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Sammanfattning  

Små och medelstora operatörer behöver utveckla det systematiska säkerhetsar-
betet. Merparten av operatörerna vidtar åtgärder för att stärka driftsäkerheten 
och skyddet av behandlade uppgifter. Däremot är det inte lika många operatö-
rer som uppger att de genomför riskanalyser, trots att det är analyserna som är 
grunden för vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas och för ett systematiskt 
säkerhetsarbete. Det visar den tillsynsinsats som Post- och telestyrelsen, PTS, 
har genomfört som enkätundersökning till drygt 600 operatörer. 

Det finns regler om driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter som 
samtliga operatörerna måste följa. I maj 2019 inledde PTS tillsynen ”Säker 
kommunikation kring små och medelstora operatörers arbete med driftsäker-
het och skydd av behandlade uppgifter, s.k. integritetsskydd”. 

Enkäten skickades till samtliga operatörer som är anmälda till PTS som tillhan-
dahållare av antingen allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster i enlighet med lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation, LEK. De fyra största operatörerna, som utgör 
mellan 77 procent och 96 procent av den svenska slutkundsmarknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster, har undantagits från denna tillsyn.1 PTS 
bedriver sen många år tillbaka en regelbunden tillsyn av hur de största operatö-
rerna arbetar med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter. Alla abon-
nenter och användare i Sverige har emellertid rätt till likvärdig säkerhet vid an-
vändandet av nät och tjänster och det är därmed viktigt att PTS granskar även 
hur mindre operatörer följer reglerna om driftsäkerhet och skydd av behand-
lade uppgifter. 

Syftet med tillsynen har varit att öka små och medelstora operatörers kunskap 
om gällande regler för driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter samt 
att kartlägga hur operatörerna arbetar med dessa frågor. Rapporten sammanfat-
tar enkätresultatet och avslutar tillsynen. 

Enkätresultatet visar att en stor andel av operatörerna uppger att de vidtar 
skyddsåtgärder, såväl avseende arbetet med driftsäkerhet som arbetet med 
skydd av behandlade uppgifter. Inte lika stor andel av operatörerna uppger att 
de genomför riskanalyser, trots att det är riskanalyserna som ska ligga till grund 
för vilka skyddsåtgärder som ska vidtas. Detta samt en del andra brister som 
framkommit av enkätresultatet, tyder på att den systematik som följer av PTS 
föreskrifter inte har fått fullt genomslag hos samtliga små och medelstora ope-
ratörer, varken avseende deras arbete med driftsäkerhet eller arbetet med skydd 

1 Cirka 96 procent av slutkundsmarknaden för mobilabonnemang, cirka 88 procent av 
slutkundsmarknaden för internetabonnemang (uppringd-, fast- samt mobil anslutning) och cirka 77 
procent av slutkundsmarknaden för fast telefoni. PTS-ER-2019:13 ”Svensk telekommarknad 2018” och 
PTS e-tjänst Statistikportalen. 
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av behandlade uppgifter. Utan systematiken är det svårt att bedriva ett långsik-
tigt och kontinuerligt säkerhetsarbete. Vidare indikerar enkätresultatet att vissa 
operatörer har haft driftsincidenter kopplade till kapacitetsbortfall vilka inte har 
rapporterats till PTS. Detta är ytterligare tecken på att operatörerna behöver 
stärka det systematiska säkerhetsarbetet. 

Enkäten, informationsmaterialet och den avslutande rapporten, har bidragit till 
att uppmärksamma mindre operatörer kring regelverket för driftsäkerhet och 
skydd av behandlade uppgifter. Vidare har enkätundersökningen gett värdefull 
information för PTS fortsatta arbete och kommer att ligga till grund för kom-
mande arbete såsom tillsyn eller informationsinsatser samt utgöra underlag i 
myndighetens föreskriftsarbete. PTS kommer framöver att fortsatt följa upp 
hur operatörerna bedriver sitt säkerhetsarbete, för att säkerställa att arbetet 
med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter sker systematiskt och att 
inträffade incidenter rapporteras till PTS. 
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Summary 

Small and medium-sized operators need to develop their systematic security ac-
tivities. The majority of operators are taking measures to increase network 
security and the protection of processed data. However, fewer operators report 
that they undertake risk assessments, despite the fact that such assessments are 
the basis both for identifying which protective measures need to be taken, and 
also to enable systematic network security activities. This was shown by an 
oversight by the the Post-and Telecom Authority, PTS, using a questionnaire 
that was sent to over 600 operators. 

Regulation is already in force for network security and the protection of pro-
cessed data that operators are required to follow. In May 2019 PTS inititated 
the oversight ”Secure communication: small-and medium sized operators’ acti-
vities with network security and processed data, so-called privacy”. 

The questionnaire was sent to every operator registered with PTS as a provider 
of public communications networks of the kind generally provided in return 
for remuneration or publicly available electronic communications services 
according to the Electronic Communications Act (2003:389). The four largest 
operators, that together make up between 77 percent and 96 percent of the 
Swedish consumer market for electronic communications services, have been 
exempted from this oversight. PTS have for many years conducted regular 
oversights of how these larger operators work with network security and the 
protection of processed data. Every subscriber and user in Sweden has the 
right to an equivalent level of security when using networks and services and it 
is therefore important that PTS monitor how effectively the small and me-
dium-sized operators meet their obligations according to the regulations for 
network security and processed data. The purpose of the oversight was to 
increase the small-and medium operators’ knowledge regarding the current re-
gulation for network security and protection of processed data as well as iden-
tifiying the operator’s current activities in this regard. The report summarises 
the results of the questionnaire and concludes the oversight. 

The result of the questionnaire shows that a large proportion of operators re-
port that they implement security measures, both regarding activities with 
network security and with the protection of processed data. A lesser number of 
operators report that they undertake risk assessments, even though risk assess-
ments form the basis for deciding which protective measures are to be taken. 
This conclusion, together with a number of other shortcomings that were 
ascertained from the results of the questionnaire, indicate that the systematic 
approach which is advocated by PTS’ network security regulation has not achi-
eved full breakthough with all of the small-and medium sized operators, neit-
her regarding the network security activities or protection of processed data 
(privacy). The lack of a systematic approach makes it difficult to pursue long-
term and consistent network security activities. The questionnaire indicates 
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furthermore that certain operators have experienced service incidents concer-
ning reduced capacity that have not been reported to PTS. This is further evi-
dence that operators need to reinforce their systematic network security activi-
ties. 

The questionnaire, together with the information material and concluding re-
port, have made smaller operators more aware of the regulations for network 
security and the protection of processed data. The questionnaire has further-
more provided valuable information for the PTS’ continued work and will pre-
pare a foundation for coming activities such as oversights, information cam-
paigns as well as supporting the Authority’s development of regulations. PTS 
will continue to follow up the operators work with network security, in order 
to ensure that the work with network security and the protection of processed 
data is done in a systmatic way and that incidents are reported to PTS. 
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Små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade 
uppgifter 2019 

1 Operatörerna måste följa regler om 
driftsäkerhet och skydd av behand-
lade uppgifter 

1.1 Tillsynen 

I maj 2019 inledde PTS tillsynen Säker kommunikation kring små och medel-
stora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter, 
s.k. integritetsskydd. Med operatörer avses i denna rapport både aktörer som 
tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och aktörer som tillhandahåller 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. De fyra största opera-
törerna har undantagits från denna tillsyn. 

En stor del av den tillsyn PTS bedriver inom ramen för säker kommunikation 
handlar om hur de allra största operatörerna följer regler om driftsäkerhet och 
skydd av behandlade uppgifter. De stora operatörerna har många abonnenter 
vilket medför att en granskning av dessa operatörer får stor effekt. PTS bedri-
ver sen många år tillbaka en regelbunden tillsyn av hur de största operatörerna 
arbetar med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter. De fyra största 
operatörerna, Telia Company, Tele2, Telenor och Hi3G, utgör mellan 77 pro-
cent och 96 procent av den svenska slutkundsmarknaden för elektroniska kom-
munikationstjänster.2 Alla abonnenter och användare i Sverige har emellertid 
rätt till likvärdig säkerhet vid användandet av nät och tjänster och det är där-
med viktigt att PTS granskar även hur mindre operatörer följer reglerna om 
driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter. 

PTS tillsyn utgör både en informationsinsats och en tillsyn. Syftet med tillsynen 
är att öka små och medelstora operatörers kunskap om gällande regler för 
driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter samt att kartlägga hur opera-
törerna arbetar med dessa frågor. 

Tillsynen har skett genom att PTS via enkäter har inhämtat information från 
operatörer som är anmälda hos PTS som tillhandahållare av antingen allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK. 

2 Cirka 96 procent av slutkundsmarknaden för mobilabonnemang, cirka 88 procent av 
slutkundsmarknaden för internetabonnemang (uppringd-, fast- samt mobil anslutning) och cirka 77 
procent av slutkundsmarknaden för fast telefoni. PTS-ER-2019:13 ”Svensk telekommarknad 2018” och 
PTS e-tjänst Statistikportalen. 
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Små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade 
uppgifter 2019 

Utöver enkäten med tillsynsfrågor har även ett informationsmaterial bifogats 
som berör de regler inom områdena driftsäkerhet och skydd av behandlade 
uppgifter som är kopplade till frågorna i enkäten. 

Tillsynen har avgränsats till ett urval av grundläggande regler om driftsäkerhet 
och skydd av behandlade uppgifter. Det finns även andra regler, t.ex. krav på 
konsekvensanalyser för kritiska verksamhetsdelar, kontinuitetsplanering, redun-
dans och reservkraft, vilka inte har varit föremål för granskning inom ramen 
för denna tillsyn. 

I denna rapport sammanfattar PTS enkätresultatet och avslutar därmed tillsy-
nen. 

1.2 Reglerna 
1.2.1 Regler om driftsäkerhet 

Av 5 kap. 6 b § LEK framgår att tillhandahållare av allmänna kommunikations-
nät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att verksam-
heten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. I PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) 
om krav på driftsäkerhet (driftsäkerhetsföreskrifterna), förtydligas vilka åtgär-
der som ska vidtas för att leva upp till lagens krav. Syftet med reglerna är att 
nät och tjänster ska uppnå en grundläggande nivå av driftsäkerhet. Om en stör-
ning eller avbrott av betydande omfattning inträffar, ska detta rapporteras till 
PTS. När och hur rapportering ska ske och vad rapporterna ska innehålla fram-
går av lagen om elektronisk kommunikation och PTS ändringsföreskrifter och 
allmänna råd (PTSFS 2018:4) om rapportering av störningar eller avbrott av 
betydande omfattning (driftincidentrapporteringsföreskrifterna). 

Nedan beskrivs ett antal definitioner som är centrala för reglerna om driftsä-
kerhet och därefter följer en sammanfattning av några av de krav som ställs på 
operatörernas arbete med driftsäkerhet. 

Allmänt kommunikationsnät: ett elektroniskt kommunikationsnät som helt eller 
huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring mellan nätan-
slutningspunkter.3 

3 1 kap. 7 § LEK 
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Små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade 
uppgifter 2019 

Elektronisk kommunikationstjänst: tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersätt-
ning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i 
elektroniska kommunikationsnät.4 

Tillgång: funktion som utgörs av en avgränsad del av ett kommunikationsnät el-
ler kommunikationstjänst och som är nödvändig för att tillhandahålla ett så-
dant nät eller en sådan tjänst, samt som används för att sända, motta, bearbeta 
eller lagra information.5 Exempel på funktioner som kan utgöra tillgångar är 
routrar, switchar, basstationer och media gateways. 

Förbindelse: del av kommunikationsnät mellan två tillgångar eller mellan en till-
gång och en anslutning till ett kommunikationsnät.6 En förbindelse behöver 
inte gå mellan tillhandahållarens egna tillgångar för att omfattas, utan bör till 
exempel kunna utgöras av en svartfiberleverantörs uthyrda förbindelser mellan 
en annan parts tillgångar. 

Organisation av driftsäkerhetsarbetet 
Driftsäkerhetsföreskrifterna gäller för såväl tillhandahållare av allmänna kom-
munikationsnät som tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kom-
munikationstjänster. Driftsäkerhetsarbetet ska bedrivas långsiktigt, kontinuer-
ligt och systematiskt och det ska finnas särskilt utpekade ansvariga för driftsä-
kerhetsarbetet. Såväl normala driftsförhållanden som extraordinära händelser 
måste beaktas och omfattas av driftsäkerhetsarbetet. Rutiner och processer för 
arbetet med driftsäkerhet ska dokumenteras.7 

Riskanalys8 

Av central betydelse i driftsäkerhetsarbetet är att riskanalyser genomförs avse-
ende verksamhetens tillgångar och förbindelser. Risken för att tillgångarna och 
förbindelserna orsakar störningar och avbrott ska analyseras minst en gång per 
år samt vid vissa planerade förändringar och efter att rapporteringspliktiga stör-
ningar har inträffat. Riskanalyserna ska dokumenteras samt uppdateras konti-
nuerligt. Vid genomförandet av riskanalyser ska erfarenheter från inträffade in-
cidenter beaktas. För att kunna genomföra relevanta riskanalyser krävs att 
samtliga tillgångar och förbindelser är identifierade och dokumenterade. Doku-
mentationen ska hållas uppdaterad. 

En riskanalys ska innefatta åtminstone följande delar: 

4 1 kap. 7 § LEK 
5 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
6 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
7 3 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
8 4-5 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
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Små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade 
uppgifter 2019 

1. Identifiering av samtliga relevanta hot mot den aktuella tillgången eller för-
bindelsen. Hot relaterade till väder samt intrång och annan yttre påverkan ska 
alltid analyseras. 
2. Kvalificerad bedömning av konsekvenser i händelse av att identifierade hot 
inträffar. 
3. Kvalificerad bedömning av sannolikheten för att identifierade hot inträffar. 
4. Kvalificerad sammanvägd bedömning av sannolikheten för att identifierade 
hot inträffar och de konsekvenser det kan medföra om de inträffar (riskbe-
dömning). 

Skyddsåtgärder9 

Riskbedömningen ska ligga till grund för att bedöma vilka skyddsåtgärder som 
är nödvändiga att vidta med hänsyn till de hot som föreligger mot tillgångarna 
och förbindelserna. Skyddsåtgärder ska vidtas på en nivå som är proportioner-
lig med hänsyn till riskbedömningen och de kostnader som är förenade med 
skyddsåtgärden samt verksamhetetens art och omfattning. Skyddsåtgärder ska 
dock alltid vidtas för att säkerställa skydd mot intrång och yttre åverkan samt 
för skydd mot väderrelaterade hot. Även i samband med vissa planerade för-
ändringar ska åtgärder vidtas. Nivån på vidtagna skyddsåtgärder ska dokument-
eras och följas upp årligen och vid behov. 

Rapportering av störningar och avbrott av betydande omfattning 
I 14 § driftsäkerhetsföreskrifterna finns krav på kontinuerlig övervakning av 
nät och tjänster samt system som genererar larm vid störningar och avbrott. 
Vidare finns krav på beredskap dygnet runt för att ta emot larm kring stör-
ningar och avbrott och att initiera relevanta åtgärder. 

