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Sammanställning av tillsynsinsatser 
på områdena driftsäkerhet och 
konfidentiell kommunikation 

1 Inledning 

Denna sammanställning har bl.a. till syfte att sammanfatta Post- och 
telestyrelsens (PTS) genomförda tillsynsinsatser inom säkerhetsområdet under 
det senaste året. PTS tillsyn omfattar granskning av tillhandahållare av allmänna 
nät och tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster (tillhandahållare). Vid tillsyn av tillhandahållarnas säkerhetsarbete har 
PTS tillämpat regler som rör skyddsåtgärder mot störningar och avbrott i nät 
och tjänster, (driftsäkerhet) och regler som rör tillhandahållarnas skydd av de 
uppgifter som behandlas vid tillhandahållandet av elektroniska kommunika-
tionstjänster (konfidentiell kommunikation).  

Sammanställningen redogör kortfattat för tillämpliga regler samt beskriver PTS 
tillsynsarbete på driftsäkerhetsområdet och området för konfidentiell 
kommunikation. Därefter redogörs för antalet inkomna incidentrapporter samt 
ges sammanfattningar av genomförda tillsynsinsatser. Tidigare år har 
sammanställningen omfattat de tillsynsinsatser som genomförts sedan den 
senaste sammanställningen publicerades. Från och med denna sammanställning 
kommer i stället de tillsynsinsatser som avslutats under föregående kalenderår 
att omfattas. Eftersom föregående sammanställning omfattade ärenden fram till 
augusti 2019 kommer denna sammanställning att omfatta en kortare period 
(september till december 2019). Sammanställningen av incidentrapporter 
omfattar dock hela kalenderåret 2019. 

2 Tillämpliga regler 

Utgångspunkten för PTS tillsynsarbete avseende driftsäkerhet och konfidentiell 
kommunikation är de skyldigheter som gäller för tillhandahållare som framgår 
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av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Enligt 2 § förord-
ning (2003:396) om elektronisk kommunikation är PTS tillsynsmyndighet enligt 
LEK och ska bl.a. bedriva tillsyn enligt lagen. 

2.1 Regler om driftsäkerhet 
Enligt 5 kap. 6 b § LEK ska tillhandahållare vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga 
krav på driftsäkerhet. Skyldigheterna preciseras i PTS föreskrifter om krav på 
driftsäkerhet (PTSFS 2015:2 ändrad genom PTSFS 2020:1). 

Av 5 kap. 6 c § LEK följer även skyldighet för tillhandahållare att rapportera 
störningar och avbrott av betydande omfattning till PTS. När rapportering ska 
ske och vilka uppgifter som rapporterna ska innehålla preciseras i PTS 
föreskrifter och allmänna om rapportering av störningar eller avbrott av 
betydande omfattning (PTSFS 2018:4).  

Incidentrapporterna ger PTS underlag om de viktigare orsakerna till större 
störningar och avbrott och hur tillhandahållarna arbetar för att förebygga och 
hantera inträffade händelser. Rapporterna kan även ge PTS anledning att 
misstänka att bestämmelserna om driftsäkerhet inte efterlevs och kan leda till 
att PTS inleder tillsyn. 

2.2 Regler om skydd av behandlade uppgifter 
I 6 kap 3 § LEK finns regler om skydd av behandlade uppgifter, som gäller för 
tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. 
Bl.a. finns regler med krav på att vidta tekniska och organisatoriska säkerhets-
åtgärder för att skydda de uppgifter som behandlas i samband med tillhanda-
hållande av tjänsterna. Dessa regler kompletteras av PTS föreskrifter och 
allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter (PTSFS 2014:1).  

I 6 kap. 3 a § LEK finns särskilda regler som gäller skydd för uppgifter som 
lagras för brottsbekämpande ändamål med stöd av 6 kap. 16 a §. Dessa 
preciseras av PTS föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder i samband 
med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål 
(PTSFS 2012:4).  

