmeddelandet inte når mottaga-

ren efter upprepade försök vidtar Soliditet ingen ytterligare åtgärd. 

Något pappersbrev skickas således inte efter sådana misslyckade för-

sök att nå mottagaren med e-postmeddelanden.  

 
2. Om personen inte har registrerat ett användarkonto på ”Min 

upplysning” används den omfrågades namn och folkbokförings-

adress för att söka efter dennes mobiltelefonnummer i ett telefon-

abonnentregister. Abonnentuppgifterna köps in från respektive tele-

fonoperatör. Telefonabonnentregistret uppdateras minst en gång per 

vecka. Om sökningen på en omfrågad ger en unik träff på ett mobil-

telefonnummer skickas ett SMS till det numret. En unik träff innebär 

att det bara får finnas ett registrerat mobiltelefonnummer på perso-

nen i fråga och att adressen i telefonabonnentregistret ska stämma 

överens med folkbokföringsadressen. SMS:et innehåller information 

om att någon har tagit en kreditupplysning på honom eller henne, en 

engångskod, och information om att han eller hon ska logga in på 

”Min upplysning” och där ange sitt personnummer och engångsko-

den. Engångskoden gäller bara för just den kreditupplysning som har 

genererat SMS:et.  

 

Personen loggar in på ”Min upplysning” med sitt personnummer och 

engångskod. Under fliken ”Mina Upplysningar” finner personen da-

tum för kreditupplysningen och uppgifter om vem som har tagit den. 

Då personen klickar på dessa uppgifter för att ta del av upplysningen 

kommer en pop up-ruta upp, där personen får bekräfta att han eller 

hon är rätt person. I och med bekräftelsen av att man är rätt person 

får personen del av kreditupplysningskopian på skärmen. 

 

Soliditet kontrollerar att SMS:et har nått fram till mottagaren. Försök 

att skicka SMS görs upprepade gånger under 48 timmar. Om ett SMS 

inte når mottagaren efter upprepade försök vidtar Soliditet ingen yt-

terligare åtgärd. Något pappersbrev skickas således inte efter sådana 

misslyckade försök att nå mottagaren med SMS. 

 
3. Om personen varken har registrerat ett användarkonto hos ”Min 

upplysning” eller sökningen i abonnentregistret har gett unik träff på 

ett mobiltelefonnummer, skickas ett pappersbrev till den omfrågades 

folkbokföringsadress. Informationen skickas med B-post. Det kan ta 

upp till 14 dagar från det att en kreditupplysning tas till dess att pap-

persbrevet når den omfrågade. 
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Till personer under 70 år innehåller brevet information om att någon 

har tagit en kreditupplysning på honom eller henne, en engångskod, 

att han eller hon ska logga in på ”Min upplysning” och där ange sitt 

personnummer och engångskoden.  

 

Brevet innehåller också ett telefonnummer till kundservice hos Min 

Upplysning Sverige AB. Om den omfrågade vill ha en papperskopia 

av kreditupplysningskopian måste han eller hon kontakta kundser-

vice och begära detta. Papperskopia skickas även om den omfrågade 

kontaktar kundtjänst och uttrycker missnöje med tjänsten eller inte 

förstår hur den ska användas. Någon information om att det går att få 

en papperskopia efter kontakt med kundservice lämnas inte i brevet. 

 

Till personer över 70 år innehåller brevet både engångskod till ”Min 

upplysning” och själva kreditupplysningskopian. 

 

Personen loggar in på ”Min upplysning” med sitt personnummer och 

engångskod. Under fliken ”Mina Upplysningar” finner personen da-

tum för kreditupplysningen och uppgifter om vem som har tagit den. 

Då personen klickar på dessa uppgifter för att ta del av upplysningen 

kommer en pop up-ruta upp, där personen får bekräfta att han eller 

hon är rätt person. I och med bekräftelsen av att man är rätt person 

får personen del av kreditupplysningskopian på skärmen. 

 

Kreditupplysningskopian är en exakt kopia av den information som 

beställare fått ta del av när han eller hon beställde kreditupplysning-

en av Soliditet.  

