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Sammanfattning 

Post- och telestyrelsen (PTS) ska arbeta för att det av riksdagen fastlagda målet, 
att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, 
ska nås. PTS arbetar kontinuerligt med insatser för att nå målen i regeringens 
digitala agenda – It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige. PTS har under 
2014 vidtagit aktiviteter inom områdena digitalt innanförskap, nätsäkerhet, 
robusthet och internets förvaltning. Det här är myndighetens redovisning 
avseende dessa områden i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2014. 
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1 Introduktion  

1.1 Uppdrag från regeringen 

Post- och telestyrelsen (PTS) har i sitt regleringsbrev för budgetåret 2014 
(N2013/5885/ITP, N2013/1002/ITP (delvis) och N2013/5853/KLS (delvis)) 
fått i uppdrag att redovisa de insatser myndigheten vidtagit inom de av 
myndighetens ansvarsområden som ingår i regeringens digitala agenda It i 
människans tjänst – en digital agenda för Sverige (dnr N2011/342/ITP)1. Dessa 
områden är digitalt innanförskap, nätsäkerhet, internets förvaltning samt 
robusthet (bredbandsområdet redovisas särskilt i enlighet med uppdrag 1.) 
Återrapportering ska ske i form av en kortfattad, översiktlig sammanställning 
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2015. 

1.2 Omfattning och avgränsningar 

Regeringen har med utgångspunkt i it-användarens perspektiv angett fyra 
strategiska områden på en övergripande nivå i den digitala agendan. Områdena 
anges nedan och åskådliggörs även i figuren som hämtad från agendan. 

 lätt och säkert att använda, 

 tjänster som skapar nytta, 

 det behövs infrastruktur samt 

 it:s roll för samhällsutvecklingen. 

                                                 
1 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/177256.  

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/177256
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Inom varje strategiskt område finns 22 underområden, s.k. sakområden.   

Den redovisning som PTS ska lämna i enlighet med regleringsbrevet omfattar 
följande underområden där myndigheten har vidtagit insatser under 2014:  

 digitalt innanförskap,  

 robusthet,  

 nätsäkerhet och  

 internets förvaltning. 

Nedan illustreras de delar som PTS redovisar insatser för i enlighet med 
regleringsbrevet och vidare kopplat till de 22 sakområdena såsom 
Digitaliseringskommissionen valt att visa dessa områden. 
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Redovisningen är heltäckande avseende myndighetens insatser inom områdena 
robusthet, nätsäkerhet samt internets förvaltning. 

Avseende återrapportering på området digitalt innanförskap beskrivs 
myndigheten vidtagna insatser inom funktionshinderområdet. Andra frågor 
med beröring till digitalt innanförskap, som t.ex. tillgång till bredband, beskrivs 
därmed inte i denna redovisning.  

1.3 Tidigare redovisningar 

PTS har genomfört en tidigare redovisning2, enligt regleringsbrevet för 2013 
(N2012/6425/ITP), som lämnades den 27 februari 2014 till regeringen.  

1.4 Begrepp och definitioner 

Med tillgänglighet avses i den här redovisningen att informations- och 
kommunikationstjänster ska vara tillgängliga och användbara för personer med 
funktionsnedsättning. 

Med insatser inom området robusthet avses i den här redovisningen 
myndighetens:  

 åtgärder för att stärka infrastrukturen för elektroniska 
kommunikationsnät,  

                                                 
2 PTS rapport PTS insatser 2013 inom myndighetens ansvarsområden i regeringens Digitala Agenda, PTS-ER-
2014:5. Hämtat från 
<http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/PTS_insatser_Digital_Agenda_PTS-ER_2014-
5.pdf>.   

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/PTS_insatser_Digital_Agenda_PTS-ER_2014-5.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/PTS_insatser_Digital_Agenda_PTS-ER_2014-5.pdf
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 kompetenshöjande åtgärder för att personal i sektorn ska kunna 
hantera kriser bättre,  

 åtgärder för att utveckla samverkan mellan privata och samhällsviktiga 
aktörer med koppling till sektorn elektronisk kommunikation. 

Med insatser inom området nätsäkerhet avses i den här redovisningen 
myndighetens insatser, som t.ex. tillsyn och framtagning av föreskrifter. 
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2 Genomförda insatser under 2014 
gällande digitalt innanförskap  

I det här kapitlet följer en sammanställning av myndighetens insatser på 
funktionshinderområdet under 2014, som är hänförliga till området digitalt 
innanförskap. 

PTS genomför åtskilliga insatser under ett år för att det ska finnas ett utbud av 
produkter och tjänster inom området elektronisk kommunikation som även 
kan användas av personer med funktionsnedsättning. Myndigheten arbetar 
med olika verktyg och inom olika områden för att nå målen i regeringens 
strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken.  

