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Beslut – avskrivning av tillsyn med 
anledning av obehörig åtkomst till 
röstbrevlåda 

Saken 
Tillsyn enligt 7 kap. 1 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK) över skyldigheten att bedriva ett systematiskt 
säkerhetsarbete, genomföra riskanalyser och vidta åtgärder för att skydda 
uppgifter som behandlas i röstbrevlådefunktioner. 

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

Bakgrund 
Integritetsincidenter 
Tele2 Sverige AB (Tele2) har i en incidentrapport till Post- och telestyrelsen 
(PTS) den 22 mars 2019 (PTS dnr 19-2766) rapporterat en sårbarhet i 
röstbrevlådefunktionen vilken inneburit att obehöriga har kunnat komma åt 
användares röstbrevlådor. Tele2 fick vetskap om sårbarheten i samband med en 
artikel i Dagens Nyheter mars 2019. Utöver att obehöriga kunde lyssna av 
röstmeddelanden var det även möjligt för obehöriga att ändra inställningar i 
röstbrevlådan, såsom att ändra användares svarsmeddelande och PIN-kod utan 
att behöva ange användares nuvarande PIN-kod. Av incidentrapporten framgår 
att Tele2, när de upptäckte händelsen, gjorde två förändringar i sina nät för att 
avhjälpa säkerhetsbristen. 

I början av december 2019 uppmärksammas PTS genom media, Ny Teknik, att 
det återigen var möjligt att komma åt kunders röstbrevlådor hos Tele2. Denna 
gång inkom Tele2 inte med någon incidentrapport till PTS då bolaget inte ansåg 
att det rörde sig om en rapporteringspliktig integritetsincident, då intrånget 
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skedde med godkännande från kunden vars röstbrevlåda användes för 
intrånget. 

Med anledning av säkerhetsbristens art och då bristen återkommit, trots 
åtgärder från Tele2, beslutade PTS den 17 december 2019 att inleda ett 
tillsynsärende. PTS har i ärendet granskat hur Tele2 lever upp till kravet om 
skydd av behandlade uppgifter enligt LEK med tillhörande föreskrifter och om 
de tekniska och organisatoriska åtgärder som Tele2 har vidtagit säkerställer att 
de uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten 
skyddas. PTS granskning har avgränsats till att undersöka om Tele2 har vidtagit 
lämpliga åtgärder för att förhindra att liknande incidenter inträffar igen. 

PTS har begärt skriftliga upplysningar av Tele2 och bl.a. efterfrågat en 
beskrivning av vilka plattformar och autentiseringsmetoder som används för 
funktionen röstbrevlåda utifrån olika trafikscenarier samt vilka kundtyper som 
finns på respektive plattform. Vidare har PTS efterfrågat en redogörelse för hur 
sårbarheten kunde uppstå på nytt, trots att Tele2 tidigare vidtagit skyddsåt-
gärder för att förhindra denna typ av obehörig åtkomst, samt i vilken utsträck-
ning vidtagna skyddsåtgärder följer etablerade standarder. PTS har även begärt 
att få ta del av relevanta riskanalyser, loggning och analys av säkerhetsbristen, 
vilka lärdomar bolaget har dragit av det inträffade samt hur Tele2 säkerställer 
att användares röstbrevlådor skyddas från obehörig avlyssning och ändring i 
framtiden.  

Tele2 har inkommit med svar till PTS den 20 januari 2020 och PTS har därefter 
genomfört ett tillsynsmöte hos Tele2 den 3 februari 2020.  

Uppgifter lämnade av Tele2 
Generellt om skälen till säkerhetsbristen 
Tele2 har sammanfattningsvis lämnat följande uppgifter. Den senaste säkerhets-
bristen, uppmärksammad i december 2019, har bestått i att obehöriga har 
kunnat lyssna av kunders röstbrevlådor genom att använda en s.k. spoofing-
tjänst på internet. Spoofing-tjänsten möjliggör att användaren kan ange ett 
valfritt från-nummer (A-nummer) när denne ringer till ett mottagande nummer 
(B-nummer). Vid intrånget angav den obehöriga personen samma nummer 
både som A-nummer och B-nummer, med syfte att komma åt röstbrevlådan 
tillhörande B-numret. Förenklat har detta i växeln tolkats som att kunden ringer 
sig själv och således önskar åtkomst till sin röstbrevlåda.  

Röstbrevlådefunktionen har inte efterfrågat PIN-kod för åtkomst trots att 
samtalet har initierats utanför Tele2:s egna nät. Säkerhetsbristen har 
uppmärksammats av reportrar vid två separata tillfällen, av Dagens Nyheter i 
mars 2019 och av Ny Teknik i december 2019. 
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Översikt och åtgärder 
Tele2 har beskrivit vilka olika plattformar som används för funktionen 
röstbrevlåda och vilka kundtyper som betjänas av de olika plattformarna. 
Bolaget har inkommit med en förteckning över hur röstbrevlådorna på de olika 
plattformarna skyddas, baserat på de olika trafikscenarier som finns, t.ex. 
beroende på om inkommande samtal till röstbrevlådan har initierats inom eller 
utanför Tele2:s eget nät samt om samtalet avser det mobila eller fasta nätet. 
Tele2 har uppgivit att dokumentation och testning av olika typer av 
trafikscenarier har förbättrats efter den senaste incidenten.  

