
 

 

Tillsynsrapport för driftsäkerhet 
och skydd av behandlade 
uppgifter 
1 Inledning 

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

Rapporten redogör kortfattat för tillämpliga regler samt beskriver PTS 
tillsynsarbete på driftsäkerhetsområdet och området för konfidentiell 
kommunikation. Därefter redogörs för antalet inkomna incidentrapporter samt 
ges sammanfattningar av genomförda tillsynsinsatser. 

2 Tillämpliga regler 

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

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

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

Rapporterna ger PTS underlag om de viktigare orsakerna till störningar och 
avbrott och hur tillhandahållarna arbetar för att förebygga och hantera 
inträffade händelser. Rapporterna kan även ge PTS anledning att misstänka att 
bestämmelserna om driftsäkerhet inte efterlevs och kan leda till att PTS inleder 
en tillsyn. 
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2.2 Regler om konfidentiell kommunikation 
LEK innehåller även regler om skydd av behandlade uppgifter, som gäller för 
tillhandahållare av tjänster. Bl.a. finns regler med krav på att vidta tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som behandlas i 
samband med tillhandahållande av tjänsterna. Reglerna i LEK kompletteras av 
PTS föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter 
(PTSFS 2014:1). 

Enligt bestämmelser i LEK, kompletterade av en EU-förordning1, är tjänste-
tillhandahållare även skyldiga att rapportera inträffade integritetsincidenter till 
PTS och till berörda abonnenter eller enskilda personer, samt att föra en 
förteckning över inträffade incidenter.  

Incidentrapporterna ger PTS underlag om de viktigare orsakerna till 
integritetsincidenter, och hur tillhandahållarna arbetar för att förebygga och 
hantera inträffade händelser. Rapporterna kan även ge PTS anledning att 
misstänka att bestämmelserna om skydd av uppgifter inte efterlevs och kan leda 
till att PTS inleder en tillsyn. 

3 PTS tillsynsarbete inom områdena 
driftsäkerhet och konfidentiell 
kommunikation 

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

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

3.1 Planlagd tillsyn 
Planlagda tillsynsinsatser kan t.ex. baseras på tidigare tillsyn eller uppgifter i 
inrapporterade drifts- eller integritetsincidenter, som kan indikera att det finns 

                                                 

1 Kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tillämpliga på anmälan 
av personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig 
integritet och elektronisk kommunikation. 
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generella sårbarheter eller brister som kan beröra en eller flera tillhandahållare 
och som kan behöva åtgärdas.  

Som exempel på planlagd tillsyn kan nämnas att PTS årligen genomför en 
planlagd tillsyn med ett urval av de större tillhandahållarna. Vid dessa 
tillsynsinsatser görs en genomgång av tillhandahållarnas incidentrapporter-
ingsrutiner samt granskas hanteringen av samtliga incidenter som har 
inrapporterats under det gångna året, men som inte varit av sådan art att de 
föranlett händelsestyrda tillsynsinsatser. 

3.1.1 PTS tillsynsplan 

PTS tar årligen fram tillsynsplaner för myndighetens kommande, planlagda 
tillsyn. Planerna, som publiceras på PTS.se, är tvååriga men revideras årligen. 
De planlagda tillsynsinsatserna som inleddes under 2018 baseras på den 
tillsynsplan som publicerades i december 2017.2  

I enlighet med tillsynsplanen för driftsäkerhet har följande planlagda 
tillsynsinsatser inletts vid slutförandet av denna rapport:  

 Granskning och årlig uppföljning av incidentrapporteringsrutiner och 
inträffade störningar och avbrott 

 Driftsäkerhetsarbete hos små och medelstora tillhandahållare 
 Processer för och genomförande av riskanalyser 
 Störningar och avbrott till följd av fel i konfiguration 

I enlighet med tillsynsplanen för konfidentiell kommunikation har följande 
planlagda tillsynsinsatser inletts vid slutförandet av denna rapport:   

 Granskning och årlig uppföljning av incidentrapporteringsrutiner och 
inträffade integritetsincidenter 