En mer utförlig redogörelse för myndighetens insatser på 
funktionshinderområdet under 2014, kommer att finnas i PTS kommande 
rapport På väg mot användbar IKT – Uppföljning av PTS funktionshinderspolitiska 
delmål 2014 (PTS-ER-2015:4), som ska lämnas till regeringen den 15 mars 2015. 

2.1 Säkerställda kommunikationstjänster 

Under 2014 har PTS sett till att personer med funktionsnedsättning har tillgång 
till viktiga tjänster inom området elektronisk kommunikation. De tjänster som 
har säkerställts är:  

 förmedlingstjänst för bildtelefoni (Bildtelefoni.net),  

 förmedlingstjänst för texttelefoni (Texttelefoni.se),  

 förmedlingstjänst vid bl.a. tal-, röst- och språksvårigheter (Teletal),  

 kostnadsfri nummerupplysning (118 400),  

 Fejjan för alla (www.fejjanforalla.nu, ett anpassat gränssnitt som gör det 
möjligt för personer med dövblindhet och synnedsättning att använda 
Facebook).  

 

2.2 Internationellt och nationellt deltagande i 
standardiseringsarbetet 

PTS deltar i både nationellt och internationellt standardiseringsarbete till nytta 
för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har exempelvis deltagit i 
den svenska samordningsgruppen för mandat 376. Mandat 376 syftar till att 
skapa en europeisk standard som ska harmonisera och underlätta offentlig 
upphandling av informations- och kommunikationsteknik som är tillgänglig 
även för personer med funktionsnedsättning. Mandatet var utfärdat av EU-
kommissionen mot de tre europeiska standardiseringsorganisationerna ETSI, 

http://www.fejjanforalla.nu/
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CEN och CENELEC. Standarden3 godkändes under 2014. Under 2014 har en 
svensk översättning av standarden påbörjats.  

Myndigheten fokuserar på att standarder och riktlinjer för informations- och 
kommunikationsteknik inkluderar bred funktionalitet avseende tillgänglighet 
och användbarhet. Detta koncept kallas för Design för alla. 

2.3 Främjandeinsatser avseende webbriktlinjer för 
tillgänglighet 

Sedan 2013 har PTS och E-delegationen samarbetat i syfte att dels sprida 
kunskap om Vägledningen för webbutveckling till utvecklare och beställare i 
den privata sektorn för att fler ska kunna delta i it-samhället, och dels för att 
stödja utvecklingen av de förvaltningsgemensamma tjänsterna (t ex. Mina 
meddelanden och Mina fullmakter) och Svensk e-legitimation, så att dessa blir 
användbara och tillgängliga för så många som möjligt. 

2.4 Innovationstävlingar 

PTS anordnar innovationstävlingar med syfte att få fram smarta lösningar 
inom elektronisk kommunikation som kan användas av personer med 
funktionsnedsättning. PTS har under 2014 genomfört två innovationstävlingar 
på temana ”Från studier till arbete” (8 vinnande projekt) och ”Nåbar för alla” 
(14 vinnande projekt). Under året har 16 projekt från tidigare tävlingar 
avslutats. 

2.5 Genomförda studier för främjande av användbara 
och tillgängliga kommunikationstjänster 

Under 2014 har PTS genomfört flera studier i syfte att främja användbara och 
tillgängliga kommunikationstjänster samt ge myndigheten riktning för 
kommande insatser.  

Studierna har bland annat omfattat en tillgänglighetsgranskning av Bioguidens 
webbplats, analys av tillgängligheten av uttagsautomater främst med avseende 
på äldre och personer med funktionsnedsättning, en automatisk mätning av 
tillgänglighet på 200 privata och 1 000 offentliga webbplatser och en manuell 
tillgänglighetsgranskning av 30 webbplatser och deras e-tjänster.  

Dessutom har en studie med användartestning och utvärdering av mobila 
applikationer för betalning genomförts där resultatet av utvärderingen bland 

                                                 
3 ETSI EN 301 549 V1.1.1 (2014-02) Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and 
services in Europe. Hämtat från 
<http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.01_60/en_301549v010101p.pdf>. 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/01.01.01_60/en_301549v010101p.pdf
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annat resulterade i en checklista som spridits till relevanta aktörer inom 
betaltjänstområdet. 

2.6 Regeringsuppdrag 

Under 2014 har PTS arbetat med följande regeringsuppdrag: 

 Uppdrag att genomföra ett pilotprojekt i syfte att främja utveckling av 
en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster. Uppdraget pågår 
(regeringens diarienummer N2014/2840/ITP). 

 Uppdrag att tillsammans med Svenska Filminstitutet öka 
tillgängligheten till film på biograf genom reguljära visningar med 
syntolkning och uppläst svensk text. Uppdraget pågår (regeringens 
diarienummer Ku2013/1813/MFI). 

 Uppdrag att i dialog med Myndigheten för delaktighet göra en förstudie 
om förutsättningarna att driva en nationell tjänst med it-support för 
personer med funktionsnedsättning). Uppdraget har slutrapporterats 
(regeringens diarienummer N2014/2007/ITP). 
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3 Genomförda insatser under 2014 
inom området robusthet  

3.1 Robust elektronisk kommunikation 

I det här kapitlet redovisas PTS genomförda insatser under 2014 inom området 
robusthet.  

