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Förord 

Enligt 9 § förordningen (2006:942) krisberedskap och höjd beredskap 
(krisberedskapsförordningen) ska varje myndighet i syfte att stärka sin egen 
och samhällets krisberedskap årligen analysera om det finns sådan sårbarhet 
eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen 
allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Enligt samma 
paragraf ska de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen 
enligt 11 § krisberedskapsförordningen och de myndigheter som Myndigheten 
för samhällskydd och beredskap (MSB) beslutar i enskilda fall, lämna en 
redovisning baserad på analysen till Regeringskansliet och MSB. 

Därtill har Regeringen beslutat att myndigheter som har särskilt ansvar för 
krisberedskap och höjd beredskap ska särskilt beakta och analysera 
informationssäkerhet ur olika perspektiv i sitt arbete med 2015 års risk- och 
sårbarhetsanalyser.  

Denna risk- och sårbarhetsanalys innehåller redovisning av PTS interna 
verksamhet och myndighetens båda sektorer post och elektronisk 
kommunikation och är den PTS lämnar till Regeringskansliet och MSB. 

Catarina Wretman 
Divisionschef 
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Sammanfattning 

I risk- och sårbarhetsanalysen genomförs risk- och förmågebedömningar 
utgående från ett samhällsperspektiv, i enlighet med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MSB) anvisningar. Här begränsas analysen till 
de fall då förekomsten av avbrott och brister i informationssäkerhet kan 
innebära en stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, störningar i 
samhällets funktionalitet eller negativ påverkan på samhällets grundläggande 
värden. 

Analysen av PTS interna verksamhet har avgränsats till de verksamhetområden 
och funktioner som bedömts kunna ha påverkan på myndighetens arbete 
reglerat av krisberedskapsförordningen1 och de identifierade risker som på 
detta sätt kan ha väsentlig samhällelig påverkan resp. kunna påverka rikets 
säkerhet. I analysen har ett antal sårbarheter identifierats, kopplade till de 
riskscenarierna med högst riskvärde: 

 Internetförbindelser till/från PTS ur funktion beroende på tekniskt fel 
hos ISP resp. PTS med konsekvens bortfall bedöms som medelhög 
risk 

o Sårbarhet avs. handhavande av programvaror 

 Virusattack (riktad resp. allmän) mot PTS i syfte att lamslå, förstöra 
resp. läcka information bedöms som hög risk 

o Sårbarhet avs. handhavande och förståelse hos myndighetens 
medarbetare 

 Spridning/förvanskning av känslig frekvensinfo via PTS-anställd 
bedöms som medelhög risk. 

o Sårbarhet i åtkomstkontroll, loggning samt handhavande ) 

PTS har utgående från analysen identifierat ett antal åtgärder som genomförda 
skulle minska resp. eliminera de påvisade sårbarheterna. 

Elektronisk kommunikation är en mycket viktig del av dagens samhälle, för 
privatpersoner, företag och olika typer av organisationer. Nätsäkerhets-
händelser som påverkar överförda och genererade informationstillgångars 
tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet kan därmed påverka ett eller flera 
samhälleliga skyddsvärden negativt. 

I risk- och sårbarhetsanalysen för elektronisk kommunikation identifieras och 
värderas de hot som kan få nationella konsekvenser. Här konstateras att 
bränder i vissa försörjningstunnlar, långvariga nationella elavbrott och 
tillgänglighetsattacker är de tre största riskerna. Fel och brister i hantering, 
programvara och hårdvara samt avbrott i förbindelser kan fortfarande leda till 
allvarliga avbrott men bedöms vara låga risker.  

                                                 
1 Förordning om krisberedskap och höjd beredskap, 2006:942 
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PTS har genomfört och planerar flera åtgärder som på olika sätt kan minska 
risker i elektronisk kommunikation och som kompletterar operatörnas 
nätsäkerhetsarbete.  

Analysen för postsektorn PostNords verksamhet för att tillhandahålla (del av) 
den samhällsomfattande posttjänsten har kartlagts utifrån dess kritiska 
processer, kritiska resurser och kritiska beroenden. I den här rapporten ligger 
fokus enbart på processen ”Producera Brevtjänst” och dess ingående sex 
huvudaktiviteter – i det följande benämnt ”den samhällsomfattande 
posttjänsten”. De sex huvudaktiviteterna är ”Ta emot”, ”Förbereda sortering”, 
Uppsamlingssortera”, ”Spridningssortera”, ”Förbereda utlämning” och 
”Lämna ut”. Hot och risker har analyserats per kritisk resurs utifrån 
sannolikhet och hur allvarliga konsekvenserna skulle bli enligt ovan nämnda 
bedömningsgrunder. Av uppenbara skäl har alla detaljer i den av operatören 
gjorda analysen inte fullt ut redovisats utan har i flera fall aggregerats till en 
högre nivå. Detta har dock inte påverkat de i rapporten redovisade 
huvudslutsatserna. 

Resultatet visar övergripande att transporterna mellan terminaler i aktiviteten 
”Spridningssortera” generellt är den mest sårbara länken i kedjan. Detta då 
risker kopplade till denna kritiska aktivitet har något högre sannolikhet än 
andra samt att störningar snabbt kan leda till allvarliga konsekvenser. 
Störningar i resterande delar av aktiviteterna ”Spridningssortera” och 
”Uppsamlingssortera” kan också relativt snabbt leda till allvarliga konsekvenser 
men sannolikheten för att identifierade risker ska inträffa är lägre och 
beredskapen är något högre. Aktiviteterna ”Inhämtning” och ”Utdelning” av 
postförsändelserna har bedömts som de minst sårbara då de är så starkt 
decentraliserade att sannolikheten för att en större störning ska inträffa är låg 
samtidigt som beredskapen för att hantera störningar är bedömd som god. 
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1 Beskrivning av myndigheten och dess 
ansvarsområden 

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar 
inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. PTS är en 
myndighet under Näringsdepartementet. Riksdag och regering styr PTS genom 
lagar, förordningar, regleringsbrev2 och instruktion3 samt genom särskilda 
regeringsuppdrag. PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, 
prisvärda och säkra kommunikationstjänster. 

PTS har fyra övergripande mål:4 

 långsiktig konsumentnytta, 

 långsiktigt hållbar konkurrens, 

 effektivt resursutnyttjande och  

 säker kommunikation.  

Av 4 § förordning (2007:951) med instruktion för PTS framgår bland annat att 
myndigheten har till uppgift att: 

1. främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer,  

2. verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för 
störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för 
ökad krishanteringsförmåga,  

3. verka för ökad nät- och informationssäkerhet i fråga om elektronisk 
kommunikation, genom samverkan med myndigheter som har särskilda 
uppgifter inom informationssäkerhets-, säkerhetsskydds- och 
integritetsskyddsområdet samt med andra berörda aktörer,  

4. lämna råd och stöd till myndigheter, kommuner och landsting samt företag, 
organisationer och andra enskilda i frågor om nätsäkerhet.  

                                                 
2 PTS regleringsbrev för budgetåret 2014, N2013/5885/ITP, N2013/1002/ITP (delvis), 
N2013/5853/ITP (delvis), regeringsbeslut 2013-12-19.  
3 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. 
4 Strategisk agenda 2012-2014, PTS-ER-2012:13.  
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PTS har som sektorsmyndighet vissa uppgifter enligt förordningen (2006:942) 
om åtgärder för krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten ska i enlighet 
med 11 § förordningen bland annat planera och vidta åtgärder för att skapa 
förmåga att hantera en kris och för att förebygga sårbarheter och motstå hot 
och risker. 

1.1 Sektorn för elektronisk kommunikation 

Sektorn för elektronisk kommunikation omfattar ett 500-tal tillhandahållare 
som på en avreglerad marknad erbjuder elektronisk kommunikation till 
samhället. Vissa tillhandahållare är här delar av stora multinationella företag 
medan andra är mindre aktörer, verksamma inom ett begränsat lokalt område.  

På marknaden gäller lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). 
Lagen är baserad på EU-direktiv och EU-kommissionen följer implementering 
och tillämpning av lagen. PTS arbetar här med att ta fram regler och bedriva 
tillsyn för de delar av LEK som berör säker kommunikation. 

Huvudregeln är att operatörerna är ansvariga för nät och tjänster. Utöver den 
grundläggande nivå av säkerhet som LEK, föreskrifter och allmänna råd ger, 
skyddar operatörerna sina nät och tjänster utgående från vad som är 
kommersiellt motiverat och tekniskt möjligt. Konkurrensen inom sektorn är en 
viktig drivkraft för operatörernas nätsäkerhetsarbete och upprätthållandet av 
en god beredskap för att kunna hantera de störningar och fel som ändå 
uppstår.  

1.2 Postsektorn 

Gällande postsektorn har PTS följande uppgifter enligt förordning (2007:951) 
med instruktion för Post- och telestyrelsen: 

1. främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns 

tillgänglig för alla användare enligt de mål som anges i postlagen (2010:1045), 

2. fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsterna svarar mot 

samhällets behov, 

3. främja en effektiv konkurrens, 

4. övervaka prisutvecklingen, 

5. pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt postlagen, och 

6. meddela föreskrifter enligt postförordningen (2010:1049).  

 
Med samhällsomfattande posttjänst i första punkten avses: 

en posttjänst som ska finnas i hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla 

användare kan ta emot postförsändelser och till rimliga priser för befordran kan avlämna 

sådana försändelser.
5
  

I 3 kap 1 § postlagen ges utöver definitionen också ett antal krav gällande dess 
omfattning. Kraven som ska uppfyllas enligt postlagen (2010:1045) är att 

                                                 
5 Postlag (2010:1045) 
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1. det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, om inte PTS bedömer att det 

finns skäl för undantag, ska göras minst en insamling och minst en utdelning av 

postförsändelser, 

2. expeditions- och inlämningsställen ska ligga så tätt att användarnas behov 

beaktas, 

3. de bestämmelser om befordringstider som anges i postförordningen (2010:1049) 

efterlevs,  

4. det ska vara möjligt att försäkra postförsändelser och att få kvitto från 

mottagaren på att en postförsändelse har tagits emot, 

5. enstaka postförsändelser ska befordras till enhetliga priser, och 

6. villkoren för tjänsten ska vara allmänt tillgängliga. 

 

För att se till att en sådan posttjänst finns kan PTS förena tillstånd att bedriva 
postverksamhet med villkor om skyldighet för tillståndshavare att tillhandahålla 
hela eller delar av den samhällsomfattande posttjänsten. Den eller de 
operatörer som har skyldighet att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten ansvarar då för att landets behov av posttjänster tillgodoses 
genom uppfyllandet av postlagens krav på den samhällsomfattande 
posttjänsten. PTS har ålagt ansvaret för att tillhandahålla den 
samhällsomfattande posttjänsten till postoperatören PostNord Group AB, som 
i sin tur överlåter åt dotterbolaget PostNord Sverige AB att tillhandahålla 
kommunikationstjänster för företags- och privatmarknaderna i Sverige. I 
rapporten är PostNord Sverige AB ofta refererad till som operatören. 
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2 Beskrivning av arbetsprocess och 
metod 

Risk- och sårbarhetsanalysen består av risk- och förmågebedömningar som 
beskriver på vilket sätt postsektorn och sektorn för elektronisk kommunikation 
och samhället kan påverkas negativt av olika typer av händelser som avbrott i 
nät och tjänster och andra brister i informationssäkerhet. Denna analys är 
begränsad till de fall då denna påverkan kan innebära en stor risk eller fara för 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets 
grundläggande värden. 

