
BESLUT 1(4)

Datum Vår referens Aktbilaga
2018-06-07 Dnr: 17-7523  

Nätsäkerhetsavdelningen
Enheten för säker och 
konfidentiell information

 Tele2 Sverige AB

 

Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Tillsyn gällande krav på att analysera 
risken för integritetsincidenter för 
identifierade informationsbehandlings-
tillgångar

Saken
Tillsyn över analyser av riskerna för integritetsincidenter för identifierade 
informationsbehandlingstillgångar; nu fråga om avskrivning.

_______________________

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

Bakgrund
Tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster är enligt 6 kap. 3 § lagen 
(2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK, skyldiga att skydda uppgifter som 
behandlas i samband med tillhandahållande av tjänsterna. PTS har tagit fram 
föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2014:1), nedan benämnda föreskrifterna, som 
närmare anger vilka krav på skyddsåtgärder som gäller för operatörer när dessa 
behandlar uppgifter. Föreskrifterna innehåller bland annat krav på att tillhandahållare 
ska identifiera informationsbehandlingstillgångar och föra en förteckning över dessa. 
För de identifierade informationsbehandlingstillgångarna ska tillhandahållaren 
analysera riskerna för att integritetsincidenter inträffar. Krav på att analysera riskerna 
för integritetsincidenter har funnits sedan den 1 september 2014.

I PTS tillsynsärende med dnr. 16-3656 har PTS granskat att Tele2 Sverige AB (Tele2) 
har identifierat och dokumenterat sina informationsbehandlingstillgångar. I tillsyns-
ärende med dnr. 15-10348 har PTS granskat Tele2:s riskanalyser för de informations-
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behandlingstillgångar där nummerportering och tilldelning av SIM-kort hanteras. PTS 
har bedömt att de riskanalyser som Tele2 har presenterat i ärendet uppfyller de 
uppställda kraven i 4 § i föreskrifterna. I ärendet framgick dock att Tele2 endast hade 
genomfört riskanalyser för en begränsad del av bolagets informations-
behandlingstillgångar. 

Mot bakgrund av att det framkommit att Tele2 inte hade genomfört riskanalyser för 
samtliga identifierade informationsbehandlingstillgångar beslöt PTS den 30 juni 2017 
att inleda tillsyn. Tillsynen syftar till att granska Tele2:s arbete med genomförande av 
riskanalyser för bolagets samtliga informationsbehandlingstillgångar.  

För att kunna följa Tele2:s riskanalysarbete har PTS månatligen begärt in en 
redovisning. Av redovisningen har framgått hur många procent av riskanalyserna som 
månatligen har genomförts.

Den 4 oktober 2017 hölls ett tillsynsmöte med Tele2. Vid mötet redogjorde Tele2 
närmare för det särskilda projekt som tillsatts i syfte att genomföra riskanalyser för 
samtliga identifierade informationstillgångar. Tele2 uppgav vidare att all relevant 
personal skulle genomgå en utbildning om modellen för riskanalyser och vikten av att 
riskanalyserna genomförs på rätt sätt. Efter utbildningen ska de som arbetar med och 
ansvarar för system och tillgångar kunna utföra och dokumentera riskanalyser. Tele2 
uppgav att riskanalyser skulle genomföras för samtliga informationsbehandlings-
tillgångar men även för andra system och processer i verksamheten.

Av Tele2:s redovisning för mars 2018 framgår att samtliga riskanalyser för de 
identifierade informationsbehandlingstillgångarna hade genomförts.

Vid tillsynsmöte med Tele2 den 13 april 2018 redogjorde bolaget för hur arbetet med 
att genomföra riskanalyser för samtliga informationsbehandlingstillgångar hade 
genomförts. Tele2 uppgav att riskanalyserna har genomförts enligt en standardiserad 
modell och att analyserna justeras kontinuerligt och i samband med integritets-
incidenter. Tele2 presenterade även ett urval av de framtagna riskanalyserna. 

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Enligt den generella bestämmelsen i 6 kap. 3 § LEK ska den som tillhandahåller en 
allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst vidta lämpliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med 
tillhandahållandet av tjänsten skyddas. Åtgärderna ska vara ägnade att säkerställa en 
säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att 
genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för integritetsincidenter. 

Enligt definitionen i 6 kap. 1 § LEK är en 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 kommunikationstjänster. 
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I 4 § första stycket föreskrifterna uppställs krav på att tjänstetillhandahållaren ska 
identifiera de informationsbehandlingstillgångar (de system, databaser eller fysiska 
tillgångar som används för informationsbehandling) där behandlade uppgifter 
förekommer och föra en förteckning över dessa. 

Av 4 § andra stycket föreskrifterna framgår att tjänstetillhandahållaren ska analysera 
riskerna för att integritetsincidenter inträffar för de informationsbehandlingstillgångar 
som tjänstetillhandahållaren identifierat. 

PTS bedömning
För att uppfylla de generella kraven på skyddsåtgärder enligt 6 kap. 3 § LEK krävs 
enligt 4 § föreskrifterna bland annat att tjänstetillhandahållaren identifierar de 
informationsbehandlingstillgångar där behandlade uppgifter förekommer. Enligt 4 § 
andra stycket föreskrifterna uppställs även krav på att tjänstetillhandahållare ska 
analysera risken för integritetsincidenter för de informationsbehandlingstillgångar som 
identifierats. 

Nu aktuell tillsyn omfattar endast Tele2:s skyldighet att analysera och dokumentera 
riskerna för integritetsincidenter för bolagets informationsbehandlingstillgångar. PTS 
har mot bakgrund av den valda avgränsningen inte närmare granskat kvalitén i de 
riskanalyser som Tele2 har presenterat. 

Tele2 har månatligen inkommit med en redogörelse för hur stor del av det totala 
antalet informationsbehandlingstillgångar som bolaget har genomfört riskanalyser för. 
PTS har således kontinuerligt tagit del av hur arbetet med färdigställande av risk-
analyser har fortskridit. Av redovisningen framgår att samtliga riskanalyser hade 
genomförts i mars 2018. 

Vid tillsynsmöte den 13 april 2018 redogjorde Tele2 för den standardiserade modell för 
riskanalyser som bolaget använt. PTS fick även ta del av ett urval av de framtagna risk-
analyserna. 

Utifrån de uppgifter som inkommit från Tele2 och den information om bolagets arbete 
med riskanalyser som framkommit på de möten som har hållits bedömer PTS att Tele2 
uppfyller kravet i 4 § andra stycket föreskrifterna om att tjänstetillhandahållare ska 
analysera risken för integritetsincidenter för de informationsbehandlingstillgångar som 
identifierats.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreligger inte skäl att fortsätta den aktuella 
tillsynen varför ärendet avskrivs från vidare handläggning. 

_______________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Staffan Lindmark. I ärendets slutliga handläggning 
har även handläggarna Anna Montelius och Isabelle Westerlund (föredragande) 
deltagit.
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