PTS insatser inom robusthetsområdet har varit åtskilliga och haft olika 
inriktningar, allt från kompetenshöjande åtgärder till förstärkt infrastruktur för 
elektroniska kommunikationer.  

3.2 Strategi för utbildningar 

PTS har inom ramen för sitt robusthetsarbete en utbildnings- och 
övningsstrategi för sektorn elektronisk kommunikation 2013-20154. Den 
omfattar aspekter från individ- och företagsnivå, till övergripande sektorsnivå. 
Syftet med strategin, och de utbildningar och övningar som genomförs inom 
ramen för den, är att öka sektorns förmåga att hantera större kriser och 
extraordinära händelser. 

3.3 Utbildning i individuell krishantering för sektorns 
aktörer 

PTS har i samverkan med Svenska Kraftnät och branschorganisationen Svensk 
Energi genomfört utbildningar i individuell krishantering i flera steg. PTS 
delfinansierar utbildningskostnaden för deltagare hos anmälningspliktiga 
aktörer5. 263 personer utbildades under 2014, varav 69 personer från sektorn 
elektronisk kommunikation. Denna utbildningssatsning pågår löpande.  

3.4 Utbildning till Chief Information Assurance Officer 

PTS har tillsammans med Försvarshögskolan, MSB och FRA genomfört 
utbildning till Chief Information Assurance Officer (CIAO) vid 
Försvarshögskolan. Kursen består av en grundkurs och riktar sig till personer 
som är eller kommer att ansvara för den strategiska informationshanteringen 
inom organisationer med samhällsviktig verksamhet. Genom utbildningen 
bidrar myndigheten till att öka kunskapen om informationssäkerhet generellt 
och till ökad kunskap om hur organsationer kan öka säkerheten och 
robustheten avseende elektroniska kommunikationer.   

 

                                                 
4 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/utbildnings-och-ovningsstrategi-2013-2015-pts-
er-2013_4.pdf.  
5 Bestämmelser om anmälningsplikt finns i 2 kap. lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). 

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/utbildnings-och-ovningsstrategi-2013-2015-pts-er-2013_4.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2013/utbildnings-och-ovningsstrategi-2013-2015-pts-er-2013_4.pdf
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3.5 Fler aktörer och ärenden i Ledningskollen.se 

Bland de vanligaste orsakerna till störningar och avbrott i elektronisk 
kommunikation återfinns grävskador. Syftet med Ledningskollen.se är att 
minska antalet grävskador på samhällets viktiga markförlagda infrastruktur, inte 
bara inom telekom, utan alla typer av nät såsom exempelvis el, gas och VA. 

Vid utgången av 2014 var över 660 ledningsägare anslutna till 
Ledningskollen.se och antalet anslutna ledningsägare ökar hela tiden och 
omfattar nu bl.a. alla nationella telebolag och elbolag. Under 2014 hanterades 
drygt 150 000 ärenden i tjänsten. 

Under 2014 har två av de åtgärder som föreslogs i regeringsrapporten om 
Ledningskollen (PTS-ER-2013:23) utvecklats:  

 En ledningsägare ges möjlighet att skapa mer specifika 
bevakningsområden för vilka man vill ha samordningsärenden. 

 En ny typ av roll i systemet, intressent, avsedd för blivande ledningsägare 
(kommersiella och byanät), tillståndsgivare i kommuner, markägare 
(privata och offentliga) och bredbandssamordnare.  En intressent kan ha 
ett eller flera bevakningsområden som definieras inom en given 
geografisk ram. 

3.6 Tjänsten Driftinformation mellan operatörer syftar 

till kortare avbrottstider 

Driftinformation mellan operatörer, DIO6, är en tjänst för överföring av 
driftinformation mellan operatörer, kommunikationsoperatörer, 
tjänsteleverantörer och större samhällsviktiga kunder på ett standardiserat sätt. 
DIO skapar en effektivare och säkrare informationsöverföring om 
driftstörningar och syftar till att minska avbrottstiden vid akuta fel samt att 
undvika driftstörningar vid planerade avbrott. Under 2014 har DIO växt 
kontinuerligt med ett stadigt ökande antal anslutna organisationer. Från ca 40 
vid årets start uppgår antalet nu till drygt 100 organisationer. Därutöver finns 
det ett antal icke-anslutna organisationer som tar emot DIO-meddelanden via 
e-post.  

3.7 Vidmakthållande av bergrum 

PTS har uppfört ett antal bergrum i syfte att skydda teleutrustning av vital 
betydelse för samhället vilka är i full drift redan under normala förhållanden. 
Detta ställer stora krav på att försörjningssystem och skyddsfunktioner 
upprätthålls oavsett anläggningarnas driftsläge. PTS har låtit genomföra 

                                                 
6 https://diowebb.se.   

https://diowebb.se/
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funktionsprov av anläggningar, genomfört vissa fördjupade analyser av 
försörjningssystem och skyddsfunktioner samt genomfört vissa 
förstärkningsåtgärder i form av bl. a. reservkraft.  