PTS risk- och sårbarhetsanalys syftar till att: 

 bidra till en riskbild för samhället,  

 ge underlag för bedömningar för beslutsfattare och 
verksamhetsansvariga, 

 ge ett underlag för information om samhällets risker till 
allmänheten, samt 

 ge underlag för samhällsplanering.  

 

2.1 Arbetsprocess 

 

2.1.1 PTS interna verksamhet 

Risk- och sårbarhetsanalysen avseende PTS interna verksamhets följer MSB:s 
vägledning för sårbarhetsanlyser6 och den där beskrivna processen.  

Analysen har avgränsats till de verksamhetområden och funktioner inom PTS 
som bedömts kunna ha påverkan på myndighetens arbete reglerat av 
krisberedskapsförordningen7 och de identifierade risker som på detta sätt kan 
ha väsentlig samhällelig påverkan resp. kunna påverka rikets säkerhet. Dessa 
verksamhetområden och funktioner är: 

 PTS krisledningsorganisation 

 PTS funktion för tjänsteman i beredskap 

 PTS funktion för signalskydd  

 PTS enhet för spektrumtillstånd: S3 

 PTS enhet för spektrumtillsyn: S4 

 PTS it-enhet: A4 

                                                 
6 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, MSB, publikationsnummer MSB245. 
7 Förordning om krisberedskap och höjd beredskap, 2006:942 
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 PTS enhet för fastighet & dokumentation: A3  

Det riskperspektiv risk- och sårbarhetsanalysen har, dvs. vilka risker och 
händelser analysen ska omfatta och vilka värderingar som analysen bygger på, 
och framför allt vad som har betraktats som negativa konsekvenser i 
analysarbetet, är att behandla risker som kan leda till att en extraordinär 
händelse eller kris kan uppstå. 

2.1.2 Sektorn för elektronisk kommunikation 

PTS arbete med risk- och sårbarhetsanalyser är en integrerad del i 
myndighetens nätsäkerhetsarbete. Detta nätsäkerhetsarbete omfattar flera 
aktiviteter som på olika sätt påverkar sektorn och därmed samhällets tillgång 
till säker kommunikation.  

Riskbedömningar ligger exempelvis till grund för de samhällsåtgärder som PTS 
finansierar och som genomförs för att fylla specifika samhälleliga behov som 
inte kan tillgodoses på annat sätt. På samma sätt är riskbedömningar en bland 
flera viktiga utgångspunkter för myndighetens arbete med reglering och tillsyn. 
De krav som riktas mot operatörerna syftar till att skapa en säkerhetsnivå som 
är anpassad till risker, i beaktande av tillgänglig teknik och kostnader.  

De riskbedömningar som PTS redovisar ska också ge viktig information till 
övriga delar av samhället. Informationen syftar exempelvis till att ge ett 
underlag för planering inför och hantering av inträffade händelser, och därmed 
minimera de möjliga negativa, samhälleliga konsekvenserna av 
nätsäkerhetshändelser inom elektronisk kommunikation.  

 

Figur 1 Översiktlig beskrivning av de grundläggande sätt som 

PTS påverkar samhället där myndighetens RSA är en 
integrerad del. 

De huvudsakliga informationskällor som ligger till grund för riskidentifiering 
och riskanalys är: 
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 nationella och internationella händelser med betydande påverkan 
på elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 

 övningar som syftar till att stärka sektorns förmåga att genom 
samverkan mellan operatörer hantera allvarliga och omfattande 
nätsäkerhetshändelser,  

 PTS föreskrifts- och tillsynsverksamhet som utgår från LEK,    

 samverkan och dialoger med operatörer och andra aktörer inom 
och utanför sektorn, och 

 internationella kontakter med myndigheter och organisationer. 

 

2.1.3 Postsektorn 

Risk- och sårbarhetsanalysen för postsektorn har genomförts enligt följande 
arbetsprocess: 

1. Utveckling av bedömningsgrund: Bedömningsgrunden syftar till att 
tydliggöra vilka konsekvenser som kan anses innebära en ”synnerligen 
allvarligt försämrad förmåga till verksamhet inom området”. Resultatet 
användes i det kommande arbetet som ett stöd för att både identifiera 
kritiska beroenden, analysera hot, risker och sårbarheter och bedöma den 
samhällsomfattande posttjänstens förmåga. 

2. Kartläggning: För att kunna identifiera kritiska beroenden inom den 
samhällsomfattande posttjänsten granskades en kartläggning av processen 
”Producera brevtjänst” genomförd av PostNord Sverige AB där kritiska 
aktiviteter, resurser och externa beroenden identifierats. Utifrån denna 
kunde beroendekedjor och möjliga sårbarheter synliggöras vilka 
möjliggjorde identifiering av hot och risker. 

3. Hot- och riskbedömning: Utifrån kartläggningen granskades identifierade 
hot och risker samt den redundans och beredskap som operatören besitter. 

4. Åtgärdsförslag: Vidare granskades utarbetade åtgärdsförslag för att 
förbättra såväl redundans som beredskap hos operatören. 

5. Förmågebedömning: Resultatet av ovanstående låg till grund för en 
sammanvägd förmågebedömning utifrån MSB:s framtagna indikatorer och 
bedömningsnivåer.  

 

 

2.2 Metod 

2.2.1 PTS interna verksamhet 

När det gäller PTS interna verksamhet har analysarbetet bedrivits scenario-
baserat i seminarieform där kontaktpersoner från de berörda verksamhets-
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områdena (nedan analysgruppen) har medverkat i gruppdiskussioner kring 
identifierade riskscenarier. PTS har ett sedan tidigare etablerat 
informationssäkerhetsarbete för verksamhetsområdena som nu utökats till att 
även innefatta extraordinära och allvarliga händelser för samhället samt rikets 
säkerhet. 

I risk- och sårbarhetsanalysarbetet har metoden MVA8 tillämpats (dess första 
två faser) bl.a. i syfte att arbeta fram en grovanalys med ett antal riskscenarier. I 
detta arbete har även ingått att inventera funktioner och objekt som betraktas 
som skyddsvärda.  

Vad gäller informationssäkerhet har informationsklassificering genomförts 
avseenden aspekterna: tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet. Bedömning har 
gjorts enligt en kvalitativ beskrivning med 4-gradig rankingskala, definierad i 
myndigheten LIS9 och som PTS använder i sitt ordinarie informations-
säkerhetsarbete (se tabell 2.2.1.1 nedan). 
 
 
 

                                                 
8 MVA – mångdimensionell verksamhetsanalys, så som den beskrivs i MSB:s vägledning för RSA, 
MSB245, sid 61 ff. 
9 Ledningssystem för InformationsSäkerhet 
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2.2.1.1. Tabell: PTS informationssäkerhetsklassificering 

 

Vid bedömning av sannolikhet och konsekvens avseende hot och oönskade 
händelser har PTS använt en kvalitativ beskrivning med 5-gradig rankingskala 
för respektive. De båda beskrivningarna finns definierade i PTS LIS och 
myndigheten använder dessa i sitt ordinarie informationssäkerhetsarbete (se 
tabell 2.2.1.2 och 2.2.1.3 nedan). 
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2.2.1.2. Tabell: PTS bedömning av sannolikhet 

 

2.2.1.3. Tabell: PTS bedömning av konsekvens 

 
 
Ett totalt riskvärde tas fram för varje hot/oönskad händelse i riskanalysen och 
dess värde är som regel produkten av värdet på sannolikheten och 
konsekvensen. I vissa fall då konsekvensen är i den högre skalan (4-5) har 
analysgruppen gjort en egen helhetsbedömning av riskvärdet. Dessa är i sin tur 
indelade i namngivna intervall: Försumbar = 1-4, Låg = 5-9, Medel = 10-14, 
Hög = 15-19 och Katastroflik = 20-25. 
 Efter grovanalysen och innan processteget för sårbarhetsanalys har ett 
moment avseende beroendeanalys10 lagts in i syfte att identifiera och analysera 
de externa beroenden som finns till andra aktörer. Dessa beroenden har 
aggregerats och strukturerats i en matris; med verksamheter på y-axeln och 
externa beroenden på x-axeln. Beroendenas styrka beskrivs med färger: kritisk 
= rött, tydligt = gult och svagt/osäkert = grönt. 
Sårbarhetsanalysen är beskriven i ren text. 
 
 

                                                 
10 en metod som Krisberedskapsmyndigheten har utvecklat från ett uppdrag att analysera kritiska 
beroendeförhållanden i samhället 
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2.2.2 Sektorn för elektronisk kommunikation 

Den metod som PTS använder för riskbedömningar har anpassats från de 
riktlinjer som utarbetats av NIST.11 Riskbedömningarna relaterar möjliga 
orsaker och händelser som kan påverka den samhällsviktiga verksamheten 
inom sektorn för elektronisk kommunikation och därmed samhället negativt. 

Riskidentifieringen och riskanalysen utgår från en allmän beskrivning av 
riskkällor som kan orsaka nätsäkerhetshändelser. Sådana händelser leder till 
negativa samhälleliga konsekvenser med en viss sammanvägd sannolikhet. 
Händelser beskrivs på en aggregerad nivå utan att i detalj specificera samtliga 
förhållanden som kan orsaka negativa konsekvenser. 

Konsekvenserna av en händelse bedöms i två steg. I det första steget värderas 
händelsens negativa påverkan på elektronisk kommunikation. I det andra steget 
värderas hur denna negativa påverkan på elektronisk kommunikation kan 
drabba: 

 befolkningens liv och hälsa,  

 samhällets funktionalitet, och 

 grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati,  

 samt leda till skador på egendom och miljö. 

Även konsekvensbedömningar redovisas på en aggregerad nivå. En enskild 
bedömning av de tekniska och samhälleliga konsekvenserna ska därmed 
betraktas som ett representativt utfall. Variationer mellan liknande händelser 
hanteras som del i en känslighetsanalys.  

Två huvudsakliga avgränsningar görs i riskbedömningarna. Den första avgräns-
ningen är att riskbedömningar sker för sådana hot som kan ge upphov till mer 
allvarliga nationella konsekvenser.12 Den andra avgränsningen är att riskbedöm-
ningar för hot med huvudsaklig koppling till rikets säkerhet, höjd beredskap 
och väpnat angrepp mot Sverige konsekvent utelämnas av sekretesskäl.13  

2.2.3 Postsektorn 

Arbetet med risk-och sårbarhetsanalysen för postsektorn har följt en process 
som tar sin utgångspunkt i standarden ISO 22 301 (Kontinuitetshantering), 
anpassat till det ramverk som Myndighetens för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) föreskrifter om RSA stipulerar. Den redovisade analysen bygger till stor 

                                                 
11 Guide for Conducting Risk Assessments, NIST Special Publication 800-30, Revision 1, Initial Public 
Draft.  
12 I enlighet med 5 § 3 pkt. MSBFS 2015:3 ska centrala myndigheters samhällsviktiga verksamheter 
begränsas tills sådana verksamheter som kan leda till allvarliga nationella och internationella 
konsekvenser. Avsnitten 5.2.1 och 5.2.2 förtydligar avgränsningen.  
13 Riskbedömningar av denna typ genomförs inom ramen för myndighetens och sektorns arbete med 
säkerhetsskydd och civilt försvar. 
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del på ett omfattande internt arbete genomfört av Postnord Sverige AB 2014. 
Syftet med det genomförda arbetet har varit att säkerställa kontinuitet i 
organisationens viktigaste processer. Data har samlats in genom en 
kombination av intervjuer och dokumentstudier. I det arbetet har relevant 
kompetens både på PTS och hos operatören involverats. Insamlat material har 
därefter analyserats och vid behov kompletterats med ytterligare datainsamling. 
Resultatet, denna rapport, har slutligen verifierats av operatören. 
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3 Identifierad samhällsviktig 
verksamhet inom myndighetens 
ansvarsområde som är av 
nationell/regional betydelse 

3.1 PTS interna verksamhet 

Analysen av PTS interna verksamhet har avgränsats till de verksamhetområden 
och funktioner som bedömts kunna ha påverkan på myndighetens arbete 
reglerat av krisberedskapsförordningen14 och de identifierade risker som på 
detta sätt kan ha väsentlig samhällelig påverkan resp. kunna påverka rikets 
säkerhet. Efter analys av tidigare genomförda riskanalyser och identifierade 
skyddsvärda informationstillgångar samt gruppdiskussion med berörda 
kontaktpersoner från verksamhetsområden resp. funktioner har följande 
identifierats: 

1. Krisledningsorganisation 
2. Funktion för tjänsteman i beredskap 
3. Signalskyddsfunktion  
4. It-enhet 
5. Enhet för fastighet & dokumentation (stöd i lokalfrågor) 
6. Enhet för spektrumtillstånd 
7. Enhet för spektrumtillsyn 

Enligt krisberedskapsförordningen har PTS under extraordinära händelser i 
huvudsak två verksamhetsprocesser att upprätthålla:  

1. Tillsammans med sina sektorer elektronisk kommunikation resp. post 
kontinuerligt ta fram en samlad lägesbild för sektorerna, 
lokalt/regionalt och nationellt och förmedla denna till 
Näringsdepartementet samt MSB. 

