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Post- och telestyrelsens kommentarer avseende allmänna råd om 
god funktion och teknisk säkerhet samt uthållighet och 
tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid  

 
 

1. Inledning       
 
Post- och telestyrelsen (PTS) har den 15 december 2006 remitterat förslag till 
allmänna råd angående god funktion och teknisk säkerhet samt uthållighet och 
tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid till samtliga anmälda företag 
hos PTS samt till myndigheter och andra som har bedömts vara berörda av 
förslaget, sammanlagt 536 instanser. Svar har inkommit till myndigheten från 23 
remissinstanser samt en privatperson. En sammanställning av samtliga svar från 
remissinstanserna återfinns i ett separat dokument. 
 
PTS kommentarer framgår nedan under respektive synpunkter.  
 
 

2. Yttranden  

2.2 Synpunkter särskilt på konsekvensutredningen 

2.2.3 Problem- och behovsanalys 
Säkerhetspolisen (Säpo) menar att den analys som legat bakom PTS bedömning 
avseende möjligheten att slå ut knutpunkter m.m. närmare borde redovisats i 
avsnittet om problem- och behovsanalys. 

Kommentar:                                                                                                         
PTS har i tidigare arbeten utrett denna fråga och bedömt att det får anses vara 
svårt att fysiskt slå ut knutpunkter m.m., se bl.a. rapporterna ”Är Internet i Sverige 
robust?” (avsnitt 5.2.1 samt bilaga 3 s. 104) och ”Strategin om Robusta 
elektroniska kommunikationer” (avsnitt 6.3). 
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Krisberedskapsmyndigheten (KBM) anser att PTS borde pröva om det kan 
finnas varianter av krav på 6 timmars elförsörjning som inte ger lika omfattande 
kostnader för aktörerna. 
 
Kommentar: 
PTS har inom ramen för arbetet med framtagande av de allmänna råden övervägt 
olika sätt att hantera elektroniska kommunikationers beroende av elförsörjning. 
PTS bedömning är att det i god funktion och teknisk säkerhet m.m. enligt 5 kap. 
6a§ EkomL ingår ett visst ansvar för elförsörjning för de aktörer som berörs av 
bestämmelsen, men att huvudansvaret för att tillhandahålla elförsörjning måste 
anses ligga på elleverantörerna. PTS anser att den metod som myndigheten använt 
i de allmänna råden, och som inte ställer tidsbestämda krav på elförsörjning av 
olika typer av nätelement, är den som är mest lämplig. Med denna metod kan 
tillhandahållare genomföra de investeringar de anser är mest lämpade med syfte 
att garantera tjänsternas funktion även vid elavbrott.  
 

2.2.4 Övergångsbestämmelser 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) delar PTS bedömning att det inte behövs 
särskilda övergångsregler för små företag. 

Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) framför att stadsnäten måste ges tid och 
stöd för att genomföra rutinerna i de allmänna råden. 
 
Kommentar: 
PTS avser inte att ha särskilda övergångsbestämmelser för vissa grupper av 
tillhandahållare, men avser att som en första åtgärd informera om innehållet i de 
allmänna råden. 
 
 

2.3 Synpunkter särskilt på förslaget till allmänna råd 

2.3.2 Riskanalyser och riskhantering 
Försvarets radioanstalt (FRA) anser det önskvärt att det av de allmänna råden 
framgår att tillhandahållarnas personal skall ges utbildning så att riskanalyser och 
riskhantering genomförs med tillräcklig kvalitet. Myndigheten anser även att det 
av de allmänna råden skall framgå att upprättade rutiner och handlingsplaner med 
åtgärder återkommande skall övas, dels för att personal skall ha nödvändig 
kunskap och erfarenhet, dels för att planernas hållbarhet skall prövas. 
 