Om en störning eller avbrott av betydande omfattning inträffar ska händelsen 
utan onödigt dröjsmål rapporteras till PTS.10 

För att avgöra om en störning eller avbrott är betydande så ska hänsyn tas till 
hur många abonnenter, hur stort geografiskt område och hur stor andel av nä-
tets eller tjänstens kapacitet, som berörs. Dessutom har det betydelse hur länge 
störningen har pågått. Detta innebär att även mer kortvariga händelser ska rap-
porteras om konsekvenserna är mycket omfattande. Om konsekvenserna inte 
är lika omfattande ska rapportering ändå ske om störningen varar en längre tid. 

9 9-12 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
10 5 kap. 6 c § LEK 
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 Tid  som  störningen 
 brottet  pågått  

eller  av-  Störningens  eller 
 tade omfattning   

avbrottets  uppskat-

 ≥ 1    timme 

 ≥ 150   000  abonnenter eller   

 ≥  15  000  km²  sammanhängande 
 område  eller  

 ≥  50  %   kapacitetsbortfall 

 berört 

 ≥ 2    timmar 

 ≥  30  000  abonnenter   eller 

 ≥  5  000  km²  sammanhängande 
råde   eller  

≥   30 %    kapacitetsbortfall 

 berört om-

 ≥ 6    timmar 

≥   5  000 abonnenter  eller   

≥   2  500  km²  sammanhängande 
råde   eller  

≥   20 %    kapacitetsbortfall 

 berört om-

≥   24 timmar   

≥   2000 abonnenter   eller  

 ≥  1  000  km²  sammanhängande 
råde   eller  

≥   10 %    kapacitetsbortfall 

 berört om-

 

                                                 
      

Små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade 
uppgifter 2019 

PTS har i driftincidentrapporteringsföreskrifterna mer i detalj reglerat hur om-
fattande en störning eller ett avbrott ska vara för att operatören ska vara skyl-
dig att rapportera detta. Störning eller avbrott som når upp till nedanstående 
tröskelvärden ska enligt 8 § i denna föreskrift rapporteras till PTS;11 

11 8 § driftincidentsrapporteringsföreskrifterna (PTSFS 2018:4) 
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Små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade 
uppgifter 2019 

I föreskrifterna beskrivs närmare när och hur rapporteringen ska gå till. Det 
finns t.ex. bestämmelser kring tidpunkter för rapportering och krav på rappor-
tens innehåll. Operatören ska lämna en inledande rapport till PTS senast den 
första vardagen efter den dag då störningen avhjälpts, dock aldrig senare än tre 
dagar efter den dag störningen eller avbrottet inträffade. En kompletterande 
rapport ska lämnas till PTS senast två veckor efter det att den inledande rap-
porten lämnades.12 

1.2.2 Regler om skydd av behandlade uppgifter 

Tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster 
ska förutom driftsäkerhetsåtgärder även vidta lämpliga tekniska och organisato-
riska åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som behandlas i samband med 
tillhandahållandet av tjänsten skyddas.13 Förtydligande bestämmelser kring vilka 
säkerhetsåtgärder som ska vidtas finns i PTS föreskrifter och allmänna råd 
(PTSFS 2014:1) om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter (integritets-
skyddsföreskrifterna). Syftet med reglerna är att tjänstetillhandahållarna ska 
skydda uppgifter om användare och deras kommunikation. Om en integritets-
incident inträffar ska detta rapporteras till PTS. Hur och när rapportering ska 
ske framgår av Kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 
2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott. 

Regler om integritetsskydd finns även i EU:s dataskyddsförordning (EU) 
2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR). GDPR är den allmänna regleringen av 
behandling av personuppgifter och gäller för alla företag och organisationer i 
Sverige. LEK är däremot en särskild sektorreglering, s.k. lex specialis, när det 
gäller sektorn för elektronisk kommunikation. LEK är den reglering som ska 
tillämpas i första hand när ett företag behandlar uppgifter – såväl personupp-
gifter som andra uppgifter – i samband med tillhandahållandet av en elektro-
nisk kommunikationstjänst. Först när en fråga inte specifikt regleras i LEK ska 
GDPR tillämpas. 

Nedan beskrivs ett antal definitioner som är centrala för reglerna om skydd av 
behandlade uppgifter och därefter följer en sammanfattning av några av de 
krav som ställs på operatörernas arbete med skydd av behandlade uppgifter. 

Elektronisk kommunikationstjänst: tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersätt-
ning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i 
elektroniska kommunikationsnät.14 

12 4 § driftincidentsrapporteringsföreskrifterna (PTSFS 2018:4) 
13 6 kap. 3 § LEK 
14 1 kap. 7 § LEK 
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Informationsbehandlingstillgångar: system, databaser och fysiska tillgångar som an-
vänds för informationsbehandling.15 

Behandlade uppgifter: uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande 
av tjänsten enligt 6 kap. 3 § LEK.16 

Med behandling avses t.ex. insamling, registrering, lagring och bearbetning. 
Uppgifter är t.ex. det innehåll som överförs i kommunikationstjänsten, abon-
nentuppgifter, trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter som kan kopplas till 
den överförda informationen, till abonnemangsinnehavare eller till de använ-
dare som kommunicerar. Uppgifterna ska normalt röra eller kunna hänföras till 
en abonnent eller användare för att omfattas. 

Integritetsincident: en händelse som leder till oavsiktlig eller otillåten utplåning, 
förlust eller ändring, eller otillåtet avslöjande av eller otillåten åtkomst till upp-
gifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster.17 Begreppet integritetsincident är relativt 
brett och kan t.ex. handla om att en faktura skickas till fel person, förlust av 
uppgifter i samband med mjukvaruuppdateringar eller att uppgifter tillfälligt 
inte kan kommas åt p.g.a. en överbelastningsattack. 

Organisation av arbetet med skydd av behandlade uppgifter 
Integritetsskyddsföreskrifterna innehåller bestämmelser riktade mot tillhanda-
hållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Arbetet 
med skydd av behandlade uppgifter ska enligt 3 § i föreskrifterna bedrivas lång-
siktigt, kontinuerligt och systematiskt och det ska finnas särskilt utpekade an-
svariga för detta arbete. Rutiner och processer för arbetet med skydd av be-
handlade uppgifter ska dokumenteras. 

Riskanalys 
Av central betydelse i arbetet med skydd av behandlade uppgifter är att riska-
nalyser genomförs avseende verksamheten och dess informationsbehandlings-
tillgångar. Risken för att integritetsincidenter inträffar för informationsbehand-
lingstillgångarna ska analyseras minst en gång per år. Inträffade integritetsinci-
denter och dess orsaker ska beaktas i samband med genomgången av riskana-
lyserna. Riskanalyserna ska dokumenteras samt följas upp årligen och vid be-
hov. För att kunna genomföra relevanta riskanalyser krävs att samtliga inform-

15 2 § integritetsskyddsföreskrifterna (PTSFS 2014:1) 
16 Ibid 
17 6 kap 1 § LEK 
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ationsbehandlingstillgångar där behandlade uppgifter förekommer är identifie-
rade och dokumenterade. Förteckningen över informationsbehandlingstillgång-
arna ska följas upp årligen och vid behov.18 

Skyddsåtgärder 
Vissa skyddsåtgärder ska vidtas av alla tillhandahållare av allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster, t.ex. åtgärder kring åtkomst- och behö-
righetshantering, loggning och förlust samt kryptering. Därutöver ska även 
andra nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, på en nivå som är lämplig för att han-
tera de identifierade riskerna. Vidtagna skyddsåtgärder samt bedömning av 
lämplig nivå ska dokumenteras och följas upp årligen och vid behov.19 

Rapportering av integritetsincidenter 
Det ska finnas dokumenterade rutiner för identifiering, intern rapportering, 
hantering och uppföljning av integritetsincidenter.20 Om en integritetsincident 
inträffar ska detta utan onödigt dröjsmål rapporteras till PTS.21 

Hur och när rapportering av integritetsincidenter ska göras och vad rapporten 
ska innehålla regleras i Kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 
24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott. I EU-
förordningen används begreppet "personuppgiftsbrott" med samma innebörd 
som begreppet "integritetsincident" har i LEK. Av förordningen framgår bland 
annat att en första rapport ska lämnas senast 24 timmar efter att integritetsinci-
denten/personuppgiftsbrottet upptäckts, där så är möjligt. Om inte alla uppgif-
ter vid den tidpunkten finns tillgängliga och ytterligare utredning krävs, ska en 
uppföljande rapport lämnas så snart som möjligt och inom tre dagar från den 
inledande rapporten. 

1.3 Systematiken i säkerhetsarbetet 

Reglerna som beskrivits ovan ska säkerställa att driftsäkerhetsarbetet och arbe-
tet med skydd av behandlade uppgifter bedrivs på ett långsiktigt, kontinuerligt 
och systematiskt sätt. 

PTS har i driftsäkerhetsföreskrifterna, driftincidentsrapporteringsföreskrifterna 
och integritetsskyddsföreskrifterna närmare beskrivit hur ett sådant säkerhets-
arbete ska gå till. Föreskrifterna har en systematik som bygger på att en opera-

18 4 § integritetsskyddsföreskrifterna (PTSFS 2014:1) 
19 4-9 §§ integritetsskyddsföreskrifterna (PTSFS 2014:1) 
20 10 § integritetsskyddsföreskrifterna (PTSFS 2014:1) 
21 6 kap. 4 a § LEK. 
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tör måste ha en aktuell förteckning över sina identifierade tillgångar, förbindel-
ser och informationsbehandlingstillgångar. För var och en av dessa tillgångar 
ska operatören genomföra en riskanalys för att säkerställa att eventuella hot 
och risker som finns för dessa omhändertas med hjälp av lämpliga skyddsåtgär-
der. Det löpande driftsäkerhetsarbetet kan alltså illustreras som ett hjul bestå-
ende av tre olika delar, identifiering, genomförande av riskanalys och vidta-
gande av skyddsåtgärder. 

Riskanalys 

Skyddsåtgärder 

Identifiering 

Identifieringen av samtliga tillgångar, förbindelser och informationsbehand-
lingstillgångar och upprättandet av en förteckning över dessa ska ligga till 
grund för de riskanalyser som operatören ska göra. Riskanalysen består av flera 
delar, varav den sista delen utgörs av en sammanvägning av sannolikheten för 
att identifierade hot inträffar och de konsekvenser det kan medföra om hoten 
inträffar, s.k. riskbedömning. Riskbedömningen ska ligga till grund för vilka yt-
terligare skyddsåtgärder operatören vidtar, förutom de skyddsåtgärder operatö-
ren alltid är skyldig att vidta i enlighet med PTS föreskrifter. 

Trots att reglerna uttryckligen kräver att vissa typer av hot och risker alltid ska 
analyseras och att vissa skyddsåtgärder således alltid ska vidtas, har operatö-
rerna utöver detta möjlighet att anpassa innehållet i sina processer och sitt sä-
kerhetsarbete utifrån den egna verksamheten. 

De olika delarna i operatörernas säkerhetsarbete ska följas upp löpande och sä-
kerhetshjulet är därför i ständig rörelse. För att kunna säkerställa att relevanta 
skyddsåtgärder alltid vidtas måste operatören löpande ta till vara information 
från exempelvis inträffade incidenter, för att revidera befintliga riskanalyser. 
Oavsett om incidenter har inträffat eller om förändringar har skett ska riskana-
lyserna omprövas och vid behov uppdateras minst en gång per år. 
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För såväl driftsäkerhetsarbetet som arbetet med skydd av behandlade uppgif-
ter, ska det finnas särskilt utpekat ansvariga. Samtliga förteckningar, riskana-
lyser och skyddsåtgärder ska dokumenteras. Kraven på utpekade ansvariga och 
dokumentation säkerställer en kontinuitet och systematik i säkerhetsarbetet och 
är även en förutsättning för att PTS, som tillsynsmyndighet, ska ha möjlighet 
att granska operatörernas säkerhetsarbete på ett effektivt sätt. 

1.4 Metod 

Enkäter och informationsmaterial har skickats till operatörerna via e-post från 
PTS med en utförlig beskrivning av tillsynen och vad som förväntas av opera-
tören. PTS har upplyst operatörerna om vikten av att enkäten besvaras av per-
soner som är insatta i arbetet med driftsäkerhet och, i förekommande fall, 
skydd av behandlade uppgifter. Enkätsvar har inkommit från cirka 500 opera-
törer. 

Det resultat som presenteras i denna rapport är baserat på operatörernas egna 
uppgifter. PTS har inte kontrollerat riktigheten i de uppgifter operatörerna har 
lämnat. I något fall har operatörens inlämnade svar varit otydligt eller tvetydigt. 
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Rapporten har dock syftat till att ge PTS en övergripande bild av små och me-
delstora operatörers säkerhetsarbete och siffrorna bör därför användas aggre-
gerat och betraktas som ungefärliga. En felmarginal på någon procentenhet 
kan förekomma. 

Inledningsvis, i kapitel 2, redovisas resultatet avseende operatörernas arbete 
med driftsäkerhet. Reglerna om driftsäkerhet gäller för alla operatörer.22 De frå-
gor som hänför sig till regler om driftsäkerhet har besvarats av cirka 500 opera-
törer. 

I kapitel 3 redovisas resultatet avseende operatörernas arbete med skydd av be-
handlade uppgifter. Då reglerna om skydd av behandlade uppgifter enbart gäller 
för den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster, har de frågor som hänför sig till dessa regler bara besvarats av cirka 
320 operatörer. 

PTS kommentarer till enkätresultatet avseende operatörernas säkerhetsarbete i 
olika delar återfinns löpande i rapporten. 

I kapitel 4 redogör PTS för sina samlade slutsatser avseende operatörernas ar-
bete med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter. 

22 Det finns emellertid ett antal regler som enbart berör aktiva delar i nät och som därmed inte är aktuella 
för aktörer som enbart tillhandahåller svartfiber. 
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2 Enkätresultat - driftsäkerhet 

2.1 Organisation av driftsäkerhetsarbetet 

Driftsäkerhetsarbetet ska bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt. 
Operatören ska ha en tydlig rollfördelning med särskilt utpekade ansvariga för 
driftsäkerhetsarbetet. 

Vidare ska operatörerna ta fram och dokumentera sina processer för driftsäker-
hetsarbetet. 
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PTS kommentar: Det är positivt att flertalet av operatörerna uppger att de har 
särskilt utpekade ansvariga för driftsäkerhetsarbetet. Av enkätsvaren framgår 
att många operatörer uppger att de inte har dokumenterade rutiner och proces-
ser för arbetet med driftsäkerhet. Av operatörerna med 1-2 anställda är det 
ännu fler som uppger att de saknar dokumenterade rutiner och processer. 

Föreskrifternas krav på utpekade ansvariga och dokumentation av processer 
bidrar till långsiktighet, kontinuitet och systematik i driftsäkerhetsarbetet och är 
även en förutsättning för att PTS ska ha möjlighet att granska operatörernas sä-
kerhetsarbete på ett effektivt sätt. 

