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Tillsyn över analyser av risk för 
integritetsincidenter

Saken
Tillsyn över analys och dokumentation av risken för integritetsincidenter för de 
informationsbehandlingstillgångar där nummerportering och tilldelning av SIM-
kort hanteras.  

_____________________

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

Bakgrund
Bakgrunden till den aktuella tillsynen är två integritetsincidenter som Tele2 
under hösten 2015 rapporterade till PTS. 

Den ena incidenten (dnr 15-9380) rörde ett porteringsärende. Med portering 
avses möjligheten att flytta med sitt telefonnummer när man byter teleoperatör. 
Incidenten bestod i det fallet av att ett nummer vid portering till en annan 
operatör felaktigt gavs statusen Stängning i stället för statusen Portering. Detta 
fel ledde till att telefonnumret till en abonnent (”A”) vid två tillfällen (den 14 
december 2014 och den 27 augusti 2015) tilldelades andra abonnenter hos 
Tele2. Detta medförde i sin tur att viss trafik, såsom telefonsamtal och sms, 
avsedd för de senare abonnenterna istället hamnade hos abonnent A. 

Den andra incidenten (dnr 15-9956) rörde ett ärende där en ny abonnent (”B”) 
tilldelats ett s.k. SIM-kort med samma telefonnummer som en befintlig 
abonnent (”C”) redan hade tilldelats och använde. Detta medförde att samtal 

Page 1 of 5



2(5)

Post- och telestyrelsen 2

inte kopplades fram till abonnent C:s telefon och att trafik avsedd för abonnent 
C i stället hamnade hos abonnent B. 

Med anledning av de ovan nämnda integritetsincidenterna beslöt PTS den 
26 oktober 2015 att inleda tillsyn i syfte att säkerställa att Tele2 i samband med 
nummerportering och tilldelning av SIM-kort vidtar skyddsåtgärder för 
behandlade uppgifter i enlighet med reglerna på området. 

Inom ramen för denna tillsyn har PTS begärt in skriftliga upplysningar om de 
aktuella incidenterna från Tele2. Vidare har möten hållits mellan PTS och Tele2 
den 26 februari 2016, den 26 augusti 2016, den 20 december 2016, den 15 maj 
2017 samt den 22 maj 2017. 

Under ärendets gång har PTS bland annat begärt in och granskat Tele2:s 
riskanalyser för de informationsbehandlingstillgångar där nummerportering och 
tilldelning av SIM-kort hanteras. 

Vid tillsynsmötena har Tele2 redogjort för företagets arbete med riskanalyser 
och skyddsåtgärder samt till myndigheten gett in exempel på hur företagets risk-
analyser är utformade. Under 2017 har Tele2 fått en ny Data Privacy Officer 
och man har genomfört stora förändringar i arbetet med riskanalyser. 

Tele2 har i ärendet uppgivit att företaget med högsta prioritet och med högsta 
hastighet ska genomföra nya riskanalyser för relevanta kategorier av 
informationsbehandlingstillgångar som används av Tele2 Sverige vid tillhanda-
hållandet av tjänster till Tele2 Sveriges kunder. Tele2 har redogjort för 
företagets tillvägagångssätt, där man inleder med att utbilda relevant personal 
kring modellen för riskanalys och vikten av riskanalyser. Efter utbildning och 
förankring i organisationen ska de som arbetar med och ansvarar för system 
och tillgångar kunna utföra och dokumentera riskanalyser, vid behov med stöd 
av informationssäkerhetschefen. Sådana riskanalyser ska genomföras för 
samtliga informationsbehandlingstillgångar men också för andra system och 
processer i verksamheten. 

Arbetet med de faktiska riskanalyserna enligt den standardiserade modell som 
Tele2 valt har påbörjats. Vid mötet den 22 maj 2017 har Tele2 presenterat nya 
riskanalyser för de tre system som är aktuella vid portering av nummer och 
tilldelning av SIM-kort, och som tagits fram enligt företagets nya rutiner.  
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Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Enligt den generella bestämmelsen i 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. 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. 

Enligt definitionen i 6 kap. 1 § LEK är en integritetsincident 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. 

PTS har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för 
behandlade uppgifter (PTSFS 2014:1) för att förtydliga vad som krävs av 
tillhandahållaren av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. 
(tjänstetillhandahållaren). 

I 4 § första stycket föreskrifterna uppställs krav på att tjänstetillhandahållaren 
identifierar de informationsbehandlingstillgångar (de system, databaser eller 
fysiska tillgångar som används för informationsbehandling) där behandlade 
uppgifter förekommer och för en förteckning över dessa. 