Enligt bestämmelser i LEK (6 kap 4 §), kompletterade av en EU-förordning1, är 
tjänstetillhandahållare även skyldiga att rapportera inträffade integritets-
incidenter till PTS och underrätta berörda abonnenter eller enskilda personer, 
samt att föra en förteckning över inträffade incidenter.  

Incidentrapporterna ger PTS underlag om de viktigare orsakerna till 
integritetsincidenter, och hur tillhandahållarna arbetar för att förebygga och 

                                                 

1 Kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan 
av personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig 
integritet och elektronisk kommunikation. 
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hantera inträffade händelser. Rapporterna kan även ge PTS anledning att 
misstänka att bestämmelserna om skydd av uppgifter inte efterlevs och kan leda 
till att PTS inleder en tillsyn. 

2.3 Anpassning av verksamhet för att kunna 
tillhandahålla uppgifter till brottsbekämpande 
myndigheter 

Enligt 6 kap. 19 § LEK är tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät, 
samt tillhandahållare av fasta och mobila telefoni- och internettjänster skyldiga 
att bedriva verksamheten så att beslut om hemlig avlyssning av elektronisk 
kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan 
verkställas och så att verkställandet inte röjs. Övervakade meddelanden ska 
göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om hand. 

3 PTS tillsynsarbete inom områdena 
driftsäkerhet och konfidentiell 
kommunikation 

Ett av PTS övergripande mål är att främja tillgången till säker elektronisk 
kommunikation. Två viktiga säkerhetsfrågor är att elektroniska kommunika-
tionsnät och -tjänster är driftsäkra och att den personliga integriteten skyddas 
vid användandet av tjänsterna. Målet med PTS arbete med driftsäkerhetsfrågor 
är att nät och tjänster ska ha en nivå av driftsäkerhet som motsvarar använd-
arnas behov. Målet med PTS arbete inom området konfidentiell 
kommunikation är att alla i Sverige ska kunna kommunicera förtroligt och att 
tillhandahållare skyddar den information om användarna och deras 
kommunikation som de hanterar i samband med tillhandahållandet av 
tjänsterna.  

Vidare ingår det i PTS arbete för säker kommunikation att säkerställa att 
tillhandahållarna anpassar sin verksamhet för att kunna tillhandahålla uppgifter 
till de brottsbekämpande myndigheterna i enlighet med lagens krav.  

För att säkerställa att tillhandahållare lever upp till en godtagbar nivå av 
driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter, och att verksamheten 
anpassas för brottsbekämpande myndigheter, bedriver PTS löpande planlagd 
och händelsestyrd tillsyn. 

3.1 Planlagd tillsyn 
Planlagda tillsynsinsatser kan t.ex. baseras på tidigare tillsyn eller uppgifter i 
inrapporterade drifts- eller integritetsincidenter, som kan indikera att det finns 
generella sårbarheter eller brister som kan beröra en eller flera tillhandahållare 
och som kan behöva åtgärdas.  
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Som exempel på planlagd tillsyn kan nämnas att PTS årligen genomför en 
planlagd tillsyn mot ett urval av de större tillhandahållarna. Vid dessa tillsyns-
insatser sker en genomgång av tillhandahållarnas incidentrapporteringsrutiner 
samt en granskning av tillhandahållarnas hantering av de incidenter som har 
inrapporterats under det gångna året, men som inte varit av sådan art att de 
föranlett händelsestyrda tillsynsinsatser. 

3.1.1 PTS tillsynsplan 

PTS tar årligen fram en tillsynsplan för myndighetens kommande, planlagda 
tillsyn på säkerhetsområdet. Planen, som publiceras på PTS.se, är tvåårig men 
revideras årligen. De planlagda tillsynsinsatserna som inleddes under 2019 
baseras på de tillsynsplaner som publicerades i december 2017 och i januari 
2019.2  

I enlighet med PTS tillsynsplan för säkra kommunikationsnät och -tjänster för 
2019-2020 har sedan den senaste sammanställningen följande planlagda 
tillsynsinsatser avslutats under det andra halvåret 2019:  

 Metod för och genomförande av riskanalyser (tillsyn inledd 2018, 
avslutad 2019 avseende två operatörer)  

 Kartläggning av små och medelstora operatörers säkerhetsarbete  

3.2 Händelsestyrd tillsyn 
En händelsestyrd tillsyn inleds t.ex. vid mer omfattande integritetsincidenter, 
om ett avbrott eller en störning är mer omfattande i form av antal drabbade 
abonnenter eller den tid den varat, eller i övrigt bedöms vara av principiellt 
intresse. Händelsestyrd tillsyn kan avse en eller flera tillhandahållare beroende 
på vad som inträffat. 