Driftsäkerhetsarbetet är således ett långsiktigt arbete, vilket innebär att arbets-
planeringen och processerna ska kunna tillämpas och vidareutvecklas under en 
längre tid i verksamheten. Att hantera driftsäkerhetsfrågor allteftersom inciden-
ter inträffar eller nya hot uppkommer är därmed inte tillräckligt. PTS tidigare 
tillsyn av mindre och medelstora operatörer, t.ex. stadsnät, har visat att dessa 
operatörer ofta bedriver ett driftsäkerhetsarbete som är mer reaktivt, baserat på 
inträffade störningar och avbrott, än på framåtblickande och förebyggande ar-
bete.23 Vidare innebär kravet på kontinuitet bl.a. att ny personal måste utbildas i 
befintliga processer för att inte riskera att driftsäkerhetsarbetet äventyras i sam-
band med personalförändringar. Kravet på ett systematiskt driftsäkerhetsarbete 
innebär t.ex. att operatören vid verksamhetsstart har upprättat processer och 
planer för driftsäkerhetsarbetet för att uppnå en rimlig driftsäkerhetsnivå. PTS 
anser att ett långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt driftsäkerhetsarbete är 
en förutsättning för att en rimlig och grundläggande nivå av driftsäkerhet ska 
uppnås och upprätthållas. 

2.2 Identifiering av tillgångar och förbindelser 

Riskanalys 

Skyddsåtgärder 

Identifiering 

 

           
  

 

 

    

 

             
        

           
            

            

         
          

            
      

         
          

        
            

            
           

         
             

          
        

          
          

         
            

   

      
 

                                                 
             23 PTS rapport ”God funktion och teknisk säkerhet i stadsnät”, PTS-ER-2010:2, diarienummer 09-8723. 
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Operatörerna ska identifiera och dokumentera samtliga sina tillgångar och för-
bindelser. Dokumentation ska hållas uppdaterad. 

PTS kommentar: Flertalet av operatörerna uppger att de har en dokumenterad 
förteckning över samtliga tillgångar och förbindelser. Inte lika många av opera-
törerna uppger att de följer upp förteckningen över sina tillgångar och förbin-
delser minst en gång per år. 

Syftet med kravet på en dokumenterad förteckning är att operatören ska ha en 
aktuell och samlad bild över samtliga sina tillgångar och förbindelser, vilka 
funktioner dessa har och var de finns placerade. En god kontroll över denna 
information underlättar för operatören att genomföra riskanalyser och vidta 
skyddsåtgärder. Därigenom ökar möjligheten för operatören att upprätthålla en 
hög skyddsnivå och att följa upp driftsäkerheten över tid. 

Den dokumenterade förteckningen ska även innefatta en hänvisning till rele-
vanta riskanalyser, vilket bidrar till att operatören på ett systematiskt sätt kan 
kontrollera att riskanalyser har genomförts för alla tillgångar och förbindelser. 

2.3 Riskanalys 

Riskanalys 

Skyddsåtgärder 

Identifiering 
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En central del i arbetet med driftsäkerhet är att genomföra riskanalyser för 
verksamhetens tillgångar och förbindelser. För att kunna genomföra relevanta 
riskanalyser krävs att operatörens samtliga tillgångar och förbindelser är identi-
fierade. Risken för att dokumenterade tillgångar och förbindelser orsakar stör-
ningar eller avbrott ska analyseras minst en gång per år. Operatören ska där-
med minst en gång per år kontrollera om riskanalyserna för samtliga tillgångar 
och förbindelser fortfarande är aktuella eller om de behöver revideras av någon 
anledning. 

Utöver att genomföra riskanalyser löpande, ska operatörerna även riskanalysera 
vid planerade förändringar som kan påverka driftsäkerheten i nät och tjänster 
samt efter att störningar eller avbrott av betydande omfattning har inträffat. 
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Vidare ska operatören ha dokumentation över genomförda riskanalyser, vilket 
cirka hälften, 51 procent, av operatörerna (37 procent av operatörerna med 1-2 
anställda) uppger att de har. 

PTS kommentar: Antalet uteblivna svar avseende hur ofta operatören genomför 
riskanalyser är relativt stort, 16 procent, vilket gör resultatet något svårtolkat. 

Syftet med kravet på riskanalyser är att operatören, genom förebyggande ana-
lyser av risker för störningar och avbrott i samtliga identifierade tillgångar och 
förbindelser, ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och därmed minska risken för 
att incidenter inträffar samt att minimera konsekvenser om incidenter skulle in-
träffa. 

Eftersom riskerna och förutsättningarna för verksamheten är under ständig 
förändring, ska riskanalysarbetet bedrivas med kontinuitet. Riskanalyserna ska 
därför följas upp minst en gång per år, för att säkerställa att operatörerna upp-
rätthåller en lämplig skyddsnivå. Detta möjliggör i sin tur en justering av 
skyddsåtgärderna allteftersom behovet förändras över tid. 

Syftet med kravet på riskanalys inför planerade förändringar är att undvika att 
förändringarna leder till störningar och avbrott. Planerade förändringar är en av 
de vanligaste orsakerna till avbrott och störning som rapporteras till PTS. Att 
operatörerna inte alltid har gjort en analys av riskerna innan en planerad för-
ändring framgår också av den information PTS får i samband med operatörer-
nas rapportering av störningar och avbrott. Vid planerade förändringar som 
kan påverka driftsäkerheten är det inte alltid nödvändigt att göra en helt ny ris-
kanalys för varje enskild förändring, t.ex. om det redan finns en motsvarande 
riskanalys som upprättats i samband med en tidigare likande förändring. Det 
viktiga är att samtliga planerade förändringar omfattas av en relevant riskanalys. 
PTS anser att det är nödvändigt att säkerhetsarbetet i så stor utsträckning som 
möjligt ska bedrivas proaktivt, så att hot som kan leda till störningar och av-
brott hanteras innan en incident har inträffat. 

Efter en störning eller avbrott av betydande omfattning är det viktigt att opera-
tören ser över befintliga riskanalyser och uppdaterar dessa om behov finns. En 
uppdatering av en riskanalys kan peka på behov av att införa nya skyddsåtgär-
der p.g.a. det inträffade, för att minska risken för att likande incidenter sker i 
framtiden. 

Av driftsäkerhetsföreskrifterna framgår närmare vilka delar en riskanalys åt-
minstone ska innefatta. Riskbedömningen är den sista delen i riskanalysen och 
ligger till grund för bedömningen av vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att 
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hantera hoten. Vid genomförandet av riskanalyser ska erfarenheter från inträf-
fade incidenter beaktas. 

Att riskanalyserna följs upp årligen och dokumenteras är en förutsättning för 
att operatören på ett systematiskt sätt ska kunna gå vidare och vidta de mest 
lämpliga skyddsåtgärderna. Dokumentation är också en förutsättning för att 
operatören ska kunna gå tillbaka och revidera en riskanalys efter exempelvis in-
träffade störningar eller avbrott eller i samband med den uppföljning av riska-
nalyserna som ska ske minst en gång per år i enlighet med föreskrifterna. Det 
samlade enkätresultatet avseende operatörernas arbete med riskanalyser visar 
att inte alla operatörer följer den process för riskanalys av tillgångar och förbin-
delser som framgår av PTS föreskrifter. 

2.4 Skyddsåtgärder 

Operatören ska vidta vissa särskilda skyddsåtgärder som framgår av PTS före-
skrifter samt de ytterligare skyddsåtgärder som är nödvändiga med hänsyn till 
den risk för störning eller avbrott som framkommit i operatörens riskbedöm-
ning. 

Post- och telestyrelsen 24 



           
  

 

 

    

 

 

            
            

            
           

     

           

 

Små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade 
uppgifter 2019 

Vad gäller de skyddsåtgärder som är särskilt regleras i PTS föreskrifter uppger 
87 procent av operatörerna att de har vidtagit skyddsåtgärder mot intrång och 
annan yttre åverkan och 69 procent att de har vidtagit skyddsåtgärder mot vä-
derrelaterade hot. 65 procent av operatörerna uppger att de har vidtagit 
skyddsåtgärder inför planerade förändringar. 

Dessa skyddsåtgärder ska dokumenteras och följas upp årligen och vid behov. 
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Förutom skyddsåtgärder som operatören vidtar med riskbedömningen som 
grund, finns det ett antal andra åtgärder som operatörerna ska vidta, exempel-
vis åtgärder avseende övervakning och beredskap. Dessa krav gäller för opera-
törer som tillhandahåller kommunikationstjänster eller aktiva kommunikations-
nät, men däremot inte för operatörer som enbart tillhandahåller svarfiber. Av 
enkätresultatet framgår att en majoritet av operatörerna uppger att de har sy-
stem för att kontinuerligt upptäcka störningar och avbrott i nät och tjänster 
och beredskap att dygnet runt ta emot larm kring störningar och avbrott och 
initiera relevanta åtgärder. 

PTS kommentar: Skyddsåtgärderna för att hantera identifierade hot ska vidtas på 
den nivå som är proportionerlig med hänsyn till riskbedömningen, kostnader 
och verksamhetens art och omfattning. Att låta riskanalysen vara styrande och 
avgöra nivån på den skyddsåtgärd som ska vidtas innebär att operatören har 
möjlighet att ta hänsyn till den egna verksamhetens förutsättningar. 

Det är positivt att en stor majoritet av operatörerna uppger att de har vidtagit 
skyddsåtgärder. PTS kan konstatera att många av dessa skyddsåtgärder dock 
inte tycks ha sin grund i en aktuell riskbedömning. Cirka 70 procent av opera-
törerna uppger att de genomför riskanalyser minst en gång per år och cirka 50 
procent uppger att de minst en gång per år följer upp sina riskanalyser. Enkät-
resultatet tyder därmed på att många av operatörerna inte gör en tillräcklig ana-
lys av om de åtgärder som vidtas är de mest ändamålsenliga. 

Av de skyddsåtgärder som alltid måste vidtas kan PTS konstatera att flera av 
dessa skyddsåtgärder vidtas av många av operatörerna. Cirka 65 procent av 
operatörerna uppger att de säkerställer att tester utförs innan genomförande av 
förändringar i kommunikationsnät eller kommunikationstjänster som kan or-
saka störning eller av brott av betydande omfattning. Av de incidentrapporter 
som kommer in till PTS från operatörerna framgår att genomförande av för-
ändringar i kommunikationsnät eller kommunikationstjänster är en vanlig orsak 
till störningar och avbrott av betydande omfattning. För en operatör som inte 
innehar egen infrastruktur utan istället hyr nät, eller för en operatör som enbart 
är tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster, kan denna typ av 
skyddsåtgärd säkerställas genom exempelvis kravställning i de avtal operatören 
har med innehavaren av nätinfrastrukturen. 

Av enkätsvaren framgår vidare att det finns ett samband mellan uteblivna riska-
nalyser och en generell lägre grad av skyddsåtgärder hos operatörerna, särskilt 
beträffande skyddsåtgärder som testning innan planerade förändringar. Likaså 
visar enkätresultatet att operatörer som riskanalyserar inför planerade föränd-
ringar i större utsträckning vidtar skyddsåtgärder generellt. 
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Syftet med kravet på skyddsåtgärder är att operatören genom förebyggande sä-
kerhetsarbete ska minska risken för att incidenter inträffar och minimera kon-
sekvenserna om dessa skulle inträffa. Att skyddsåtgärderna är lämpliga är enligt 
PTS bedömning en förutsättning för ett långsiktigt, kontinuerligt och systema-
tiskt driftsäkerhetsarbete. Utan lämpliga skyddsåtgärder finns en risk att säker-
hetsarbetet blir alltför reaktivt, exempelvis om åtgärder enbart vidtas efter att 
störningar eller avbrott har inträffat. Säkerhetsarbetet måste i stor utsträckning 
istället bedrivas proaktivt, för att hantera hoten innan en störning eller ett av-
brott har inträffat. 

Att operatörerna dokumenterar sina bedömningar av på vilken nivå skyddsåt-
gärder vidtas är en förutsättning för uppföljning av det systematiska, förebyg-
gande säkerhetsarbetet och underlättar även kontroll av vilka skyddsåtgärder 
som har vidtagits i syfte att säkerställa kontinuitet och lämplighet. 

Det är positivt att en majoritet av operatörerna uppger att de har system för att 
kontinuerligt upptäcka störningar och avbrott och beredskap dygnet runt för 
att ta emot larm kring störningar och avbrott och initiera relevanta åtgärder. 
Utan denna övervakning och beredskap riskerar störningar och avbrott att för-
bli oupptäckta eller onödigt utdragna i tiden, då åtgärder uteblir eller försenas. 
Många operatörer köper tillträde till nät och tjänster av varandra och det är då 
viktigt att alla nät och tjänster övervakas och att alla operatörer har beredskap 
för att ta emot larm och initiera åtgärder. Det finns även möjlighet för flera 
operatörer att samverka och organisera en gemensam driftövervakning. 

2.5 Incidentrapportering 

Störningar och avbrott av betydande omfattning ska anmälas till PTS. 

Post- och telestyrelsen 27 



           
  

 

 

    

 

           
          

           
           
            

            
            

              
             
          

           
  

            
           

    

              
           

               
          

         
            

            
          

           
               
   

               
             

           
           

        
             
   

                                                 
            

     
                

Små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade 
uppgifter 2019 

PTS kommentar: Av operatörernas enkätsvar framgår att cirka 38 procent av 
operatörerna har haft en rapporteringspliktig störning eller avbrott kopplad till 
kapacitetsbortfall. PTS kan, efter en genomgång av de händelser som har rap-
porterats till myndigheten det senaste året, konstatera att majoriteten av de 
störningar och avbrott som operatörerna har uppgett att de har drabbats av, 
inte har rapporterats till PTS i enlighet med regelverket.24 En uppskattning är 
att cirka 50 operatörer har missat att rapportera sina driftsincidenter till PTS. 

Vidare har cirka 32 procent av operatörerna uppgett att de inte vet om de un-
der det senaste året har haft en störning eller ett avbrott av betydande omfatt-
ning kopplad till kapacitetsbortfall. Därmed är det troligt att mängden rappor-
teringspliktiga incidenter som operatörer har missat att rapportera till PTS är 
ännu större. 

Det tycks alltså, enligt vad operatörerna uppgett i enkätsvaren, ha inträffat ett 
stort antal störningar eller avbrott av betydande omfattning som inte har rap-
porterats till PTS. 

I en rapport till PTS ska det bl.a. anges vad som orsakat störningen eller av-
brottet samt vilka åtgärder operatören har vidtagit med anledning av det inträf-
fade. Denna information är mycket viktig för PTS att få ta del av. Ett av myn-
dighetens huvuduppdrag är att främja tillgången till säker och effektiv elektro-
nisk kommunikation. Genom operatörernas rapporter får PTS bl.a. kunskap 
om vanliga orsaker till störningar och avbrott och vilka åtgärder som är ända-
målsenliga. Denna information kan t.ex. ligga till grund för PTS arbete med fö-
reskrifter eller PTS tillsynsplanering. Vidare ger rapporterna PTS underlag att 
bedöma om det finns skäl att misstänka att bestämmelserna om driftssäkerhet 
inte följs, vilket i så fall kan föranleda PTS att inleda tillsyn med anledning av 
det inträffade. 