PTS har även delfinansierat och deltagit i ett pågående forskningsprojekt om 
elektromagnetiska hot tillsammans med Fortifikationsverket och KTH samt 
låtit genomföra utvecklingsuppdrag vid FOI avseende gasskydd. 

3.8 Årlig risk- och sårbarhetsanalys för sektorn 

elektronisk kommunikation 

PTS har genomfört sitt årligen återkommande arbete med risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA) samt förmågebedömning för sektorn elektronisk 
kommunikation7. Detta i enlighet med förordningen (2006:942) om 
krisberedskap och höjd beredskap och MSB föreskrifter om statliga 
myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:07). I risk- och 
sårbarhetsanalysen identifieras och värderas hot, risker och sårbarheter för 
sektorn elektronisk kommunikation. Analysen ligger till grund för åtgärder som 
ökar robustheten inom elektronisk kommunikation.   

3.9 Deltagande i MSB:s projekt Ledning och samverkan 

PTS har deltagit i MSB:s projekt Ledning och samverkan (numera Samverkan 
och Ledning, SoL) som är en av MSB:s största satsningar under åren 2012-
2014. Det involverar fler än 100 aktörer inom den svenska krisberedskapen. 
Målet var att ta fram nationella riktlinjer för ledning och samverkan vid 
olyckor, kriser och andra händelser inom området samhällsskydd och 
beredskap. 

PTS är utsedd till att vara en av pilotmyndigheterna för införandet. 

3.10 Redundanssatsningar i ortsammanbindande 
fibernät 

Under året har åtgärder för att skapa redundans i fibernät startats i Jämtlands 
och Västerbottens län. Vidare har åtgärder färdigställts i Gävleborgs, 
Värmlands samt Västernorrlands län. 

3.11 Reservelverk 

Stora delar av mobila och fasta kommunikationsnät har någon form av system 
för reservkraftförsörjning. Dessa system ger ett oberoende av extern 
elförsörjning som varierar mellan minuter och några timmar (för nätdelar med 
lokal påverkan), men där nätdelar med regional eller nationell påverkan normalt 

                                                 
7 http://pts.se/upload/Rapporter/Tele/2013/rsa-2013-e-kom-pts-er-2013-.pdf.  

http://pts.se/upload/Rapporter/Tele/2013/rsa-2013-e-kom-pts-er-2013-.pdf
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har skydd som varar längre än ett dygn. För att möta samhällets behov av 
mobil kommunikation i händelse av en kris har PTS bl.a. gjort åtgärder i form 
av uppgraderingar av befintliga fasta reservelverk samt finansiering av nya 
mobila reservelverk. 

3.12 Klassificering och dokumentation för fibernät 

PTS har under 2014 finansierat ett arbete som IT&Telekomföretagen låtit 
utföra. Resultatet av projektet syftar till att stödja nätägare vid upphandling, 
byggnation och förvaltning av fibernät. 
 

3.13 Analys av kabelbränder 

Under 2014 har PTS genomfört en analys av kabelbranden i Stockholm8 i 
september 2013. Undersökningen analyserade kabelbranden specifikt och men 
även tunnelbränder generellt. 

3.14 Nationella Telesamverkansgruppen – NTSG  

NTSG är ett frivilligt samarbetsforum inom sektorn elektronisk 
kommunikation som syftar till att stödja återställandet av infrastrukturen för 
elektroniska kommunikationer vid allvarliga händelser och kriser.  

För att kunna samverka och fungera på ett effektivt och säkert sätt har NTSG 
under 2014 försetts med ett nytt webbverktyg – NTSG-portalen. Den nya 
portalen innehåller funktioner som möjliggör samverkan med ett distribuerat 
arbetssätt. Exempel på hjälpmedel i NTSG-portalen är: webbaserad 
konferensplattform med telekonferensbrygga, gemensam e-post, 
kartfunktioner som underlag vid lägesrapportering, händelselogg, 
alarmeringsfunktion, dokumentdelning, kontaktlista, gemensamma nyheter och 
presentation av det samlade störningsläget.  

3.15 Rakel sambandssystem   

I maj 2014 infördes Rakel för sektorn elektronisk kommunikation med syfte att 
stärka sektorns förmåga att fatta koordinerade beslut, informera och samverka 
med externa aktörer samt för att säkerställa att PTS alltid kan lämna 
lägesrapporter till MSB och regeringen vid extraordinära händelser.  

Rakel finns nu i PTS krislednings- och TIB-organisation. Aktörer i NTSG har 
utrustats med Rakel-terminaler för respektive driftcentral (NOC) samt för de 
representanter som ingår i NTSG. PTS disponerar därutöver 30 Rakel-

                                                 
8 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/utredning-ekom-branden-forsorjningstunnel-pts-
er-2014_20.pdf. 
 

