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Årlig tillsyn rörande incidentrapportering 
och inträffade integritetsincidenter  

Saken 

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter; 
nu fråga om avskrivning. 

 ____________________  

Post- och telestyrelsens avgörande 

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

Bakgrund 

PTS inledde under våren 2013 för första gången planlagda tillsyner över ett 
urval av operatörer i syfte att dessa skulle redogöra för sina processer för 
incidentrapportering, och hantering av inträffade incidenter under 2012. 
Tillsynerna omfattade såväl driftstörningar som integritetsincidenter. Dessa 
tillsynsinsatser var de första tillsynerna om incidentrapportering sedan 
skyldigheten att rapportera incidenter trädde i kraft 2011. Det är PTS avsikt att 
årligen genomföra planlagda tillsyner över utvalda operatörer rörande 
incidentrapportering och inträffade incidenter.  

Ett av huvudsyftena med inrapporteringsskyldigheten är att PTS ska kunna göra 
en bedömning av om det finns skäl att misstänka att bestämmelser i LEK inte 
efterlevs. Även i de fall en incidentrapport till PTS inte ger upphov till direkta 
tillsynsåtgärder, kan incidentrapporten innehålla uppgifter som bidrar till 
myndighetens kunskap om vanliga orsaker till störningar, avbrott. Detta kan i 
sin tur utgöra underlag för PTS planlagda tillsynsinsatser och även bidra till 
myndighetens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser för sektorn elektronisk 
kommunikation och till myndighetens arbete med robusthetshöjande åtgärder.  
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Mot bakgrund av detta inledde PTS den 14 februari 2014 för andra gången en 
planlagd tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter 
hos Tele2 Sverige AB (Tele2). Den 19 mars 2014 höll PTS ett tillsynsmöte med 
Tele2.  

Inför mötet informerades Tele2 om att PTS hade för avsikt att granska bl.a. 
Tele2s processer för incidentrapportering, innehållet i inkomna 
incidentrapporter, samt Tele2s vidtagna åtgärder mot bakgrund av de inträffade 
incidenterna. PTS begärde vidare att få ta del av Tele2s förteckning över 
integritetsincidenter (loggen), vilken skickades in till PTS den 6 mars 2014. PTS 
kunde inte utläsa alla uppgifter som loggen måste innehålla ur den inskickade 
loggen, varför PTS begärde att Tele2 skulle komplettera loggen över 
integritetsincidenter med de uppgifter som saknades. Den 30 april 2014 inkom 
Tele2 med en kompletterad logg.   

Vid mötet redogjorde Tele2 i stort för ovannämnda punkter, inklusive sin 
förteckning (sitt ärendesystem) där information om bl.a. inträffade 
integritetsincidenter dokumenteras.  

Tele2 gick vid mötet även igenom sina inrapporterade integritetsincidenter och 
redogjorde för såväl orsaker till incidenterna som för vidtagna åtgärder. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

PTS är enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation till-
synsmyndighet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (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.  

Av 6 kap. 4 a § första stycket LEK framgår att den som tillhandahåller allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster utan onödigt dröjsmål ska 
underrätta tillsynsmyndigheten om inträffade integritetsincidenter. Om 
incidenten kan antas inverka negativt på de abonnenter eller användare som de 
behandlade uppgifterna berör, eller om tillsynsmyndigheten begär det, ska även 
dessa underrättas utan onödigt dröjsmål. En integritetsincident definieras i 6 
kap. 1 § LEK som en händelse som leder till oavsiktlig eller otillåten utplåning, 
förlust eller ändring, eller otillåtet avslöjande av eller otillåten åtkomst till 
uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 

När och hur rapportering av integritetsincidenter ska ske och vad rapporterna 
ska innehålla framgår fr.o.m. den 25 augusti 2013 av Kommissionens 
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förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på 
anmälan av personuppgiftsbrott. Av art. 2 i förordningen framgår bl.a. att 
rapportering till PTS ska ske senast 24 timmar efter det att integritetsincidenten 
upptäcks. Om operatören vid denna tidpunkt ännu inte har tillgång till alla 
uppgifter om incidenten ska de uppgifter som finns tillgängliga lämnas i en 
inledande rapport och resterande uppgifter lämnas i en kompletterande rapport 
så snart som möjligt, dock senast tre dagar efter den inledande rapporten.  