När Tele2 fick vetskap om sårbarheten i röstbrevlådefunktionen i mars 2019 
vidtog bolaget åtgärder avseende flera av plattformarna som används för denna 
tjänst. Bland annat stängde Tele2 en specifik trafikväg till röstbrevlådan på en 
av plattformarna. På en annan plattform uppdaterades de PIN-koder som 
fortfarande hade sitt ursprungliga värde av standardkaraktär, t.ex. 0000 eller 
1234. Tele2 införde även ett krav på PIN-kod för åtkomst till röstbrevlåda för 
ytterligare trafikscenarier och plattformar. Tele2 missade dock att införa krav på 
PIN-kod för ett specifikt trafikscenario, vilket gjorde det möjligt för en reporter 
från Ny Teknik att i december 2019, trots Tele2:s åtgärder, som obehörig få 
tillgång till en användares röstbrevlåda. Den senare obehöriga åtkomsten till en 
röstbrevlåda rörde den plattform som hanterar röstbrevlådorna för privata 
mobil- och fastnätskunder. Efter att Tele2 fick kännedom om säkerhetsbristen i 
december 2019, identifierades ytterligare ett par trafikscenarier där krav på PIN-
kod behövde införas. Efter att PIN-kod infördes för det sista identifierade 
trafikscenariot, åtkomst till röstbrevlåda för fastnätskunder, i april 2020, har nu 
samtliga identifierade trafikscenarier uppdaterats. Tele2 har uppgivit att det ofta 
är en svår avvägning mellan införandet av skyddsåtgärder och kundernas behov 
av användarvänliga tjänster. 

Etablerade standarder 
Tele2 uppger att bolaget sedan säkerhetsbristen blev känd systematiskt arbetar 
med att i huvudsak följa GSMA:s riktlinjer för säkerhet i röstbrevlåda (GSMA 
Voicemail Security Guidelines), i syfte att höja säkerheten i funktionen 
röstbrevlåda. Tele2 har implementerat flertalet av de åtgärder som finns 
rekommenderade i GSMA:s riktlinjer. Bolaget har bland annat infört 
restriktioner avseende vilken PIN-kod en kund kan välja, samt infört ett system 
som framtvingar ett val av PIN-kod för nya kunder.  

Loggar 
Tele2 har uppgivit att bolaget gjorde en analys i samband med att 
säkerhetsbristerna uppmärksammades för att hitta drabbade kunder. Vid 
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upptäckten av bristen i december 2019 kunde bolaget identifiera ytterligare två 
fall av spoofade samtal till röstbrevlåda, utöver det samtal som initierats av 
reportern på Ny teknik. Tele2 kunde emellertid även fastställa att inget 
brevlådeinnehåll hade konsumerats vid dessa två samtal.  

Riskanalyser 
Tele2 har vid tillsynsmöte med PTS delat med sig av relevanta delar av 
riskanalysen för berörd plattform, samt gått igenom och uppdaterat 
riskanalyserna för samtliga plattformar för röstbrevlåda. 

Lärdomar 
Tele2 uppger att bolaget har förbättrat sin dokumentation och testning av olika 
trafikscenarier. Bolaget arbetar närmare sina underleverantörer för att uppnå 
högre efterlevnad av GSMA:s riktlinjer för säkerhet i röstbrevlåda. Vidare 
uppger Tele2 att bolaget har fått en utökad kunskap om tillgängliga spoofing-
tjänster och att man regelbundet kommer att testa olika sårbarheter med hjälp 
av sådana tjänster i samband med nät- eller systemförändringar. 

Skäl 
Tillämpliga bestämmelser 
PTS är enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
tillsynsmyndighet enligt LEK. Tillsynsmyndigheten ska enligt 7 kap. 1 § LEK 
utöva tillsyn över bland annat efterlevnaden av lagen. Den som bedriver 
verksamhet som omfattas av lagen är enligt 7 kap. 3 § LEK skyldig att 
tillhandahålla myndigheten upplysningar och handlingar som behövs för 
kontroll av bland annat efterlevnaden av de allmänna skyldigheter som gäller 
enligt LEK. 

Skydd av uppgifter 
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). 
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Övergripande säkerhetsarbete 
Av 3 § 1 stycket PTSFS 2014:1 framgår att tjänstetillhandahållarens 
säkerhetsarbete avseende behandlade uppgifter ska bedrivas långsiktigt, 
kontinuerligt och systematiskt.  