Av 4 § andra stycket föreskrifterna framgår att tjänstetillhandahållaren ska 
analysera riskerna för att integritetsincidenter inträffar för de 
informationsbehandlingstillgångar som tjänstetillhandahållaren identifierat. 

PTS bedömning
De uppgifter som tjänstetillhandahållaren ska skydda enligt 6 kap. 3 § LEK med 
tillhörande föreskrifter är samtliga uppgifter som behandlas i samband med 
tillhandahållande av tjänsten, dvs. abonnentuppgifter, trafikuppgifter, 
lokaliseringsuppgifter samt innehåll i den kommunikation som överförs. 

För att uppfylla de generella kraven på skyddsåtgärder enligt 6 kap. 3 § LEK 
krävs enligt 4 § föreskrifterna bland annat att tjänstetillhandahållaren identifierar 
de informationsbehandlingstillgångar där behandlade uppgifter förekommer 
och för en förteckning över dessa. Att en sådan förteckning finns har Tele2 
redovisat för myndigheten i ett tillsynsärende om identifiering och 
dokumentation av informationsbehandlingstillgångar med dnr 16-3656. 
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Enligt PTS bedömning är nummer en sådan uppgift som behandlas i samband 
med tillhandahållande av tjänsten, som avses i 6 kap. 3 § LEK, och den ska 
således skyddas i sig. Dessutom är sådant skydd en grundläggande förutsättning 
för att kunna skydda innehåll i samtal och meddelanden. Således ska de system 
där nummertilldelning hanteras, såväl vid portering som vid tilldelning av SIM-
kort, bedömas som sådana informationsbehandlingstillgångar som måste 
omfattas av riskanalyser. 

Enligt 4 § andra stycket föreskrifterna krävs att tjänstetillhandahållaren 
analyserar risken för integritetsincidenter för de informationsbehandlings-
tillgångar som identifierats. 

Enligt definitionen i 6 kap. 1 § LEK är en integritetsincident 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 
medtillhandahållandet av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster. 

I ärendet har Tele2 presenterat sin generella modell för riskanalys samt visat hur 
denna modell tillämpats för de specifika system som är aktuella i de incidenter 
som föranlett tillsynen, dvs. de system där nummerportering och tilldelning av 
SIM-kort hanteras. 

Företaget uppgav i januari 2017 att man har för avsikt att med högsta prioritet 
och med högsta hastighet genomföra nya riskanalyser av relevanta kategorier av 
informationsbehandlingstillgångar som används av Tele2 Sverige vid tillhanda-
hållandet av tjänster till Tele2 Sveriges kunder.

Vid möte med Tele2 den 15 maj 2017 har företaget för PTS redogjort för hur 
arbetet med genomförande av riskanalyser enligt en standardiserad modell har 
inletts. Efter utbildning och förankring i organisationen ska de som arbetar med 
och ansvarar för system och tillgångar kunna utföra och dokumentera 
riskanalyser, vid behov med stöd av informationssäkerhetschefen. Sådana 
riskanalyser ska genomföras för samtliga informationsbehandlingstillgångar 
men också för andra system och processer i verksamheten. 

PTS har valt att begränsa denna tillsyn till att omfatta endast Tele2:s skyldighet 
att analysera och dokumentera riskerna för integritetsincidenter för företagets 
informationsbehandlingstillgångar där nummerportering och tilldelning av SIM-
kort hanteras. PTS bedömer att de riskanalyser som Tele2 presenterat uppfyller 
föreskrifternas krav på riskanalyser. Analyserna ska utgöra en grund för 
lämpliga skyddsåtgärder och PTS förutsätter att Tele2 nu säkerställer att 
samtliga relevanta skyddsåtgärder vidtas i enlighet med PTS föreskrifter.
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PTS kan konstatera att Tele2 i dagsläget inte har genomfört riskanalyser annat 
än för ett litet antal informationsbehandlingstillgångar, trots att företaget varit 
skyldigt att ha sådana riskanalyser på plats för samtliga informations-
behandlingstillgångar redan när föreskriften trädde i kraft den 1 september 
2014. PTS har därför för avsikt att i ett särskilt tillsynsärende vidta ytterligare 
åtgärder vad gäller efterlevnaden av denna skyldighet i förhållande till andra 
informationsbehandlingstillgångar än de som omfattats av detta tillsynsärende.

Skäl att fortsätta den aktuella tillsynen föreligger dock inte, varför ärendet 
avskrivs från vidare handläggning. 

_____________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Staffan Lindmark. I ärendets slutliga 
handläggning har även handläggarna Björn Scharin och Anna Montelius 
(föredragande) deltagit.
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