För att avgöra om en störning eller ett avbrott är betydande så ska hänsyn tas 
till hur många abonnenter, hur stort geografiskt område och hur stor andel av 
nätets eller tjänstens kapacitet, som berörs. Dessutom har det betydelse hur 
länge störningen har pågått. Detta innebär att även mer kortvariga händelser 
ska rapporteras om konsekvenserna är mycket omfattande. Om konsekven-
serna inte är lika omfattande ska rapportering ändå ske om störningen varar en 
längre tid.25 

24 Genomgången avser inrapporterade störningar och avbrott av betydande omfattning under perioden 
maj 2018 till maj 2019. 
25 Tröskelvärden för när ett avbrott eller störning är rapporteringspliktig framgår av 8 § PTSFS 2018:4 
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Operatören ska alltså rapportera störningar och avbrott av betydande omfatt-
ning till PTS. Hur rapportering ska ske beskrivs närmare i driftincidentrappor-
teringsföreskrifterna. PTS tillhandahåller en e-tjänst för rapportering av avbrott 
och störningar.26 Det går även att lämna in incidentrapporter per e-post till 
incidentrapport@pts.se. Vad en incidentrapport ska innehålla framgår även av 
den rapport-mall som PTS tagit fram.27 

Incidenterna ska inte bara rapporteras till PTS utan det är också viktigt att den 
operatör som drabbats drar lärdomar utifrån det som inträffat. Som beskrivits 
ovan i avsnitt 2.3 ska operatören se över om det finns behov av uppdatering av 
befintliga riskanalyser, med anledning av den incident som inträffat. En revide-
rad riskanalys kan då leda till att nya skyddsåtgärder införs för att minska risken 
för att likande incidenter inträffar i framtiden. Även i samband med den årliga 
genomgången av samtliga riskanalyser, ska operatören beakta inträffade drifts-
incidenter. 

26 https://incident.pts.se/ 
27 https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/bransch/internet/rapportera-avbrott/mall-
rapportera-storning_avbrott_.pdf 
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3 Enkätresultat - skydd av behandlade 
uppgifter 

3.1 Organisation av arbetet med skydd av behandlade 
uppgifter 

Arbetet med skydd av behandlade uppgifter ska bedrivas långsiktigt, kontinuer-
ligt och systematiskt och det ska finnas särskilt utpekade ansvariga för arbetet. 

Rutiner och processer för arbetet med skydd av behandlade uppgifter ska do-
kumenteras. 
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Cirka 90 procent av operatörerna uppger att de har särskilt utpekade ansvariga 
för arbetet med skydd av behandlade uppgifter och cirka 80 procent av opera-
törerna (64 procent av operatörerna med 1-2 anställda) uppger att de har doku-
menterade rutiner och processer för arbetet med skydd av behandlade uppgif-
ter. 

PTS kommentar: Drygt 90 procent av operatörerna uppger att de har särskilt ut-
pekade ansvariga för arbetet med skydd av behandlade uppgifter. Majoriteten 
av operatörerna uppger även att de har dokumenterade rutiner och processer 
för sitt arbete med skydd för behandlade uppgifter. Möjligen har de senaste 
årens intensiva mediala uppmärksamhet kring införandet av Dataskyddsförord-
ningen, GDPR bidragit till att operatörerna även har gjort en översyn av sitt ar-
bete med och hantering av de personuppgifter som operatören behandlar inom 
ramen för LEK. 

I avsnitt 2.1 om driftsäkerhet ovan, har redogjorts för vikten av särskilt utpe-
kande ansvariga och dokumentation av processer för att bidra till långsiktighet, 
kontinuitet och systematik i driftsäkerhetsarbetet. Samma förutsättningar gäller 
naturligtvis för arbetet med att uppnå och upprätthålla en rimlig, grundläg-
gande nivå av skydd av behandlade uppgifter. Generellt gäller att ju känsligare 
uppgifter en operatör hanterar desto mer omfattande måste säkerhetsåtgär-
derna vara. Ett systematiskt arbete med skydd av behandlade uppgifter minskar 
risken för otillåtna eller onödiga ingrepp i abonnenters och användares person-
liga integritet och maximerar operatörens förmåga att hantera eventuella inci-
denter. PTS bedömer att det är svårt att uppnå och upprätthålla en rimlig 
grundläggande nivå av skydd för de behandlade uppgifterna utan ett systema-
tiskt säkerhetsarbete. 

3.2 Identifiering av informationsbehandlingstillgångar 
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Operatörerna ska identifiera samtliga sina informationsbehandlingstillgångar 
där behandlade uppgifter förekommer samt föra en förteckning över dessa. 
Förteckningen ska följas upp vid behov, dock minst en gång per år. 

Majoriteten av operatörerna uppger att de följer upp förteckningen över samt-
liga informationsbehandlingstillgångar minst en gång per år. 

PTS kommentar: Majoriteten av operatörerna uppger att de har en dokumente-
rad förteckning över samtliga informationsbehandlingstillgångar. Cirka en fjär-
dedel uppger att de inte har någon företeckning. 

Att operatören har kontroll över sina tillgångar och genomför riskanalyser för 
dessa är en förutsättning för att de ska kunna leva upp till kraven i PTS före-
skrifter. 

Som PTS har redogjort för ovan i avsnitt 2.2, är syftet med kravet på en doku-
menterad förteckning, att operatören ska ha en aktuell och samlad bild över 
samtliga sina informationsbehandlingstillgångar. 

Denna totalbild över de informationsbehandlingstillgångar där uppgifter be-
handlas, är en grundläggande förutsättning för att operatören ska kunna vidta 
lämpliga skyddsåtgärder, upprätthålla en hög skyddsnivå och följa upp säker-
hetsarbetet. 
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3.3 Riskanalys 
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En central del i arbetet med att skydda behandlade uppgifter är att operatören 
genomför riskanalyser avseende verksamheten och dess informationsbehand-
lingstillgångar. För att kunna genomföra relevanta riskanalyser krävs därmed att 
operatörens samtliga informationsbehandlingstillgångar är identifierade. 

Risken för att integritetsincidenter inträffar för informationsbehandlingstill-
gångarna ska analyseras minst en gång per år. 

Förutom att genomföra riskanalyser minst en gång per år, ska operatören även 
vid behov kontrollera om samtliga riskanalyser fortfarande är aktuella eller om 
de behöver revideras av någon anledning. Ett behov av att se över en befintlig 
riskanalys finns ofta i samband med att integritetsincidenter inträffar och kan 
leda till en revidering av befintliga riskanalyser. 
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Vidare ska operatören ha dokumentation över genomförda riskanalyser, vilket 
knappt hälften, cirka 46 procent, av operatörerna (cirka 32 procent av operatö-
rerna med 1-2 anställda) uppger att de har. 

PTS kommentar: Majoriteten av operatörerna genomför riskanalyser Mindre än 
hälften följer upp riskanalyserna minst en gång per år och cirka 46 procent av 
operatörerna som uppger att de dokumenterar riskanalyserna. 

Kravet på riskanalyser ska leda till att operatören har möjlighet att vidta rele-
vanta skyddsåtgärder, för att skydda de behandlade uppgifterna i operatörens 
informationsbehandlingstillgångar, mot de särskilda hot och risker som kan 
finnas. 

Sammantaget tyder enkätresultatet i denna del på att många operatörer inte föl-
jer den process för riskanalys av informationsbehandlingstillgångar som följer 
av PTS föreskrifter. Att riskanalysen även följs upp årligen och dokumenteras 
är en förutsättning för att operatören på ett systematiskt sätt ska kunna gå vi-
dare och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Dokumentation är också en förutsätt-
ning för att operatören ska kunna gå tillbaka och revidera riskanalysen efter ex-
empelvis inträffade integritetsincidenter eller i samband med den uppföljning 
av riskanalyserna som enligt föreskrifterna ska ske minst en gång per år. 
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3.4 Skyddsåtgärder 

Operatören ska vidta vissa särskilt utpekade skyddsåtgärder som framgår av 
PTS föreskrifter samt andra nödvändiga skyddsåtgärder, på en nivå som är 
lämplig för att hantera de identifierade riskerna. Det är alltså operatörens risk-
bedömning som ska ligga till grund för bedömningen av vilka skyddsåtgärder 
som behöver vidtas samt deras omfattning. 

I PTS föreskrifter finns ett antal skyddsåtgärder som operatören alltid ska vidta 
på en nivå som är lämplig för att hantera de identifierade riskerna. Operatörer-
nas riskbedömning ska ligga till grund även för dessa skyddsåtgärder. 
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Av de operatörer som loggar all läsning, kopiering, ändring och utplåning av 
behandlade uppgifter samt åtkomst till de system som används för behandling 
av sådana uppgifter, uppger 34 procent att de kontrollerar dessa loggar syste-
matiskt och återkommande. 

Operatören ska dokumentera vidtagna skyddsåtgärder och bedömningar av 
lämplig nivå på skyddsåtgärderna samt följa upp dessa en gång per år och vid 
behov. 
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PTS kommentar: Det är positivt att en stor majoritet av operatörerna, 91 procent 
(80 procent av operatörerna med 1-2 anställda) uppger att de har vidtagit 
skyddsåtgärder. PTS kan konstatera att en stor del av dessa skyddsåtgärder inte 
tycks ha sin grund i en aktuell riskbedömning. Cirka 78 procent av operatö-
rerna uppger att de genomför riskanalyser och cirka 49 procent uppger att de 
minst årligen följer upp sina riskanalyser. Enkätresultatet tyder därmed på att 
majoriteten av operatörerna inte gör en tillräcklig analys av huruvida de åtgär-
der som vidtas är de mest ändamålsenliga. 

Av de skyddsåtgärder som alltid måste vidtas kan PTS konstatera att vissa 
skyddsåtgärder vidtas av de allra flesta operatörerna. Cirka 49 procent av ope-
ratörerna uppger att de loggar hantering av behandlade uppgifter och cirka 34 
procent av operatörerna uppger att de kontrollerar loggar systematiskt och 
återkommande. 

PTS kan konstatera att cirka hälften av operatörerna dokumenterar vidtagna 
skyddsåtgärder. Att operatörerna dokumenterar sina bedömningar av på vilken 
nivå skyddsåtgärder vidtas är en förutsättning för uppföljning av säkerhetsar-
betet och underlättar även kontroll av vilka skyddsåtgärder som har vidtagits i 
syfte att säkerställa kontinuitet och lämplighet. 

Riskbedömningen ska ligga till grund för att bedöma vilka skyddsåtgärder som 
är nödvändiga att vidta med hänsyn till de hot som föreligger mot informat-
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ionsbehandlingstillgångarna. Skyddsåtgärder ska vidtas på en nivå som är pro-
portionerlig med hänsyn till riskbedömningen och de kostnader som är före-
nade med skyddsåtgärden samt verksamhetetens art och omfattning. 

Av operatörernas riskanalyser ska framgå vilka ytterligare skyddsåtgärder som 
är nödvändiga för operatören att vidta, utöver de obligatoriska skyddsåtgärder 
som framgår av PTS föreskrifter. Vidare ska riskanalyserna visa på vilken nivå 
varje skyddsåtgärd ska vidtas, för att leva upp till kravet på lämpliga skyddsåt-
gärder för de behandlade uppgifterna. Att låta riskanalysen vara styrande och 
avgöra nivån på den skyddsåtgärd som ska vidtas innebär därmed att operatö-
ren har möjlighet att ta hänsyn till den egna verksamhetens förutsättningar. 

Som framgår även i avsnitt 2.4 ovan, är syftet med kravet på skyddsåtgärder att 
operatören genom förebyggande säkerhetsarbete ska minska risken för att inci-
denter inträffar och minimera konsekvenserna om dessa skulle inträffa. Att 
skyddsåtgärderna är lämpliga är enligt PTS bedömning en förutsättning för ett 
långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt arbete med skydd av behandlade 
uppgifter. Utan skyddsåtgärder finns en risk att säkerhetsarbetet blir alltför re-
aktivt, exempelvis om åtgärder enbart vidtas efter att incidenter har inträffat. 
Säkerhetsarbetet måste i stor utsträckning istället bedrivas proaktivt, för att 
hantera hoten innan integritetsincidenter inträffar. 

3.5 Incidentrapportering 

Integritetsincidenter ska rapporteras till PTS. En förutsättning för detta är att 
operatören och dess anställda har kännedom om reglerna och om de interna 
rutinerna för upptäckt och hantering av sådana incidenter. 
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PTS kommentar: PTS ser positivt på att en stor majoritet av operatörerna uppger 
att de har rutiner som säkerställer att den personal som berörs av reglerna har 
kännedom om dessa. PTS har fått in ett fåtal incidentrapporter från de små 
och medelstora operatörer som omfattas av denna enkät. 

Om en integritetsincident inträffar avseende uppgifter som operatören behand-
lar i samband med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, ska 
operatören rapportera detta till PTS, inom 24 timmar efter det att incidenten 
upptäcktes. 

PTS tillhandahåller en e-tjänst för rapportering av integritetsincidenter. 28 Det 
går även bra att lämna in incidentrapporter per e-post till 
incidentrapport@pts.se. Vad en incidentrapport ska innehålla framgår av den 
rapportmall som PTS tagit fram.29 

Operatören måste även informera berörda användare och abonnenter om den 
inträffade incidenten, så att dessa har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för 
att begränsa eller på annat sätt hantera den skada som incidenten kan medföra. 
Denna information ska bifogas rapporten till PTS. 

Informationen som operatörerna lämnar i rapporterna till PTS är också ett vik-
tigt underlag för PTS vid bedömningen av om det finns anledning att tro att 
operatören inte lever upp till reglerna om skydd för behandlade uppgifter i 
LEK och i PTS föreskrifter. PTS kan då välja att inleda tillsyn och inom ramen 
för detta t.ex. kräva att operatören vidtar åtgärder. 

Om incidenter inträffar är det viktigt att dessa används som ett underlag för 
operatörens löpande säkerhetsarbete och att operatören drar lärdomar från 
händelsen. Som beskrivits ovan i avsnitt 3.3, ska operatören se över om det 
finns behov av uppdatering av befintliga riskanalyser, med anledning av den in-
cident som inträffat. En reviderad riskanalys kan då leda till att nya skyddsåt-
gärder införs för att minska risken för att likande incidenter inträffar i framti-
den. Även i samband med den årliga genomgången av samtliga riskanalyser, ska 
operatören beakta inträffade integritetsincidenter eftersom dessa kan ge värde-
full information om bl.a. vilka risker och hot som finns. 