Kommentar: 
PTS förutsätter att tillhandahållarna har eller införskaffar sig nödvändig kunskap 
för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. 
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Vad gäller synpunkten att rutiner och handlingsplaner skall övas, har PTS infört 
en ändring i de allmänna råden för att tydliggöra att det inte är tillräckligt att 
dokumenten är tillgängliga för organisationens personal, utan att rutiner och 
handlingsplaner även bör vara kända för personalen. Ändringen (s. 3 i de allmänna 
råden) lyder ”[D]essa rutiner och handlingsplaner bör vara kända och hållas 
tillgängliga för organisationens personal”.  
  
TeliaSonera Sverige AB (TeliaSonera) delar PTS uppfattning att ett 
systematiskt säkerhetsarbete omfattar de delmoment som beskrivs i PTS förslag. 
TeliaSonera förutsätter att varje operatör kan tillämpa råden utifrån operatörens 
egna förutsättningar. Bolaget menar exempelvis att riskanalys inte behöver 
genomföras med viss tidsmässig regelbundenhet utan snarare bör initieras med 
anledning av ändrade förutsättningar, såsom exempelvis vid införande av nya 
nätelement eller ändring av affärsmässiga krav.  
 
Kommentar: 
PTS delar TeliaSoneras uppfattning att riskanalyser bör genomföras när det finns 
behov, exempelvis vid ändrade förutsättningar. PTS vill ändå, med begreppet 
regelbundet, poängtera att det inte får vara för långa intervaller mellan det att 
riskanalyserna genomförs. PTS väljer dock att ta bort begreppet regelbundet i 
första meningen under riskhantering, eftersom riskhantering är en naturlig följd av 
att riskerna identifierats i riskanalysen. Den nya lydelsen lyder ”[T]illhandahållaren 
bör bedöma på vilket sätt identifierade risker skall hanteras i verksamheten”.  
 
Stiftelsen för Internet infrastruktur (.SE) framhåller att säkerhet måste få kosta 
och att den måste ses som en viktig investering, på samma sätt som snabb 
hårdvara och effektiva applikationer. Säkerhetsåtgärderna måste dock enligt 
stiftelsen bygga på en balanserad riskanalys och beräkning av kvarstående risk. 
Målet kan enligt .SE inte vara konkurrens till varje pris, i vart fall inte till priset av 
bristande säkerhet, tillgänglighet och robusthet. Stiftelsen anser även att de 
allmänna råden bör kompletteras med en klar och tydlig deklaration om 
målsättningen att varje tillhandahållare skall införa ett ledningssystem för 
informationssäkerhet som lever upp till kraven i standarden för ledningssystem 
för informationssäkerhet. Råden kan enligt .SE även innehålla en nyansering med 
innebörden att kraven i standarden bör appliceras i den mån de kan anses 
relevanta och rimliga med avseende på tillhandahållarens organisation och 
verksamhet. Tillhandahållarna bör dock kunna motivera för PTS vid en tillsyn om 
de valt att inte följa delar av de allmänna råden. 
 
SOS Alarm AB (SOS Alarm) anser att ett strukturerat förberedande 
säkerhetsarbete kan effektiviseras om PTS lämnar ut råd om hur en risk- och 
konsekvensanalys bör genomföras.  
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Kommentar: 
SOS Alarm och .SE framför synpunkter på att PTS bör vara tydligare avseende på 
vilket sätt riskanalyser och riskhantering bör genomföras. PTS anser att det måste 
finnas en flexibilitet i hur risk- och sårbarhetsanalyser utformas och finner det 
därför inte i dagsläget lämpligt att ytterligare definiera detta i de allmänna råden. 
PTS kan också, om behov visar sig finnas, välja att vid senare tillfälle komplettera 
de allmänna råden. 
 

