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Årlig tillsyn rörande incidentrapportering 
och åtgärder med anledning av inträffade 
störningar och avbrott av betydande 
omfattning – Tele2 Sverige AB

Saken
Årlig tillsyn av incidentrapportering samt åtgärder med anledning av inträffade 
störningar och avbrott av betydande omfattning. 

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning. 

____________________ 

Bakgrund 
PTS genomför årligen en planlagd tillsyn mot ett antal tillhandahållare av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster (tillhandahållare) för 
att granska och följa upp föregående års inträffade störningar och avbrott av 
betydande omfattning, vilka tillhandahållarna är skyldiga att rapportera till PTS. 
I tillsynen granskas tillhandahållarnas arbete med att hantera, åtgärda och dra 
lärdomar av inträffade incidenter samt hur tillhandahållarnas rapportering av 
störningarna och avbrotten ser ut, mot bakgrund av reglerna i lagen (2003:389) 
om elektronisk kommunikation (LEK) med tillhörande föreskrifter. 

Ett av huvudsyftena med rapporteringsskyldigheten är att PTS ska kunna göra 
en bedömning av om det finns skäl att misstänka att bestämmelser i LEK, t.ex. 
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bestämmelsen om driftsäkerhet i 5 kap. 6 b § LEK, inte efterlevs. Även i de fall 
en incidentrapport till PTS inte ger upphov till direkta tillsynsåtgärder, kan 
incidentrapporten innehålla uppgifter som bidrar till myndighetens kunskap om 
vanliga orsaker till störningar och avbrott. Detta kan i sin tur utgöra underlag 
för PTS planlagda tillsynsinsatser.

PTS inledde tillsynen mot Tele2 Sverige AB (Tele2) den 31 januari 2018 och 
höll ett tillsynsmöte med bolaget den 7 mars 2018. 

PTS granskning av Tele2:s rapportering samt vidtagna åtgärder med anledning 
av inträffade störningar och avbrott av betydande omfattning baseras på de 
inskickade incidentrapporterna och de muntliga upplysningar som lämnats av 
Tele2 i samband med tillsynsmötet.

Vid tillsynsmötet redogjorde Tele2 närmare för händelseförlopp och orsak till 
de två störningar och avbrott av betydande omfattning, som omfattades av 
tillsynen, samt för de långsiktiga åtgärder som vidtagits och de lärdomar som 
dragits med anledning av dessa incidenter. 

Båda incidenterna berör planerade förändringsarbeten, en som genomfördes av 
Tele2 själva och en som genomfördes av en underleverantör. 

Tele2 uppgav att en av de främsta lärdomarna som dragits under året har varit 
att arbeta med riskanalyser i högre utsträckning. Tele2 uppgav vidare att 
personal har utbildats inom riskanalyser samt testning i syfte att undvika att 
liknande problem sker igen. Tele2 har dessutom sett över och utökat sin change 
management process med ytterligare en kontrollfunktion mot NOC. 

Tele2 uppgav även att bolaget har infört nya rutiner för testning av fail-over-
funktioner i syfte att kunna kontrollera att framtagen redundant arkitektur 
fungerar. 

Skäl 
Tillämpliga bestämmelser 
PTS är enligt 2 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 
tillsynsmyndighet enligt LEK. PTS ska enligt 7 kap. 1 § LEK utöva tillsyn över 
efterlevnaden av lagen och de beslut om skyldigheter eller villkor samt de 
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Av 5 kap. 6 b § LEK framgår bland annat att den som tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. 
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Bestämmelsen förtydligas genom PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet, 
PTSFS 2015:2 (föreskrifterna). 

Enligt 3 § föreskrifterna ska tillhandahållarens driftsäkerhetsarbete bl.a. bedrivas 
långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt. Arbetet ska omfatta såväl normala 
driftsförhållanden som extraordinära händelser. Tillhandahållaren ska i 
driftsäkerhetsarbetet ha en tydlig rollfördelning med särskilt utpekade ansvariga 
för arbetet.

Enligt 7 § föreskrifterna ska tillhandahållaren säkerställa att 
1. inträffade incidenter rapporteras internt,
2. åtgärder vidtas skyndsamt för att hantera en uppkommen incident,
3. åtgärder vidtas för att undvika liknande incidenter, och
4. att erfarenheter från inträffade incidenter beaktas vid genomförande av 
riskanalyser enligt 5 §.