I denna sammanställning sammanfattas de händelsestyrda tillsynsinsatser som 
har avslutats under andra halvåret 2019, sedan den senaste sammanställningen:  

 Tillsyn avseende läckage av hemliga nummer 
 Granskning av rutiner för incidenthantering och utlämnande av 

uppgifter till brottsbekämpande myndigheter  

4 Inrapporterade incidenter 

Såväl störningar och avbrott av betydande omfattning som integritetsincidenter 
ska, som ovan nämnts, rapporteras till PTS. Vissa större inrapporterade 
störningar och avbrott är av sådan omfattning att PTS enligt artikel 13a i 

                                                 

2 Se ” Plan för driftsäkerhetstillsyn 2018-2019”, dnr: 17-11869, och ”Plan för PTS tillsynavseende 
konfidentiell kommunikation 2018-2019”, dnr: 17-11870 samt PTS tillsynsplan 2019-2020 för säkra 
kommunikationsnät och –tjänster, dnr 19-352. 
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direktiv 2009/140/EG3 är skyldiga att rapportera dem vidare till 
Kommissionen och Enisa4. 

4.1 Rapporterade driftstörningsincidenter 2019 
Under 2019 har PTS mottagit totalt 48 incidentrapporter avseende inträffade 
störningar och avbrott av betydande omfattning, vilket sett till tidigare år kan 
betraktas som ett normalår.  

 

Av de 48 rapporterade driftstörningsincidenterna var tre av den omfattningen 
att PTS rapporterade dem till Kommissionen och Enisa. Tröskelvärdena för när 
en incident ska rapporteras till Kommissionen och Enisa baseras på störningens 
varaktighet och andelen användare av tjänsten i Sverige. För att t.ex. en störning 
som påverkar tillhandahållande av bredband under en timme ska rapporteras 
krävs att den påverkar mer än 15 procent av alla bredbandskunder i Sverige. 
Följaktligen krävs relativt stora störningar för att de ska bli rapporteringspliktiga 
till Enisa och Kommissionen, sådana incidenter uppstår t.ex. i samband med 
omfattande stormar. I samband med införande av Koden (se nedan kapitel 6) 
diskuteras inom Enisa hur trösklar för rapportering ska se ut framöver.  

                                                 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 
2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska 
kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
4 European Union Agency for Network and Information Security, ett center med expertkunskaper inom 
cybersäkerhet i Europa. 
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4.2 Rapporterade integritetsincidenter 2019 
Under 2019 har PTS mottagit 204 rapporter om integritetsincidenter. Det 
motsvarar mer än en dubblering i jämförelse med 2018. 

 

PTS har tidigare gjort bedömningen att det finns ett mörkertal av integritets-
incidenter som inte rapporteras till myndigheten, varför myndigheten under 
2017 – 2018 genomförde en planlagd tillsyn av de största tillhandahållarnas 
förmåga att identifiera och internt rapportera integritetsincidenter. Slutsatserna 
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från den tillsynen beskrivs i föregående års tillsynsrapport på området för 
konfidentiell kommunikation.5  

Den 25 maj 2018 trädde den Allmänna dataskyddsförordningen6 (GDPR) i 
kraft. Under de tillsynsinsatser som PTS genomfört under 2018 och 2019, samt 
i kommunikation i övrigt, har tillhandahållare meddelat att medvetenheten om 
vad som är en integritetsincident har förbättrats inom bolagens organisationer 
till följd av det arbete som genomförts inför GDPR:s ikraftträdande. 