2. Stödja och samarbeta med regionala områdesansvariga gentemot 
sektorerna elektronisk kommunikation resp. post, t.ex. under en 
återställningsfas i samband med prioritering av resurser. 

Dessa processer hanteras av PTS krisledning (pkt.1 ovan) under extraordinära 
händelser och av Tjänsteman i beredskap (pkt.2 ovan) under mindre störningar. 
PTS krisledning och PTS funktion för Tjänsteman i beredskap bemannas med 
skilda resurser. PTS krisledning aktiveras först vid ett så kallat rött beredskaps-
läge, dvs. större störningar i någon av myndighetens två sektorer. Som 
stödjande funktioner till nämnda två verksamhetsprocesser finns myndighetens 
signalskyddsfunktion, it-funktion resp. funktionen för fastighet och 
dokumentation (pkt.3, 4 och 5 ovan). 

Därutöver har myndigheten två verksamheter som hanterar frekvenstilldelning. 
Den ena verksamheten (pkt. 6 ovan) har förteckning över operatörers 
                                                 
14 Förordning om krisberedskap och höjd beredskap, 2006:942 
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sändarplaceringar (bl.a. radiolänk, tv/radio) och frekvensinformation. Bland 
denna information finns även sekretesskyddade uppgifter rörande 
samhällsviktiga tjänster som påverkar riket säkerhet (bl.a. VMA – ”Hesa 
Fredrik”, Rakel) Denna information har klassificerats i högsta nivån av 
skyddsvärde avseende konfidentialitet och riktighet, enligt myndighetens 
riktlinjer inom LIS. Den andra verksamheten (pkt. 7 ovan) utövar tillsyn på 
utdelat spektrum (frekvenser) och kan bl.a. användas i händelse av uppsåtligt 
övertagande av frekvenser, exempelvis utstörning av VMA under extraordinära 
händelser. 

 

3.2 Sektorn för elektronisk kommunikation 

Flera samhällssektorer är beroende av elektronisk kommunikation, exempelvis 
finanssektorn, hälso- och sjukvård samt omsorg, transportsektorn, 
energiförsörjningen och offentlig förvaltning.15 Dessa samhälleliga beroenden, 
tillsammans med företags och privatpersoners beroenden av elektronisk 
kommunikation, är grunden för överväganden kring den samhälleliga 
betydelsen av olika verksamheter16 inom sektorn elektronisk kommunikation.  

I MSBFS 2015:3 definieras samhällsviktiga verksamheter av nationell betydelse 
inom sektorn för elektronisk kommunikation som sådana verksamheter där ett 
bortfall eller en svår störning i verksamheten kan leda till allvarliga nationella 
konsekvenser. PTS bedömning är att den samhällsviktiga verksamheten av 
nationell betydelse inom sektorn är sådan verksamhet där ett bortfall av eller en 
svår störning i verksamheten kan:17  

 leda till avbrott i elektronisk kommunikation på nationell nivå, eller kan 

 påverka informationstillgångar av särskilt värde negativt. 

Utgående från dessa utgångspunkter redovisas i tabell 3.2.1.1 PTS bedömning 
av samhällsviktiga verksamheter av nationell betydelse.  

3.2.1.1. Sammanställning av samhällsviktiga verksamheter av nationell 

betydelse inom sektorn för elektronisk kommunikation  

Benämning Beskrivning 

                                                 
15 MSB:s faktablad kring samhällsviktig verksamhet från augusti, 2009, tillgängligt via www.msb.se, ger 
vidare exempel på samhälleliga beroenden av elektronisk kommunikation.  
16 Med verksamet menas de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som 
upprätthåller den funktion som de ingår i och är verksamhet som är av avgörande betydelse för 
upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner (MSBFS 2015:3).  
17 De båda kriterierna reglerar informationstillgångars tillgänglighet, konfidentialitet, riktighet och 
spårbarhet. Kriterierna preciseras ytterligare i avsnitt 5.2. 

http://www.msb.se/
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Benämning Beskrivning 

Särskilda tillgångar Tillgångar18 som utför kritiska nätfunktioner och kan 
påverka elektronisk kommunikation på nationell nivå. I 
begreppet ingår också sådan information som är 
nödvändig för att upprätthålla elektronisk 
kommunikation.  

Exempel på sådana särskilda tillgångar är användar-
register och routrar som förmedlar trafik på nationell 
nivå.  

Särskilda förbindelser  Förbindelser19 som förmedlar elektroniska 
meddelanden på nationell nivå.  

Nationella 
trafikutbytespunkter 

Punkter där operatörer utbyter elektronisk information 
för att möjliggöra kommunikation över operatörs- och 
nationsgränser.  

Fysiska skydd Anläggningar med olika former av fortifikatoriska 
skydd, larm- och övervakningssystem, kylanläggningar, 
stationära och transportabla reservkraftsystem och 
andra typer av fysiska skydd som bidrar till att skydda 
särskilda tillgångar från oönskad fysisk påverkan.  

Logiska skydd Krypteringsfunktioner, brandväggar, intrångsskydd och 
andra logiska skydd som bidrar till att skydda särskilda 
tillgångars funktion och den överförda informationens 
tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.  

Analys- och planerings-
resurser20 

Personal och tekniska system för nätbyggnad, analys av 
sårbarheter samt hot, kravställning och testverksamhet. 

Processer och resurser för 
nätövervakning och 
incidenthantering 

Personal, tekniska system, livsmedel, dricksvatten, 
lokaler och andra resurser som är nödvändiga för att 
upprätthålla och återställa elektronisk kommunikation.  

Samordningsorganet NTSG med tillhörande resurser 
är ett exempel här.  

 

 

                                                 
18 En tillgång definieras i 2 § PTSFS 2015:2 som en funktion som utgörs av en avgränsad del av ett 
kommunikationsnät eller kommunikationstjänst och som är nödvändig för att tillhandahålla ett sådant nät 
eller en sådan tjänst, samt som används för att sända, motta, bearbeta eller lagra information. 
19 En förbindelse definieras i 2 § PTSFS 2015:2 som del av kommunikationsnät mellan två tillgångar eller 
mellan en tillgång och en anslutning till ett kommunikationsnät. 
20 Dessa resurser påverkar i första hand förekomsten och konsekvenserna nätsäkerhetshändelser på 
längre sikt.  
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3.3 Postsektorn  

Det finns inte tydligt definierat huruvida den samhällsomfattande posttjänsten 
är samhällsviktig. PTS kan dock konstatera att ett flertal andra samhällsviktiga 
verksamheter såsom finansiella tjänster, handel, hälso och sjukvård, omsorg, 
offentlig förvaltning samt socialförsäkringar dagligen använder sig av de 
tjänster som den samhällsomfattande posttjänsten förmedlar. Men vilka 
effekter en allvarlig störning skulle få på dessa verksamheter är i dagsläget 
fortfarande inte klarlagt.  
 
I avsaknad av kunskap om andra samhällskritiska verksamheters beroenden av 
den samhällsomfattande posttjänsten har all analys i denna rapport genomförts 
utifrån följande fyra kriterier: 

1. behov av in- och utlämning av försändelser tillgodoses, 
2. försändelser befordras inom erforderlig tid, 
3. försändelser kommer fram utan skador och 
4. försändelser exponeras ej för obehöriga. 

Bedömningsgrunden bygger på de förväntningar på postsektorn som PTS 
anser rimliga utifrån de krav på den samhällsomfattande posttjänstens 
omfattning som ställs i 3 kap 1 § postlagen (2010:1040). Hänsyn har dock även 
tagits till operatörens affärsmässiga åtaganden relaterat till viktiga kunder samt 
organisationens förmåga att hantera effekterna av avbrott överstigande 24 
timmar. Identifiering av kritiska beroenden och värdering av hot, risker och 
sårbarheter har gjorts utifrån hur allvarliga konsekvenserna bedöms bli för 
varje kriterium. 
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4 Identifierade kritiska beroenden för 
den identifierade samhällsviktiga 
verksamheten 

4.1 PTS interna verksamhet 

I analysen av externa beroenden fokuserades på de verksamheter inom PTS 
som identifierats som samhällsviktig verksamhet i avsnittet 3.1 PTS interna 
verksamhet, dvs.  

1. Krisledningsorganisation 
2. Funktion för tjänsteman i beredskap 
3. Signalskyddsfunktion  
4. It-enhet 
5. Enhet för fastighet & dokumentation (stöd i lokalfrågor) 
6. Enhet för spektrumtillstånd 
7. Enhet för spektrumtillsyn 

De externa beroenden som identifierades i beroendeanalysen var: 

 NTSG 

 Samverkanswebben 

 WIS 

 SUSIE/GLU 

 El 

 Tele 

 Internet 

 Operatörer inom ekom- och postsektorn 

 Värme 

 Vatten 

 Avlopp 

 Drivmedel 

 It-tekniska leverantörer 

En sammanställning av de externa beroendenas styrka finns i nedan matris. 
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De identifierade samhällsviktiga verksamheterna har lågt eller inget externt 
beroende avseende information. Gällande infrastruktur (el/tele/internet) är 
det externa beroendet tydligt till övervägande del. Spektrumhanteringen, 
enheten för fastighet och dokumentation, it-enheten samt signalskyddet har ett 
större externt beroende i denna kategori där signalskyddsfunktionen 
dessutom har ett kritiskt beroende avseende tele. Infrastruktur gällande 
värme/vatten/avlopp/drivmedel utgör ett svagt externt beroende bortsett från 
it-enheten som har ett tydligt resp. till kritiskt gränsande beroende av kyla 
resp. vatten. Enheten för frekvenstillsyn har emellertid ett kritiskt beroende 
till drivmedel. 