 Skydd av information under överföring (SS7) 
 Processer för och genomförande av riskanalyser 
 Små och medelstora tillhandahållares efterlevnad av krav på 

säkerhetsåtgärder och incidentrapportering 
 Åtgärder för att säkerställa identitet och behörighet vid kontakt med 

kundtjänst 

Av dessa tillsynsinsatser har vid publiceringen av denna rapport ”Granskning 
och årlig uppföljning av incidentrapporteringsrutiner och inträffade störningar 
och avbrott”, ”Störningar och avbrott till följd av fel i konfiguration”, 
”Granskning och årlig uppföljning av incidentrapporteringsrutiner och 
inträffade integritetsincidenter” och ”Skydd av information under överföring 

                                                 

2 Se ” Plan för driftsäkerhetstillsyn 2018-2019”, dnr: 17-11869, och ”Plan för PTS tillsynavseende 
konfidentiell kommunikation 2018-2019”, dnr: 17-11870. 
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(SS7)” avslutats. De övriga tillsynsinsatserna kommer att tas upp i nästa års 
rapport. 

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

I denna rapport sammanfattas de händelsestyrda tillsyner som avslutats inom 
perioden mellan den 1 september 2018 och den 31 augusti 2019: ” Tillsyn efter 
nationella störningar i samband med terrordådet den 7 april 2017”, ” Tillsyn 
över behandling av uppgifter för musikstreaming”, ” Tillsyn över 
säkerhetsarbete hos underleverantör”, och ” Tillsyn av mobiltelefoni-
operatörernas incidenthantering vid stormen Alfrida”. 

4 Inrapporterade incidenter 

Såväl störningar och avbrott av betydande omfattning som integritetsincidenter 
ska, som ovan nämnts, rapporteras till PTS. Vissa större inrapporterade 
störningar och avbrott är av sådan omfattning att PTS enligt artikel 13a i 
direktiv 2009/140/EG3 är skyldiga att rapportera dem vidare till 
Kommissionen och Enisa4. 

4.1 Rapporterade driftstörningsincidenter 2018 
Under 2018 har PTS mottagit totalt 50 rapporter avseende inträffade störningar 
och avbrott av betydande omfattning, vilket sett till tidigare år kan betraktas 
som ett normalår.  

 

                                                 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 
2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska 
kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
4 European Union Agency for Network and Information Security, ett center med expertkunskaper inom 
cybersäkerhet i Europa. 
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Av de 50 rapporterade driftstörningsincidenterna var fyra av den omfattningen 
att PTS rapporterade dem till Kommissionen och Enisa.5 Tröskelvärdena för 
när en incident ska rapporteras till Kommissionen och Enisa baseras på 
störningens varaktighet och andelen användare av tjänsten i Sverige. För att 
t.ex. en störning som påverkar tillhandahållande av bredband under en timme 
ska rapporteras krävs att den påverkar mer än 15 procent av alla bredbands-
kunder i Sverige. Följaktligen krävs relativt stora störningar för att de ska bli 
rapporteringspliktiga, och är av en typ som uppstår i samband med t.ex. 
omfattande stormar. 

 

                                                 

5 Enisas rapport ”Annual report Telecom security incidents 2017” finns tillgänglig på 
https://www.enisa.europa.eu/publications/annual-report-telecom-security-incidents-2017. 
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4.2 Rapporterade integritetsincidenter 2018 
Under 2018 har PTS mottagit 90 rapporter om integritetsincidenter. Det 
motsvarar en ökning om ca 25 rapporter i jämförelse med 2016 och 2017.  

 

PTS har tidigare gjort bedömningen att det finns ett mörkertal av integritets-
incidenter som inte rapporteras till myndigheten, varför myndigheten under 
2017 – 2018 genomförde en planlagd tillsyn av de största tillhandahållarnas 
förmåga att identifiera och internt rapportera integritetsincidenter. Slutsatserna 
från den tillsynen beskrivs i föregående års tillsynsrapport på området för 
konfidentiell kommunikation.6  

Den 25 maj 2018 trädde den Allmänna dataskyddsförordningen7 (GDPR) i 
kraft. Under de tillsynsinsatser som PTS genomfört under 2018 och 2019, samt 
i kommunikation i övrigt, har tillhandahållare meddelat att medvetenheten om 
vad som är en integritetsincident har förbättrats inom bolagens organisationer 
till följd av det arbete som genomförts inför GDPR:s ikraftträdande. 