Enligt förordningen ska, som utgångspunkt, samtliga integritetsincidenter 
rapporteras till både PTS och till berörda abonnenter eller användare. Enligt art. 
3-4 i förordningen kan dock operatören underlåta att underrätta en berörd 
abonnent eller användare om integritetsincidenten inte kan antas inverka 
negativt på abonnenterna eller användarna eller tjänstetillhandahållaren har 
vidtagit tekniska skyddsåtgärder som medför att de uppgifter som berörs av 
incidenten är oläsbara för obehöriga, t.ex. genom kryptering eller hashning av 
uppgifterna. Underrättelsen till abonnenter och användare ska bl.a. innehålla 
uppgifter om när integritetsincidenten inträffade, en beskrivning av 
integritetsincidenten och dess konsekvenser, åtgärder som tillhandahållaren 
vidtar som påverkar abonnenter eller användare, rekommenderade åtgärder 
som abonnenten eller användaren bör vidta samt kontaktuppgifter till 
tillhandahållaren. 

För integritetsincidenter som inträffat före det att förordningen trädde i kraft 
den 25 augusti 2013, samt för kravet avseende vilka uppgifter som 
förteckningen över integritetsincidenter ska innehålla, tillämpas PTS föreskrifter 
och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i 
förteckning över integritetsincidenter (PTSFS 2012:1). Enligt föreskrifternas 8 § 
behöver en integritetsincident inte rapporteras in till PTS om 
integritetsincidenten endast berört ett fåtal abonnenter eller användare och inte 
kunde antas inverka negativt på dessa abonnenter eller användare. Vidare gäller 
enligt 9 § att en underrättelse inte behöver lämnas till berörd abonnent eller 
användare om tjänstetillhandahållaren med en allmänt erkänd krypteringsmetod 
av tillräcklig nyckellängd krypterat de uppgifter som berörs av en 
integritetsincident och uppgifterna därför var oläsbara för alla obehöriga när 
incidenten inträffade. 

PTS bedömning 

PTS kunde före tillsynsmötet konstatera att myndigheten inte kunde utläsa 
merparten av de uppgifter som måste finnas i den förteckning över 
integritetsincidenter som Tele2 hade skickat in inför mötet. Uppgifter i 
förteckningen som saknades var bl.a. datum då integritetsincidenten inträffade, 
en beskrivning av integritetsincidenten, uppskattat antal berörda abonnenter 
eller användare, bedömda konsekvenser av integritetsincidenten, orsaken till 
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integritetsincidenten, åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas i anledning 
av integritetsincidenten och tjänstetillhandahållarens kontaktuppgifter. PTS 
bedömer, mot bakgrund av de kompletteringar som nu har gjorts, att Tele2 i 
stort uppfyller kravet på förteckning över integritetsincidenter, men att det i 
framtiden vore lämpligt att förteckningen har spårbarhet. Det bör även vara 
möjligt att kunna se kronologin vad gäller tillägg av nya uppgifter i den. 
Förteckningen bör vidare vara beständig och strukturerad på ett sådant sätt att 
det går att hitta tidigare incidenter av samma slag. PTS kommer att inleda ett 
arbete med att förtydliga vägledningen gällande inrapportering av 
integritetsincidenter, bl.a. vad gäller de delar som berör förteckningen av 
integritetsincidenter. PTS lämnar med detta påpekande denna del av tillsynen 
utan ytterligare åtgärd. 