28 https://incident.pts.se/ 
29 https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/bransch/internet/incidentrapportering/mall-for-
incidentrapportering-vid-integritetsincident-2019.pdf 
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Slutsatser kring operatörernas säker-
hetsarbete 

Sektorn för elektronisk kommunikation växer stadigt och har idag en central 
betydelse i vårt alltmer digitala samhälle. För såväl privatpersoner som sam-
hällsfunktioner är tillgången till säkra och tillförlitliga elektroniska kommuni-
kationsnät och kommunikationstjänster av mycket stor vikt. Att nät och tjäns-
ter ska vara säkra innefattar inte bara att de ska fungera utan avbrott och stör-
ningar, utan det krävs också att operatörerna upprätthåller ett fullgott skydd för 
de uppgifter som behandlas. 

För att säkerställa en grundläggande säkerhetsnivå för samtliga nät och tjänster 
finns det i LEK bestämmelser som anger att tillhandahållare av nät och tjäns-
ter, oavsett storlek, ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Tillhan-
dahållare av tjänster ska därtill även vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhan-
dahållandet av tjänsten skyddas. Dessa övergripande regler förtydligas av PTS 
föreskrifter om driftsäkerhet och skyddsåtgärder för behandlade uppgifter. 

PTS föreskrifter har en systematik som ska säkerställa att operatörernas säker-
hetsarbete bedrivs på ett långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt sätt. Varje 
operatör ska identifiera sina tillgångar och genomföra riskanalyser för dessa. 
Resultatet av riskanalyserna ska sedan ligga till grund för de skyddsåtgärder 
som vidtas. Detta arbete ska ske löpande och med beaktande av nya hot, för-
ändringar och inträffade incidenter. För säkerhetsarbetet ska det finnas särskilt 
utpekade ansvariga. 

Av enkätsvaren framgår att denna systematik inte har fått fullt genomslag i alla 
små och medelstora operatörernas säkerhetsarbete. PTS kan t.ex. konstatera att 
majoriteten av operatörerna uppger att de vidtar skyddsåtgärder samtidigt som 
inte lika många av dessa operatörer uppger att de genomför riskanalyser. Detta 
innebär att inte samtliga operatörer lever upp till de krav som finns i PTS före-
skrifter. 

PTS har inte kunnat se att enkätresultatet för exempelvis operatörer med en-
bart 1-2 anställda, på något markant sätt skiljer sig från övriga operatörer. Reg-
lerna är flexibla på så sätt att t.ex. antalet riskanalyser och nivån av skyddsåtgär-
der kan anpassas utifrån operatörens verksamhet. 

PTS kan konstatera att operatörerna i många fall inte dokumenterar i den om-
fattning som föreskrifterna kräver. Utebliven dokumentation innebär att både 
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operatören själv och PTS som tillsynsmyndighet får svårt att följa upp tidigare 
riskanalyser och genomförda åtgärder. 

Enkätresultatet visar att reglerna om skydd för behandlade uppgifter generellt 
efterlevs i något större utsträckning än reglerna om driftsäkerhet. Sannolikt har 
det stora fokus på skydd av personuppgifter som fanns i samband med att 
GDPR trädde i kraft lett till att operatörerna har vidtagit åtgärder som även 
medfört förbättringar på området för skydd av behandlade uppgifter enligt 
LEK. 

Det är uppenbart att den systematik som följer av PTS föreskrifter inte har fått 
fullt genomslag varken avseende operatörernas arbete med driftsäkerhet eller i 
arbetet med skydd för behandlade uppgifter. Vidare tyder enkätresultatet på att 
många operatörer inte rapporterar till PTS i samband med att incidenter inträf-
far. Sammanfattningsvis ser PTS att det finns områden där förbättringar behö-
ver ske vad gäller små och medelstora operatörers systematiska säkerhetsar-
bete. PTS bedömer att dessa brister i viss mån kan avhjälpas med ökad känne-
dom om reglerna. PTS utgår ifrån att enkäten, informationsmaterialet samt 
denna avslutande rapport, har bidragit till att uppmärksamma regelverket kring 
säkerhetsarbete för små och medelstora operatörer. PTS kommer framöver att 
fortsatt följa hur operatörerna bedriver sitt säkerhetsarbete, för att säkerställa 
att operatörerna arbetar mer systematiskt med driftsäkerhet och skydd av be-
handlade uppgifter samt att inträffade incidenter rapporteras till PTS. 
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Avslutning 

Denna rapport avslutar tillsynen ”Säker kommunikation kring små och medel-
stora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter” 
som PTS inledde i maj 2019. 

Den information som operatörerna har lämnat inom ramen för tillsynen är vär-
defull för PTS fortsatta arbete med att följa upp hur operatörerna bedriver sitt 
säkerhetsarbete och kommer att ligga till grund för kommande tillsyn eller in-
formationsinsatser samt utgöra underlag i myndighetens föreskriftsarbete. 
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	Det finns regler om driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter som samtliga operatörerna måste följa. I maj 2019 inledde PTS tillsynen ”Säker kommunikation kring små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter, s.k. integritetsskydd”. 
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	1 Cirka 96 procent av slutkundsmarknaden för mobilabonnemang, cirka 88 procent av slutkundsmarknaden för internetabonnemang (uppringd-, fast-samt mobil anslutning) och cirka 77 procent av slutkundsmarknaden för fast telefoni. PTS-ER-2019:13 ”Svensk telekommarknad 2018” och PTS e-tjänst Statistikportalen. 
	1 Cirka 96 procent av slutkundsmarknaden för mobilabonnemang, cirka 88 procent av slutkundsmarknaden för internetabonnemang (uppringd-, fast-samt mobil anslutning) och cirka 77 procent av slutkundsmarknaden för fast telefoni. PTS-ER-2019:13 ”Svensk telekommarknad 2018” och PTS e-tjänst Statistikportalen. 
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	Summary 
	Summary 
	Small and medium-sized operators need to develop their systematic security activities. The majority of operators are taking measures to increase network security and the protection of processed data. However, fewer operators report that they undertake risk assessments, despite the fact that such assessments are the basis both for identifying which protective measures need to be taken, and also to enable systematic network security activities. This was shown by an oversight by the the Post-and Telecom Author
	-

	Regulation is already in force for network security and the protection of processed data that operators are required to follow. In May 2019 PTS inititated the oversight ”Secure communication: small-and medium sized operators’ activities with network security and processed data, so-called privacy”. 
	-
	-

	The questionnaire was sent to every operator registered with PTS as a provider of public communications networks of the kind generally provided in return for remuneration or publicly available electronic communications services according to the Electronic Communications Act (2003:389). The four largest operators, that together make up between 77 percent and 96 percent of the Swedish consumer market for electronic communications services, have been exempted from this oversight. PTS have for many years conduc
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	The result of the questionnaire shows that a large proportion of operators report that they implement security measures, both regarding activities with network security and with the protection of processed data. A lesser number of operators report that they undertake risk assessments, even though risk assessments form the basis for deciding which protective measures are to be taken. This conclusion, together with a number of other shortcomings that were ascertained from the results of the questionnaire, ind
	The result of the questionnaire shows that a large proportion of operators report that they implement security measures, both regarding activities with network security and with the protection of processed data. A lesser number of operators report that they undertake risk assessments, even though risk assessments form the basis for deciding which protective measures are to be taken. This conclusion, together with a number of other shortcomings that were ascertained from the results of the questionnaire, ind
	-
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	-

	furthermore that certain operators have experienced service incidents concerning reduced capacity that have not been reported to PTS. This is further evidence that operators need to reinforce their systematic network security activities. 
	-
	-
	-


	The questionnaire, together with the information material and concluding report, have made smaller operators more aware of the regulations for network security and the protection of processed data. The questionnaire has furthermore provided valuable information for the PTS’ continued work and will prepare a foundation for coming activities such as oversights, information campaigns as well as supporting the Authority’s development of regulations. PTS will continue to follow up the operators work with network
	-
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	1 Operatörerna måste följa regler om 
	1 Operatörerna måste följa regler om 
	driftsäkerhet och skydd av behand
	-



	lade uppgifter 
	lade uppgifter 
	1.1 Tillsynen 
	1.1 Tillsynen 
	I maj 2019 inledde PTS tillsynen Säker kommunikation kring små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter, 
	-

	s.k. integritetsskydd. Med operatörer avses i denna rapport både aktörer som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät och aktörer som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. De fyra största operatörerna har undantagits från denna tillsyn. 
	-

	En stor del av den tillsyn PTS bedriver inom ramen för säker kommunikation handlar om hur de allra största operatörerna följer regler om driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter. De stora operatörerna har många abonnenter vilket medför att en granskning av dessa operatörer får stor effekt. PTS bedriver sen många år tillbaka en regelbunden tillsyn av hur de största operatörerna arbetar med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter. De fyra största operatörerna, Telia Company, Tele2, Telenor och 
	-
	-
	-
	munikationstjänster.
	-

	PTS tillsyn utgör både en informationsinsats och en tillsyn. Syftet med tillsynen är att öka små och medelstora operatörers kunskap om gällande regler för driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter samt att kartlägga hur operatörerna arbetar med dessa frågor. 
	-

	Tillsynen har skett genom att PTS via enkäter har inhämtat information från operatörer som är anmälda hos PTS som tillhandahållare av antingen allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK. 
	-

	2 Cirka 96 procent av slutkundsmarknaden för mobilabonnemang, cirka 88 procent av slutkundsmarknaden för internetabonnemang (uppringd-, fast-samt mobil anslutning) och cirka 77 procent av slutkundsmarknaden för fast telefoni. PTS-ER-2019:13 ”Svensk telekommarknad 2018” och PTS e-tjänst Statistikportalen. 
	2 Cirka 96 procent av slutkundsmarknaden för mobilabonnemang, cirka 88 procent av slutkundsmarknaden för internetabonnemang (uppringd-, fast-samt mobil anslutning) och cirka 77 procent av slutkundsmarknaden för fast telefoni. PTS-ER-2019:13 ”Svensk telekommarknad 2018” och PTS e-tjänst Statistikportalen. 

	Utöver enkäten med tillsynsfrågor har även ett informationsmaterial bifogats som berör de regler inom områdena driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter som är kopplade till frågorna i enkäten. 
	Tillsynen har avgränsats till ett urval av grundläggande regler om driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter. Det finns även andra regler, t.ex. krav på konsekvensanalyser för kritiska verksamhetsdelar, kontinuitetsplanering, redundans och reservkraft, vilka inte har varit föremål för granskning inom ramen för denna tillsyn. 
	-

	I denna rapport sammanfattar PTS enkätresultatet och avslutar därmed tillsynen. 
	-


	1.2 Reglerna 
	1.2 Reglerna 
	1.2.1 Regler om driftsäkerhet 
	1.2.1 Regler om driftsäkerhet 
	Av 5 kap. 6 b § LEK framgår att tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät och allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. I PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet (driftsäkerhetsföreskrifterna), förtydligas vilka åtgärder som ska vidtas för att leva upp till lagens krav. Syftet med reglerna är att nät och tjänster ska uppnå en grundläggande n
	-
	-
	-
	-
	-

	Nedan beskrivs ett antal definitioner som är centrala för reglerna om driftsäkerhet och därefter följer en sammanfattning av några av de krav som ställs på operatörernas arbete med driftsäkerhet. 
	-

	Allmänt kommunikationsnät: ett elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring mellan nätan3 
	-
	slutningspunkter.

	3 1 kap. 7 § LEK 
	3 1 kap. 7 § LEK 

	Elektronisk kommunikationstjänst: tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät.4 
	-

	Tillgång: funktion som utgörs av en avgränsad del av ett kommunikationsnät eller kommunikationstjänst och som är nödvändig för att tillhandahålla ett sådant nät eller en sådan tjänst, samt som används för att sända, motta, bearbeta eller lagra information.5 Exempel på funktioner som kan utgöra tillgångar är routrar, switchar, basstationer och media gateways. 
	-
	-

	Förbindelse: del av kommunikationsnät mellan två tillgångar eller mellan en till6 En förbindelse behöver inte gå mellan tillhandahållarens egna tillgångar för att omfattas, utan bör till exempel kunna utgöras av en svartfiberleverantörs uthyrda förbindelser mellan en annan parts tillgångar. 
	-
	gång och en anslutning till ett kommunikationsnät.

	Organisation av driftsäkerhetsarbetet 
	Driftsäkerhetsföreskrifterna gäller för såväl tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät som tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Driftsäkerhetsarbetet ska bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt och det ska finnas särskilt utpekade ansvariga för driftsäkerhetsarbetet. Såväl normala driftsförhållanden som extraordinära händelser måste beaktas och omfattas av driftsäkerhetsarbetet. Rutiner och processer för arbetet med driftsäkerhet ska dokumenteras.7
	-
	-
	-
	-

	8 
	Riskanalys

	Av central betydelse i driftsäkerhetsarbetet är att riskanalyser genomförs avseende verksamhetens tillgångar och förbindelser. Risken för att tillgångarna och förbindelserna orsakar störningar och avbrott ska analyseras minst en gång per år samt vid vissa planerade förändringar och efter att rapporteringspliktiga störningar har inträffat. Riskanalyserna ska dokumenteras samt uppdateras kontinuerligt. Vid genomförandet av riskanalyser ska erfarenheter från inträffade incidenter beaktas. För att kunna genomfö
	-
	-
	-
	-
	-

	En riskanalys ska innefatta åtminstone följande delar: 
	4 1 kap. 7 § LEK 5 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 6 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 7 3 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 8 4-5 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
	4 1 kap. 7 § LEK 5 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 6 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 7 3 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 8 4-5 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
	4 1 kap. 7 § LEK 5 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 6 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 7 3 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 8 4-5 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
	4 1 kap. 7 § LEK 5 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 6 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 7 3 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 8 4-5 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
	4 1 kap. 7 § LEK 5 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 6 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 7 3 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 8 4-5 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 
	4 1 kap. 7 § LEK 5 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 6 2 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 7 3 § driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 8 4-5 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 





	1. 
	1. 
	1. 
	Identifiering av samtliga relevanta hot mot den aktuella tillgången eller förbindelsen. Hot relaterade till väder samt intrång och annan yttre påverkan ska alltid analyseras. 
	-


	2. 
	2. 
	Kvalificerad bedömning av konsekvenser i händelse av att identifierade hot inträffar. 

	3. 
	3. 
	Kvalificerad bedömning av sannolikheten för att identifierade hot inträffar. 

