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PTS arbetar för

• att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, 

bredband och post

• en väl fungerande konkurrens som leder till att 

konsumenterna får bra valmöjligheter och låga priser. 

• att begränsade resurser som frekvenser och nummer 

fördelas så att de ger största möjliga nytta för 

samhället. 

• att nät och tjänster ska vara tillförlitliga och säkra



Samhällets beroende och behov av 
framtidssäker it-infrastruktur

Bild med tillstånd av SKL



Området elektronisk kommunikation

• Drygt 500 operatörer

• Stor spännvidd mellan aktörer

• Flera parallella nätstrukturer

• Beroende mellan operatörer

• Samarbetspartners och 

konkurrenter



Nätsäkerhetspyramiden Statliga 

insatser
Svåra påfrestningar

Kris och höjd beredskap

Finansieras av staten

Grundläggande nivå

Grundläggande krav från användare (standardkrav)

Författningskrav gällande bl.a:

Informationssäkerhet och driftsäkerhet

Säkerhetsskydd

Nödsamtal

Finansieras av tillhandahållare och debiteras alla kunder

Användaransvar

Finansieras av berörda 

kunder



Basen – grundläggande nivå

• PTSFS 2015:2 Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav 

på driftsäkerhet 

• PTSFS 2014:1 - Post- och telestyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

• PTSFS 2012:2 - föreskrifter och allmänna råd om 

rapportering av störningar eller avbrott av betydande 

omfattning 

• Operatörer ska rapportera inträffade integritetsincidenter till 

PTS och till berörda abonnenter och användare, det framgår 

av 6 kap. 4 a § lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation



Mitten – användaransvar (marknaden, där utbud 

och efterfrågan möts)



Toppen – robusthetsåtgärder



Toppen - utbildning och övning

• Utbildnings- och övningsstrategi

• IT-säkerhetsdag hösten 2016

• Utbildning av säkerhetsskyddschefer 2017

• CIAO-kurs vid FHS

• Egna övningar, Telö17

• Andras övningar
• AURORA 2017

• NISÖ 2018, SAMÖ F 2018



Möjliga kommande förändringar

• Toppen – Nya typer av 

insatser inom ramen för 

totalförsvarsplaneringen

• Mitten - Användaransvaret

• Basen - Föreskriftsarbete 

och tillsyn utgående från 

totalförsvarsplaneringen 

och säkerhetsskyddslagen



Du når mig på 
annica.bergman@pts.
se

0736405813

Mer information finns 
på www.pts.se

mailto:annica.bergman@pts.se