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/utredning-ekom-branden-forsorjningstunnel-pts-er-2014_20.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/utredning-ekom-branden-forsorjningstunnel-pts-er-2014_20.pdf
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terminaler avsedda för fältbruk. Dessa kan distribueras till operatörer med 
omfattande återuppbyggnadsbehov i områden där ordinarie 
kommunikationsnät har slagits ut.  

Rakel är för NTSG ett komplement till NTSG-portalen och telefoni som ger 
möjlighet till samverkan med andra parter som har Rakel, t.ex. elsektorn och 
geografiskt områdesansvariga. 
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4 Genomförda insatser under 2014 
inom området nätsäkerhet 

I det här kapitlet redovisas PTS genomförda insatser under 2014 inom området 
nätsäkerhet.  

PTS har vidtagit flera åtgärder inom nätsäkerhetsområdet mot bakgrund av att 
den ökade användningen och beroendet av elektroniska 
kommunikationstjänster. Insatserna har bland annat handlat om att ta fram 
föreskrifter för att fastslå en grundläggande nivå av driftsäkerhet i elektroniska 
kommunikationstjänster och att bedriva tillsyn. 

4.1 PTS föreskrifter och allmänna råd om 
skyddsåtgärder för behandlade uppgifter trädde i 
kraft den 1 september 2014 

Den 1 september 2014 trädde PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 
2014:1) om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter i kraft. Föreskrifterna 
innehåller bestämmelser om lämpliga tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder som den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst ska vidta enligt 6 kap. 3 § i lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation (LEK). Föreskrifterna innehåller även 
bestämmelser om innehållet i en förteckning över integritetsincidenter enligt 6 
kap 4 b § LEK. 

4.2 Tillsyner inom integritetsskyddsområdet  

Sedan april 2012 är operatörerna skyldiga att rapportera inträffade 
integritetsincidenter till PTS. När och hur rapportering av integritetsincidenter 
ska ske och vad rapporterna ska innehålla framgår av Kommissionens 
förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på 
anmälan av personuppgiftsbrott. Under 2014 har 16 rapporter om 
integritetsincidenter inkommit till PTS. Av dessa har två lett till händelsestyrda 
tillsynsinsatser från PTS sida. Det ena ärendet har rört brister i en operatörs 
system för presentation av fakturor via webben. Bristerna resulterade i att 
kunder vid några tillfällen fick tillgång till andra kunders fakturor. Efter 
händelsen har den berörda operatören vidtagit ett antal åtgärder för att 
förhindra att liknande fel uppkommer igen. Den andra integritetsincidenten 
orsakades av fel vid en mjukvaruuppgradering av operatörens e-posttjänst. Den 
tillsynen är pågående.  

PTS genomförde även för andra året i rad årliga tillsynsmöten under 2014. I 
denna tillsyn har bland annat föregående års rapporter och efterlevnad av 
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incidentrapportering granskats, liksom vilka lärdomar operatörerna har dragit 
av incidenterna för att dessa inte ska inträffa igen. 

I slutet av 2014 uppmärksammade Dagens Nyheter att två operatörer hade 
misstänkta sårbarheter i den kundplacerade utrustning som de tillhandahåller 
till sina kunder. PTS inledde tillsyn över dessa operatörer i syfte att granska hur 
de efterlever kraven i PTS föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för 
behandlade uppgifter (PTSFS 2014:1).  

PTS beslöt då även att vidga tillsynen och inledde tillsyn över fem ytterligare 
operatörer för att granska deras säkerhetsarbete avseende sin kundplacerade 
utrustning i enlighet med PTSFS 2014:1. Tillsynsinsatserna beräknas vara klara 
under våren 2015. 

4.3 Tillsyn av behandling av trafikuppgifter 

Den 8 april 2014 meddelade EU-domstolen dom i de förenade målen 
C 293/12 och C-594/12. Genom domen ogiltigförklarade EU-domstolen 
direktiv 2006/24/EG, det så kallade datalagringsdirektivet. I Sverige har 
direktivet genomförts genom nya bestämmelser i LEK. Efter EU-domstolens 
dom gick flera operatörer ut och meddelade att de avsåg att upphöra med den 
lagring av uppgifter som föreskrivs i reglerna. En särskild utredare konstaterade 
emellertid att det svenska regelverket inte står i strid med unions- och 
europarättens allmänna principer eller kravet för respekt för grundläggande 
rättigheter (se DS 2014:23). 

PTS har härefter bedrivit tillsyn mot de operatörer som meddelat att de inte 
lagrar uppgifter i enlighet med den svenska regleringen. PTS har under 2014 
förelagt tre operatörer att återuppta lagringen. Ett av dessa förelägganden 
förenades med vite. Två av föreläggandena har överklagats och har ännu inte 
vunnit laga kraft. I ett av målen har Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat 
dom, genom vilken PTS föreläggande fastställs. Förvaltningsrättens dom har i 
sin tur överklagats till kammarrätten i Stockholm. 