Av 4 § PTSFS 2014:1 framgår att tjänstetillhandahållaren ska identifiera 
informationsbehandlingstillgångar där behandlade uppgifter förekommer och 
föra en förteckning över dessa. Tjänstetillhandahållaren ska i sitt säkerhets-
arbete årligen och vid behov följa upp att förteckningen är aktuell.  

Tjänstetillhandahållaren ska analysera riskerna för att integritetsincidenter 
inträffar för de identifierade informationsbehandlingstillgångarna. 
Riskanalyserna ska dokumenteras och följas upp årligen och vid behov. 

Tjänstetillhandahållaren ska vidta de skyddsåtgärder som föreskrivs i 6-9 §§ 
samt andra nödvändiga skyddsåtgärder, på den nivå som är lämplig för att 
hantera de identifierade riskerna. Vidtagna skyddsåtgärder samt tjänstetill-
handahållarens bedömningar av lämplig nivå ska dokumenteras och följas upp 
årligen och vid behov.  

Av tredje stycket i 4 § framgår att tjänstetillhandahållarens vidtagna 
skyddsåtgärder bör följa etablerade standarder, normer och praxis.  

Loggar 
Av 7 § första stycket PTSFS 2014:1 framgår bland annat att tjänstetillhanda-
hållaren ska dokumentera (logga) all läsning 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. Vidare framgår av tredje 
stycket att vid misstanke om att en integritetsincident inträffat ska relevanta 
loggar alltid kontrolleras.  

PTS bedömning 
Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster har ett ansvar att skydda uppgifter som behandlas 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.  
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PTS kan konstatera att Tele2, vid tidpunkten för de ovan beskrivna 
incidenterna, inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda de uppgifter 
som behandlas i användarnas röstbrevlådor. Möjligheten till spoofing och 
hackning av default-PIN-kod i röstbrevlådefunktioner har varit allmänt känt i 
branschen i många år och även belysts i media vid flera uppmärksammade 
nyhetsskandaler det senaste decenniet. Vidare har Tele2 inte följt etablerad 
praxis inom området. Även äldre riktlinjer för säkerhetsarbete med röstbrev-
lådor, exempelvis GSMA från 2014, tar upp behovet av krav på PIN-kod för 
åtkomst till röstbrevlåda och att PIN-koden inte ska tillåtas följa enkla mönster.  

Efter upptäckten av den senaste incidenten har Tele2 vidtagit ett antal åtgärder 
för att skydda uppgifterna i funktionen röstbrevlåda. Exempelvis har samtliga 
plattformar för röstbrevlåda dokumenterats och alla förekommande trafik-
scenarier för åtkomst till röstbrevlådorna på de olika plattformarna har setts 
över. Vidare har Tele2 uppdaterat riskanalyserna för samtliga plattformar som 
berör röstbrevlådefunktionen.  

Som redogjorts för ovan har incidenten även föranlett flera nya skyddsåtgärder 
från Tele2, exempelvis ett brett införande av krav på PIN-kod vid åtkomst till 
röstbrevlåda, specifika krav på PIN-kodens utformning samt nedstängning av 
vissa tillvägagångssätt för att nå röstbrevlåda.  

Tele2 följer numera GSMA:s riktlinjer för säkerhet i röstbrevlådor, även i 
samarbete med sina leverantörer av röstbrevlådefunktioner och följer därmed 
etablerad standard och praxis för skyddsåtgärder på detta område. 

Vidare har Tele2, efter en noggrann analys av de inträffade incidenterna, baserat 
på informationen i bolagets egna loggar och samtalsdetaljer från Ny tekniks 
reporter, identifierat obehörig åtkomst till röstbrevlådor vid ytterligare två 
tillfällen. Tele2 har vid denna undersökning kunnat konstatera att inget 
röstbrevlådeinnehåll har konsumerats vid dessa tillfällen. Detta tyder på att 
Tele2 har ett ändamålsenligt system för loggning, med möjlighet att i efterhand 
kontrollera vem som har vidtagit åtgärder vid olika tidpunkter och vilka 
uppgifter som är berörda. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet anser PTS att de åtgärder som 
Tele2 har vidtagit avseende åtkomst till röstbrevlåda bidrar till ett stärkt skydd 
av de uppgifter som behandlas i kundernas röstbrevlådor och minskar risken 
för att liknande incidenter inträffar igen. PTS bedömer att åtgärderna är 
lämpliga för att säkerställa att de uppgifter som behandlas i samband med 
tillhandahållandet av tjänsten skyddas mot liknande händelser. De åtgärder 
Tele2 har vidtagit tyder även på att bolaget nu bedriver ett mer systematiskt och 
långsiktigt säkerhetsarbete för att skydda uppgifterna i röstbrevlådefunktionen. 
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Det saknas därmed skäl att fortsätta tillsynen mot Tele2 och ärendet ska därför 
avskrivas från vidare handläggning. 

Beslutet har fattats av enhetschefen Anna Montelius. I ärendets slutliga 
handläggning har även Petra Nilsson och Frida Ekengren (föredragande) 
deltagit. 
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