Vid vidtagande av åtgärder enligt första stycket (incidenthantering) ska 
tillhandahållaren tillämpa processer som utgår från etablerad standard på 
området.

Av 5 kap. 6 c § första stycket LEK framgår att den som tillhandahåller ett 
allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk 
kommunikationstjänst utan onödigt dröjsmål ska rapportera störningar eller 
avbrott av betydande omfattning till tillsynsmyndigheten. 

Av PTS föreskrifter och allmänna råd om rapportering av störningar eller 
avbrott av betydande omfattning (PTSFS 2012:2) framgår bland annat vilka 
störningar och avbrott som ska rapporteras samt hur rapporteringen ska gå till. 

PTS bedömning 
PTS kan konstatera att Tele2 har rapporterat incidenterna till myndigheten i tid 
och att rapporterna innehåller de uppgifter som krävs enligt gällande 
bestämmelser. Redogörelserna i rapporterna har varit på en bra nivå överlag. 
PTS anser dock att Tele2 i högre utsträckning behöver beskriva specifika 
tekniska termer som angetts i rapporterna. Som exempel räcker det inte att 
enbart ange ett fabriksnamn eller förkortning på en drabbad tillgång, utan 
närmare redogöra för tillgången och, vad den fyller för funktion. 

Tele2 har rapporterat de inträffade avbrotten och störningarna av betydande 
omfattning genom PTS e-tjänst för incidentrapportering. PTS ser positivt på 
detta, främst då det i tidigare rapporter funnits brister som berott på de mallar 
Tele2 använt för incidentrapportering. Mot bakgrund av det ovanstående 
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framförda bedömer PTS att Tele2 följer reglerna om incidentrapportering 
PTSFS 2012:2.

PTS kan konstatera att Tele2 har haft få avbrott och störningar av betydande 
omfattning de senaste par åren. PTS ser positivt på det. PTS noterar dock att 
incidenterna under 2017 har uppstått ur planerade förändringsarbeten och att 
brister har förekommit i Tele2:s change management-process. PTS noterar att 
Tele2 behöver vidareutveckla bl.a. denna för att kunna hantera planerade 
förändringsarbeten. PTS har också en särskild pågående tillsyn där myndigheten 
granskar Tele2:s förändringsarbete [Ärendenummer 17–11821]. Med detta 
påpekande lämnar PTS denna del av tillsynen utan vidare åtgärd. 

PTS ser positivt på bolagets vidare genomförande av riskanalyser och testning 
av fail-over-planer i syfte att kontrollera tilltänkta redundanta lösningar.

PTS kan konstatera att Tele2:s redogörelser på tillsynsmötet gav en god bild av 
de inträffade incidenterna och de åtgärder som Tele2 vidtagit med anledning av 
dessa. PTS bedömer att Tele2:s förberedelser inför mötet förkortar tiden för 
tillsyn och underlättar för myndigheten att bedöma om t.ex. rutiner för 
incidenthantering och driftsäkerhetsarbetet i övrigt uppfyller lagens krav. 

PTS understryker tillhandahållarens skyldigheter att driftsäkerhetsarbete ska 
drivas långsiktigt, kontinuerligt och systematiskt. Arbetet ska omfatta såväl 
normala driftsförhållanden som extraordinära händelser. Tillhandahållaren ska 
vidare ha en tydlig rollfördelning med särskilt utpekade ansvariga för 
driftsäkerhetsarbetet. Sett till föregående års inträffade avbrott och 
störningarna, förutsätter PTS att Tele2 säkerställer att erfarenheter från 
inträffade incidenter beaktas vid genomförande av riskanalyser enligt 5 § PTSFS 
2015:2. PTS kan i sammanhanget nämna att myndigheten har för avsikt att 
inleda en tillsyn inriktad mot tillhandahållarnas arbete med riskanalyser för att 
granska att det finns ändamålsenliga processer för riskanalyser samt att 
riskanalyser för tillgångar och förbindelser har gjorts i enlighet med reglerna om 
detta i PTSFS 2015:2. 

Mot bakgrund av det ovan framförda, föreligger inte skäl att fortsätta den årliga 
tillsynen av incidentrapportering och åtgärder med anledning av inträffande 
störningar och avbrott av betydande omfattning, varför ärendet avskrivs från 
vidare handläggning.

_____________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Patrik Bystedt. I ärendets slutliga 
handläggning har Emelie Björkegren Näslund (föredragande), Mikael Ejner och 
Erika Hersaeus deltagit.
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