Vid mötet redogjorde Tele2 för hur de arbetar med att upptäcka och rapportera 
integritetsincidenter. Personal i kundtjänst har utbildats om integritetsincidenter 
och om hur integritetsincidenterna ska fångas upp och rapporteras internt. En 
e-learningutbildning och ett medvetandegörandeprogram om 
integritetsincidenter för systemansvariga och medarbetare i kundtjänst har 
därför tagits fram. Man har tagit fram instruktioner och mallar i syfte att kunna 
rapportera integritetsincidenter till PTS i enlighet med reglerna för detta. Tele2 
informerade också om att de nyligen har genomfört en krisledningsövning, 
vilken tog utgångspunkt i en inträffad integritetsincident. Tele2 berättade vidare 
att bolaget har startat ett projekt för att kunna efterleva PTS nya föreskrifter 
och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter PTSFS 2014:1 
som träder i kraft den 1 september 2014. PTS ser positivt på samtliga dessa 
åtgärder. 

När det gäller antalet inrapporterade integritetsrapporter kan PTS konstatera att 
Tele2 under 2013 endast har rapporterat in ett fåtal integritetsincidenter till 
myndigheten. Det låga antalet inrapporterade integritetsincidenter kan, mot 
bakgrund av att definitionen av vad som utgör en integritetsincident är så vid, 
enligt PTS bedömning, utgöra en indikation på att det finns brister hos Tele2 i 
tillämpningen av bolagets processer och rutiner för upptäckt och rapportering 
av integritetsincidenter, alternativt att det föreligger brister i själva processerna 
och rutinerna. PTS har för avsikt att genomföra en planlagd tillsyn över bl.a. 
processerna för att upptäcka och rapportera integritetsincidenter. I denna tillsyn 
kommer PTS att ytterligare granska att Tele2:s processer och rutiner, samt 
tillämpningen av dessa, uppfyller kraven. Detta innebär att PTS inte kommer att 
vidta några ytterligare åtgärder avseende detta inom ramen för denna tillsyn.  
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PTS kan utifrån de inrapporterade incidenterna konstatera att Tele2 har 
inkommit med samtliga uppgifter om incidenterna och de åtgärder som bolaget 
har vidtagit med anledning av incidenterna, samt en kopia på den underrättelse 
som har skickats till berörda abonnenter och användare till PTS. Myndigheten 
kan vidare konstatera att uppgifterna i underrättelserna i huvudsak har 
överensstämt med kravet enligt förordningen. I ett fall, saknades datum för när 
incidenten inträffade. I ett annat, saknades bl.a. uppgift om Tele2:s 
rekommenderade åtgärder för abonnenten eller användaren att vidta. Syftet 
med kravet på underrättelse till berörda är att säkerställa att dessa får den 
information om incidenten som de har rätt till, bl.a. så att abonnenten eller 
användaren själv kan vidta åtgärder med anledning av incidenten. Enligt PTS 
bedömning kan ovannämnda utelämnade uppgifter tyda på brister i Tele2:s 
processer och rutiner för underrättelser till berörda abonnenter och användare. 
Det finns därför anledning att återkomma även till Tele2:s processer och rutiner 
för underrättelse till berörda abonnenter och användare i den kommande 
planlagda tillsynen. PTS kommer således inte att vidta några ytterligare åtgärder 
avseende underrättelserna till berörda inom ramen för denna tillsyn, men 
kommer att granska detta i den kommande tillsynen, samt löpande tillse att 
Tele2 i den fortsatta rapporteringen av integritetsincidenter säkerställer att 
samtliga uppgifter i underrättelserna enligt förordningens krav på underrättelser 
finns med.  

I övrigt lämnar PTS denna del av tillsynen utan ytterligare åtgärd.  

Tele2 gick även igenom sina inrapporterade integritetsincidenter vid mötet och 
kunde redogjorda för såväl orsaker till incidenterna som för vidtagna åtgärder. 
Det finns enligt PTS bedömning inte skäl att ytterligare granska någon av de 
inrapporterade incidenterna.  

Skäl att fortsätta den årliga tillsynen föreligger därför inte. Ärendet avskrivs 
därför från vidare handläggning. 

Hur man överklagar 

Beslutet kan inte överklagas. 

 

 
 ____________________  

Beslutet har fattats av enhetschefen Patrik Bystedt. I ärendets slutliga 
handläggning har även Erika Hersaeus (föredragande) och Karin Lodin deltagit. 
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