PTS bedömning är att den fortsatta ökningen av rapporterade incidenter under 
2019 till viss del beror på att fler incidenter upptäcks och rapporteras, p.g.a. den 
tillsyn som genomfördes 2017 – 2018, men främst på grund av den upp-
märksamhet som integritetsfrågor fått, såväl hos tillhandahållarnas personal 
som hos allmänheten, i samband med GDPR:s ikraftträdande. Det kan dock 
inte heller uteslutas att samhällets ökade digitalisering bidrar till att fler 
incidenter inträffar. 

5 Genomförd tillsyn 

Nedan följer en sammanfattning av genomförda tillsynsinsatser inom drift-
säkerhet och konfidentiell kommunikation, redovisad som planlagd respektive 
händelsestyrd tillsyn. Urvalet innefattar de tillsynsinsatser som avslutades under 
2019, och som inte omfattades av föregående sammanställning. Samman-
ställningen fokuserar på tillsynsinsatsernas syfte, genomförande, resultat samt 
PTS slutsatser utifrån granskningarna. 

5.1 Planlagd tillsyn 
5.1.1 Metod för och genomförande av riskanalyser  

PTS inledde 2018 tillsyn mot fyra tillhandahållare avseende deras metod för och 
genomförande av riskanalyser, såväl på driftsäkerhetsområdet som på området 
för konfidentiell kommunikation. Tillsynen inleddes med anledning av att PTS 
under tidigare tillsynsinsatser fått tydliga indikationer på brister i tillhanda-
hållarnas processer för riskanalyser, samt att riskanalyser ibland saknades helt. 
Riskanalyser utgör en grund för säkerhetsarbetet, och är nödvändiga för att rätt 
säkerhetsåtgärder ska kunna vidtas. Syftet med tillsynen vara att säkerställa att 
tillhandahållarna tillämpar en acceptabel metod för sina riskanalyser och att de 
faktiskt genomfört riskanalyser för sina tillgångar och förbindelser. Tillsynen 
genomfördes genom skriftväxling och tillsynsmöten. Två av dessa tillsyns-
ärenden kunde skrivas av från vidare handläggning i december 2019, sedan 
tillhandahållarna redovisat rimliga metoder för sin riskhantering, uppgett för 

                                                 

5 Se ”Genomförd tillsyn avseende säker och konfidentiell kommunikation under 2017”, dnr. 18-8374. 
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och 
om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 
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myndigheten att regelenliga riskanalyser hade genomförts och slutligen lämnat 
exempel på sådana riskanalyser.  

5.1.2 Kartläggning av små och medelstora operatörers 
säkerhetsarbete 

PTS inledde i slutet av maj 2019 en tillsynsinsats i form av en kartläggning av 
hur små och medelstora operatörer arbetar med driftsäkerhet och skydd av 
behandlade uppgifter. Syftet med tillsynen var att öka kunskapen hos små och 
medelstora operatörer om gällande regler för driftsäkerhet och skydd av 
behandlade uppgifter samt att kartlägga hur operatörerna arbetar med dessa 
frågor. 

Tillsynen genomfördes som en enkätundersökning till drygt 600 operatörer och 
avslutades med en rapport i december 2019.7 I rapporten sammanfattar PTS 
enkätresultatet och drar generella slutsatser. 

Enkätsvaren visade att merparten av operatörerna vidtar åtgärder för att stärka 
driftsäkerheten och skyddet av behandlade uppgifter. Däremot var det inte lika 
många operatörer som uppgav att de genomför riskanalyser, trots att det är 
analyserna som är grunden för vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas och för 
ett systematiskt säkerhetsarbete. PTS kartläggning visar således att små och 
medelstora operatörer behöver utveckla det systematiska säkerhetsarbetet.  