4.4 Inledd tillsyn avseende behandling av uppgifter 
och inhämtande av samtycke  

PTS inledde i slutet av 2013 en tillsyn avseende hur operatörer behandlar 
uppgifter om abonnenter och deras kommunikation, utöver de ändamål som 
lagen uttryckligen tillåter. I dessa fall måste i regel abonnenternas samtycke 
inhämtas. Målet är att tillsynen ska leda till ökad medvetenhet hos operatörerna 
att samtycke krävs vid viss behandling, samt att vägleda hur ett sådant 
samtycke ska inhämtas.  
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Tillsynen omfattar tio tillsynobjekt av varierande omfattning och verksamhet. 
Tillsynen beräknas vara färdig under våren 2015. 

4.5 Inledd tillsyn avseende inhämtande av samtycke 
för kakor 

PTS inledde under våren 2014 en tillsyn över i vilken utsträckning 
webbplatsinnehavare efterlever regeln i 6 kap. 18 § LEK. PTS har inte resurser 
nog att tillsyna samtliga webbplatsinnehavare och har därför försökt att göra 
ett representativt urval av sammanlagt 16 tillsynsobjekt som innefattar olika 
storlekar av webbplatsinnehavare och olika typer av verksamheter, däribland 
banker, e-handelssajter, resesajter, sociala medier, myndigheter och 
nyhetssajter. Urvalet avser framförallt välbesökta webbplatser samt 
webbplatser där man kan förvänta sig att kakor används i större omfattning. 
Målet med denna tillsyn är att öka medvetenheten om bestämmelsen och mot 
bakgrund av tillsynspraxis ta fram en vägledning eller liknande, vilket 
efterfrågas. Tillsynen beräknas vara färdig under våren 2015. 

4.6 Internationell samverkan avseende frågor om 

integritetsskydd 

PTS har även under 2014 deltagit aktivt i internationell samverkan kring frågor 
om integritetsskydd. Bland annat har PTS i samverkan med andra myndigheter 
inom EU, inom ramen för den så kallade Artikel 29-gruppen, diskuterat 
tillämpningen av regelverket om kakor (6 kap. 18 § LEK).  

4.7 Anordnande av Integritetsforum och samverkan 
med Datainspektionen 

PTS har anordnat Integritetsforum, ett återkommande diskussionsforum för 
samverkan mellan PTS och branschen i frågor som rör personlig integritet i 
elektronisk kommunikation, vid två tillfällen, i maj och november. Till exempel 
har myndigheten informerat om sina föreskrifter och allmänna råd om 
skyddsåtgärder för behandlade uppgifter som trädde i kraft den 1 september 
2014. Presentationer och anteckningar från mötena finns på PTS webbplats9. 
PTS samverkar även regelbundet med Datainspektionen i dessa frågor. 

4.8 Nya föreskrifter och reviderade allmänna råd om 

driftsäkerhet 

Eftersom samhället blir allt mer beroende av elektroniska kommunikationer 
har PTS under 2013 inlett ett arbete med att ta fram nya föreskrifter och 
allmänna råd om driftsäkerhet. Dessa föreskrifter ska ersätta de allmänna råden 
från 2007. Arbetet syftar till att förtydliga vilken den grundläggande nivån av 

                                                 
9 http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Arrangemang-och-forum/Integritetsforum/.  

http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Arrangemang-och-forum/Integritetsforum/
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driftsäkerhet är för att skapa en tydlighet mot operatörer och användare. 
Bestämmelserna beräknas träda i kraft under 2015. 

4.9 Tillsyner inom driftsäkerhetsområdet 

PTS har bedrivit såväl planlagd som händelsestyrd tillsyn under 2014.  

Sedan april 2012 är operatörerna skyldiga att rapportera större driftstörningar 
till PTS. Under 2014 har PTS mottagit 47 rapporter om större störningar.  

Under 2014 genomförde PTS, för andra året i rad, en årlig tillsyn för att 
granska bland annat de inrapporterade driftstörningarna från det föregående 
året (främst avseende 2013). Syftet var att fokusera på vilka lärdomar som 
dragits av incidenterna, för att dessa inte ska inträffa igen och att granska 
operatörernas rutiner för incidentrapportering.   

PTS har även under 2014 inlett en planlagd tillsyn av en operatörs rutiner 
avseende kontinuitetsplanering som ett led i att följa upp en tidigare 
genomförd tillsyn, under vilken brister på området konstaterats.  

Avseende händelsestyrd tillsyn under 2014 har PTS avslutat en tillsyn som rört 
störningar i en operatörs bredbandtelefonitjänst. PTS har även inlett tre 
händelsestyrda tillsyner. Dessa har gällt återkommande störningar i en 
operatörs samtliga bredbandstjänster samt återkommande störningar i en 
annan operatörs olika telefonitjänster. 