PTS bedömning är att den fortsatta ökningen av rapporterade incidenter till 
stor del beror på den tillsyn som genomfördes 2017 – 2018. Även den upp-
märksamhet som integritetsfrågor fått, såväl hos tillhandahållarnas personal 
som hos allmänheten, i samband med GDPR:s ikraftträdande, antas ha bidragit 
till en ökad rapportering under 2018. Det ska inte heller uteslutas att samhällets 
ökade digitalisering även bidrar till att fler incidenter inträffar. 

                                                 

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

Nedan följer en sammanfattning av genomförda tillsynsinsatser inom drift-
säkerhet och konfidentiell kommunikation, redovisad som planlagd respektive 
händelsestyrd tillsyn. Urvalet för denna rapport innefattar de tillsynsinsatser 
som påbörjades under 2018, eller tidigare, och som avslutades innan denna 
rapport slutfördes (perioden mellan den 1 september 2018 och den 31 augusti 
2019). Sammanställningen fokuserar på syftet med tillsynsinsatserna, hur de 
genomfördes samt resultatet och vilka slutsatser PTS dragit av tillsynerna. 

5.1 Planlagd tillsyn 
5.1.1 Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter 

Inom ramen för PTS långsiktiga arbete följer PTS upp de största tillhand-
ahållarnas rutiner för incidentrapportering, samt deras arbete med att hantera 
och dra lärdomar av inträffade incidenter, genom en planlagd årlig tillsyn. 
Tillsynerna omfattar såväl de driftstörningar som integritetsincidenter som 
tillhandahållarna rapporterat in till PTS under föregående år, och som inte 
föranlett händelsestyrd tillsyn. Genom den årliga tillsynen blir således samtliga 
incidenter som inrapporterats till PTS från de största tillhandahållarna föremål 
för granskning och PTS kan regelbundet följa upp hur tillhandahållarna arbetar 
med incidenthantering. 

Vid 2017 års årliga tillsyn genomfördes tillsynen mot de då fem största till-
handahållarna. Till följd av att ett företagsförvärv bland de fem största 
tillhandahållarna under slutet av 2018 genomfördes 2018 års årlig tillsyn mot de 
fyra största tillhandahållarna. Under 2018 rapporterade samtliga dessa tillhanda-
hållare in avbrott och störningar av betydande omfattning samt integritets-
incidenter, vilka kom att omfattas av den årliga tillsynen. 

Den årliga tillsynen inleddes i februari och utfördes genom att PTS ställde 
skriftliga frågor samt höll tillsynsmöten med tillhandahållarna.  

Tillsynen visar att tillhandahållarna överlag är bra på att rapportera incidenter 
till PTS enligt reglerna om incidentrapportering. De vidtar även åtgärder med 
anledning av de incidenter som inträffat.  

Det finns dock förbättringsområden. Tillhandahållarna behöver bli ännu bättre 
på att vidta åtgärder efter en incident för att säkerställa att liknande incidenter 
inte inträffar igen. Det är fortfarande så att liknande incidenter återkommer 
alltför ofta. Tillhandahållarna behöver även bli snabbare i sin rapportering till 
PTS. 