5.2 Händelsestyrd tillsyn 
5.2.1 Läckage av hemliga nummer 

Under hösten 2018 upptäckte en tillhandahållare att flera nummer som skulle 
vara hemliga publicerats på nummerupplysningssidor som Eniro.se och 
Hitta.se. Efter utredning visade det sig att den märkning som skulle säkerställa 
att numren hölls hemliga fallit bort vid en systemmigrering, vilket lett till 
publicering av ett stort antal hemliga nummer. Sedan PTS mottagit en 
incidentrapport om det inträffade under våren 2019 inleddes tillsyn i juni. Syftet 
var att säkerställa att tillhandahållaren vidtog åtgärder för att snabbare upptäcka 
och rapportera denna typ av incident, och för att liknande händelser ska 
undvikas i framtiden. Efter skriftväxling och tillsynsmöte bedömde PTS att 
tillhandahållaren hade brustit i det systematiska säkerhetsarbetet, främst genom 
bristande dokumentation och riskanalys inför systemmigreringen. PTS ansåg 
också att det tagit anmärkningsvärt lång tid innan incidenten upptäckts och 
rapporterats till myndigheten. Sedan tillhandahållaren visat förståelse för vad 
som brustit och visat avsikt att införa förändrade rutiner avseende bland annat 
riskanalyser skrevs ärendet i oktober 2019 av från vidare handläggning. 

5.2.2 Granskning av rutiner för incidenthantering 

Trots att den årliga tillsynen varje år genomförs med fokus på rutiner för 
hantering och rapportering av incidenter upplevde PTS under hösten att en av 

                                                 

7 https://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/internet/2019/rapport-sma-och-medelstora-operatorers-
sakerhetsarbete---pts-er-201927/ 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 9 
 

de större tillhandahållarnas incidentrapportering var bristfällig, särskilt vad 
gällde rapporter om störningar och avbrott. Det var svårt att förstå incident-
rapporterna, de var ofta knapphändiga eller rentav felaktiga. PTS inledde tillsyn 
för att arbetet med hantering av incidenter skulle kunna bedrivas ändamålsenligt 
och effektivt, både hos tillhandahållaren och hos myndigheten. Vid ett tillsyns-
möte redogjorde PTS för gällande regler och de brister som upplevdes. Då 
tillhandahållaren efter tillsynen bedömdes ha förutsättningar att hantera 
incidentrapporteringen i enlighet med regelverket skrevs ärendet av från vidare 
handläggning i december 2019.  

5.2.3 Utlämnande av uppgifter till Polismyndigheten  

Enligt anmälan från Polismyndigheten i september 2018 inledde PTS 
kommunikation med ett antal operatörer. Polismyndigheten ansåg att 
operatörerna inte levde upp till kraven i LEK genom att de inte lämnade ut 
historiska trafik- och lokaliseringsdata på ett sådant sätt att de enkelt kunde tas 
om hand. Efter skriftväxling har Polismyndigheten inlett ett arbete som syftar 
till att tillsammans med berörda intressenter diskutera och utarbeta en standard 
som närmare redovisar formatet för de uppgifter som ska lämnas ut till Polis-
myndigheten för att dessa på ett enkelt sätt ska kunna tas om hand. Mot bak-
grund av att operatörerna deltar i detta arbete skrevs ärendena av från vidare 
handläggning i juni 2019.  

6 Framåtblick 

Det nya direktivet om elektronisk kommunikation (Koden)8 ska vara införlivad 
i nationell rätt senast den 21 december 2020. Kodens införande i svensk rätt 
kommer att innebära att den befintliga lagen om elektronisk kommunikation 
ersätts med en ny. För PTS del innebär de väntade regeländringarna att stort 
fokus under år 2020 ligger på arbete med revidering av de av PTS föreskrifter 
som är meddelade med stöd av LEK. 

PTS tillsynsarbete kommer, vid sidan av detta föreskriftsarbete, alltjämt 
bedrivas för att säkerställa att tillhandahållarna lever upp till ett godtagbart 
säkerhetsarbete inom konfidentiell kommunikation och driftsäkerhet. I januari 
2021 avser PTS att publicera en tillsynsplan för perioden 2021 – 2022 samt en 
sammanställning av den tillsyn som slutförts under år 2020 

                                                 

8 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en 
europeisk kodex för elektronisk kommunikation 