4.10 Anordnande av Driftsäkerhetsforum 

Myndigheten har anordnat Driftsäkerhetsforum vid två tillfällen, i maj och 
november. Det är ett årligen återkommande diskussionsforum för samverkan 
mellan PTS och branschen i frågor som rör driftsäkerhet. Till exempel har 
aktuella frågor inom ENISA, myndighetens arbete med att ta fram nya 
driftsäkerhetsföreskrifter och utredning om tunnelbranden i Vasastan 
presenterats och diskuterats. Presentationer och anteckningar från mötena 
finns på PTS webbplats10. 

4.11 Analys av större inträffade störningar under 2013 

PTS har under 2014 gått igenom inkomna incidentrapporter till myndigheten 
från år 2013. Genomgången redovisas i PTS risk- och sårbarhetsanaslys för 
sektorn elektronisk kommunikation 201411 bilaga 4. 

                                                 
10 http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Arrangemang-och-forum/Driftsakerhetsforum/.  
11 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2014/PTS-RSA-PTS-ER-2014-28-Elektronisk-
kommunikation.pdf.  

http://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Arrangemang-och-forum/Driftsakerhetsforum/
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2014/PTS-RSA-PTS-ER-2014-28-Elektronisk-kommunikation.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2014/PTS-RSA-PTS-ER-2014-28-Elektronisk-kommunikation.pdf
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4.12 Internationell samverkan avseende frågor om 

driftsäkerhet 

PTS har en väl etablerad samverkan med andra medlemsstater vad avser 
driftsäkerhetsfrågor i elektroniska kommunikationer genom en arbetsgrupp 
under ENISA:s ledning. Ett löpande arbete bedrivs i denna grupp avseende 
harmonisering och erfarenhetsutbyte. PTS har deltagit vid tre fysiska möten 
under 2014.  

4.13 Kvalificerade elektroniska signaturer 

PTS är tillsynsmyndighet enligt lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska 
signaturer. PTS har inte funnit anledning att genomföra tillsyn på området 
under 2014. Det finns nu tre anmälda utfärdare; Signguard Europe AB, 
Försäkringskassan och Comfact AB. För närvarande utfärdar Signguard 
kvalificerade certifikat, medan de två andra ännu inte har påbörjat någon 
verksamhet på området. Sedan bestämmelserna om elektroniska förfaranden i 
det s.k. tjänstedirektivet (2006/123/EG) trädde i kraft den 1 januari 2010 är 
samtliga medlemsstater skyldiga att upprätthålla en förteckning över utfärdare 
av kvalificerade certifikat. Förteckningen ska följa en standard beslutad av 
EU-kommissionen12. PTS ansvarar för att upprätthålla den svenska 
förteckningen, som enligt kommissionsbeslutet13 ska uppdateras minst två 
gånger per år.  

Lagstiftningen om kvalificerade elektroniska signaturer är harmoniserad, och 
PTS har under 2014 liksom tidigare år löpande deltagit i Forum of European 
Supervisory Authorities for Electronic Signatures (FESA) för erfarenhetsutbyte 
inom området. Den nuvarande lagstiftningen på området kommer att ersättas 
av en förordning[2] som börjar gälla den 1 juli 2016. Förberedelserna för den 
nya förordningen har påbörjats genom att kommissionen i en expertgrupp 
arbetar fram genomförandeakter. PTS deltar i expertgruppen och i nationella 
förberedelser inför möten i expertgruppen.  

4.14 Medverkan i Surfa Lugnt 

PTS har under 2014 stöttat de aktiviteter som bedrivs inom ramen för Surfa 
Lugnt och deltar även i Surfa Lugnts styrelse. Surfa Lugnt är ett nationellt 
nätverk som samlar myndigheter, företag och organisationer i syfte att öka 
vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på internet. Syftet är att bejaka 
                                                 
12 2013/662/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 14 oktober 2013 om ändring av beslut 
2009/767/EG gällande inrättande, underhåll och offentliggörande av tillförlitliga förteckningar över 
tillhandahållare av certifikattjänster som medlemsstaterna övervakar/ackrediterar.  
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk 
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om 
upphävande av direktiv 1999/93/EG. 
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det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation 
och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap 
att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och 
integritetsfrågor. Bland annat kan följande aktiviteter nämnas: 

 Hösten 2014 påbörjades skolkampanjen #nätrespekt som riktar sig till 
bl.a. lärare och skolpersonal. Syftet är att få fler vuxna att tala med barn 
och unga om nätet.  

 Surfa Lugnt-priset delades ut på Safer Internet Day den 
10 februari 2015. Priset gick till Polhemsskolans elevkår i Lund som 
arbetat mot nätkränkningar bland unga. PTS uppmärksammade Safer 
Internet Day och vinnaren i myndighetens kanaler för sociala medier. 