	4. 
	4. 
	Kvalificerad sammanvägd bedömning av sannolikheten för att identifierade hot inträffar och de konsekvenser det kan medföra om de inträffar (riskbedömning). 
	-



	9 
	Skyddsåtgärder

	Riskbedömningen ska ligga till grund för att bedöma vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga att vidta med hänsyn till de hot som föreligger mot tillgångarna och förbindelserna. Skyddsåtgärder ska vidtas på en nivå som är proportionerlig med hänsyn till riskbedömningen och de kostnader som är förenade med skyddsåtgärden samt verksamhetetens art och omfattning. Skyddsåtgärder ska dock alltid vidtas för att säkerställa skydd mot intrång och yttre åverkan samt för skydd mot väderrelaterade hot. Även i samband me
	-
	-
	-

	Rapportering av störningar och avbrott av betydande omfattning 
	I 14 § driftsäkerhetsföreskrifterna finns krav på kontinuerlig övervakning av nät och tjänster samt system som genererar larm vid störningar och avbrott. Vidare finns krav på beredskap dygnet runt för att ta emot larm kring störningar och avbrott och att initiera relevanta åtgärder. 
	-

	Om en störning eller avbrott av betydande omfattning inträffar ska händelsen utan onödigt dröjsmål rapporteras till PTS.10 
	För att avgöra om en störning eller avbrott är betydande så ska hänsyn tas till hur många abonnenter, hur stort geografiskt område och hur stor andel av nätets eller tjänstens kapacitet, som berörs. Dessutom har det betydelse hur länge störningen har pågått. Detta innebär att även mer kortvariga händelser ska rapporteras om konsekvenserna är mycket omfattande. Om konsekvenserna inte är lika omfattande ska rapportering ändå ske om störningen varar en längre tid. 
	-
	-

	9 9-12 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 10 5 kap. 6 c§ LEK 
	9 9-12 §§ driftsäkerhetsföreskrifterna (PTSFS 2015:2) 10 5 kap. 6 c§ LEK 

	 Tid  som  störningen  brottet  pågått  
	 Tid  som  störningen  brottet  pågått  
	 Tid  som  störningen  brottet  pågått  
	 Tid  som  störningen  brottet  pågått  
	 Tid  som  störningen  brottet  pågått  
	 Tid  som  störningen  brottet  pågått  
	 Tid  som  störningen  brottet  pågått  
	eller  
	av-
	 Störningens  eller  tade omfattning   
	avbrottets  
	uppskat-

	 ≥ 
	 ≥ 
	1  
	  timme 
	 ≥ 150   000  abonnenter eller    ≥  15  000  km²  sammanhängande  område  eller   ≥  50  %   kapacitetsbortfall 
	 berört 

	 ≥ 
	 ≥ 
	2  
	  timmar 
	 ≥  30  000  abonnenter   eller  ≥  5  000  km²  sammanhängande råde   eller  ≥   30 %    kapacitetsbortfall 
	 berört 
	om-

	 ≥ 
	 ≥ 
	6  
	  timmar 
	≥   5  000 abonnenter  eller   ≥   2  500  km²  sammanhängande råde   eller  ≥   20 %    kapacitetsbortfall 
	 berört 
	om-

	≥  
	≥  
	 24 
	timmar   
	≥   2000 abonnenter   eller   ≥  1  000  km²  sammanhängande råde   eller  ≥   10 %    kapacitetsbortfall 
	 berört 
	om-

	 
	 






	PTS har i driftincidentrapporteringsföreskrifterna mer i detalj reglerat hur omfattande en störning eller ett avbrott ska vara för att operatören ska vara skyldig att rapportera detta. Störning eller avbrott som når upp till nedanstående tröskelvärden ska enligt 8 § i denna föreskrift rapporteras till PTS;11 
	-
	-

	11 8 § driftincidentsrapporteringsföreskrifterna (PTSFS 2018:4) 
	I föreskrifterna beskrivs närmare när och hur rapporteringen ska gå till. Det finns t.ex. bestämmelser kring tidpunkter för rapportering och krav på rapportens innehåll. Operatören ska lämna en inledande rapport till PTS senast den första vardagen efter den dag då störningen avhjälpts, dock aldrig senare än tre dagar efter den dag störningen eller avbrottet inträffade. En kompletterande rapport ska lämnas till PTS senast två veckor efter det att den inledande rapporten 
	-
	-
	lämnades.12 


	1.2.2 Regler om skydd av behandlade uppgifter 
	1.2.2 Regler om skydd av behandlade uppgifter 
	Tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska förutom driftsäkerhetsåtgärder även vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att de uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten Förtydligande bestämmelser kring vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas finns i PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2014:1) om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter (integritetsskyddsföreskrifterna). Syftet med reglerna är att tjänstetillh
	-
	skyddas.13 
	-
	-

	Regler om integritetsskydd finns även i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR). GDPR är den allmänna regleringen av behandling av personuppgifter och gäller för alla företag och organisationer i Sverige. LEK är däremot en särskild sektorreglering, s.k. lex specialis, när det gäller sektorn för elektronisk kommunikation. LEK är den reglering som ska tillämpas i första hand när ett företag behandlar uppgifter – såväl personuppgifter som andra uppgifter – i samband med tillhandahål
	-
	-

	Nedan beskrivs ett antal definitioner som är centrala för reglerna om skydd av behandlade uppgifter och därefter följer en sammanfattning av några av de krav som ställs på operatörernas arbete med skydd av behandlade uppgifter. 
	Elektronisk kommunikationstjänst: tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska 
	-
	kommunikationsnät.14 

	12 4 § driftincidentsrapporteringsföreskrifterna (PTSFS 2018:4) 13 6 kap. 3 § LEK 14 1 kap. 7 § LEK 
	Informationsbehandlingstillgångar: system, databaser och fysiska tillgångar som används för 
	-
	informationsbehandling.15 

	Behandlade uppgifter: uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsten enligt 6 kap. 3 § LEK.16 
	Med behandling avses t.ex. insamling, registrering, lagring och bearbetning. Uppgifter är t.ex. det innehåll som överförs i kommunikationstjänsten, abonnentuppgifter, trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter som kan kopplas till den överförda informationen, till abonnemangsinnehavare eller till de användare som kommunicerar. Uppgifterna ska normalt röra eller kunna hänföras till en abonnent eller användare för att omfattas. 
	-
	-

	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 Begreppet integritetsincident är relativt brett och kan t.ex. handla om att en faktura skickas till fel person, förlust av uppgifter i samband med mjukvaruuppdateringar eller att uppgifter tillfälligt inte kan kommas åt p.g.a. en överbelastningsattac
	-
	kommunikationstjänster.17 

	Organisation av arbetet med skydd av behandlade uppgifter 
	Integritetsskyddsföreskrifterna innehåller bestämmelser riktade mot tillhanda-hållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Arbetet med skydd av behandlade uppgifter ska enligt 3 § i föreskrifterna bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt och det ska finnas särskilt utpekade ansvariga för detta arbete. Rutiner och processer för arbetet med skydd av behandlade uppgifter ska dokumenteras. 
	-
	-
	-

	Riskanalys 
	Av central betydelse i arbetet med skydd av behandlade uppgifter är att riskanalyser genomförs avseende verksamheten och dess informationsbehandlingstillgångar. Risken för att integritetsincidenter inträffar för informationsbehandlingstillgångarna ska analyseras minst en gång per år. Inträffade integritetsincidenter och dess orsaker ska beaktas i samband med genomgången av riskanalyserna. Riskanalyserna ska dokumenteras samt följas upp årligen och vid behov. För att kunna genomföra relevanta riskanalyser kr
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15 2 § integritetsskyddsföreskrifterna (PTSFS 2014:1) 16 Ibid 17 6 kap 1 § LEK 
	ationsbehandlingstillgångar där behandlade uppgifter förekommer är identifierade och dokumenterade. Förteckningen över informationsbehandlingstillgångarna ska följas upp årligen och 
	-
	-
	vid behov.18 

	Skyddsåtgärder 
	Vissa skyddsåtgärder ska vidtas av alla tillhandahållare av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, t.ex. åtgärder kring åtkomst-och behörighetshantering, loggning och förlust samt kryptering. Därutöver ska även andra nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, på en nivå som är lämplig för att hantera de identifierade riskerna. Vidtagna skyddsåtgärder samt bedömning av 19 
	-
	-
	lämplig nivå ska dokumenteras och följas upp årligen och 
	vid behov.


	Rapportering av integritetsincidenter 
	Det ska finnas dokumenterade rutiner för identifiering, intern rapportering, 20 Om en integritetsincident inträffar ska detta utan onödigt dröjsmål rapporteras till PTS.21 
	hantering och uppföljning av 
	integritetsincidenter.


	Hur och när rapportering av integritetsincidenter ska göras och vad rapporten ska innehålla regleras i Kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott. I EU-förordningen används begreppet "personuppgiftsbrott" med samma innebörd som begreppet "integritetsincident" har i LEK. Av förordningen framgår bland annat att en första rapport ska lämnas senast 24 timmar efter att integritetsincidenten/personuppgiftsbrottet upptäckts, där så är möj
	-
	-



	1.3 Systematiken i säkerhetsarbetet 
	1.3 Systematiken i säkerhetsarbetet 
	Reglerna som beskrivits ovan ska säkerställa att driftsäkerhetsarbetet och arbetet med skydd av behandlade uppgifter bedrivs på ett långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt sätt. 
	-

	PTS har i driftsäkerhetsföreskrifterna, driftincidentsrapporteringsföreskrifterna och integritetsskyddsföreskrifterna närmare beskrivit hur ett sådant säkerhetsarbete ska gå till. Föreskrifterna har en systematik som bygger på att en opera
	-
	-

	18 4 § integritetsskyddsföreskrifterna (PTSFS 2014:1) 19 4-9 §§ integritetsskyddsföreskrifterna (PTSFS 2014:1) 20 10 § integritetsskyddsföreskrifterna (PTSFS 2014:1) 21 6 kap. 4 a§ LEK. 
	tör måste ha en aktuell förteckning över sina identifierade tillgångar, förbindelser och informationsbehandlingstillgångar. För var och en av dessa tillgångar ska operatören genomföra en riskanalys för att säkerställa att eventuella hot och risker som finns för dessa omhändertas med hjälp av lämpliga skyddsåtgärder. Det löpande driftsäkerhetsarbetet kan alltså illustreras som ett hjul bestående av tre olika delar, identifiering, genomförande av riskanalys och vidtagande av skyddsåtgärder. 
	-
	-
	-
	-

	Riskanalys Skyddsåtgärder Identifiering 
	Identifieringen av samtliga tillgångar, förbindelser och informationsbehandlingstillgångar och upprättandet av en förteckning över dessa ska ligga till grund för de riskanalyser som operatören ska göra. Riskanalysen består av flera delar, varav den sista delen utgörs av en sammanvägning av sannolikheten för att identifierade hot inträffar och de konsekvenser det kan medföra om hoten inträffar, s.k. riskbedömning. Riskbedömningen ska ligga till grund för vilka ytterligare skyddsåtgärder operatören vidtar, fö
	-
	-
	-

	Trots att reglerna uttryckligen kräver att vissa typer av hot och risker alltid ska analyseras och att vissa skyddsåtgärder således alltid ska vidtas, har operatörerna utöver detta möjlighet att anpassa innehållet i sina processer och sitt säkerhetsarbete utifrån den egna verksamheten. 
	-
	-

	De olika delarna i operatörernas säkerhetsarbete ska följas upp löpande och säkerhetshjulet är därför i ständig rörelse. För att kunna säkerställa att relevanta skyddsåtgärder alltid vidtas måste operatören löpande ta till vara information från exempelvis inträffade incidenter, för att revidera befintliga riskanalyser. Oavsett om incidenter har inträffat eller om förändringar har skett ska riskanalyserna omprövas och vid behov uppdateras minst en gång per år. 
	-
	-

	               Utpekad ansvarig för säkerhetsarbetet Riskanalys Skyddsåtgärder Identifiering Nya hot Förändringar Incidenter 
	               Utpekad ansvarig för säkerhetsarbetet Riskanalys Skyddsåtgärder Identifiering Nya hot Förändringar Incidenter 

	För såväl driftsäkerhetsarbetet som arbetet med skydd av behandlade uppgifter, ska det finnas särskilt utpekat ansvariga. Samtliga förteckningar, riskanalyser och skyddsåtgärder ska dokumenteras. Kraven på utpekade ansvariga och dokumentation säkerställer en kontinuitet och systematik i säkerhetsarbetet och är även en förutsättning för att PTS, som tillsynsmyndighet, ska ha möjlighet att granska operatörernas säkerhetsarbete på ett effektivt sätt. 
	-
	-


	1.4 Metod 
	1.4 Metod 
	Enkäter och informationsmaterial har skickats till operatörerna via e-post från PTS med en utförlig beskrivning av tillsynen och vad som förväntas av operatören. PTS har upplyst operatörerna om vikten av att enkäten besvaras av personer som är insatta i arbetet med driftsäkerhet och, i förekommande fall, skydd av behandlade uppgifter. Enkätsvar har inkommit från cirka 500 operatörer. 
	-
	-
	-

	Det resultat som presenteras i denna rapport är baserat på operatörernas egna uppgifter. PTS har inte kontrollerat riktigheten i de uppgifter operatörerna har lämnat. I något fall har operatörens inlämnade svar varit otydligt eller tvetydigt. 
	Rapporten har dock syftat till att ge PTS en övergripande bild av små och medelstora operatörers säkerhetsarbete och siffrorna bör därför användas aggregerat och betraktas som ungefärliga. En felmarginal på någon procentenhet kan förekomma. 
	-
	-

	Inledningsvis, i kapitel 2, redovisas resultatet avseende operatörernas arbete med driftsäkerhet. Reglerna om driftsäkerhet gäller för alla De frågor som hänför sig till regler om driftsäkerhet har besvarats av cirka 500 operatörer. 
	operatörer.22 
	-
	-

	I kapitel 3 redovisas resultatet avseende operatörernas arbete med skydd av behandlade uppgifter. Då reglerna om skydd av behandlade uppgifter enbart gäller för den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, har de frågor som hänför sig till dessa regler bara besvarats av cirka 320 operatörer. 
	-
	-

	PTS kommentarer till enkätresultatet avseende operatörernas säkerhetsarbete i olika delar återfinns löpande i rapporten. 
	I kapitel 4 redogör PTS för sina samlade slutsatser avseende operatörernas arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter. 
	-

	22 Det finns emellertid ett antal regler som enbart berör aktiva delar i nät och som därmed inte är aktuella för aktörer som enbart tillhandahåller svartfiber. 