De externa beroenden som är av kritisk natur för PTS samhällsviktiga 
verksamhet är: 

1. Krisledningen resp. Tib-funktionen är kritiskt beroende av sina operatörer 
för att skapa en samlad lägesbild. De funktioner hos operatörerna som i 
huvudsak utgör kontaktyta mot PTS under extraordinära händelser är deras 
tekniska enheter (NOC). I de fall operatörerna är fullt upptagna med 
hanteringen av en händelse kan det uppstå perioder då PTS inte kan 
inhämta den nödvändiga informationen via denna kanal. Under 
extraordinära händelser är oftast NSTG aktiverat och kan stödja PTS med 
information och kan utgöra s.k. stötdämpare under dessa perioder. 
Krisledningen och TIB-funktionen kan också använda sig av SOS Alarms 
webbtjänst Samverkanswebben21, telestörningsfliken22, där det är möjligt att 
få överblick över det samlade telestörningsläget för de operatörer som 
rapporterar sina störningar via PTS tjänst GLU till Samverkanswebben. 

                                                 
21 Samverkanswebben är SOS Alarms tjänst innehåller bla information om trafikläget, telestörningar mm 
som är tillgänglig för krishanterade aktörer i samhället.    
22https://www.sosalarm.se/Global/V%C3%A5ra%20tj%C3%A4nster/Krisberedskap/Produktblad_sam
verkanswebben_telestorningar_final.pdf 
 

https://www.sosalarm.se/Global/V%C3%A5ra%20tj%C3%A4nster/Krisberedskap/Produktblad_samverkanswebben_telestorningar_final.pdf
https://www.sosalarm.se/Global/V%C3%A5ra%20tj%C3%A4nster/Krisberedskap/Produktblad_samverkanswebben_telestorningar_final.pdf
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Samma information finns även tillgänglig i PTS tjänst NTSG-portalen23, 
som alla NTSG-medlemmar samt TIB:arna har tillgång till. 
 

2. Signalskyddsfunktionen har ett kritiskt beroende avseende tele och det 
handlar om kryptofaxen och kryptotelefonen som är beroende av det fasta 
telefoninätet som bärare av information. En stötdämpare som kunde vara 
tillgänglig är kurirpost. Det är dock inte testat och det finns inga 
upparbetade rutiner eller avtalade kurirpostaktörer att tillgå. 

3. Enheten för spektrumtillsyn har ett kritiskt beroende till drivmedel och det 
gäller försörjning av enhetens mätfordon (bilar). PTS har inget drivmedels-
förråd som stötdämpare. 

4. It-enheten har ett kritiskt externt beroende till specifika it-leverantörer för 
konfiguration, felsökning etc. gällande routrar för de två 
internetförbindelserna som myndigheten har. Enheten har också ett tydligt 
resp. till kritiskt gränsande beroende av kyla resp. vatten. It-enheten 
använder elkraft till kylaggregat för kylning av serverrum. Som stötdämpare 
i händelse av elkraftbortfall finns en dieseldriven elgenerator som räcker i 
uppemot en vecka. Denna har dock i sin tur ett externt beroende av diesel. 
Är den fasta elen utslagen samt att dieseln är slut, finns vattenbaserad 
kylning som ytterligare stötdämpare. Men, i de fall då det även är 
vattenbrist kommer PTS att få problem med kylning av serverrum. 

4.2 Sektorn för elektronisk kommunikation 

Sektorn för elektronisk kommunikation uppvisar flera externa kritiska 
beroenden till verksamheter utanför sektorn elektronisk kommunikation. Ett 
sådant centralt beroende är elförsörjning då flera samhällsviktiga verksamheter 
inom sektorn är beroende av el för sin funktion. Långvariga nationella 
elavbrott kommer i stor utsträckning att leda till långvariga avbrott i elektronisk 
kommunikation. I samband med sådana långvariga elavbrott är sektorns 
aktörer kritiskt beroende av transporter och drivmedel för att upprätthålla den 
samhällsviktiga verksamheten.24 

Kommunikationsnät och kommunikationstjänster är beroende av tid- och 
frekvensrelaterad information för sin funktion.25 Operatörer har som del i sitt 
planeringsarbete för nätsynkronisering utvecklat och driftsatt tekniska system 
som skapar och bibehåller nätsynkronisering under normala driftsförhållanden. 

                                                 
23 NTSG, Nationella telesamverkansgruppen har tillsammans med PTS låtit utveckla NTSG-portalen, 
som bl.a. gör det möjligt att skapa gemensamma lägesbilder och få översikt över telestörningar. 
24 Vid långvariga elavbrott kan transporter och drivmedel säkra fortsatt samhällsviktig verksamhet i kraft 
av bränsledrivna reservkraftsystem. Dock kommer det inte att vara möjligt att upprätthålla tillgängligheten 
till elektronisk kommunikation då även andra tillgångar (förutom de särskilt viktiga tillgångarna) måste 
försörjas med reservkraft.  
25 Denna information benämns här synkroniseringsinformation. Upprätthållande av en lämplig tid- och 
frekvensrelaterad information benämns här nätsynkronisering.  
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Operatörerna är också beroende av utrustning i form av tekniska system men 
också olika former av tjänster. Ett flertal operatörer anlitar exempelvis en 
extern part för fältserviceverksamhet. Andra operatörer överlåter nätöver-
vakning och andra samhällsviktiga verksamheter till en annan part.  

Tiden från det att en påfrestning drabbar ett eller flera av de kritiska 
beroendena, till det att den samhällsviktiga verksamheten inom sektorn 
påverkas varierar. Långvariga elavbrott kan redan efter några timmar leda till 
avbrott i elektronisk kommunikation medan personalbrist hos leverantörer inte 
ens på kort eller medellång sikt behöver ge några egentliga negativa 
konsekvenser. De sammanlagda kritiska beroendena för den samhällsviktiga 
verksamheten inom sektorn för elektronisk kommunikation redovisas i tabellen 
4.2.1.1 nedan.  

4.2.1.1. Översikt av kritiska beroenden utanför sektorn elektronisk 

kommunikation 

Beroende Beskrivning av beroende 

Elförsörjning Samtliga samhällsviktiga verksamheter inom sektorn är 
kritisk beroende av en fungerande elförsörjning. Särskilt 
viktiga tillgångar kan förväntas ha tillgång till 
reservkraftsystem med 24 timmars reservkraft och 
möjlighet att upprätthålla funktion under lång tid givet att 
transportresurser och drivmedel finns tillgängliga i rimlig 
utsträckning.  

Vid en elbristsituation kan vissa tillgångar inom elektronisk 
kommunikation prioriteras.  

Transporter och 
drivmedel 

Vid långvariga elavbrott behöver drivmedel tillföras reserv-
kraftsystem inom sektorn. Det finns här ingen prioriter-
ingsordning som gör det möjligt att säkra tillgången till 
transportresurser och drivmedel i en bristsituation.  

Synkroniserings-
information 

Tid- och frekvensinformation som är nödvändig för att 
upprätthålla elektronisk kommunikation. På nationell nivå, 
finns från mitten av 2013 centrala källor till synkroni-
seringsinformation på utvalda platser i landet som är 
oberoende av satellitnavigeringssystem.   

Leverantörer av 
utrustning och 
tjänster 

Behov av ersättningsutrustning efter bortfall av särskilt 
viktiga tillgångar och också felavhjälpnings- och 
felrättningsinsatser vid allvarliga nätsäkerhetshändelser.  
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4.3 Postsektorn  

Operatörens verksamhet för att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten har kartlagts utifrån en modell uppdelad i fyra nivåer; kritiska 
processer, kritiska aktiviteter, kritiska resurser som krävs för att utföra 
aktiviteterna samt kritiska beroenden som aktiviteter och/eller resurser är 
beroende av. Figur 4.3.1.1 nedan beskriver utifrån dessa fyra nivåer de 
grundläggande förutsättningarna för att (del av) den samhällsomfattande 
posttjänsten – i bilden benämnd ”Producera brevtjänst” ska fungera. 
Aktiviteterna och resurskategorierna beskrivs övergripande i tabell 4.3.1.2, 
4.3.1.3 och 4.3.1.4 nedan. 

4.3.1.1. Figur: Kritiska processer, aktiviteter, resurser och beroenden för 

den samhällsomfattande posttjänsten 

 
 

    

4.3.1.2. Tabell: Kritiska aktiviteter, förklaring 

Kritisk aktivitet Beskrivning 

Ta emot Aktiviteten består av de delaktiviteter som behövs för att 
samla in alla postförsändelser och sedan transportera dem 
till en terminal för vidare sortering. Detta sker via 
brevlådor, företagscenter och postombud men kan även 
ske direkt på ett brevbärarkontor eller genom att 
försändelser hämtas direkt ute hos kunden. 

Förbereda sortering Förbereda och iordningsställa posten (t.ex. säkerställa 
betalning) så att uppsamlingssortering kan påbörjas. 
Aktiviteten kan ske på utdelningskontor eller FC (på den 
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lokala orten) men huvuddelen görs, efter transport, på 
uppsamlande brevterminal.  

Uppsamlings-
sortera 

Uppsamlingssortering innefattar en grovsortering av alla 
postförsändelser från ett geografiskt område för att dessa 
ska kunna transporteras vidare till rätt geografiska område 
för utdelning. Sker på uppsamlande brevterminal. 

Spridningssortera Posten ankommer till spridande brevterminal med 
transporter via flyg, tåg eller lastbil. 
I aktiviteten spridningssortering görs en finsortering av 
postförsändelser inom ett geografiskt område. 
Spridningssorteringen sorterar alla postförsändelser per 
mottagare varefter försändelserna transporteras till 
respektive brevbärarkontor för utdelning. 

Förbereda 
utlämning 

Posten iordningsställs för utdelning på brevbärarkontor, 
detta kan ske på brevterminal eller på brevbärarkontor.  

Lämna ut Aktiviteten inkluderar transporten och utdelningen av alla 
postförsändelser från ett brevbärarkontor till ett 
postombud, företagscenter, brevlåda eller direkt till privata 
postlådor eller företag. 

   

4.3.1.3. Tabell: Kritiska resurskategorier, förklaring 

Kritiska 
resurskategorier 

Beskrivning 

Lokaler Lokaler utgörs av fasta lokaler och terminaler för 
mottagning, sortering och utdelning av postförsändelser, 
t.ex. brev- och paketterminaler, brevbärarkontor, 
företagscenter (FC) och brevlådor samt övriga 
postombud som tillhandahåller in- eller utlämning men 
som inte ingår i Postnord Sverige AB. 

Personal Samtlig personal på terminaler, på brevbärarkontor, vid 
transport eller hos postombud. 

Systemstöd De mjukvarusystem som används för hantering, 
sortering, etc. av postförsändelser. Inkluderar både 
postoperatörens system samt de system som tredje parts 
postombud använder och som tillhandahålls av 
postoperatören. 

IT-infrastruktur  IT-infrastruktur utgörs av teknisk utrustning såsom 
datorer och telefoner men även 
kommunikationsplattformar som nätverk och telefoni.  

Fordon Samtliga fordon för transport av postförsändelser, både 
vid inhämtning, transport mellan terminaler samt vid 
utdelning. Både operatörens egna fordon samt fordon 
tillhörande entreprenörer ingår i denna kategori. 

Utrustning Resurskategorin inkluderar maskiner för exempelvis 
sortering av postförsändelser och vägning samt av 
reservaggregat och andra utrustningsresurser.  
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4.3.1.4. Tabell: Externa beroenden(exempel), förklaring 

Externt beroende Beskrivning 

Elektricitet Elförsörjning till postoperatörens egna anläggningar. 

Elektronisk 
kommunikation 

Tillgång till elektronisk kommunikation vid postoperatörens 
egna anläggningar. 

Infrastruktur 
transport 

All infrastruktur; väg, järnväg och flygplatser som krävs för 
transport av postförsändelser. 

Drivmedel Tillgång till drivmedel för lastbil och flyg för att möjliggöra 
transport. 