Surfa Lugnts experter har funnits till hand för frågor från barn och vuxna via 
webbsidan samt deltagit i olika evenemang för att diskutera och debattera 
ungas användning av internet. 



 

 

  

Post- och telestyrelsen 24 
 

5 Genomförda insatser under 2014 
inom området internets förvaltning  

I det här kapitlet redovisas myndighetens genomförda insatser inom området 
internets förvaltning.  

PTS verkar för ett globalt, öppet, säkert och tillgängligt internet genom olika 
insatser. Myndigheten är aktiv genom beredning av svenska ståndpunkter i 
frågor om internets förvaltning, internationellt deltagande och agerande. 
Myndigheten bedriver främjandeinsatser avseende bland annat införande av 
IPv6 (internetprotokoll version 6) och DNSSEC (säker 
domännamnsuppslagning) i offentlig sektor. 

5.1 Beredning av svenska ståndpunkter - 

referensgruppen för internets förvaltning 

PTS är värd för referensgruppen för internets förvaltning, RGIG. Myndigheten 
har i samarbete med Näringsdepartementet och industrin berett svenska 
ståndpunkter inom referensgruppen för internets förvaltning inför 
internationella fora och beslutande organ under året. Flera olika frågor som 
berör internets förvaltning har behandlats på de tre mötena som hållits under 
2014. Agendor och minnesanteckningar från mötena finns på PTS webbplats. 
PTS har under 2014 påbörjat ett arbete med att utveckla RGIG-webbplatsen. 

5.2 Internationellt deltagande  

Sverige ska vara aktiva internationellt för att få gehör för sina ståndpunkter 
kring ett stabilt, öppet, robust och globalt internet enligt mål i den digitala 
agendan för Sverige. PTS har under 2014 deltagit i och företrätt svenska 
ståndpunkter om internets förvaltning i flera internationella fora, nämligen: 

 Governmental Advisory Committee (GAC)/ICANN  

 ITU:s fullmaktskonferens (PP-14) 

 ITU Council  

 ITU Council Working Group Internet (CWG Internet)  

 CEPT Com-ITU  

 High Level Group on Internet Governance (HLIG)   

 Ripe Round Table 

Inom ITU (PP-14, Council och CWG Internet) har myndigheten framfört 
vikten av transparens och flerpartssamverkan (multistakeholdermodellen) i 
internetrelaterade frågor. Det gäller bl.a. att öppna upp internetrelaterade 
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grupper även för andra intressenter än medlemstater samt att dokument görs 
allmänt tillgängliga. Frågorna diskuterades vidare vid ITU:s fullmaktskonferens 
i Sydkorea i oktober/november 2014. För Sverige var resultatet från 
fullmaktskonferensen positivt14. 

5.3 Främjandeinsatser om införande av IPv6 och 
DNSSEC 

Regeringen har i sin digitala agenda för Sverige satt upp målet att alla 
myndigheter bör vara nåbara över IPv6 och använda DNSSEC senast 2013.  

PTS följer kontinuerligt svenska myndigheters införande av IPv6 i deras 
externa grundläggande tjänster genom myndighetens e-tjänst15 Myndigheter med 
IPv6. I november 2012 var 13 procent av myndigheterna och färre än 1 procent 
av kommunerna nåbara över IPv6 i samtliga tre grundläggande externa tjänster 
webb, e-post och DNS. I december 2013 var 25 procent av myndigheterna och 
6 procent av kommunerna nåbara över IPv6 i samtliga tre tjänster. I februari 
2015 är 32 procent av myndigheterna och 12 procent av kommunerna nåbara 
över IPv6 i samtliga tre tjänster. 

PTS kommer att fortsätta följa myndigheters införande av IPv6 genom sin e 
tjänst Myndigheter med IPv6 och besvara frågor om IPv6. Informationsunderlag 
om IPv6 finns på PTS webbplats. 

PTS har också marknadsfört IPv6-frågan på bl.a. 
Informationssäkerhetskonferensen i augusti 2014, vilken riktar sig till offentlig 
sektor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anordnar 
konferensen tillsammans med SAMFI-myndigheterna. 

PTS har för tredje året i rad tillsammans med MSB och .SE främjat införandet 
av DNSSEC (säkrare domännamnsuppslagning) i kommuners webbplatser 
under 2014. Under 2014 har 22 kommuner, ett gymnasieförbund, ett 
räddningstjänstförbund och ett regionförbund tilldelats ekonomiska medel för 
att införa DNSSEC. Under åren 2012 till 2014 har totalt 231 kommuner 
tilldelats ekonomiska medel för detta. MSB leder arbetet.  

 

                                                 
14 Regeringen publicerade ett pressmeddelande den 7 november 2014 om resultatet, se 
http://www.regeringen.se/sb/d/18661/a/249630.  
15 http://e-tjanster.pts.se/ipv6/.  

http://www.regeringen.se/sb/d/18661/a/249630
http://e-tjanster.pts.se/ipv6/