2.3.3 Rutiner vid avbrott och störningar i elförsörjning 
Com Hem AB (Com Hem) framhåller att de krav som PTS ställer på 
tillhandahållarna bör anpassas till vad som är rimligt med beaktande av de tekniska 
och ekonomiska förutsättningar som gäller för olika typer av aktörer och nät. PTS 
måste enligt bolaget i sin bedömning av vilka krav som är rimliga även ta hänsyn 
till bl.a. vilka risker som finns för avbrott och skador på olika typer av nät. Com 
Hem vill som exempel uppmärksamma PTS på att ett krav på investeringar i 
reservsystem för elförsörjning av alternativa accessnät skulle innebära stora 
kostnader för tillhandahållarna. Mot denna bakgrund förefaller det enligt Com 
Hems mening mer ändamålsenligt att överväga vilka krav som skall ställas på 
elleverantörerna när det gäller rutiner och handlingsplaner för att undvika avbrott 
och störningar i elförsörjningen. 
 
Kommentar: 
Av den sista kommentaren under avsnitt 2.2.3 ovan framgår PTS syn på hantering 
av avbrott och störningar i elförsörjningen.  
 

2.3.4 Skälighetsbedömning och tillsyn 
Com Hem framför att PTS bedömning av vad som utgör rimliga krav för olika 
tillhandahållare kommer att spela en central roll i PTS tillsyn. Bolaget anser därför 
att det är särskilt angeläget att PTS i sin tillämpning av 5 kap. 6a§ EkomL och de 
allmänna råden tar hänsyn till de individuella tillhandahållarnas verksamhet och 
förutsättningar. Com Hem anser att det är viktigt att det skapas hållbara alternativ 
till det traditionella accessnätet. Investeringar i alternativ infrastruktur och 
infrastrukturbaserad konkurrens bör därför inte motverkas utan uppmuntras. 
För att det skall finnas ekonomiska förutsättningar för de berörda operatörerna att 
fortsätta investera i alternativ infrastruktur måste även de krav som ställs i 
reglering vara rimliga.  
 
TeliaSonera framhåller att det är viktigt att PTS tillsyn bedrivs på ett sätt som 
tillförsäkrar konkurrensneutralitet mellan mindre och större tillhandahållare. 
 
Säpo delar inte PTS uppfattning att det i samband med skälighetsbedömningen 
bör tas särskild hänsyn till att ett företag är nyetablerat. Myndigheten anser att 
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sådana hänsyn skulle kunna leda till en generellt sänkt kvalitetsnivå i 
säkerhetsarbetet. 
 
Kommentar: 
PTS delar uppfattningen att krav på marknaden, exempelvis vad gäller 
säkerhetsåtgärder, måste vägas mot eventuell inverkan på investeringsvilja och 
konkurrens på marknaden. Vid framtagandet av de allmänna råden har sådana 
överväganden gjorts och myndighetens bedömning är att de allmänna råden 
hanterar denna avvägning på ett bra sätt.  
 

2.3.5 Säkerhetsnivåer och måttbestämda mål 
KBM bedömer att förslagen till allmänna råd innebär ett steg i rätt riktning för att 
lägga fast grundläggande säkerhetsnivåer/grundläggande säkerhetskrav för 
elektroniska kommunikationer.  
 
Försvarets materielverk (FMV) bedömer att det skulle vara värdefullt för 
många avnämare om PTS definierade några säkerhetsnivåer och vad som krävs 
för att ett elektroniskt kommunikationsnät skall uppfylla kraven för en viss nivå. 
Tillhandahållarna av sådana nät skulle sedan enligt myndigheten kunna få någon 
utomstående att certifiera säkerheten, alternativt själva garantera att alla krav för 
en viss säkerhetsnivå är uppfyllda.  
 
FRA framför att det, om så är önskvärt, skulle kunna vara möjligt att uttrycka 
måttbestämda målformuleringar genom att i de allmänna råden använda begrepp 
som MTTR (Mean time to repair), MTBF (Mean time between failure) och krav 
på tillgänglighet angivet i procentenheter.  
 