 

Kreditupplysning om enskilda näringsidkare, handels- och komman-

ditbolag 

För enskilda näringsidkare används det ovan beskrivna förfarande 

under kreditupplysning för privatperson.  

 

Handelsbolag och kommanditbolag får kreditupplysningskopian 

skickad med vanlig post.  

Skäl för beslutet 

 

Den 1 januari 2011 trädde ett flertal lagändringar i kreditupplysningslagen i 

kraft. Ändringarna innebar att bl.a. 9 och 11 §§ kreditupplysningslagen fick 

delvis nya lydelser. Syftet med lagändringarna är att stärka skyddet för enskil-

das personliga integritet när kreditupplysningar tillhandahålls ur en databas 
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på ett sådant sätt som avses i 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihets-

grundlagen.  

 

Soliditet har dels gjort en databasanmälan, dels skaffat ett utgivningsbevis för 

sin webbplats www.soliditet.se. Soliditet uppger dock att bolagets utlämnande 

av kreditupplysningsinformation på webbplatsen www.soliditet.se ska uppfat-

tas som vanliga kreditupplysningstjänster som inte omfattas av bestämmel-

serna i 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen. När det gäller tillämpning av be-

stämmelserna om kreditupplysningskopior och IT-säkerhet saknas det dock 

praktisk betydelse om utlämnande av kreditupplysningsinformation på en 

webbplats sker med stöd av kreditupplysningslagen eller 1 kap. 9 § yttrande-

frihetsgrundlagen.     

 

IT-säkerhetsåtgärder vid abonnents åtkomst till webbplatsen www.soliditet.se 

 

Tillsynen har genomförts med stöd av kreditupplysningslagen. 5 § tredje 

stycket kreditupplysningslagen har följande lydelse: 

 

Vid helt eller delvis automatiserad behandling av uppgifter om juridiska perso-

ner skall den som bedriver kreditupplysningsverksamhet vidta lämpliga teknis-

ka och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra att behandlingen sker 

på ett otillåtet sätt och att uppgifterna utsätts för otillåten insyn. Bestämmel-

ser om säkerheten vid behandling av personuppgifter finns i 30-32 §§ 

personuppgiftslagen. 

 

31 § personuppgiftslagen har följande lydelse: 

 

Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall 

åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av 

a) de tekniska möjligheter som finns, 

b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna, 

c) de särskilda risker som finns med behandlingen av 

personuppgifterna, och 

d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. 

När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde, skall den 

personuppgiftsansvarige förvissa sig om att personuppgiftsbiträdet kan 

genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas och se till att personupp-

giftsbiträdet verkligen vidtar åtgärderna. 

 

Den personuppgiftsansvarige ska således vidta lämpliga tekniska och organi-

satoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgär-

derna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av de 

http://www.soliditet.se/
http://www.soliditet.se/
http://www.soliditet.se/
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tekniska möjligheter som finns, vad det skulle kosta att genomföra åtgärder-

na, de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och 

hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. Känsligheten hos de 

personuppgifter som behandlas beror på flera faktorer. Ett uttryck för käns-

lighet är att uppgifterna omfattas av tystnadsplikt eller av sekretess. Även an-

talet personer som de behandlade uppgifterna avser är en faktor av betydelse.  

 

Datainspektionen anser att den personuppgiftsbehandling som sker inom 

ramen för Soliditets kreditupplysningsverksamhet är av känslig natur. Be-

handlingen avser uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhål-

landen. Behandlingen omfattar uppgifter om hela Sveriges befolkning över 16 

år och tystnadsplikt råder för kreditupplysningsverksamhet enligt 14 § kredit-

upplysningslagen.   

 

De negativa konsekvenserna för integriteten kan bli stora om ett lösenord 

skulle hamna i orätta händer. Risken för dataintrång om man använder sig av 

lösenord för autentisering är betydligt högre än om man använder sig av stark 

autentisering. 

 

För att motverka intrång i de registrerades personliga integritet ska Soliditet 

vidta säkerhetsåtgärder för att förhindra otillbörlig spridning av uppgifterna. 