	2 Enkätresultat -driftsäkerhet 
	2 Enkätresultat -driftsäkerhet 
	2.1 Organisation av driftsäkerhetsarbetet 
	2.1 Organisation av driftsäkerhetsarbetet 
	Driftsäkerhetsarbetet ska bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt. Operatören ska ha en tydlig rollfördelning med särskilt utpekade ansvariga för driftsäkerhetsarbetet. 
	Figure
	Vidare ska operatörerna ta fram och dokumentera sina processer för driftsäkerhetsarbetet. 
	-

	Figure
	Det är positivt att flertalet av operatörerna uppger att de har särskilt utpekade ansvariga för driftsäkerhetsarbetet. Av enkätsvaren framgår att många operatörer uppger att de inte har dokumenterade rutiner och processer för arbetet med driftsäkerhet. Av operatörerna med 1-2 anställda är det ännu fler som uppger att de saknar dokumenterade rutiner och processer. 
	PTS kommentar: 
	-

	Föreskrifternas krav på utpekade ansvariga och dokumentation av processer bidrar till långsiktighet, kontinuitet och systematik i driftsäkerhetsarbetet och är även en förutsättning för att PTS ska ha möjlighet att granska operatörernas säkerhetsarbete på ett effektivt sätt. 
	-

	Driftsäkerhetsarbetet är således ett långsiktigt arbete, vilket innebär att arbetsplaneringen och processerna ska kunna tillämpas och vidareutvecklas under en längre tid i verksamheten. Att hantera driftsäkerhetsfrågor allteftersom incidenter inträffar eller nya hot uppkommer är därmed inte tillräckligt. PTS tidigare tillsyn av mindre och medelstora operatörer, t.ex. stadsnät, har visat att dessa operatörer ofta bedriver ett driftsäkerhetsarbete som är mer reaktivt, baserat på inträffade störningar och avbr
	-
	-
	-
	-

	2.2 Identifiering av tillgångar och förbindelser 
	23 PTS rapport ”God funktion och teknisk säkerhet i stadsnät”, PTS-ER-2010:2, diarienummer 09-8723. 
	Operatörerna ska identifiera och dokumentera samtliga sina tillgångar och förbindelser. Dokumentation ska hållas uppdaterad. 
	-

	Figure
	Flertalet av operatörerna uppger att de har en dokumenterad förteckning över samtliga tillgångar och förbindelser. Inte lika många av operatörerna uppger att de följer upp förteckningen över sina tillgångar och förbindelser minst en gång per år. 
	PTS kommentar: 
	-
	-

	Syftet med kravet på en dokumenterad förteckning är att operatören ska ha en aktuell och samlad bild över samtliga sina tillgångar och förbindelser, vilka funktioner dessa har och var de finns placerade. En god kontroll över denna information underlättar för operatören att genomföra riskanalyser och vidta skyddsåtgärder. Därigenom ökar möjligheten för operatören att upprätthålla en hög skyddsnivå och att följa upp driftsäkerheten över tid. 
	Den dokumenterade förteckningen ska även innefatta en hänvisning till relevanta riskanalyser, vilket bidrar till att operatören på ett systematiskt sätt kan kontrollera att riskanalyser har genomförts för alla tillgångar och förbindelser. 
	-


	2.3 Riskanalys 
	2.3 Riskanalys 
	En central del i arbetet med driftsäkerhet är att genomföra riskanalyser för verksamhetens tillgångar och förbindelser. För att kunna genomföra relevanta riskanalyser krävs att operatörens samtliga tillgångar och förbindelser är identifierade. Risken för att dokumenterade tillgångar och förbindelser orsakar störningar eller avbrott ska analyseras minst en gång per år. Operatören ska därmed minst en gång per år kontrollera om riskanalyserna för samtliga tillgångar och förbindelser fortfarande är aktuella ell
	-
	-
	-

	Figure
	Utöver att genomföra riskanalyser löpande, ska operatörerna även riskanalysera vid planerade förändringar som kan påverka driftsäkerheten i nät och tjänster samt efter att störningar eller avbrott av betydande omfattning har inträffat. 
	Figure
	Vidare ska operatören ha dokumentation över genomförda riskanalyser, vilket cirka hälften, 51 procent, av operatörerna (37 procent av operatörerna med 1-2 anställda) uppger att de har. 
	Antalet uteblivna svar avseende hur ofta operatören genomför riskanalyser är relativt stort, 16 procent, vilket gör resultatet något svårtolkat. 
	PTS kommentar: 

	Syftet med kravet på riskanalyser är att operatören, genom förebyggande analyser av risker för störningar och avbrott i samtliga identifierade tillgångar och förbindelser, ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och därmed minska risken för att incidenter inträffar samt att minimera konsekvenser om incidenter skulle inträffa. 
	-
	-

	Eftersom riskerna och förutsättningarna för verksamheten är under ständig förändring, ska riskanalysarbetet bedrivas med kontinuitet. Riskanalyserna ska därför följas upp minst en gång per år, för att säkerställa att operatörerna upprätthåller en lämplig skyddsnivå. Detta möjliggör i sin tur en justering av skyddsåtgärderna allteftersom behovet förändras över tid. 
	-

	Syftet med kravet på riskanalys inför planerade förändringar är att undvika att förändringarna leder till störningar och avbrott. Planerade förändringar är en av de vanligaste orsakerna till avbrott och störning som rapporteras till PTS. Att operatörerna inte alltid har gjort en analys av riskerna innan en planerad förändring framgår också av den information PTS får i samband med operatörernas rapportering av störningar och avbrott. Vid planerade förändringar som kan påverka driftsäkerheten är det inte allt
	-
	-
	-
	-

	Efter en störning eller avbrott av betydande omfattning är det viktigt att operatören ser över befintliga riskanalyser och uppdaterar dessa om behov finns. En uppdatering av en riskanalys kan peka på behov av att införa nya skyddsåtgärder p.g.a. det inträffade, för att minska risken för att likande incidenter sker i framtiden. 
	-
	-

	Av driftsäkerhetsföreskrifterna framgår närmare vilka delar en riskanalys åtminstone ska innefatta. Riskbedömningen är den sista delen i riskanalysen och ligger till grund för bedömningen av vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att 
	Av driftsäkerhetsföreskrifterna framgår närmare vilka delar en riskanalys åtminstone ska innefatta. Riskbedömningen är den sista delen i riskanalysen och ligger till grund för bedömningen av vilka skyddsåtgärder som ska vidtas för att 
	-

	hantera hoten. Vid genomförandet av riskanalyser ska erfarenheter från inträffade incidenter beaktas. 
	-


	Att riskanalyserna följs upp årligen och dokumenteras är en förutsättning för att operatören på ett systematiskt sätt ska kunna gå vidare och vidta de mest lämpliga skyddsåtgärderna. Dokumentation är också en förutsättning för att operatören ska kunna gå tillbaka och revidera en riskanalys efter exempelvis inträffade störningar eller avbrott eller i samband med den uppföljning av riskanalyserna som ska ske minst en gång per år i enlighet med föreskrifterna. Det samlade enkätresultatet avseende operatörernas
	-
	-
	-

	2.4 Skyddsåtgärder 
	Operatören ska vidta vissa särskilda skyddsåtgärder som framgår av PTS föreskrifter samt de ytterligare skyddsåtgärder som är nödvändiga med hänsyn till den risk för störning eller avbrott som framkommit i operatörens riskbedömning. 
	-
	-

	Figure
	Vad gäller de skyddsåtgärder som är särskilt regleras i PTS föreskrifter uppger 87 procent av operatörerna att de har vidtagit skyddsåtgärder mot intrång och annan yttre åverkan och 69 procent att de har vidtagit skyddsåtgärder mot väderrelaterade hot. 65 procent av operatörerna uppger att de har vidtagit skyddsåtgärder inför planerade förändringar. 
	-

	Dessa skyddsåtgärder ska dokumenteras och följas upp årligen och vid behov. 
	Figure
	Förutom skyddsåtgärder som operatören vidtar med riskbedömningen som grund, finns det ett antal andra åtgärder som operatörerna ska vidta, exempelvis åtgärder avseende övervakning och beredskap. Dessa krav gäller för operatörer som tillhandahåller kommunikationstjänster eller aktiva kommunikationsnät, men däremot inte för operatörer som enbart tillhandahåller svarfiber. Av enkätresultatet framgår att en majoritet av operatörerna uppger att de har system för att kontinuerligt upptäcka störningar och avbrott 
	-
	-
	-
	-

	Skyddsåtgärderna för att hantera identifierade hot ska vidtas på den nivå som är proportionerlig med hänsyn till riskbedömningen, kostnader och verksamhetens art och omfattning. Att låta riskanalysen vara styrande och avgöra nivån på den skyddsåtgärd som ska vidtas innebär att operatören har möjlighet att ta hänsyn till den egna verksamhetens förutsättningar. 
	PTS kommentar: 

	Det är positivt att en stor majoritet av operatörerna uppger att de har vidtagit skyddsåtgärder. PTS kan konstatera att många av dessa skyddsåtgärder dock inte tycks ha sin grund i en aktuell riskbedömning. Cirka 70 procent av operatörerna uppger att de genomför riskanalyser minst en gång per år och cirka 50 procent uppger att de minst en gång per år följer upp sina riskanalyser. Enkätresultatet tyder därmed på att många av operatörerna inte gör en tillräcklig analys av om de åtgärder som vidtas är de mest 
	-
	-
	-

	Av de skyddsåtgärder som alltid måste vidtas kan PTS konstatera att flera av dessa skyddsåtgärder vidtas av många av operatörerna. Cirka 65 procent av operatörerna uppger att de säkerställer att tester utförs innan genomförande av förändringar i kommunikationsnät eller kommunikationstjänster som kan orsaka störning eller av brott av betydande omfattning. Av de incidentrapporter som kommer in till PTS från operatörerna framgår att genomförande av förändringar i kommunikationsnät eller kommunikationstjänster 
	-
	-

	Av enkätsvaren framgår vidare att det finns ett samband mellan uteblivna riskanalyser och en generell lägre grad av skyddsåtgärder hos operatörerna, särskilt beträffande skyddsåtgärder som testning innan planerade förändringar. Likaså visar enkätresultatet att operatörer som riskanalyserar inför planerade förändringar i större utsträckning vidtar skyddsåtgärder generellt. 
	-
	-

	Syftet med kravet på skyddsåtgärder är att operatören genom förebyggande säkerhetsarbete ska minska risken för att incidenter inträffar och minimera konsekvenserna om dessa skulle inträffa. Att skyddsåtgärderna är lämpliga är enligt PTS bedömning en förutsättning för ett långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt driftsäkerhetsarbete. Utan lämpliga skyddsåtgärder finns en risk att säkerhetsarbetet blir alltför reaktivt, exempelvis om åtgärder enbart vidtas efter att störningar eller avbrott har inträffat. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Att operatörerna dokumenterar sina bedömningar av på vilken nivå skyddsåtgärder vidtas är en förutsättning för uppföljning av det systematiska, förebyggande säkerhetsarbetet och underlättar även kontroll av vilka skyddsåtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa kontinuitet och lämplighet. 
	-
	-

	Det är positivt att en majoritet av operatörerna uppger att de har system för att kontinuerligt upptäcka störningar och avbrott och beredskap dygnet runt för att ta emot larm kring störningar och avbrott och initiera relevanta åtgärder. Utan denna övervakning och beredskap riskerar störningar och avbrott att förbli oupptäckta eller onödigt utdragna i tiden, då åtgärder uteblir eller försenas. Många operatörer köper tillträde till nät och tjänster av varandra och det är då viktigt att alla nät och tjänster ö
	-


	2.5 Incidentrapportering 
	2.5 Incidentrapportering 
	Störningar och avbrott av betydande omfattning ska anmälas till PTS. 
	Figure
	Av operatörernas enkätsvar framgår att cirka 38 procent av operatörerna har haft en rapporteringspliktig störning eller avbrott kopplad till kapacitetsbortfall. PTS kan, efter en genomgång av de händelser som har rapporterats till myndigheten det senaste året, konstatera att majoriteten av de störningar och avbrott som operatörerna har uppgett att de har drabbats av, inte har rapporterats till PTS i enlighet med En uppskattning är att cirka 50 operatörer har missat att rapportera sina driftsincidenter till 
	PTS kommentar: 
	-
	regelverket.24 

	Vidare har cirka 32 procent av operatörerna uppgett att de inte vet om de under det senaste året har haft en störning eller ett avbrott av betydande omfattning kopplad till kapacitetsbortfall. Därmed är det troligt att mängden rapporteringspliktiga incidenter som operatörer har missat att rapportera till PTS är ännu större. 
	-
	-
	-

	Det tycks alltså, enligt vad operatörerna uppgett i enkätsvaren, ha inträffat ett stort antal störningar eller avbrott av betydande omfattning som inte har rapporterats till PTS. 
	-

	I en rapport till PTS ska det bl.a. anges vad som orsakat störningen eller avbrottet samt vilka åtgärder operatören har vidtagit med anledning av det inträffade. Denna information är mycket viktig för PTS att få ta del av. Ett av myndighetens huvuduppdrag är att främja tillgången till säker och effektiv elektronisk kommunikation. Genom operatörernas rapporter får PTS bl.a. kunskap om vanliga orsaker till störningar och avbrott och vilka åtgärder som är ändamålsenliga. Denna information kan t.ex. ligga till 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	För att avgöra om en störning eller ett avbrott är betydande så ska hänsyn tas till hur många abonnenter, hur stort geografiskt område och hur stor andel av nätets eller tjänstens kapacitet, som berörs. Dessutom har det betydelse hur länge störningen har pågått. Detta innebär att även mer kortvariga händelser ska rapporteras om konsekvenserna är mycket omfattande. Om konsekvenserna inte är lika omfattande ska rapportering ändå ske om störningen varar en 25 
	-
	längre tid.

	24 Genomgången avser inrapporterade störningar och avbrott av betydande omfattning under perioden maj 2018 till maj 2019. 25 Tröskelvärden för när ett avbrott eller störning är rapporteringspliktig framgår av 8 § PTSFS 2018:4 
	Operatören ska alltså rapportera störningar och avbrott av betydande omfattning till PTS. Hur rapportering ska ske beskrivs närmare i driftincidentrapporteringsföreskrifterna. PTS tillhandahåller en e-tjänst för rapportering av avbrott och Det går även att lämna in incidentrapporter per e-post till . Vad en incidentrapport ska innehålla framgår även av den rapport-mall som PTS tagit fram.27 
	-
	-
	störningar.26 
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	Incidenterna ska inte bara rapporteras till PTS utan det är också viktigt att den operatör som drabbats drar lärdomar utifrån det som inträffat. Som beskrivits ovan i avsnitt 2.3 ska operatören se över om det finns behov av uppdatering av befintliga riskanalyser, med anledning av den incident som inträffat. En reviderad riskanalys kan då leda till att nya skyddsåtgärder införs för att minska risken för att likande incidenter inträffar i framtiden. Även i samband med den årliga genomgången av samtliga riskan
	-
	-

	26 27 
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	rapportera-storning_avbrott_.pdf 
	https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/bransch/internet/rapportera-avbrott/mall
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	Enkätresultat 
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	uppgifter 

	3.1 
	3.1 
	Organisation av arbetet med skydd av behandlade 


	uppgifter 
	Arbetet med skydd av behandlade uppgifter ska bedrivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt och det ska finnas särskilt utpekade ansvariga för arbetet. 
	-

	Figure
	Rutiner och processer för arbetet med skydd av behandlade uppgifter ska dokumenteras. 
	-

	Figure
	Cirka 90 procent av operatörerna uppger att de har särskilt utpekade ansvariga för arbetet med skydd av behandlade uppgifter och cirka 80 procent av operatörerna (64 procent av operatörerna med 1-2 anställda) uppger att de har dokumenterade rutiner och processer för arbetet med skydd av behandlade uppgifter. 
	-
	-
	-

	Drygt 90 procent av operatörerna uppger att de har särskilt utpekade ansvariga för arbetet med skydd av behandlade uppgifter. Majoriteten av operatörerna uppger även att de har dokumenterade rutiner och processer för sitt arbete med skydd för behandlade uppgifter. Möjligen har de senaste årens intensiva mediala uppmärksamhet kring införandet av Dataskyddsförordningen, GDPR bidragit till att operatörerna även har gjort en översyn av sitt arbete med och hantering av de personuppgifter som operatören behandlar
	PTS kommentar: 
	-
	-
	-