.SE anser att det kan finnas skäl att formulera nyckeltal för sårbarheter i 
infrastrukturen. Exempel på sådana tal kan vara maximalt antal abonnenter som 
får vara beroende av samma accessledning utan att denna behöver kompletteras 
med redundans eller maximalt antal timmars otillgänglighet som anses acceptabelt 
innan extraordinära insatser krävs för att återställa funktionaliteten. De allmänna 
råden bör även innehålla rekommendationer om upprättandet av mål för arbetet, 
mätningar mot uppställda mål och om korrigerande och förebyggande åtgärder i 
syfte att uppnå ständig förbättring. 
 
Kommentar: 
PTS har inom ramen för arbetet med framtagande av de allmänna råden utrett 
möjligheterna att definiera säkerhetsnivåer eller sätta upp måttbestämda mål, se 
avsnitt 4 i konsekvensutredningen. Marknaden för elektronisk kommunikation 
utvecklas snabbt och består av många olika aktörer, tjänster och tekniker. PTS gör 
därför bedömningen att det mest lämpliga för myndigheten i nuläget är att verka 
för att ett medvetet säkerhetsarbete bedrivs av tillhandahållarna, utan att definiera 
måttbestämda nivåer.  
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2.3.6 Definitioner och formuleringar 
KBM anser att PTS borde överväga att i de allmänna råden definiera begreppet 
extraordinära händelser i enlighet med begreppets definition i 1 kap. 4 § lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap.   
 
Säpo anser att begreppet ”extraordinära händelser” bör definieras.  
 
Kommentar: 
PTS avser inte att definiera begreppet extraordinära händelser i de allmänna råden, 
men anser att det är naturligt att samma innebörd av begreppet används i såväl 
lagen om elektronisk kommunikation som lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Se även förarbetena till EkomL (prop. 2002/03:110 s. 243). 
 
FRA föreslår att rubriken ”Planering för avbrott och störningar” i förslaget ersätts 
med ”Planering för kontinuitet”. 
 
Kommentar: 
PTS har i de allmänna råden strävat efter att använda ett språkbruk som inte 
kräver tidigare kunskap inom området. Begreppet kontinuitet har delvis olika 
innebörd i vanligt språkbruk och i säkerhetsarbete. PTS har därför valt att varken i 
konsekvensutredningen eller i de allmänna råden använda begreppet kontinuitet. 
Kontinuitetsplaner associeras också främst med allvarliga störningar och de 
allmänna råden är avsedda att gälla avbrott och störningar vid alla typer av 
förhållanden, såväl normala driftsförhållanden som extraordinära händelser.  
 

2.3.7 Information och kommunikation 
Länsstyrelsen Norrbotten uppger att den enligt 7 § förordningen (2006:942) om 
krisberedskap och höjd beredskap har ett geografiskt områdesansvar för att inom 
länet vara en sammanhållande funktion mellan lokala och nationella aktörer på 
marknaden. Länsstyrelsen skall bl.a. verka för att regionala risk- och 
sårbarhetsanalyser sammanställs. En förutsättning för ett sådant sammanställande 
avseende elektroniska kommunikationer är att den rapportering som infordras av 
PTS från marknaden delges länsstyrelsen. En regional sammanställning förutsätter 
även att analyserna verkligen lämnas i mesta möjliga utsträckning av 
tillhandahållare inom regionen till den centrala myndigheten. Länsstyrelsen vill 
därför mot bakgrund av erfarenheter inom det egna ansvarsområdet erinra om 
betydelsen av bestämmelser för rutinmässig infordran av handlingar, t ex via 
föreskrifter. 
 
Kommentar: 
PTS avsikt är inte att regelbundet begära in tillhandahållarnas risk- och 
sårbarhetsanalyser på det sätt som länsstyrelsen föreslår. Risk- och 
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sårbarhetsanalyser kan komma att granskas i samband med tillsyn enligt EkomL, 
men syftet är i sådana fall inte att inhämta underlag för de nationella eller regionala 
risk- och sårbarhetsanalyserna för sektorn.  
 
