
Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Växel: 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se

Kort om Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsens (PTS) vision är att alla i 

Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband 

och post. För att uppnå detta arbetar vi för: 

• en väl fungerande konkurrens som leder till 

att konsumenterna får bra valmöjligheter och 

låga priser.

• ett gott konsumentskydd och välinformerade 

konsumenter som kan göra medvetna val.

• att begränsade resurser som frekvenser och 

nummer fördelas så att de ger största möjliga 

nytta för samhället.

• att nät och tjänster ska vara tillförlitliga och 

säkra.

PTS är en statlig myndighet under                        

Näringsdepartementet och bildades 1992.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att 
alla ska kunna ringa och använda internet med 
hög säkerhet och så få störningar som möjligt. 
Vi arbetar med förebyggande åtgärder, 
granskning i efterhand och krishantering. 

Grundregeln är att det är tele- och internetoperatörerna 

som ska se till att kommunikationsnäten fungerar och 

har en grundläggande nivå av dri$ - och informations-

säkerhet. Det står i lagen. Om samhället kräver högre 

säkerhet än den grundläggande nivån kan PTS agera för 

att höja säkerheten. PTS har ekonomiska medel genom 

avgi$ er från operatörerna eller statliga anslag, för detta. 

Arbetet med att säkra kommunikationsnäten är i 

många fall exempel på en privat-o% entlig samverkan. 

PTS och tele- och internetoperatörerna samarbetar 

och sam& nansierar projekt för att åstadkomma konkret 

samhällsnytta.

Färre avbrott på grund av grävskador
Grävskador orsakar årligen avbrott och skador i kritisk 

infrastruktur för miljontals kronor. För att minska 

risken för avbrott har ett stort antal myndigheter, 

företag och organisationer tagit fram webbtjänsten 

Ledningskollen (www.ledningskollen.se). Arbetet 

samordnas och & nansieras av PTS, Svenska Kra$ nät 

och Tra& kverket. Med en enda förfrågan kan den som 

planerar ett grävprojekt nå alla som har ledningar 

nedgrävda på en plats.

Telefonnummer styr vägen genom 
näten
Telefonnummer och andra adresser styr vägen genom 

näten för elektroniska kommunikationer. Vi ansvarar 

för förvaltning och utveckling av den svenska telefoni-

nummerplanen. PTS tilldelar nummer till operatörer 

och tjänsteleverantörer som behöver det för sin verk-

samhet, samt till enskilda i 90- och 11-nummerserierna. 

IPv6 – nödvändigt för internets 
utveckling
IP-adresser behövs för att datorer ska kunna kommu-

nicera med varandra. De nuvarande adresserna håller 

på att ta slut. En ny IP-standard, kallad IP version 6 

eller IPv6, & nns tillgänglig och erbjuder praktiskt taget 

obegränsat med adresser. För att säkerställa ett fortsatt 

globalt öppet, tillgängligt internet för alla, för att inter-

net ska kunna fortsätta växa med nya användare och 

applikationer samt för att undvika kvalitetsförsämringar 

är det viktigt att införa den nyare standarden IPv6 

vid sidan om IPv4. PTS har tagit fram en vägledning 

om hur IPv6 kan införas i praktiken. Den & nns på vår 

webbplats. 

Operatörernas säkerhetsarbete
Att kommunikationsnäten fungerar och är säkra är tele- 

och internetoperatörers ansvar. För att ge dem stöd i 
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tion om vad som hände, vilka konsekvenserna blev, 

hur de hanterade incidenten och vad bolaget gör för att 

det inte ska hända igen. Vi kan kräva att de ska vidta 

vissa åtgärder och, om de inte gör det, utkräva vite. 

Dessutom genomför PTS ett antal planlagda tillsyns-

insatser för att se hur bestämmelser om dri$ säkerhet 

och integritet e$ erlevs. 

Information om driftstörningar
Om en svår påfrestning på våra elektroniska kommuni-

kationsnät skulle uppstå, behöver operatörerna kunna 

ge en bild av dri$ störningsläget till allmänheten och de 

organisationer som agerar i händelse av kris. PTS har 

tillsammans med operatörerna tagit fram ett koncept, 

Gemensam lägesuppfattning (GLU), där operatörerna 

på ett standardiserat sätt kan presentera dri$ störnings-

information till exempel på sina egna webbplatser. 

Genom en speciell funktion i systemet informeras 

också SOS Alarm om störningar som påverkar nöd-

samtal till 112. 

Krisledningsövning ger bättre 
färdighet
Vi har inom ramen för vårt robusthetsarbete en strategi 

för utbildningar och övningar. Sy$ et med strategin är 

att öka sektorns förmåga att hantera kriser och extra-

ordinära händelser, så att konsekvenserna för samhället 

minimeras. Ambitionen är att vartannat år genomföra 

en större krisledningsövning, Telö, där fokus ligger på 

samverkan inom sektorn elektronisk kommunikation.

Vill du veta mer?
Besök gärna vår webbplats www.pts.se eller ring oss på 

08-678 55 00. 

hur de kan åstadkomma det, har vi tagit fram allmänna 

råd om dri$ säkerhet. I råden står det att anmälda 

aktörer hos PTS bör bedriva ett kontinuerligt, framåt-

sy$ ande och systematiskt säkerhetsarbete för att uppnå 

säkrare elektroniska kommunikationer.

Vi har tagit fram en vägledning som beskriver vad en 

organisation bör tänka på vid köp av olika typer av 

elektronisk kommunikation, till exempel internetan-

slutning eller telefoni. Det är viktigt att kunna ställa rätt 

krav vid köpet, men också i den dagliga verksamheten, 

så att kommunikationen blir säker och robust. Väg-

ledningen & nns att ladda ner från PTS webbplats.

Den personliga integriteten ska 
skyddas
En viktig säkerhetsfråga är skyddet av den personliga 

integriteten. Skyddet mot obehörig insyn eller behand-

ling av den information som överförs elektroniskt är 

grundläggande.  I lagen om elektronisk kommunika-

tion & nns regler för att skydda den information som 

överförs i våra elektroniska kommunikationsnät och 

uppgi$ er om kommunikationen. 

Rapporter om driftstörningar och 
integritetsincidenter
Operatörer ska rapportera dri$ avbrott och inträ% ade 

integritetsincidenter till PTS. Rapporterna ger PTS 

underlag att bedöma om bestämmelserna om dri$ s-

säkerhet och integritetsskydd följs. Om de inte följs kan 

vi granska bolagen (tillsyn). Rapporterna ökar också 

vår kunskap om vanliga orsaker till dri$ störningar 

och integritetsincidenter, som bidrar till myndighetens 

långsiktiga arbete för att främja dri$ säkerheten och 

integritetsskyddet i de elektroniska kommunika-

tionerna.

Det ska inte få hända igen
När ett avbrott eller en integritetsincident inträ% at kan 

PTS inleda tillsyn i e$ erhand. Det innebär att vi kon-

taktar det berörda bolaget för att få detaljerad informa-
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