Brand-/skalskydd Det fysiska skyddet och rutiner för postoperatörens egna 
anläggningar. 
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5 Identifierade och analyserade hot 
och risker för myndigheten och dess 
ansvarsområden 

 

5.1 PTS interna verksamhet 

De hot resp. oönskade händelser som har identifierats avseende PTS interna 
verksamhet är följande: 

1. Internetförbindelser till/från PTS ur funktion 
2. Elavbrott 
3. Stöld 
4. Spridning/förvanskning av frekvensinformation 
5. Virusattack 

5.1.1 Internetförbindelser till/från PTS ur funktion 

PTS huvudkontor har två fysiskt separata internetförbindelser från två skilda 
internetoperatörer (äkta fysisk diversitet), vilket innebär att fiberkablarna går i 
helt skilda kanalisationer från resp. operatör genom staden och fram till PTS.  

 

 

 

 

 

 

I analysen identifierades tre huvudsakliga orsaker till att internetförbindelsen 
till/från PTS skulle kunna sluta fungera:  

1. Fiberkablarna blir avgrävda  => medelhög risk 
2. Det uppstår brand i kabeltunnel => låg risk 
3. Tekniskt fel hos PTS resp. ISP => medelhög risk 

PTS bedömer att sannolikheten att de båda fiberkablarna blir avgrävda 
samtidigt som låg26. De omedelbara negativa konsekvenserna blir att PTS e-
post slutar fungera samt att externa tjänster som PTS TiB och krisledning 
använder (NTSG-portalen, WIS, Samverkanswebben) inte går att nå. Det 
medför att det blir svårt att arbeta från PTS huvudkontor samt att det inte går 
att fjärruppkoppla från annan ort/placering mot PTS. Som en konsekvens av 
det är att PTS inte kan leverera lägesrapporter via internet. Är avbrottet längre, 
i analysen definierat som längre än en vecka men högst en månad blir 

                                                 
26 I PTS RSA för ekomsektorn 2014 gjordes bedömningen som medel för en enstaka försörjningstunnel 

Omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen 
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konsekvensen allvarligare. Under extraordinära händelser kommer den samlade 
nationella lägesbilden att brista avseende information från sektorerna 
elektronisk kommunikation och post. PTS bedömer den negativa 
konsekvensen som medelhög. Det sammanvägda riskvärdet bedömer PTS 
till medelhögt. 

PTS bedömer att sannolikheten att de båda försörjningstunnlarna samtidigt 
drabbas av brand som försumbar27. Konsekvenserna blir de samma som vid 
fallet med avgrävning dock kommer avbrottet att bli långvarigt vilket gör att 
PTS bedömer konsekvensen som hög. Det sammanvägda riskvärdet 
bedömer PTS dock till lågt. 

Att ett tekniskt fel hos PTS resp. någon av de två ISP:erna myndigheten anlitar 
kan uppkomma så att en av internetförbindelserna upphör att fungera är ytterst 
sannolikt. Att det slår ut de båda internetförbindelserna samtidigt kan man 
ledas att tro inte är lika troligt. Dock, kan logiska fel som t.ex. konfiguration av 
BGP och fail over-programvaran åtstadkomma detta. Och, det kan ske på båda 
sidor av förbindelserna; hos PTS resp. hos ISP:n. PTS bedömer att 
sannolikheten för ett kortvarigt avbrott (1 dag) som hög och för ett 
långvarigt avbrott (1 vecka till 1 månad) som låg. Konsekvenserna bedömer 
PTS till försumbar för ett kortvarigt avbrott (1 dag) och hög för ett långvarigt 
avbrott (1 vecka till 1 månad). Det sammanvägda riskvärdet bedömer PTS till 
medelhögt, baserat bl.a. på identifierade sårbarhet hos myndighetens it-enhet. 

5.1.2 Elavbrott 

PTS huvudkontor har elkraft från en (1) elleverantör. Därtill har PTS 
huvudkontor reservelkraft via en dieseldriven elgenerator. Denna har bränsle 
till att klara försörjning av myndighetens samhällsviktiga verksamhet28 i 
uppemot en (1) vecka, förutsatt att mycket låg förbrukning sker. Nämnda 
elgenerator slås automatiskt till (inom 5 sek.) när PTS ordinarie elkraft bryts. 
De hot resp. oönskade händelser som har identifierats i analysen avseende PTS 
interna verksamhet är följande:  

 oavsiktligt avgrävd elkabel  => låg risk 

 sabotage mot PTS elförsörjning  => låg risk 

PTS har tidigare haft ett antal incidenter med oavsiktligt avgrävd elkabel. De 
härstammar alla från perioden då PTS huvudkontor låg placerat på Birger 
Jarlsgatan 16. Efter flytten 2010 till Valhallavägen 117A har inga sådana 
elavbrott skett. Dock, byggs, grävs och sprängs det mycket i staden, bl.a. i 
kvarteret bredvid myndigheten, vilket gör att PTS ändå bedömer 
sannolikheten för en oavsiktlig avgrävning som medel. Konsekvenserna 
bedömer PTS emellertid som låg, beroende på ovan nämnda alternativa 
elkraftkälla, under förutsättning att elavbrottet inte är längre än en vecka. Är 

                                                 
27 I PTS RSA för ekomsektorn 2014 gjordes bedömningen som låg för en enstaka försörjningstunnel. 
28 Se avsnitt PTS interna verksamhet 
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avbrottet längre än en vecka eller om myndigheten måste kraftsätta större delar 
av verksamheten krävs mer diesel. Under normala omständigheter är detta 
inget problem. Under extraordinära händelser, när t.ex. betalningssystem är 
utslagna eller störningar förekommer i distributionen, kan diesel vara en 
generell bristvara. PTS gör en sammanvägning av riskvärdet till lågt (6 på en 
skala 1 till 25). 

Att PTS skulle bli utsatta för ett sabotage mot sin elförsörjning förefaller inte 
speciellt sannolikt. Analysgruppen har bedömt att det skulle få alltför lite 
negativ påverkan på samhället och endast skulle påverka PTS rykte/renommé 
negativt. PTS bedömer att sannolikheten för en sådan händelse är 
försumbar. Konsekvenserna borde enligt PTS bli i stort detsamma som vid en 
oavsiktlig avgrävning. Möjligen skulle återställningsarbetet kunna bli mer 
komplicerat och utdraget i tid. PTS har ändå bedömt konsekvensen till låg. 
Det resulterar i ett riskvärde som är försumbart. 

5.1.3 Stöld      

   

Den typ av stöld som är föremål här är informationsstöld och utgör därmed ett 
informationssäkerhetshot29.  
De hot resp. oönskade händelser som har identifierats i analysen avseende PTS 
interna verksamhet är följande:  

 Obehöriga avsiktligt i PTS lokaler   => låg risk 

 Social manipulation30  => låg gränsande till 
medelhög risk 

 Obehöriga oavsiktligt i PTS lokaler => låg risk 

De första två nämnda oönskade händelserna är uppsåtliga och har i de flesta 
fall antagonistisk karaktär. Där utnyttjar antagonisten en alt. flera PTS-anställda 
som attackväg in i myndigheten. I det första-fallet utnyttjar antagonisten 
tillfället att smita in osedd i PTS lokaler (s.k. tailgating). När det gäller social 
manipulation ligger det ofta lång förberedelse bakom attacken och 
antagonisten behöver inte fysiskt ta sig in på myndigheten när väl denne har 
kommit över ett giltigt användarkonto. Det tredje fallet handlar det om 
obehöriga som utan uppsåt hamnat i PTS lokaler, men som ändå tar tillfället i 
akt och begår en stöld. PTS analysgrupp bedömde sannolikheten för de olika 
händelserna till: Obehöriga avsiktligt i PTS lokaler: medel, social manipulation: 
låg och obehöriga oavsiktligt i PTS lokaler: gränsande till visshet. 

De konsekvenser som identifierats i analysen har främst rört intrång i it-system 
med följd av förlust/förvanskning av verksamhetsinformation samt också 
oönskad spridning verksamhetsinformation. I fallet Obehöriga avsiktligt i PTS 

                                                 
29 Enligt PTS RSA 2014 för ekomsektorn nämns informationssäkerhetshot som riktas mot 
informationstillgångar inom ekomsektorn med överbelastningsattacker, avlyssning av information och 
stöld av information genom t.ex. logiska attacker. 
30 Eng. Social engineering 
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lokaler bedömde PTS konsekvensen som låg. När det gäller social 
manipulation gjorde PTS bedömningen att konsekvensen var hög. I det tredje 
och sista fallet med obehöriga oavsiktligt i PTS lokaler bedömde PTS 
analysgrupp konsekvensen som försumbar. Mycket beroende på det icke-
uppsåtliga motivet samt att PTS har ett förhållandevis robust grundskydd vad 
gäller sin it-miljö. Det resulterar i låga riskvärden överlag; dock kan fallet med 
social manipulation gränsa mot medelhög risk. 

 

5.1.4 Spridning/förvanskning av frekvensinformation 

PTS förvarar uppgifter som är sekretessreglerade med hänsyn till rikets 
säkerhet och uppgifter som är sekretessreglerade av andra skäl. När det gäller 
information om frekvenstilldelning etc. kan denna vara känslig ur flera aspekter 
och om informationen sprids kan det vara fråga om ett brott mot tystnadsplikt 
om det gäller information som ska skyddas med avseende på rikets säkerhet 
eller med anledning av Sveriges förbindelse med annan stat. Ett sådant brott 
kan begås av såväl PTS medarbetare som någon utomstående aktör. 

I analysen identifierades tre huvudsakliga orsaker till desinformation: 

 extern aktör (svensk/utländsk/främmande makt)      => medelhög risk 

 insiderproblematik         => medelhög risk 

 PTS-medarbetare – mänskliga faktorn       => låg risk 

Kan det finnas skäl att anta att en extern aktör – utländsk/främmande makt – 
skulle ha intresse av att komma över sekretessreglerad PTS-information 
alternativt förvanska denna? PTS är en nationell regulatorisk myndighet som 
fattar beslut avseende svenska operatörer och regleringar gällande sektorerna 
elektronisk kommunikation och post. Därtill styrs PTS i många avseenden av 
EU-reglering. Det skulle kunna vara tänkbart att antagonister kan se EU:s 
regulatorer som ett hinder och betrakta dessa, inklusive PTS, som ett mål att 
angripa genom att t.ex. förvanska information för att skapa kaosartade tillstånd 
och i värsta fall verksamhetsförlamande situationer hos myndigheten. Därtill 
finns det ett ständigt ökande hot om angrepp från främmande makt. 
 
 
 
 
PTS bedömer att syftet i ett sådant scenario primärt är att lägga beslag på 
nämnda information – inte att förvanska den. 
PTS bedömer att sannolikheten för att en extern aktör – svensk/utländsk 
resp. främmande makt – skulle komma över sekretessreglerad PTS-information 
alternativt förvanska denna, som låg. De konsekvenser som PTS har 
identifierat är virusattack, sabotage, oönskad informationsspridning och som 
konsekvens av de två tidigare förvanskad verksamhetsinformation. I princip 
behöver all information betraktas som förvanskad efter ett antagonistiskt 

Omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen 



 

 

  

Post- och telestyrelsen 36 
 

angrepp. All information måste återställas från säkerhetskopior och processen 
kan bli utdragen i tid. Under den tiden kommer myndigheten inte att kunna 
hantera en av sina huvudsakliga verksamhetsprocesser. Dock kan PTS 
upprätthålla de två verksamhetsprocesserna för extraordinära händelser, i och 
med att dessa utnyttjar information som finns i externa system/tjänster. 
PTS bedömer att konsekvensen av en attack från en extern aktör – 
utländsk/främmande makt – i syfte att sprida/förvanska PTS frekvens-
information som hög till katastrofliknande. Det samlade riskvärdet bedöms 
som medelhögt. 

