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2020-02-20 Dnr: 19-11976 [21]

 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

Beslut – avskrivning av tillsyn med 
anledning av obehörig åtkomst av 
abonnentuppgifter

Saken
Tillsyn enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK) över inträffade integritetsincidenter samt skyldigheten 
att vidta skyddsåtgärder kring åtkomst, behörighet och loggning.

_____________________

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

Bakgrund
Telenor Sverige AB (Telenor) har rapporterat en integritetsincident till Post- 
och telestyrelsen (PTS) den 30 augusti 2019, PTS dnr 19-10270. 
Integritetsincidenten består i att obehöriga har fått tillgång till 
abonnentuppgifter avseende ett stort antal av Telenors kunder. Obehörig har 
haft otillåten åtkomst till uppgifterna i Telenors säljstödsystem mellan februari 
2019 och augusti 2019, då Telenor upptäckte incidenten. Den 26 september 
2019 och den 18 oktober 2019 har Telenor rapporterat ytterligare 
integritetsincidenter till PTS,  PTS dnr 19-11230 och PTS dnr 19-11835. Dessa 
incidenter har stora likheter med den incident som rapporterades till PTS i 
augusti.

Mot bakgrund av de inträffade integritetsincidenterna beslutade PTS den 25 
oktober 2019 att inleda ett tillsynsärende för att granska hur Telenor lever upp 
till kravet om skydd av behandlade uppgifter i LEK med tillhörande föreskrifter 
och om de åtgärder Telenor har vidtagit säkerställer att de uppgifter som 
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behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten skyddas. PTS 
granskning är härvid begränsad till att undersöka om Telenor har vidtagit 
lämpliga åtgärder för att förhindra att liknande incidenter inträffar igen.

PTS har begärt skriftliga upplysningar av Telenor och svar har inkommit till 
PTS den 12 november 2019. PTS har därefter genomfört ett tillsynsmöte hos 
Telenor den 4 december 2019. 

Uppgifter lämnade av Telenor
Generellt om skälen till integritetsincidenterna 
PTS har begärt upplysningar av Telenor och efterfrågat både dokumenterade 
rutiner samt information om hur Telenor arbetar med åtkomst och behörighet 
för egna anställda och för återförsäljare, samt loggning och uppföljning av 
loggar. 

Telenor har sammanfattningsvis lämnat följande uppgifter. 
Integritetsincidenterna består i att obehöriga har fått otillåten åtkomst till 
kunduppgifter genom att olovligt nyttja inloggningsuppgifter i företagets 
säljstödsystem. Det olovliga nyttjandet och den obehöriga åtkomsten har 
upptäckts i samband med Telenors kontroll av loggar, då man observerade ett 
onormalt högt antal sökningar från vissa användarkonton. Obehörig har 
därigenom fått tillgång till information om ett stort antal kunder. Denna 
information har därefter använts för marknadsföring och försäljning av 
konkurrerande operatörs abonnemang. Obehörig har haft otillåten åtkomst till 
kunduppgifterna i Telenors säljstödsystem mellan februari 2019 och augusti 
2019, då Telenor upptäckte incidenten.

Åtkomst och behörighet
Telenor har med anledning av incidenten ändrat behörighetstilldelningen till 
säljstödsystemet och nu förbättrat processen för denna. Direkt efter incidenten 
infördes en tillfällig lösning och man har därefter infört en permanent och 
långsiktig lösning för behörighetstilldelningen med en högre säkerhetsnivå än 
tidigare. Telenor uppger att den förbättrade processen minskar risken för 
behörighetsrelaterade incidenter i framtiden.

Utöver en förbättrad process för tilldelning och hantering av behörigheter, har 
Telenor har vidtagit åtgärder för att stärka inloggningsförfarandet till 
säljstödsystemet genom införande av tvåfaktorsautentisering. 

Vidare har Telenor infört en automatisk kontrollfunktion, som innebär att 
användarkonton med avvikande beteendemönster automatiskt stängs ned. Den 
automatiska kontrollfunktionen sker i realtid och automatisk utelåsning sker vid 
avvikande beteende. 
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Loggar
Telenor har den 1 november 2019 infört nya övergripande riktlinjer och rutiner 
för loggning. Enligt den nya rutinen styr en riskanalys, utförd av informations-
säkerhetschefen på Telenor, vad som ska loggas, vilka kontroller som ska göras 
och med vilken periodicitet. Tidigare styrdes detta av en systemklassificering. 

Telenor uppger att incidenten tyder på att ansvaret för att generera och granska 
olika loggar varit oklar och att granskning inte har skett tillräckligt frekvent. 
Telenor har nu klargjort det interna ansvaret för granskning av loggarna. Det 
har också införts ett automatiskt larm till företagets säkerhetsfunktion vid 
misstänkt felaktig användning av säljstödsystemet.

Telenor planerar även ytterligare förbättringar vad gäller logghantering, bland 
annat bättre dokumentation och utbildning kring hur loggar ska tolkas, tydligare 
riktlinjer för logghantering samt förbättrad monitorering och uppföljning av 
riktlinjerna för logghantering. 