PTS har även kunnat konstatera att GDPR:s ikraftträdande verkar ha orsakat en 
osäkerhet kring vilka integritetsincidenter som ska rapporteras till PTS resp-
ektive Datainspektionen. Incidenter som rör uppgifter som behandlas i 
samband med tillhandahållande av en elektronisk kommunikationstjänst ska 
rapporteras till PTS. 
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5.1.2 Störningar och avbrott till följd av fel i konfiguration 

PTS inledde i slutet av december 2017 tillsyn av en tillhandahållare för att 
granska bolagets processer för förändringshantering, särskilt avseende konfig-
urationshantering. Tillsynen inleddes mot bakgrund av att PTS konstaterat att 
en stor andel av inrapporterade störningar och avbrott av betydande omfattning 
avseende elektroniska kommunikationsnät och -tjänster uppstått till följd av 
konfigurationsändringar. PTS granskade bl.a. tillhandahållarens processer för 
konfigurationsändringar och förändringshantering för att säkerställa att tillhand-
ahållare tillämpar en process för konfigurationshantering som utgår från en 
etablerad standard och att tillhandahållare systematiskt förbättrar sitt arbete 
med konfigurationshantering. Tillsynen bedrevs genom en inhämtning av 
skriftliga underlag och därefter hölls tillsynsmöten. 

PTS bedömde att tillhandahållaren, i de granskade delarna, levde upp till de 
aktuella kraven i PTSFS 2015:2 och därmed att verksamheten i dessa delar 
uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet enligt LEK.  

5.1.3 Skydd av information under överföring (SS7) 

Det har sedan en tid tillbaka varit känt att SS7-protokoll8 innehåller sårbarheter 
som innebär att aktörer exempelvis kan spåra mobiler, avlyssna samtal och läsa 
sms. Sådana attacker kan utgöra integritetsincidenter som kan utgöra ett hot 
mot tilltron till elektroniska kommunikationstjänster. 

Mot bakgrund av de kända sårbarheterna i SS7 har PTS granskat vilka skydds-
åtgärder ett antal tillhandahållare har vidtagit i syfte att hantera sårbarheterna. 
Inom ramen för tillsynen har tillhandahållarna besvarat ett antal skriftliga frågor 
samt att PTS har hållit tillsynsmöten med och genomfört inspektioner hos 
tillhandahållarna.  

Tillhandahållarna har förevisat och demonstrerat de tekniska verktyg som 
används för att upptäcka och hantera SS7-relaterade hot. Tillhandahållarna har 
även redogjort för bolagens rutiner och processer kring säkerhetsfrågor rörande 
SS7. 

PTS kan konstatera att samtliga tillhandahållare har uppmärksammat de 
sårbarheter som är förknippade med SS7 och att bolagen har vidtagit ett antal 
åtgärder i linje med gällande rekommendationer. Tillhandahållarna övervakar 
signaleringstrafiken i syfte att upptäcka illasinnad signalering och uppenbart 
felaktiga SS7-meddelanden blockeras. Bolagen har dessutom arbetsmetoder och 
processer på plats för att kunna hantera säkerhetsincidenter. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningsärendena bedömde PTS 
att det saknades skäl att fortsatt granska bolagens åtgärder för att komma till 
rätta med sårbarheterna förknippade med SS7.  

                                                 

8 En uppsättning protokoll som beskriver kommunikationen mellan telefonväxlar i publika telefonnätverk. 
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5.2 Händelsestyrd tillsyn 
5.2.1 Tillsyn efter nationella störningar i samband med terrordådet 

den 7 april 2017 

I samband med terrordådet den 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm 
uppstod lokala kapacitetsbrister och störningar i mobilnäten vid och omkring 
attentatsplatsen till följd av överbelastning. För en tillhandahållare fick händ-
elsen dock även nationell påverkan på bolagets mobilnät. Störningarna 
medförde att tillhandahållaren, under viss tid, misslyckades att koppla fram en 
del av de samtal som gjordes till och från bolagets mobilnät i hela landet. Detta 
påverkade även abonnenternas möjlighet att ringa nödnumret 112. PTS inledde 
tillsyn för att granska varför händelsen fick så omfattande konsekvenser för den 
enskilda tillhandahållaren och genomförde granskningen genom att begära in 
skriftligt underlag samt genom att hålla tillsynsmöten. 