Länsstyrelsen Värmland anser att de föreslagna allmänna råden skulle kunna 
kompletteras med en rekommendation om att berörd länsstyrelse skall informeras 
om avbrott eller större störning samt upprättade riskanalyser, eftersom 
länsstyrelsen har en samordnande och rådgivande roll i samband med olika 
krislägen. Länsstyrelsen har att göra en sammanfattande och heltäckande risk- och 
sårbarhetsanalys för hela länet. 
 
Kommentar: 
Såsom nämnts i konsekvensutredningen, arbetar PTS, i samverkan med 
tillhandahållare av elektroniska kommunikationer, med ett projekt med syfte att 
skapa ett system som möjliggör en för tillhandahållarna gemensam 
lägesuppfattning vid avbrott och störningar (GLU) inom sektorn. Syftet med 
systemet är att minimera avbrottstiderna i sektorerna elektronisk kommunikation 
och elförsörjning. Bättre information mellan tillhandahållare av elektroniska 
kommunikationer kan bidra till att påskynda reparations- och återuppbyggnads-
arbetet. Systemet, som enligt plan skall kunna börja användas under 2007, är även 
tänkt att möjliggöra presentation av delar av läget för andra aktörer, såsom SOS 
Alarm AB, länsstyrelser, kommuner, myndigheter, media och allmänheten.  
 
Verket för förvaltningsutveckling (Verva) delar PTS syn på vikten av 
uppföljning av inträffade avbrott och störningar, men föreslår att avsnittet 
kompletteras med ett påpekande om att det är väsentligt att även 
tillhandahållarens ledning nås av denna rapportering.  
 
Kommentar: 
Enligt de allmänna råden bör upprättade dokument vara beslutade på ledningsnivå 
och tillhandahållarna bör även, inom ramen för uppföljning av inträffade avbrott 
och störningar, ha rutiner för former för vidarerapportering inom verksamheten. 
PTS anser det inte vara nödvändigt att i dagsläget ge mer detaljerade råd i denna 
del.  
 

2.3.8 Dokumentation 

SOS Alarm anser att de allmänna råden bör kompletteras med krav på god 
beskrivande dokumentation av bl.a. nätstruktur och händelseloggar för 
uppföljning och utvärdering av störningar.   

 
Kommentar:                                                                                                            
Av de allmänna råden framgår att tillhandahållare bör följa upp avbrott och 
störningar. PTS förutsätter att tillhandahållaren har den dokumentation som är 
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nödvändig för detta ändamål och avser inte att mer detaljerat beskriva hur 
uppföljning och dokumentation bör gå till.  

                                                                                                                                                       

2.4 Övriga synpunkter   

2.4.1 Lokala backuporganisationer 
LRF föreslår att operatörer även bör upprätta väldimensionerade backup-
organisationer vid strategiskt utvalda master och telestationer för att hantera 
kraftiga oväder och strömavbrott. Operatörerna skulle enligt förbundet kunna 
upphandla denna tjänst av lokala organisationer, då dessa har bättre 
förutsättningar att agera direkt utan större fördröjning, vilket är avgörande för att 
minimera avbrott och störningar. 

Kommentar:                                                                                                         
PTS kommer att inom ramen för myndighetens tillsynsverksamhet följa upp 
tillhandahållarnas förmåga att hantera avbrott och störningar. Ett sätt att minska 
avbrottstider kan vara att ta hjälp av lokala organisationer, men det är upp till 
respektive tillhandahållare eller lokal organisation att ta initiativ till ett sådant 
samarbete. 

2.4.2 Avbrottsersättning 
LRF anser att kraftfullare styrmedel än de allmänna råden behövs för att säkra de 
elektroniska kommunikationerna även i kristid. Förbundet ifrågasätter om inte 
avbrottsbrottsersättning kan övervägas att införas även avseende exempelvis 
mobiltelefoni. 
 
.SE föreslår att PTS utreder konsekvenserna av att införa motsvarande krav på 
tillhandahållare av elektroniska kommunikationer som de som sedan den 1 januari 
2006 gäller för elnäten, med bl.a. en schablonersättning till drabbade kunder. 
 