Den andra orsaken som PTS identifierade som skulle kunna realisera hotet att 
komma över sekretessreglerad PTS-frekvensinformation alt. förvanska denna 
handlar om insiderproblematik31. De största källorna till 
informationssäkerhetsproblem är ofta anställda (konsulter) i den egna 
organisationen, s.k. insiders.  Det finns flera exempel 32på detta och hotet får 
aldrig underskattas. ”Alla människor har ett pris”, sägs det och orsakerna kan vara 
många. Därtill kan en anställd ställas inför ett hot att agera insider. 
Insiderproblemet är svårt att komma åt. Som riskreducerande åtgärd har PTS 
regelmässigt genomfört registerkontroll och säkerhetssamtal av alla anställda 
som ska hantera information som är sekretessreglerad med avseende på rikets 
säkerhet. PTS analysgrupp bedömer dock sannolikheten för en insider som 
låg.   
De konsekvenser som PTS har identifierat är virusattack, sabotage, oönskad 
informationsspridning och som konsekvens av de två tidigare förvanskad 
frekvensinformation. En konsekvens i sin tur av detta är en fördröjning i 
verksamhetens arbete. PTS analysgrupp bedömer konsekvensen för en insider 
till medelhög, vilket ger ett sammantaget medelhögt riskvärde. 

Den tredje orsaken som PTS identifierat gäller PTS-medarbetare och ”den 
mänskliga faktorn”. En medarbetare kan göra fel i sitt handhavande, det är 
mänskligt. Sannolikheten för detta är stor. Dock bedöms inte konsekvenserna 
som stora eller allvarliga, bl.a. beroende på att den anställde inte avsiktligen 
gjort fel. PTS analysgrupp bedömer sannolikheten för denna orsak/hot som 
gränsande till visshet. De konsekvenser som PTS identifierat är fel av mindre 
art och som relativt snabbt och enkelt går att rätta till. Som en konsekvens av 
dessa fel kan radiostörningar uppträda, vilket kan ge en merkostnad för 
myndigheten. PTS bedömer konsekvensen för denna orsak som låg, vilket 
ger ett samlat lågt riskvärde. 

 

                                                 
31 Informationssäkerhet i Sverige och internationellt, SOU 2004:32 
32 Det senaste kända är Snowden-fallet, även om det mer är att betrakta som whistle blower-aktivitet 
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5.1.5 Virusattack 

Enligt PTS RSA 2014 för ekomsektorn33 bedöms att antalet it-angrepp i 
samhället fortsätter att öka och blir allt mer riktade. Ökningen av antalet it-
angrepp förväntas fortsätta. Många företag och organisationer vittnar om en 
påtaglig ökning av mer storskaliga angrepp. Som ett resultat av att angreppen 
ökar i antal, ställs krav på att prioritera informationssäkerhetsfrågor och att 
följa med i utvecklingen för att säkerställa adekvat skydd för information och 
it-system. 
Riktade angrepp ställer högre krav på skydd. Trenden är att många it-relaterade 
angrepp har fått ett tydligare syfte och oftare riktas mot ett speciellt mål eller 
en specifik målgrupp. Det kan handla om en verkställande ledning, styrelse, 
nyckelfunktioner, tekniska system eller informationstillgångar som drabbas 
genom exempelvis infekterade bilagor i e-postmeddelanden. Angreppen, som 
är mycket sofistikerade, är svåra att upptäcka. Skadlig kod kan mutera, vilket 
gör att antivirusprogram får svårt att upptäcka den. Eftersom den skadliga 
koden verkar i det dolda, är den drabbade användaren eller systemägaren ofta 
helt omedveten om att ett angrepp pågår. Det blir också vanligare att det inte 
längre är en och samma skadliga kod som sänds till alla mål, utan koden ändras 
istället lite för varje mottagare. 
Samhällets ökade behov av elektronisk kommunikation leder till att behoven av 
att skydda informationstillgångars tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet 
blir allt viktigare. I dag finns reella hot mot Sverige och svenska intressen, och 
it-angrepp sker ständigt. Som resultat av den ökande exponeringen på internet 
förväntas samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur bli särskilt utsatta. 
Intresseområden för de mest resursstarka aktörerna är framför allt att skaffa sig 
informationsöverläge genom inhämtning av stats- och företagshemligheter, 
forskningsresultat samt information som kan kopplas till ett lands 
vetenskapliga utveckling och internationella samarbete. 
Hotbilden beror också på omvärldshändelser och på hur Sverige och svenska 
företag och organisationer agerar i olika sammanhang. Med it-utvecklingens 
hastighet kan förändringar av hotbilden komma att ske mycket snabbt. 

PTS tekniska förutsättningar och skydd utgörs som nämnts i avsnitt 
Internetförbindelser till/från PTS ur funktion ovan, av bl.a… 

  

 

 

 

 

                                                 
33 Kapitel Hoten mot informationstillgångar växer och kan förväntas fortsätta öka 

Omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen 
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De hot resp. oönskade händelser som har identifierats i analysen avseende PTS 
interna verksamhet är följande två med tillhörande orsaker: 

 Riktad attack:           => medelhög till hög risk                                                 
o Virus 
o Belastning 
o intrång                                           

 Allmän attack: => hög risk 
o Oaktsamhet 
o e-postvirus 

PTS blir ständigt utsatt för riktade attackförsök och kan se en ökning av dessa, 
främst rörande externa attacker och skadlig kod via internet ofta kopplat till 
säkerhetsbrister i produkter. Detta bekräftas även av PTS statistik av inträffade 
it-incidenter hos myndigheten. 

I analysen har PTS bedömt sannolikheten för en riktad attack som medelhög 
till hög. Medelhög i de flesta fall, men hög under perioder då myndigheten 
hanterar viktiga beslut34 som har marknadspåverkan. 

De konsekvenser som analysgruppen identifierat är beroende av orsak: 

 En riktad virusattack har ofta som målsättning att först och främst göra 
intrång och sedan åstadkomma förstörelse och lamslå verksamheten. 

 En riktad belastningsattack fokuserar inte på intrång utan snarare på att 
lamslå verksamheten. 

 En riktad intrångsattack kan ha som syfte att åstadkomma förstörelse 
och lamslå verksamheten, men i analysen har PTS ändå sett att 
huvudsyftet är att manipulera och stjäla och läcka myndighetens 
information.  

Gällande de ovan beskrivna konsekvenserna för riktade attacker bedömer 
PTS deras samlade konsekvens som hög. Det sammanvägda riskvärdet blir 
således värderat till medelhögt till högt. 

När det gäller allmänna virusattacker handlar det främst om oaktsamhet från 
PTS-medarbetarnas sida som orsakar att viruset kommer in i myndigheten och 
kanalen attacken kommer via är i huvudsak e-post. Trots att PTS är en 
SAMFI-myndighet och arbetar aktivt för informationssäkerhet, framförallt 
inom ekomsektorn, gör ändå analysgruppen bedömningen att sannolikheten 
för att PTS skulle kunna bli drabbat av en allmän virusattack som hög. 

De konsekvenser som analysgruppen identifierat är liknande de för en riktad 
virusattack, dvs. att åstadkomma förstörelse och att lamslå verksamheten. PTS 
har värderat styrkan till hög. Vilket leder till ett riskvärde som bedöms som 
högt. 

                                                 
34 Beslutsinformationen är klassificerad enligt högsta graden avseende aspekterna konfidentialitet och 
riktighet fram till dess att beslut är fattat. 
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5.2 Sektorn för elektronisk kommunikation 

En rad hot kan orsaka nätsäkerhetshändelser i elektronisk kommunikation eller 
inom sektorn. Sådana händelser kan på olika sätt påverka individer, företag och 
andra verksamheter. Utgående från en översikt av nationella händelser och 
kriterier identifieras de hot som PTS bedömer kan leda till mer allvarliga 
samhälleliga konsekvenser. För dessa hot genomförs riskbedömningar. I vissa 
fall genomförs endast konsekvensbedömningar.  

5.2.1 Förekomsten av betydande nätsäkerhetshändelser i 
elektronisk kommunikation 

Årligen inträffar mellan ett trettiotal och ett femtiotal händelser med betydande 
störningar och avbrott i elektronisk kommunikation som följd.35 Av dessa har 
endast en mindre del nationell påverkan och påverkan på internationell 
kommunikation är ovanlig. Antalet kända nätsäkerhetshändelser som påverkar 
konfidentialitet och riktighet är lägre.36 De hot som orsakar sådana händelser 
varierar vilket också är fallet för de samhällsviktiga verksamheter som påverkas, 
inom och utanför sektorn elektronisk kommunikation. 

Antalet nätsäkerhetshändelser med betydande störningar och 

avbrott i elektronisk kommunikation 

År 2012 2013 2014 201537 

Antal händelser 26 35 44 21 

Antal händelser med nationell påverkan 11 5 17 4 

Antal händelser med internationell 
påverkan 

1   1 

Under åren från 2012 till och med det första halvåret 2015 har sammanlagt 37 
händelser inträffat med nationella störningar och avbrott:38 

 Av dessa har knappt 50 procent orsakats av konfigurationsfel, ofta i 
kombination med andra fel eller brister.  

                                                 
35 Operatörer är skyldiga att rapportera störningar och avbrott av betydande omfattning till PTS enligt 
PTSFS 2010:2. En händelse baseras på en eller flera sådana rapporter. Flera rapporter sammanförs till en 
händelse om de delar grundorsak. Exempelvis ses en storm som en händelse.  
36 Sedan den 1 juli 2011 är operatörer skyldiga att rapportera inträffade integritetsincidenter till PTS och 
till berörda abonnenter. 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.  
37 Första halvåret. 
38 I de fall där upprepade störningar och avbrott drabbat en och samma operatör under en kort tid och av 
samma orsak räknas dessa som en händelse.  
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 Fel i hård- och mjukvara svarar för huvuddelen av de övriga 
händelserna med nationell påverkan.  

 I knappt hälften av fallen påverkades enbart mobila kommunikations-
tjänster.  

 8 händelser inträffade där både fasta- och mobila kommunikations-
tjänster påverkades samtidigt.   

 Fyra av händelserna påverkade mer än en operatör samtidigt. 

 Huvuddelen av alla störningar och avbrott pågår en kortare tid, från 
några timmar upp till 8 timmar. Mindre än 20 procent överstiger 12 
timmar och ingen störning eller avbrott varade längre än 21 timmar. 

 Tillgänglighetsattacker svarar för huvuddelen av de händelser där flest 
abonnenter har påverkats. De resulterade störningarna och avbrotten 
pågår vanligtvis mellan en och två timmar.  

5.2.2 Utgångspunkter för genomförande av riskbedömningar 

Inte alla hot som leder till nätsäkerhetshändelser kan förväntas leda till mer 
allvarlig påverkan på befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och 
grundläggande värden eller ge upphov till betydande skador på egendom och 
miljö. I riskbedömningen för sektorn för elektronisk kommunikation beaktas 
enbart de hot som kan ge upphov till mer allvarliga negativa konsekvenser för 
samhället. 

För att hot ska kunna ge upphov till sådana, mer allvarliga konsekvenser för ett 
eller flera av de grundläggande samhälleliga skyddsvärdena använder PTS fyra 
villkor.39  Riskbedömningar sker för de hot som uppfyller minst ett av 
villkoren:  

1. Hotet ska kunna leda till långvarigt avbrott i flera kommunikations-
tjänster som drabbar en övervägande del av landets befolkning. 