PTS bedömde att den nationella störningen uppstått till följd av bristande 
kapacitet i kärnelementet media gateway (MGW) i tillhandahållarens nät. Den 
bristande kapaciteten uppstod till följd av att bolaget hade överfört ett stort 
antal kunder till sina nät, vilket ökat kapacitetsbehovet. Det ökade kapacitets-
behovet hade inte uppmärksammats av tillhandahållaren. Därtill saknades 
redundans av MGW:er vid incidenten, vilket kunde ha orsakat allvarliga 
operativa problem för tillhandahållare och användare av de aktuella näten och 
tjänsterna.  

PTS kunde konstatera att tillhandahållaren, inför migreringen av kunder, inte 
hade upprättat någon riskanalys och därmed inte heller vidtagit eventuella 
skyddsåtgärder baserat på en sådan analys. Vidare hade tillhandahållaren inte 
upprättat någon riskanalys efter det att den aktuella incidenten inträffat. PTS 
bedömde att det både inför migreringen och efter incidenten förelegat en 
skyldighet för tillhandahållaren att upprätta riskanalyser och att bolaget därför 
förtjänande kritik för dessa underlåtelser.  

PTS bedömde mot denna bakgrund att tillhandahållaren, vid tidpunkten för 
incidenten, inte uppfyllt kraven i 5 kap. 6 b § LEK på att vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyllde 
rimliga krav på driftsäkerhet. Vidare ansåg myndigheten att incidenten sannolikt 
hade kunnat undvikas eller åtminstone att omfattningen av incidenten hade 
kunnat begränsas om tillhandahållaren hade uppfyllt de aktuella kraven.  

Eftersom tillhandahållaren, efter incidenten, vidtagit ett antal åtgärder som 
medförde att de observerade bristerna kunde anses avhjälpta saknades skäl att 
fortsätta tillsynen. 

5.2.2 Tillsyn över behandling av uppgifter för musikstreaming 

Genom omvärldsbevakning uppmärksammade PTS att en tillhandahållare 
lanserat ett erbjudande om fri surf på musikstreaming för samtliga abonnenter. 
Enligt informationen på företagets webbplats innebar erbjudandet att datatrafik 
hänförlig till vissa tjänster för strömmande musik på internet inte avräknades 
mot den ordinarie datamängd som ingick i abonnemangen. PTS inledde tillsyn i 
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syfte att säkerställa att tillhandahållaren genom erbjudandet behandlade 
uppgifter i enlighet med reglerna för detta i LEK.  

I tillsynen efterfrågade PTS, genom skriftväxling och tillsynsmöten, bl.a. vilka 
uppgifter som tillhandahållaren behandlar i syfte att särskilja strömmande musik 
från annan internettrafik, samt huruvida tillhandahållaren inhämtar abonnent-
ernas samtycke för denna behandling för att säkerställa att tillhandahållarens 
behandling av uppgifterna är förenlig med LEK. 

I januari 2018 underrättades tillhandahållaren om att myndigheten fann skäl att 
misstänka att bolaget, genom att analysera och bearbeta datatrafik i syfte att 
särskilja trafik för strömmande musik över internet, inte endast behandlar 
trafikuppgifter för faktureringsändamål (vilket är tillåtet enligt lagen), utan att 
tillhandahållaren även behandlar uppgifter i elektroniska meddelanden i strid 
med lagen. För att efterleva skyldigheterna i LEK skulle tillhandahållaren senast 
den 1 juli 2018 inhämta berörda abonnenters och användares samtycke för 
behandlingen, alternativt upphöra med den aktuella behandlingen av uppgifter i 
elektroniska meddelanden. 

I oktober 2018 bekräftade tillhandahållaren till PTS att samtliga kunder hade 
kontaktats för inhämtande av samtycke för den behandling av uppgifter i 
elektroniska meddelanden som kräver samtycke enligt lag, vartefter tillsynen 
kunde avslutas. 