Kommentar: 
Med nuvarande lagstiftning saknar PTS möjlighet att införa avbrottsersättning på 
det sätt som föreslås. PTS bedömning är att det i dagsläget är mest lämpligt att 
inrikta sig på tillhandahållarnas säkerhetsarbete. Villkoren för avbrottsersättning 
regleras idag i avtalsvillkoren med leverantören.  
 

2.4.3 Roaming 
SOS Alarm framhåller att det mobila kommunikationsnätet får allt större 
betydelse för den enskilde och att närmare 70 procent av anropen till nödnummer 
112 utgörs av mobila anrop. Den möjlighet som finns för en operatör i dag att, i 
fall av avsaknad av täckning i det egna nätet, använda en annan operatörs nät, s.k. 
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roaming, är mycket viktig, men fungerar inte alltid enligt bolaget. Roaming-
funktionen, som är särskilt viktig för små företag, bör genomlysas för att skapa 
förutsättningar för säkrare drift.  
 
Kommentar: 
Dessa frågor behandlas inom ramen för ett pågående arbete med krisroaming, i 
vilket både SOS Alarm och PTS deltar. 
 

2.4.4 Konsekvenser för möjligheterna att alarmera via 112 
SOS Alarm anser att de allmänna råden bör kompletteras med en bestämmelse 
om att samtliga aktörer som omfattas av råden särskilt skall redovisa 
konsekvenserna utifrån möjligheten att kunna alarmera via 112. Ifråga om 
nödtrafiken måste staten enligt bolaget ställa tydliga krav på nätoperatörer eller 
finansiera den överkapacitet som behövs vid extraordinära händelser, eftersom det 
på dagens konkurrensutsatta marknad inte finns någon tjänsteleverantör som 
ensam är beredd att stå för denna överkapacitet.    
 
Kommentar: 
PTS delar uppfattningen att det är mycket viktigt för allmänheten att kunna 
alarmera via 112 och myndigheten bedriver arbete inom detta område. PTS avser 
bl.a. att under 2007 meddela föreskrifter avseende förmedling av nödsamtal till 
samhällets alarmeringstjänst. 
 

2.4.5 Samråd  
Sveriges Kommuner och Landsting anser att de föreslagna åtgärderna 
överensstämmer med de riktlinjer som finns i krisberedskapssystemet. Förbunden 
välkomnar en dialog med PTS för att definiera leveranssäkring, diskutera rimliga 
krav och acceptabla avbrott ur ett kommunalt perspektiv. Kommuners och 
landstings behovsbild bör i större utsträckning tas med för att kunna ställa rimliga 
krav på god funktion i upphandlingssituationer och i investeringsbeslut. 
 
Kommentar: 
PTS delar uppfattningen att det är viktigt att kommuner och landsting ser över 
sina behov av säkerhet och robusthet vid upphandling och investeringar i 
elektroniska kommunikationer. PTS arbetar också tillsammans med KBM och 
Verva för att ta fram vägledning avseende anskaffning av elektroniska 
kommunikationer. 
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2.4.6 Sekretess- och säkerhetsperspektiv 
Säpo påpekar att det är viktigt att information i rutiner och handlingsplaner 
bedöms utifrån ett sekretess- och säkerhetsperspektiv samt att informationen 
hanteras och skyddas utifrån resultatet av denna informationsklassning. Säpo 
påpekar även att det är angeläget att PTS som tillsynsmyndighet även överväger 
vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för säkerhetsskyddet hos operatörer. 
Säpo saknar en analys avseende kontroll av anställda, då dessa har möjlighet att 
kontrollera och manipulera Internettrafiken, samt en analys av den eventuella 
hotbild som kan finnas mot personer som genom sin kännedom om 
driftledningssystemen har nyckelkompetens inom området.  
 
Kommentar: 
Arbete inom ramen för säkerhetsskyddslagstiftningen bedriver PTS i särskild 
ordning. 
 
 
 
 
 
 
 