2. Hotet ska kunna leda till upprepade och långvariga avbrott som drabbar 
en övervägande del av landets befolkning. 

3. Hotet ska kunna leda till långvarigt avbrott som påverkar en eller flera 
samhällsviktiga verksamheter av nationell betydelse samtidigt.  

4. Hotet ska kunna påverka informationstillgångar av betydande 
demokratiskt, ekonomiskt, miljömässigt eller på annat sätt samhälleligt 
värde negativt. 

Betoningen av mer allvarliga nätsäkerhetshändelser gör att lokala och regionala 
avbrott eller händelser där enskilda eller ett mindre antal abonnenters 
personliga integritet påverkas negativt inte behandlas. Om antalet händelser av 

                                                 
39 I villkoren förekommer (i kursiv stil) flera kvalitativa bestämningsord utan att de preciseras närmare. I 
bilaga 2 redogörs för tolkningen av bestämningsorden. 
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denna karaktär skulle öka kan det uppstå negativ påverkan på nationell nivå, 
exempelvis genom att förtroendet för samhällsviktiga verksamheter minskar.40  

5.2.3 Risknivån för flera hot bedöms vara obetydlig 

Flertalet hot ger upphov till störningar och avbrott i elektronisk 
kommunikation med begränsad påverkan på samhället. Även om dessa hot inte 
uppfyller något av villkoren ovan, kan störningar och avbrotten ändå påverka 
liv och hälsa, ekonomisk värden och andra samhälleliga skyddsvärden negativt. 
I andra fall kan sannolikheten för att en händelse inträffar, där ett hot påverkar 
elektronisk kommunikation, vara så låg att den resulterande risknivån blir 
obetydlig. 

Av de inträffade och rapporterade händelserna gör PTS bedömningen att ingen 
uppfyller något av villkoren 1 och 2. PTS har ingen information som gör det 
möjligt att avgöra i vilken utsträckning som inträffade störningar och avbrott 
påverkade flera samhällsviktiga verksamheter samtidigt (villkor 3). På samma 
sätt bedöms att ingen annan nätsäkerhetshändelse som rapporterats till PTS 
uppfyller villkor 4.  

En viktig anledning till att huvuddelen av de hot som kan påverka elektronisk 
kommunikation normalt inte leder till allvarliga samhälleliga störningar är de 
sätt som moderna kommunikationsnät etableras och underhålls. Här bidrar 
både den tekniska utvecklingen, kommersiella hänsyn och regulatoriska krav till 
detta förhållande. Tabellen nedan ger exempel på sådana typer av hot som 
bedöms utgöra obetydliga samhälleliga risker.  

Exempel på hot som bedöms utgöra obetydliga samhälleliga 

risker 

Typ av hot Hotbeskrivning 

Fysiska hot Bränder41, vattenskador, dammbrott och olika typer av 
radiologiska eller kemiska föroreningar förväntas inte leda 
till nationella avbrott. På samma bedöms inte 
skadegörelse, damm, korrosion, förfrysning och enskilda 
avgrävningar av förbindelser få några samhälleliga 
konsekvenser av stor dignitet.  

Naturligt 
förekommande 
hot 

Klimatologiska fenomen som torka, global uppvärmning 
och översvämningar bedöms inte kunna leda till nationella 
avbrott. På samma sätt kan det förväntas att rimligen 
förekommande seismiska och vulkaniska fenomen, 
stormar, snöstormar och värmeböljor inte leder till mer 
allvarliga samhälleliga konsekvenser på nationell nivå.  

 

Elektromagnetiska Avsiktliga elektromagnetiska störningar, åska, 

                                                 
40 PTS avser följa utvecklingen i detta avseende enligt beskrivningen i avsnitt 5.2.6.  
41 Brand i försörjningstunnlar är undantaget.  
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eller termiska hot geomagnetiska stormar, andra oavsiktliga eller naturligt 
förekommande elektromagnetiska störningar samt termisk 
strålning bedöms inte kunna leda till allvarliga 
konsekvenser. 

Brist på kritiska 
resurser 

PTS gör bedömningen att händelser där personalbrist kan 
orsaka nätsäkerhetshändelser i elektronisk 
kommunikation med betydande samhällelig påverkan är 
mycket osannolika. På samma sätt ser PTS hot som riktas 
mot tillgången till synkroniseringsinformation som 
obetydliga risker. 

Lokala och regionala elavbrott samt korta och medellånga 
nationella elavbrott bedöms inte leda till några mer 
allvarliga samhälleliga konsekvenser på nationell nivå.  

 

5.2.4 Risk- och konsekvensbedömningar för händelser som kan leda 
till allvarliga samhälleliga konsekvenser 

Flera olika typer av hot kan leda till mer allvarliga samhälleliga konsekvenser. 
Utgående från de villkor som angivits i avsnitt 5.2.2 identifierar PTS sju typer 
av hot42 som på olika sätt kan ge en mer betydande negativ påverkan på liv och 
hälsa, ekonomisk värden och andra samhälleliga skyddsvärden:  

 nationella elavbrott,  

 avbrott som orsakas av fel och brister i: 
o hantering,  
o i programvara respektive 
o i hårdvara,  

 avbrott i särskilda förbindelser, 

 brand i särskilda försörjningstunnlar, och 

 tillgänglighetsattacker.  

Konsekvensbedömningar redovisas för attacker som riktas mot 
informationstillgångars konfidentialitet, riktighet och spårbarhet. De 
fullständiga riskbedömningarna för de sju hottyperna sammanfattas i avsnitt 
5.2.5. 

Långvariga nationella elavbrott bedöms vara en medelhög risk  

Varje år inträffar ett stort antal elavbrott. Den absoluta majoriteten av dessa 
elavbrott drabbar ett mindre antal (elektriska) nätanslutningspunkter. I de fall 
där ett långvarigt nationellt elavbrott inträffar som påverkar huvuddelen av 
samtliga nätanslutningspunkter uppstår nationella avbrott i elektronisk 
kommunikation. Befintliga stationära reservkraftsystem har begränsad 

                                                 
42 Inom varje typ av hot ryms flera olika händelser som kn påverka elektronisk kommunikation på olika 
sätt.  
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uthållighet och antalet transportabla reservkraftsystem är begränsat.43 För 
medellånga nationella elavbrott begränsar reservkraftsystemen de negativa 
konsekvenserna. 

Det finns inga utvecklade rutiner för att prioritera återställningen av 
elförsörjning till tillgångar inom sektorn för elektronisk kommunikation som 
påverkar samhällsviktig verksamhet och på så sätt mildra konsekvenserna.  

Händelse 

A Ett långvarigt nationellt elavbrott inträffar som påverkar huvuddelen av 
landets nätanslutningspunkter 

B Upprepade medellånga elavbrott inträffar som påverkan huvuddelen av 
landets nätanslutningspunkter 

Sannolikhetsbedömning 

 Inträffar Negativ påverkan Sammanvägt 

A Mycket låg Mycket hög Låg 

B Mycket låg Mycket hög Låg 

Konsekvenser för elektronisk kommunikation 

 Operatörer Tjänster Längd 

A Flertal Flertal Långvariga 

B Flertal Flertal Kortvariga 

Samhällskonsekvenser 

 Liv och hälsa Funktionalitet Värden Egendom Nivå 

A Ja Ja   Medel 

B Ja Ja   Låg 

Samhällelig risknivå 

A Långvarigt nationellt elavbrott Medelhög risk 

B Upprepade medellånga elavbrott Låg risk 

Känslighetsanalys 

Bedömningen av sannolikheterna för nationella elavbrott innehåller 
osäkerhet.44 PTS gör bedömningen att båda händelserna är mycket sällsynta. På 
samma sätt är det svårt att uppskatta de samhälleliga konsekvenserna av de 
avbrott som uppstår i elektronisk kommunikation då en rad omständigheter 

                                                 
43 Tillgångar av särskild betydelse kan förväntas fortsätta fungera 24 timmar efter det att ett elavbrott 
inträffat och genom kontinuerlig tillförsel av drivmedel ges fortsatt funktion. Tillgångar som påverkar ett 
mindre antal abonnenter har inte samma möjlighet till kontinuerlig drift.  
44 I 2014 års risk- och sårbarhetsanalys genomfördes av detta skäl enbart en konsekvensbedömning.  



 

 

  

Post- och telestyrelsen 44 
 

inom och utanför sektorn påverkar konsekvenserna.   

 

 

     

Avbrott som orsakas av fel och brister i hantering, programvara eller hårdvara bedöms alla 
vara låga risker45  

Elektronisk kommunikation bygger på komplexa tekniska system där mänsklig 
hantering, programvara och hårdvara alla samverkar. Allmänt gäller att 
operatörer tillämpar rutiner för genomförande av ändringar av tekniska system, 
genomför tester och använder redundans för att mildra eller eliminera 
effekterna av enskilda hårdvarufel. Trots sådana rutiner och åtgärder kan fel 
och brister orsaka omfattande avbrott. 

Händelse 

A Ett eller flera samverkande fel inträffar och påverkar flera särskilda 
tillgångar hos en operatör med betydande marknadsinflytande 

B Ett eller flera samverkande fel inträffar och påverkar flera särskilda 
tillgångar hos flera operatörer med betydande sammanlagt 
marknadsinflytande 

Sannolikhetsbedömning 

 Inträffar Negativ påverkan Sammanvägt 

A Hög Medel Hög 

B Låg Låg Låg 

Konsekvenser för elektronisk kommunikation 

 Operatörer Tjänster Längd 

A En Fåtal Medellång 

B Flertal Fåtal Medellång 

Samhällskonsekvenser 

 Liv och hälsa Funktionalitet Värden Egendom Nivå 

A Ja Ja   Mycket låg 

B Ja Ja   Låg 

Samhällelig risknivå 

A Ett eller flera samverkande fel påverkar en operatör Låg risk 

B Ett eller flera samverkande fel påverkar flera operatörer Låg risk 

                                                 
45 Även om förekomsten av avbrott som orsakas av fel och brister i hantering, programvara och hårdvara 
varierar, gör PTS bedömningen att risknivåerna för de särskilt allvarliga händelserna är likvärdiga varför 
riskbedömningarna genomförs samlat.   
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Känslighetsanalys 

De samhälleliga konsekvensera kan i stor utsträckning förväntas variera. Om 
avbrottet påverkar samhällsviktiga funktioner eller om avbrottet inträffar 
samtidigt som en allvarlig händelse kan de samhälleliga konsekvenserna bli 
allvarligare. På samma sätt kan de samhälleliga konsekvenserna ofta vara lägre. 

      

Avbrott i förbindelser bedöms vara en låg risk  

Det finns flera olika händelser som kan leda till att förbindelser förlorar 
förmåga att överföra information. Ett sätt är avgrävning i olika delar av 
kommunikationsnät som följd av någon form av anläggningsarbete. En annan 
är hårdvarufel i kommunikationsutrustning där en förbindelse bortfaller utan 
annan samtidig skada. 

För särskilda förbindelser är användningen av redundans som skydd mot 
nationella avbrott väl etablerad. Det innebär att det normalt krävs två eller flera 
samtidiga avbrott i förbindelser för att nå egentlig negativ påverkan där 
nationell påverkan är möjlig. Reparationsinsatser begränsar normalt avbrottens 
längd. 

Händelse 

A Flera samverkande avbrott i särskilda förbindelser inträffar hos en 
operatör med betydande marknadsandel. 

B Flera samverkande avbrott i särskilda förbindelser hos flera operatörer 
med betydande sammanlagd marknadsandel. 