5.2.3 Tillsyn över säkerhetsarbete hos underleverantör 

PTS har bedrivit tillsyn över en tillhandahållare efter att bolaget hade rapport-
erat in ett flertal liknande integritetsincidenter. Incidenterna innebar främst att 
avtalsinnehåll har hamnat hos fel mottagare, vilket orsakats av fel vid utskick 
gjorda av en av tillhandahållarens underleverantörer. PTS genomförde tillsynen 
för att granska hur tillhandahållaren arbetar med sitt säkerhetsarbete hos 
underleverantörer i syfte att säkerställa att tillhandahållaren tillämpar en 
problemhanteringsprocess som kan förväntas resultera i en effektiv hantering 
av återkommande incidenter. Tillsynen genomfördes genom att uppgifter 
begärdes in från tillhandahållaren gällande bolagets arbete med de berörda 
incidenterna och genom besök på plats hos underleverantören. 

Tillhandahållare ska inom ramen för sitt säkerhetsarbete bl.a. analysera risker 
för att integritetsincidenter inträffar och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Kraven 
gäller oavsett om verksamheten bedrivs i egen regi eller hos en underleverantör. 
Upprepade problem och incidenter av liknande karaktär kan tyda på att det 
finns brister i tillhandahållarens långsiktiga, kontinuerliga och systematiska 
säkerhetsarbete. 

I den aktuella tillhandahållarens fall har PTS bedömt att bolaget inte bedrivit ett 
tillräckligt bra riskanalysarbete för att i rätt tid kunna vidta lämpliga åtgärder för 
att hantera risken. Under PTS tillsyn har tillhandahållaren uppdaterat sin 
process för riskanalyser. Tillhandahållaren har även infört en lösning där 
abonnenter behöver logga in med BankID för att få åtkomst till sina avtal. PTS 
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bedömde att tillhandahållaren har vidtagit lämpliga åtgärder och avslutade 
därför sin granskning.  

5.2.4 Tillsyn av mobiloperatörernas incidenthantering vid stormen 
Alfrida 

Stormen Alfrida, som drog in över Sverige i januari 2019, orsakade ström-
avbrott som medförde omfattande störningar och avbrott i elektroniska 
kommunikationsnät och -tjänster. PTS genomförde en tillsyn för att granska 
hur de fyra största mobiloperatörernas efterlevnad av kraven på larmberedskap 
och incidenthantering i samband med stormen sett ut. Tillsyn genomfördes 
genom skriftliga frågor samt i några fall tillsynsmöten.  

PTS bedömde att mobiloperatörerna hade levt upp till kraven på driftsäkerhet – 
bl.a. genom att bedriva ett systematiskt arbete för att hantera störningarna 
under och efter stormen och genom att ha dygnet-runt-beredskap för att ta 
hand om inkommande larm och initiera relevanta åtgärder.  

Trots detta konstaterade PTS i en särskild rapport9 att samverkan mellan 
elbolag och mobiloperatörer kan förbättras. Mobiloperatörerna är beroende av 
information och prognoser från elbolagen i sin incidenthantering (bl.a. för att 
kunna bedöma behovet av reservkraft), men dessa prognoser var osäkra i 
samband med stormen Alfrida vilket gjorde incidenthanteringen särskilt utman-
ande. I rapporten underströk PTS vikten av en god samverkan mellan elbolag 
och mobiloperatörer, av upparbetade informationskanaler dem emellan och av 
ett ömsesidigt utbyte av aktuella prognoser och lägesbilder för en effektiv 
felavhjälpning. 

6 Framåtblick 

Den 11 december 2018 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (Koden), som ska vara införlivad i nationell rätt 
senast den 21 december 2020. Kodens implementering i svensk rätt kommer att 
innebära att den befintliga lagen om elektronisk kommunikation ersätts med en 
ny. För PTS del innebär det att verksamhetsåret 2020 i synnerhet kommer att 
inriktas på ett arbete med revidering av de av PTS föreskrifter som är 
meddelade med stöd av LEK. 

PTS tillsynsarbete kommer, oavsett föreskriftsarbetet, alltjämt bedrivas för att 
säkerställa att tillhandahållarna lever upp till ett godtagbart säkerhetsarbete 
inom konfidentiell kommunikation och driftsäkerhet. I januari 2020 kommer 
PTS att publicera en tillsynsplan för perioden 2020 – 2021.   

                                                 

9 Incidenthantering i samband med stormen Alfrida - PTS-ER 2019-18 