Utbildning
Telenor genomför interna utbildningar som alla anställda ska delta i och har en 
Code of conduct som alla anställda ska bekräfta. Vidare erbjuds utbildnings-
material och utbildning i säljstödsystemet för återförsäljare. Då orsaken till 
aktuell incident inte har bedömts bero på bristande utbildning hos personal har 
Telenor inte vidtagit några direkta åtgärder avseende utbildning med anledning 
av incidenten. Telenor uppger att man kontinuerligt ser över och förbättrar 
utbildningsprocessen. 

Återförsäljaravtal
Telenors återförsäljaravtal innebär att återförsäljaren ansvarar för att utbilda 
sina anställda i hantering av personuppgifter. Telenor bedömer att de krav som 
ställs på återförsäljare i avtalen är tillräckligt tydliga gällande hur hantering av 
säljstödsystemet och personuppgifter ska ske. En generell översyn av återför-
säljaravtalen kommer dock att göras med anledning av de förändringar i rutiner 
och arbetssätt som har införts (och som redogjorts för ovan). Telenor ser även 
ett behov av bättre uppföljning av efterlevnad av avtalen med återförsäljarna för 
att höja säkerheten. Bland annat undersöker Telenor möjligheterna att införa 
tvingande utbildning och bekräftande av användarvillkor för att få tillgång till 
säljstödsystemet.
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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 
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. 
Skyldigheten att vidta åtgärder specificeras i PTS föreskrifter och allmänna råd 
om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter (PTSFS 2014:1).

Åtkomst- och behörighet

Enligt 5 § PTSFS 2014:1 ska tjänstetillhandahållaren säkerställa att åtkomst till 
behandlade uppgifter endast ges till den som 

1. behöver det för att utföra sina arbetsgifter, 
2. har relevant utbildning med hänsyn till de uppgifter denne hanterar, 

samt 
3. har upplysts om tystnadsplikten 

Paragrafen kompletteras även av ett allmänt råd som närmare anger vad 
utbildningen bör innefatta.  

Enligt 6 § PTSFS 2014:1 ska tjänstetillhandahållaren tilldela behörighet i 
enlighet med vad som föreskrivs i 5 § och ha dokumenterade rutiner för 
tilldelning, ändring och uppföljning av behörigheter. Därtill ska 
tjänstetillhandahållaren ha ett system för identitets- och åtkomsthantering som 
säkerställer att åtkomst endast medges i enlighet med tilldelade behörigheter. 

Loggar

Av 7 § första stycket PTSFS 2014:1 framgår bland annat att 
tjänstetillhandahållaren ska dokumentera (logga) all läsning, kopiering, ändring 
och utplåning av behandlade uppgifter samt åtkomst till de system som används 
för behandling av sådana uppgifter. Loggning ska ske på ett sådant sätt att det 
går att se vem som har vidtagit vilken åtgärd med vilka uppgifter och vid vilken 
tidpunkt. Av andra stycket framgår att tjänstetillhandahållaren systematiskt och 
återkommande ska kontrollera loggarna och att genomförda kontroller av 
loggarna ska dokumenteras. Vidare framgår av tredje stycket att relevanta loggar 
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alltid ska kontrolleras vid misstanke om att en integritetsincident inträffat. 
Enligt fjärde stycket ska tjänstetillhandahållaren ha dokumenterade rutiner för 
kontroll av loggar. 

PTS bedömning
Det är i ärendet inte klarlagt om de inträffade integritetsincidenterna, då 
information om ett stort antal av Telenors kunder hamnade i orätta händer, 
orsakades av bristande säkerhetsarbete hos Telenor. PTS kan emellertid 
konstatera att brister i Telenors rutiner för uppföljning av loggar troligen har 
bidragit till att incidenten kunde pågå under lång tid och blev väldigt 
omfattande. 

Som redogjorts för ovan har incidenten föranlett flera nya skyddsåtgärder från 
Telenor, såväl avseende åtkomst- och behörighet som för rutiner för loggning 
och uppföljning av loggar.

PTS bedömer att dessa åtgärder sammantaget bidrar till ett stärkt skydd av de 
uppgifter Telenor behandlar och att åtgärderna minskar risken för att liknande 
incidenter inträffar igen.

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet anser PTS att de åtgärder 
Telenor har vidtagit avseende åtkomst- och behörighetshantering och rutinerna 
för loggning och uppföljning av loggar minskar risken för att liknande 
incidenter inträffar. PTS bedömer att åtgärderna är lämpliga för att säkerställa 
att de uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten 
skyddas mot liknande otillåten åtkomst till kunduppgifter. Det saknas därmed 
skäl att fortsätta tillsynen mot Telenor och ärendet ska därför avskrivas från 
vidare handläggning.
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Beslutet har fattats av t.f. enhetschefen Anna Montelius. I ärendets slutliga 
handläggning har även Petra Nilsson, Mikael Ejner, Frida Ekengren och 
Johanna Eklund (föredragande) deltagit.
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