	I avsnitt 2.1 om driftsäkerhet ovan, har redogjorts för vikten av särskilt utpekande ansvariga och dokumentation av processer för att bidra till långsiktighet, kontinuitet och systematik i driftsäkerhetsarbetet. Samma förutsättningar gäller naturligtvis för arbetet med att uppnå och upprätthålla en rimlig, grundläggande nivå av skydd av behandlade uppgifter. Generellt gäller att ju känsligare uppgifter en operatör hanterar desto mer omfattande måste säkerhetsåtgärderna vara. Ett systematiskt arbete med skyd
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2 Identifiering av informationsbehandlingstillgångar 
	3.2 Identifiering av informationsbehandlingstillgångar 
	Operatörerna ska identifiera samtliga sina informationsbehandlingstillgångar där behandlade uppgifter förekommer samt föra en förteckning över dessa. Förteckningen ska följas upp vid behov, dock minst en gång per år. 
	Figure
	Majoriteten av operatörerna uppger att de följer upp förteckningen över samtliga informationsbehandlingstillgångar minst en gång per år. 
	-

	Majoriteten av operatörerna uppger att de har en dokumenterad förteckning över samtliga informationsbehandlingstillgångar. Cirka en fjärdedel uppger att de inte har någon företeckning. 
	PTS kommentar: 
	-
	-

	Att operatören har kontroll över sina tillgångar och genomför riskanalyser för dessa är en förutsättning för att de ska kunna leva upp till kraven i PTS föreskrifter. 
	-

	Som PTS har redogjort för ovan i avsnitt 2.2, är syftet med kravet på en dokumenterad förteckning, att operatören ska ha en aktuell och samlad bild över samtliga sina informationsbehandlingstillgångar. 
	-

	Denna totalbild över de informationsbehandlingstillgångar där uppgifter behandlas, är en grundläggande förutsättning för att operatören ska kunna vidta lämpliga skyddsåtgärder, upprätthålla en hög skyddsnivå och följa upp säkerhetsarbetet. 
	-
	-

	3.3 Riskanalys 
	En central del i arbetet med att skydda behandlade uppgifter är att operatören genomför riskanalyser avseende verksamheten och dess informationsbehandlingstillgångar. För att kunna genomföra relevanta riskanalyser krävs därmed att operatörens samtliga informationsbehandlingstillgångar är identifierade. 
	-

	Risken för att integritetsincidenter inträffar för informationsbehandlingstillgångarna ska analyseras minst en gång per år. 
	-

	Förutom att genomföra riskanalyser minst en gång per år, ska operatören även 
	vid behov kontrollera om samtliga riskanalyser fortfarande är aktuella eller om de behöver revideras av någon anledning. Ett behov av att se över en befintlig riskanalys finns ofta i samband med att integritetsincidenter inträffar och kan leda till en revidering av befintliga riskanalyser. 
	Figure
	Vidare ska operatören ha dokumentation över genomförda riskanalyser, vilket knappt hälften, cirka 46 procent, av operatörerna (cirka 32 procent av operatörerna med 1-2 anställda) uppger att de har. 
	-

	Majoriteten av operatörerna genomför riskanalyser Mindre än hälften följer upp riskanalyserna minst en gång per år och cirka 46 procent av operatörerna som uppger att de dokumenterar riskanalyserna. 
	PTS kommentar: 

	Kravet på riskanalyser ska leda till att operatören har möjlighet att vidta relevanta skyddsåtgärder, för att skydda de behandlade uppgifterna i operatörens informationsbehandlingstillgångar, mot de särskilda hot och risker som kan finnas. 
	-

	Sammantaget tyder enkätresultatet i denna del på att många operatörer inte följer den process för riskanalys av informationsbehandlingstillgångar som följer av PTS föreskrifter. Att riskanalysen även följs upp årligen och dokumenteras är en förutsättning för att operatören på ett systematiskt sätt ska kunna gå vidare och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Dokumentation är också en förutsättning för att operatören ska kunna gå tillbaka och revidera riskanalysen efter exempelvis inträffade integritetsincidenter e
	-
	-
	-
	-

	3.4 Skyddsåtgärder 
	Operatören ska vidta vissa särskilt utpekade skyddsåtgärder som framgår av PTS föreskrifter samt andra nödvändiga skyddsåtgärder, på en nivå som är lämplig för att hantera de identifierade riskerna. Det är alltså operatörens riskbedömning som ska ligga till grund för bedömningen av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas samt deras omfattning. 
	-

	Figure
	I PTS föreskrifter finns ett antal skyddsåtgärder som operatören alltid ska vidta på en nivå som är lämplig för att hantera de identifierade riskerna. Operatörernas riskbedömning ska ligga till grund även för dessa skyddsåtgärder. 
	-

	                                       Dokument System för Loggning av Skydd mot Placering i erade identitets-åtkomst till oavsiktlig utrymmen rutiner för och system som eller otillåten som har behörighet åtkomstha används för utplåning skydd mot er. ntering. behandling eller förlust. intrång av uppgifter. (fysiskt skydd). 
	                                       Dokument System för Loggning av Skydd mot Placering i erade identitets-åtkomst till oavsiktlig utrymmen rutiner för och system som eller otillåten som har behörighet åtkomstha används för utplåning skydd mot er. ntering. behandling eller förlust. intrång av uppgifter. (fysiskt skydd). 
	                                       Dokument System för Loggning av Skydd mot Placering i erade identitets-åtkomst till oavsiktlig utrymmen rutiner för och system som eller otillåten som har behörighet åtkomstha används för utplåning skydd mot er. ntering. behandling eller förlust. intrång av uppgifter. (fysiskt skydd). 


	Av de operatörer som loggar all läsning, kopiering, ändring och utplåning av behandlade uppgifter samt åtkomst till de system som används för behandling av sådana uppgifter, uppger 34 procent att de kontrollerar dessa loggar systematiskt och återkommande. 
	-

	Operatören ska dokumentera vidtagna skyddsåtgärder och bedömningar av lämplig nivå på skyddsåtgärderna samt följa upp dessa en gång per år och vid behov. 
	Figure
	Det är positivt att en stor majoritet av operatörerna, 91 procent (80 procent av operatörerna med 1-2 anställda) uppger att de har vidtagit skyddsåtgärder. PTS kan konstatera att en stor del av dessa skyddsåtgärder inte tycks ha sin grund i en aktuell riskbedömning. Cirka 78 procent av operatörerna uppger att de genomför riskanalyser och cirka 49 procent uppger att de minst årligen följer upp sina riskanalyser. Enkätresultatet tyder därmed på att majoriteten av operatörerna inte gör en tillräcklig analys av
	PTS kommentar: 
	-
	-

	Av de skyddsåtgärder som alltid måste vidtas kan PTS konstatera att vissa skyddsåtgärder vidtas av de allra flesta operatörerna. Cirka 49 procent av operatörerna uppger att de loggar hantering av behandlade uppgifter och cirka 34 procent av operatörerna uppger att de kontrollerar loggar systematiskt och återkommande. 
	-

	PTS kan konstatera att cirka hälften av operatörerna dokumenterar vidtagna skyddsåtgärder. Att operatörerna dokumenterar sina bedömningar av på vilken nivå skyddsåtgärder vidtas är en förutsättning för uppföljning av säkerhetsarbetet och underlättar även kontroll av vilka skyddsåtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa kontinuitet och lämplighet. 
	-

	Riskbedömningen ska ligga till grund för att bedöma vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga att vidta med hänsyn till de hot som föreligger mot informat
	-

	ionsbehandlingstillgångarna. Skyddsåtgärder ska vidtas på en nivå som är proportionerlig med hänsyn till riskbedömningen och de kostnader som är förenade med skyddsåtgärden samt verksamhetetens art och omfattning. 
	-
	-

	Av operatörernas riskanalyser ska framgå vilka ytterligare skyddsåtgärder som är nödvändiga för operatören att vidta, utöver de obligatoriska skyddsåtgärder som framgår av PTS föreskrifter. Vidare ska riskanalyserna visa på vilken nivå varje skyddsåtgärd ska vidtas, för att leva upp till kravet på lämpliga skyddsåtgärder för de behandlade uppgifterna. Att låta riskanalysen vara styrande och avgöra nivån på den skyddsåtgärd som ska vidtas innebär därmed att operatören har möjlighet att ta hänsyn till den egn
	-
	-

	Som framgår även i avsnitt 2.4 ovan, är syftet med kravet på skyddsåtgärder att operatören genom förebyggande säkerhetsarbete ska minska risken för att incidenter inträffar och minimera konsekvenserna om dessa skulle inträffa. Att skyddsåtgärderna är lämpliga är enligt PTS bedömning en förutsättning för ett långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt arbete med skydd av behandlade uppgifter. Utan skyddsåtgärder finns en risk att säkerhetsarbetet blir alltför reaktivt, exempelvis om åtgärder enbart vidtas ef
	-
	-


	3.5 Incidentrapportering 
	3.5 Incidentrapportering 
	Integritetsincidenter ska rapporteras till PTS. En förutsättning för detta är att operatören och dess anställda har kännedom om reglerna och om de interna rutinerna för upptäckt och hantering av sådana incidenter. 
	Figure
	PTS ser positivt på att en stor majoritet av operatörerna uppger att de har rutiner som säkerställer att den personal som berörs av reglerna har kännedom om dessa. PTS har fått in ett fåtal incidentrapporter från de små och medelstora operatörer som omfattas av denna enkät. 
	PTS kommentar: 

	Om en integritetsincident inträffar avseende uppgifter som operatören behandlar i samband med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, ska operatören rapportera detta till PTS, inom 24 timmar efter det att incidenten upptäcktes. 
	-

	PTS tillhandahåller en e-tjänst för rapportering av integritetsincidenter. 28 Det går även bra att lämna in incidentrapporter per e-post till . Vad en incidentrapport ska innehålla framgår av den 29 
	incidentrapport@pts.se
	incidentrapport@pts.se

	rapportmall som PTS tagit fram.

	Operatören måste även informera berörda användare och abonnenter om den inträffade incidenten, så att dessa har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller på annat sätt hantera den skada som incidenten kan medföra. Denna information ska bifogas rapporten till PTS. 
	Informationen som operatörerna lämnar i rapporterna till PTS är också ett viktigt underlag för PTS vid bedömningen av om det finns anledning att tro att operatören inte lever upp till reglerna om skydd för behandlade uppgifter i LEK och i PTS föreskrifter. PTS kan då välja att inleda tillsyn och inom ramen för detta t.ex. kräva att operatören vidtar åtgärder. 
	-

	Om incidenter inträffar är det viktigt att dessa används som ett underlag för operatörens löpande säkerhetsarbete och att operatören drar lärdomar från händelsen. Som beskrivits ovan i avsnitt 3.3, ska operatören se över om det finns behov av uppdatering av befintliga riskanalyser, med anledning av den incident som inträffat. En reviderad riskanalys kan då leda till att nya skyddsåtgärder införs för att minska risken för att likande incidenter inträffar i framtiden. Även i samband med den årliga genomgången
	-
	-
	-
	-

	28 29 incidentrapportering-vid-integritetsincident-2019.pdf 
	https://incident.pts.se/ 
	https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/bransch/internet/incidentrapportering/mall-for
	-




	Slutsatser kring operatörernas säkerhetsarbete 
	Slutsatser kring operatörernas säkerhetsarbete 
	-

	Sektorn för elektronisk kommunikation växer stadigt och har idag en central betydelse i vårt alltmer digitala samhälle. För såväl privatpersoner som samhällsfunktioner är tillgången till säkra och tillförlitliga elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster av mycket stor vikt. Att nät och tjänster ska vara säkra innefattar inte bara att de ska fungera utan avbrott och störningar, utan det krävs också att operatörerna upprätthåller ett fullgott skydd för de uppgifter som behandlas. 
	-
	-
	-
	-

	För att säkerställa en grundläggande säkerhetsnivå för samtliga nät och tjänster finns det i LEK bestämmelser som anger att tillhandahållare av nät och tjänster, oavsett storlek, ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Tillhandahållare av tjänster ska därtill även vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsten skydda
	-
	-
	-

	PTS föreskrifter har en systematik som ska säkerställa att operatörernas säkerhetsarbete bedrivs på ett långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt sätt. Varje operatör ska identifiera sina tillgångar och genomföra riskanalyser för dessa. Resultatet av riskanalyserna ska sedan ligga till grund för de skyddsåtgärder som vidtas. Detta arbete ska ske löpande och med beaktande av nya hot, förändringar och inträffade incidenter. För säkerhetsarbetet ska det finnas särskilt utpekade ansvariga. 
	-
	-

	Av enkätsvaren framgår att denna systematik inte har fått fullt genomslag i alla små och medelstora operatörernas säkerhetsarbete. PTS kan t.ex. konstatera att majoriteten av operatörerna uppger att de vidtar skyddsåtgärder samtidigt som inte lika många av dessa operatörer uppger att de genomför riskanalyser. Detta innebär att inte samtliga operatörer lever upp till de krav som finns i PTS föreskrifter. 
	-

	PTS har inte kunnat se att enkätresultatet för exempelvis operatörer med enbart 1-2 anställda, på något markant sätt skiljer sig från övriga operatörer. Reglerna är flexibla på så sätt att t.ex. antalet riskanalyser och nivån av skyddsåtgärder kan anpassas utifrån operatörens verksamhet. 
	-
	-
	-

	PTS kan konstatera att operatörerna i många fall inte dokumenterar i den omfattning som föreskrifterna kräver. Utebliven dokumentation innebär att både 
	-

	operatören själv och PTS som tillsynsmyndighet får svårt att följa upp tidigare riskanalyser och genomförda åtgärder. 
	Enkätresultatet visar att reglerna om skydd för behandlade uppgifter generellt efterlevs i något större utsträckning än reglerna om driftsäkerhet. Sannolikt har det stora fokus på skydd av personuppgifter som fanns i samband med att GDPR trädde i kraft lett till att operatörerna har vidtagit åtgärder som även medfört förbättringar på området för skydd av behandlade uppgifter enligt LEK. 
	Det är uppenbart att den systematik som följer av PTS föreskrifter inte har fått fullt genomslag varken avseende operatörernas arbete med driftsäkerhet eller i arbetet med skydd för behandlade uppgifter. Vidare tyder enkätresultatet på att många operatörer inte rapporterar till PTS i samband med att incidenter inträffar. Sammanfattningsvis ser PTS att det finns områden där förbättringar behöver ske vad gäller små och medelstora operatörers systematiska säkerhetsarbete. PTS bedömer att dessa brister i viss m
	-
	-
	-
	-
	-


	Avslutning 
	Avslutning 
	Denna rapport avslutar tillsynen ”Säker kommunikation kring små och medelstora operatörers arbete med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter” som PTS inledde i maj 2019. 
	-

	Den information som operatörerna har lämnat inom ramen för tillsynen är värdefull för PTS fortsatta arbete med att följa upp hur operatörerna bedriver sitt säkerhetsarbete och kommer att ligga till grund för kommande tillsyn eller informationsinsatser samt utgöra underlag i myndighetens föreskriftsarbete. 
	-
	-
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