Datainspektionen anser att känsliga personuppgifter får lämnas ut via öppet 

nät, till exempel Internet, endast till identifierade användare vars identitet är 

säkerställd med stark autentisering. Stark autentisering, också kallat multi-

faktors autentisering, kan realiseras på olika sätt. Det kan ske exempelvis med 

e-legitimation, men även andra tekniska funktioner för asymmetrisk krypte-

ring samt vissa lösningar för engångslösenord och liknande kan användas. 

Det finns standardlösningar för stark autentisering på marknaden som kan 

förvärvas för en i sammanhanget låg kostnad.  

 

För inloggning till Soliditets kreditupplysningstjänst på webbplatsen 

www.soliditet.se krävs användarnamn och lösenord. Datainspektionen kon-

staterar att denna rutin inte innebär att användarens identitet är säkerställd 

med stark autentisering eftersom Soliditet enbart använder en faktor för au-

tentisering. Detta innebär i sin tur att kreditupplysningsinformationen inte är 

tillräckligt skyddad mot obehörig åtkomst.  

 

Datainspektionen finner vid en samlad bedömning att Soliditet inte lever upp 

till kraven på säkerhetsåtgärder enligt 31 § personuppgiftslagen genom att 

abonnenterna kommer åt personuppgifter i kreditupplysningsregister över 

Internet efter autentisering med enbart användarnamn och lösenord. 

 

http://www.soliditet.se/
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För det fall personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt ska Datainspektio-

nen enligt 45 § första stycket personuppgiftslagen genom påpekanden eller 

liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse.  

 

Datainspektionen förelägger därför Soliditet enligt 45 § första stycket person-

uppgiftslagen att vidta åtgärder i webbtjänsten som innebär att åtkomst till 

personuppgifter i kreditupplysningsregister föregås av stark autentisering. 

 

Elektroniska kreditupplysningskopior 

 

När en kreditupplysning om en fysisk person, ett handelsbolag eller ett kom-

manditbolag lämnas ut ska enligt 11 § kreditupplysningslagen den som avses 

med upplysningen tillsändas en kreditupplysningskopia som ska innehålla 

uppgift om vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten, ändamålen 

med behandlingen, de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen inne-

håller om honom eller henne, möjligheten att få rättelse samt vem som begärt 

upplysningen. 

 

Datainspektionen konstaterar att det inte finns något krav i 11 § kreditupplys-

ningslagen på att en kreditupplysningskopia måste sändas till den omfrågade i 

pappersform. Datainspektionen har förståelse för att kreditupplysningsföre-

tag försöker effektivisera distributionen av kreditupplysningskopior. Det finns 

inget formellt hinder för att införa en rutin som innebär att kreditupplys-

ningskopior sänds till den omfrågade på elektronisk väg. En sådan rutin måste 

dock stå i överensstämmelse med bestämmelserna 11 § kreditupplysningsla-

gen. Datainspektionen anser att kravet på att en kreditupplysningskopia ska 

sändas till den omfrågade innebär att den omfrågade har en ovillkorlig rätt att 

få själva kreditupplysningskopian sänd till sig. Detta innebär i praktiken att en 

kreditupplysningskopia ska sändas till en plats som är, eller kan jämställas 

med, den omfrågades adress. Ett kreditupplysningsföretag anses uppfylla det-

ta krav genom att skicka kreditupplysningskopian till den omfrågades folk-

bokföringsadress. Det innebär inte att kreditupplysningskopian ovillkorligen 

måste skickas till just folkbokföringsadressen. Det finns exempelvis inget som 

hindrar att kreditupplysningsföretaget och den omfrågade i förväg kommer 

överens om att kreditupplysningskopian ska sändas till någon annan plats. 

Kreditupplysningsföretaget kan däremot inte på eget bevåg ålägga den omfrå-

gade att vidta aktiva åtgärder för att kunna ta del av sin kreditupplysningsko-

pia på en plats som saknar anknytning till den omfrågade. 

 

Datainspektionen anser att Soliditet inte uppfyller kravet på att en kreditupp-

lysningskopia ska sändas till den omfrågade genom att tillhandahålla en kre-

ditupplysningskopia på webbplatsen www.minupplysning.se. Webbplatsen 

http://www.minupplysning.se/
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www.minupplysning.se är inte en plats som kan jämställas med den omfråga-

des adress.  

