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Nätsäkerhetsavdelningen
Enheten för säker och 
Konfidentiell kommunikation

Telenor Sverige AB  

 

Post- och telestyrelsen

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

Tillsyn med anledning av sms-incident

 

Saken
Tillsyn med anledning av att inkommande sms har hamnat hos fel mottagare.

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. 

Bakgrund
På natten den 1 mars 2016 genomförde Telenor Sverige AB (Telenor) en 
planerad uppdatering i sitt mobilnät. Uppdateringen, som genomfördes i 
bolagets SMSC (Short Messages Service Center), resulterade i ett fel som 
innebar att samtliga inkommande sms till Telenorkunder från andra operatörer 
hamnade hos fel mottagare i Telenors nät. 

I och med att incidenten inneburit både att sms-tjänsten inte har fungerat, likväl 
som den medfört att uppgifter som förmedlats i samband med 
tillhandahållande av tjänsten har avslöjats för obehöriga, har det inträffade 
rapporterats till PTS som såväl en driftstörning som en integritetsincident. 

Den 2 mars 2016 inledde Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn över Telenor med 
anledning av det inträffade.

I samband med möten och vid skriftväxling har Telenor sammanfattningsvis 
framfört följande. 
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Den aktuella uppgraderingen syftade till att förbättra teckenstöd för svenska 
tecken och att utöka skyddet för Telenors kunder. Uppgraderingen innehöll en 
ny funktionalitet som inte skulle aktiveras vid det planerade arbetet. Funktionen 
visade sig vara aktiverad av misstag och innehöll defekt mjukvara som orsakade 
problemet. 

Telenor har dock återställt den tekniska produktionsmiljön för SMS-
plattformen som härefter fungerat felfritt.  

Den testspecifikation som nyttjades inom testmiljön inför samt vid utförandet 
av det planerade arbetet fångade dock i detta fall inte upp grundproblemet. De 
testfall som genomfördes gick igenom till 100% varför åtgärder och brister 
inom testspecifikation har identifierats och ingår i det fortsatta långsiktiga 
arbetet för att undvika liknande incidenter. 

Telenors interna testspecifikationer är nu utökade med fler testfall och rutinerna 
för implementation av ny mjukvara i SMSC:n är uppdaterade. Telenor ställer 
också tydligare krav på underleverantörer avseende vilka tester de ska 
genomföra innan produktionssättning av mjukvaruuppdateringar.  

Genom ytterligare vidareutveckling av testmiljön kommer Telenor erhålla 
möjlighet att styra testtrafik till testmiljön på ett sätt som kommer att öka 
likheten till deras produktionsmiljö. Det nätprojekt som innefattar en förbättrad 
funktionalitet i företagets testmiljö har dock inte kunnat slutföras inom 
planerad tid på grund av nödvändiga interna prioriteringar. 

Telenor bedömer att testmiljön kommer att vara redo att utföra komplexa SMS-
tester under hösten 2018. Förändringar som kan ge en liknande påverkan som 
vid den aktuella incidenten har inte genomförts. Övriga förändringar som 
kunnat verifieras har genomförts enlig plan. Telenor tillämpar 
försiktighetsprincipen för att inte utsätta sina kunder för en ny liknande 
incident. 

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 6 kap. 3 § 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 
tillhandahållandet 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.
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I PTS föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade 
uppgifter (PTSFS 2014:1) framgår närmare regler om vilka åtgärder som ska 
vidtas för att säkerställa skyddet av uppgifter.

PTS bedömning
PTS kan konstatera att Telenor återställde den tekniska produktionsmiljön i 
samband med att man vidtog åtgärder för att avhjälpa det fel som uppstod i 
samband med uppgraderingen den 1 mars 2016. Härefter har SMS-plattformen 
fungerat felfritt. 

PTS har dock bedrivit fortsatt tillsyn i detta ärende för att följa upp Telenors 
långsiktiga arbete med att införa en förbättrad testmiljö. En förbättrad testmiljö 
bedöms öka möjligheterna att undvika en liknande incident.  

Telenor har uppgett att testmiljön för andra typer av tester finns på plats och att 
den nya testmiljön för mer utökade tester enligt planeringen ska färdigställas 
under hösten 2018. Vidare har Telenor uppgett att de moderniseringar som 
utförts i företagets kommunikationsnät under 2018 kommer att åtgärda en del 
av de problem som uppgraderingen den 1 mars 2016 syftade till att lösa.  

Mot bakgrund av de åtgärder Telenor vidtagit finner PTS, vid en sammantagen 
bedömning, att det saknas skäl att vidta ytterligare åtgärder i ärendet. PTS 
beslutar därför att skriva av ärendet från vidare handläggning. 

PTS kan dock komma att återkomma till Telenors fortsatta arbete med 
färdigställandet av den utökade testmiljön inom ramen för myndighetens 
fortsatta tillsynsarbete.

 

_________________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Staffan Lindmark. I ärendets slutliga 
handläggning har även Peder Cristvall (föredragande) deltagit. 
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