 

Datainspektionen anser dock att tillhandahållandet av kreditupplysningsko-

pior på webbplatsen www.minupplysning.se kan jämställas med att en kredit-

upplysningskopia sänds till den omfrågade under förutsättning att den om-

frågade själv anvisar Soliditet att tillhandahålla kreditupplysningskopior på 

detta sätt. Detta innebär att den omfrågade först måste godkänna att kredit-

upplysningskopior tillhandahålls på webbplatsen www.minupplysning.se in-

nan den beskrivna rutinen kan sägas leva upp till kravet på att en kreditupp-

lysningskopia ska sändas till den omfrågade.    

 

Datainspektionen konstaterar vidare att Soliditets rutin för tillhandahållande 

av kreditupplysningskopior på elektronisk väg innebär vissa kostnader för den 

omfrågade eftersom denne behöver använda sig av mobiltelefon och Internet 

för att kunna utnyttja tjänsten som tänkt. Datainspektionen anser dock att 

dessa kostnader är så pass försumbara att rutinen inte kan anses stå i strid 

med kreditupplysningslagens krav på kostnadsfrihet. 

 

Datainspektionen konstaterar även att den digitala kreditupplysningskopian 

är en exakt kopia av den kreditupplysning som lämnats ut. Kreditupplys-

ningskopian innehåller uppgift om vem som bedriver kreditupplysningsverk-

samheten, ändamålen med behandlingen, de uppgifter, omdömen och råd 

som upplysningen innehåller om honom eller henne, möjligheten att få rät-

telse av de uppgifter som rör honom eller henne, och vem som har begärt upp-

lysningen. Den digitala kreditupplysningskopian uppfyller därmed kreditupp-

lysningslagens krav på innehåll. 

 

Datainspektionen anser sammanfattningsvis att Soliditets rutin för att till-

handahålla kreditupplysningskopior på elektronisk väg inte uppfyller kravet 

på att en kreditupplysningskopia ska sändas till den omfrågade.  

 

För det fall den som har rätt att bedriva kreditupplysningsverksamhet åsido-

sätter en bestämmelse i kreditupplysningslagen får Datainspektionen enligt  

17 § första stycket kreditupplysningslagen förelägga honom att vidta rättelse. 

 

Datainspektionen förelägger därför Soliditet enligt 17 § första stycket kredit-

upplysningslagen att vidta rättelse genom att fortsättningsvis sända kredit-

upplysningskopior till de omfrågade på ett sätt som står i överensstämmelse 

med bestämmelserna i 11 § kreditupplysningslagen.  

 

Soliditet kan följa föreläggandet exempelvis genom att sända kreditupplys-

ningskopian på traditionellt sätt per brev i pappersform till den omfrågades 

http://www.minupplysning.se/
http://www.minupplysning.se/
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folkbokföringsadress eller genom att i förväg hämta in den omfrågades sam-

tycke till att elektroniska kreditupplysningskopior fortsättningsvis tillhanda-

hålls på webbplatsen www.minupplysning.se.  

Hur man överklagar 

Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i skri-

velsen vilket beslut som överklagas och den ändring som ni begär. Överkla-

gandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från den dag 

ni fick ta del av beslutet. Datainspektionen sänder överklagandet vidare till 

Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning, om inspektionen inte själv änd-

rar beslutet på det sätt ni har begärt. Även Justitiekanslern får överklaga be-

slut enligt kreditupplysningslagen för att tillvarata allmänna intressen. Tiden 

för överklagande för Justitiekanslern räknas dock från den dag beslutet med-

delades. 

 

__________________ 

 

 

Detta beslut har fattats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av 

chefsjuristen Hans-Olof Lindblom, teamledaren Catharina Fernquist, juristen 

Jonas Agnvall, juristen Malin Fredholm, IT-säkerhetsspecialisten Adolf Slama 

samt avdelningsdirektören Hans Kärnlöf, föredragande. 

 

 

 

 

Göran Gräslund 

          Hans Kärnlöf 

 

Kopia till:  

 

Justitiekanslern 

http://www.minupplysning.se/