Sannolikhetsbedömning 

 Inträffar Negativ påverkan Sammanvägt 

A Medel Medel Medel 

B Låg Mycket låg Mycket låg 

Konsekvenser för elektronisk kommunikation 

 Operatörer Tjänster Längd 

A En Fåtal eller flertal Medellång 

B Flertal Fåtal eller flertal Medellång 

Samhällskonsekvenser 

 Liv och hälsa Funktionalitet Värden Egendom Nivå 

A Ja Ja   Mycket låg 

B Ja Ja   Låg 

Samhällelig risknivå 
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A Flera samverkande avbrott i särskilda förbindelser hos en 
operatör 

Låg 

B Flera samverkande avbrott i särskilda förbindelser hos flera 
operatörer 

Mycket låg 

Känslighetsanalys 

Det är i första hand konsekvenserna för elektronisk kommunikation samt de 
samhälleliga konsekvenserna som kan variera. På vissa platser kan geografiska, 
marknadsmässiga eller andra förhållanden leda till avvikelser från de allmänna 
nätbyggnadsprinciper som operatörerna tillämpar. I andra fall kan ett större 
antal samhällsviktiga funktioner inom samma geografiska område drabbas av 
avbrotten. I förekommande fall kan därmed både de tekniska och samhälleliga 
konsekvenserna vara både högre och lägre än de angivna nivåerna. 

      

Brand i särskilda försörjningstunnlar bedöms vara en medelhög risk  

I vissa tätbebyggda områden används tunnlar för att framföra olika typer av 
försörjningssystem. Kommunikationsförbindelser blir på detta sätt mindre 
sårbara. I gengäld så innehåller flera försörjningstunnlar en särskild hög 
koncentration av förbindelser som påverkar ett flertal olika 
kommunikationsnät och kommunikationstjänster.  

En omfattande brand i en försörjningstunnel kan resultera i avbrott i flera eller 
samtliga förbindelser med begränsade möjligheter till reparationer annat än 
efter lång tid. Samtidigt arbetar operatörer aktivt för att minska påverkan på 
abonnenter genom olika typer av alternativa lösningar. De resulterande 
avbrotten kan förväntas ha mer bestående lokal snarare än regional eller 
nationell påverkan och i vissa fall46 påverka samhällsviktig verksamhet eller på 
annat sätt leda till mer betydande samhälleliga konsekvenser. 

Händelse 

A Brand i försörjningstunnel med särskild hög koncentration av 
förbindelser 

Sannolikhetsbedömning 

 Inträffar Negativ påverkan Sammanvägt 

A Mycket låg Medel Mycket låg 

Konsekvenser för elektronisk kommunikation 

 Operatörer Tjänster Längd 

A Flertal Flertal Medellång 

                                                 
46 Inte alla försörjningstunnlar innehåller förbindelser som direkt påverkar samhällsviktig verksamet, 
särskilt inte om dessa verksamheter har avtalat om redundans i förbindelser.  



 

 

  

Post- och telestyrelsen 47 
 

Samhällskonsekvenser 

 Liv och hälsa Funktionalitet Värden Egendom Nivå 

A Ja Ja Ja  Medel 

Samhällelig risknivå 

A Brand i försörjningstunnel med särskild hög 
koncentration av förbindelser 

Medel 

Känslighetsanalys 

Det är fler händelser än brand som kan påverka förbindelser i försörjnings-
tunnlar, exempelvis sabotage. Den angivna sannolikheten är i första hand 
kopplad till en brand. I många andra försörjningstunnlar, med en mindre 
koncentration av särskilt viktiga förbindelser, kan det förväntas att de 
samhälleliga konsekvenserna blir mer begränsade. De samhälleliga 
konsekvenserna beror också av samhällsviktiga verksamheters val av 
kommunikationslösningar och också av möjligheten att reducera avbrottens 
längd genom alternativa lösningar. I de fall där avbrotten skulle pågå under 
lång tid och påverka en bredare skara samhällsviktiga verksamheter kan 
risknivån vara högre. 

      

Tillgänglighetsattacker av en sofistikerad angripare bedöms vara en låg risk  

Tillgänglighetsattacker på nivåer som kräver åtgärder är i dag relativt vanligt 
förekommande. Hos de nationella operatörerna bedöms förmågan att skydda 
informationstillgångar och tekniska system vara god. De har etablerade 
säkerhetsorganisationer som aktivt arbetar för att skydda information och 
tillgångar samt hantera incidenter när de väl inträffar. Sofistikerade angripare 
med särskild kunskap och med stora eller avsevärda resurser kan dock vara 
svåra att skydda sig mot. 

Händelse 

A Upprepade tillgänglighetsattacker som riktas mot en enskild operatör 

B Upprepade tillgänglighetsattacker som riktas mot flera operatörer 
samtidigt 

Sannolikhetsbedömning 

 Inträffar Negativ påverkan Sammanvägt 

A Mycket hög Medel Hög 

B Medel Medel Medel 

Konsekvenser för elektronisk kommunikation 

 Operatörer Tjänster Längd 

A En Fåtal Medellång 
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B Flertal Fåtal Medellång 

Samhällskonsekvenser 

 Liv och hälsa Funktionalitet Värden Egendom Nivå 

A Ja Ja   Mycket låg 

B Ja Ja   Låg 

Samhällelig risknivå 

A Upprepade tillgänglighetsattacker mot en enskild operatör Låg 

B Upprepade tillgänglighetsattacker mot flera operatörer 
samtidigt 

Medel 

Känslighetsanalys 

Sannolikheter för att händelserna inträffar och att de leder till negativa 
konsekvenser baseras på uppskattningar av en angripares intresse och förmåga 
att rikta och genomföra mer bestående logiska attacker mot en eller flera 
operatörer. På samma sätt är det svårt att uppskatta de samhälleliga 
konsekvenserna av tillgänglighetsattackerna. Flertalet attacker som genomförs 
kan förväntas få ringa påverkan på samhället i kraft av de skyddsåtgärder som 
tillämpas. 

      

Attacker som riktas mot informationstillgångars konfidentialitet kan få stora 
konsekvenser47 

Attacker mot informationstillgångar kan utföras både av en intern och extern 
angripare och också för olika syften. Förekomsten av fel och brister i rutiner, 
hårdvara och programvara påverkar här både antalet händelser med negativ 
samhällelig påverkan och omfattningen av denna negativa påverkan.  

I konsekvensbedömningar för logiska attacker som riktas mot informations-
tillgångars konfidentialitet beaktas dels en insider, dels en sofistikerad extern 
angripare med betydande resurser och särskild kompetens. I båda fallen 
bedömer PTS att det i första hand är samhällets grundläggande funktionalitet, 
samhälleliga värden samt egendom som kan påverkas negativt.  

Attacker som riktas mot riktigheten i informationstillgångar bedöms normalt 
ge upphov till mer begränsade samhälleliga konsekvenser. Spårbarhet för 
informationstillgångar bedöms på samma sätt påverka samhälleliga 
skyddsvärden i mindre utsträckning.48 Av dessa skäl redovisas ingen 
konsekvensbedömning för dessa typer av attacker.  

                                                 
47 För denna typ av attacker saknar PTS underlag och information för att uppskatta sannolikheter. Av 
detta skäl redovisas enbart konsekvensbedömningar.  
48 Spårbarhetens betydelse för rättsvårdande myndigheters och andra samhälleliga verksamheters behov 
ingår inte som del i bedömningen.  



 

 

  

Post- och telestyrelsen 49 
 

Händelse 

A Insiderattacker som riktas mot informationstillgångars konfidentialitet 

B Sofistikerade (externa) attacker som riktas mot informationstillgångars 
konfidentialitet 

Konsekvenser för elektronisk kommunikation 

 Operatörer Omfattning Längd 

A En Omfattande Långvarig 

B Flertal Omfattande Långvarig 

Samhällskonsekvenser 

 Liv och hälsa Funktionalitet Värden Egendom Nivå 

A  - Ja Ja Låg 

B  - Ja Ja Medel 

      

5.2.5 Sammanfattning av riskbilden för elektronisk kommunikation 

De riskbedömningar som redovisats i avsnitt 5.2.4 utgår från händelser som på 
olika sätt kan leda till mer allvarlig nationell påverkan. Händelser som påverkar 
ett mindre geografiskt område eller leder till mer kortvariga avbrott i 
elektronisk kommunikation utelämnas. På samma sätt redovisas enbart 
konsekvensbedömningar för vissa händelser. 

I nedanstående riskmatris 5.2.5.1 redovisas riskbedömningarna för de olika 
typer av hot som PTS har identifierat som relevanta. Varje typ av hot 
representeras av händelsen med högst risknivå.   
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5.2.5.1. Figur: Översiktlig riskmatris för elektronisk kommunikation 

 

5.2.6 Flera allmänna hot kan påverka riskbilden 

I de föregående avsnitten redovisas riskbedömningar för ett antal hot som 
direkt eller på kort sikt påverkar samhället negativt. Förutom dessa hot, finns 
det flera andra hot som på längre sikt riskerar att förskjuta riskbilden.49  

Om samhällsviktiga verksamheter i ökad utsträckning inte värderar säkerhets-
aspekter på ett lämpligt sätt vid anskaffning kan flera risknivåer öka. En 
verksamhet som är kritiskt beroende av fasta datakommunikationstjänster blir 
exempelvis mer sårbar mot avbrott i förbindelser om anskaffningen inte 
säkerställer redundans. Operatörernas marknadsmässiga incitament att 
prioritera nätsäkerhetsåtgärder, utöver den lagstadgade nivån, kan med en 
sådan utveckling förväntas minska.  

Samverkan, mellan operatörer, områdesansvariga myndigheter och 
organisationer, är centrala för samhällets samlade förmåga att på ett effektivt 
sätt hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse. PTS gör i dag gör 
bedömningen att sektorns större operatörerhar en god förmåga att leda, 
samverka och informera. En försämrad förmåga kan dock leda till längre 

                                                 
49 Med en påverkan på riskbilden menas en utveckling där sårbarheter eller allmänna förhållanden ändras 
över tiden på ett sätt som inte är förutsägbart eller kan kvantifieras. Genom en sådan förskjutning 
påverkas sannolikheten för att ett eller flera hot ger upphov till negativa konsekvenser eller att de 
samhälleliga konsekvenserna förvärras utan att ett eller flera specifika hot ändras. 
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återställningstider och därmed större samhälleliga påfrestningar efter olika 
typer av extraordinära händelser, särskilt då resursbehoven är så stora att de 
nationella resurserna inte är tillräckliga. 

I PTS allmänna råd och föreskrifter som förtydligar regulatoriska krav i LEK 
anges att operatörer bör bedriva ett kontinuerligt och systematiskt 
säkerhetsarbete. En utveckling där detta säkerhetsarbete ges mindre resurser, 
exempelvis genom att ökat fokus på effektiviseringar, kan påverka riskbilden. 
En ökad konsolidering som minskar antalet oberoende infrastrukturer är 
ytterligare en möjlig utveckling, på samma sätt som klimatförändringar. 

 

5.3 Postsektorn  

Det finns flertalet hot som kan påverka den samhällsomfattande posttjänstens 
funktion genom dess beroende av kritiska resurser. I tabell 5.3.1.1 

 nedan ges en kort förteckning, baserad på exempel från den av operatören 
genomförda analysen, över vilka sorters hot som har bedömts aktuella för 
respektive typ av kritisk resurs.  

 

5.3.1.1. Tabell: Hot mot kritiska resurser (exempel), överblick 

Kritisk resurs Hottyp  

Lokaler – Brand 
– Avspärrning (olyckor, arbetsmiljö etc.) 
– Oväder 
– ”Pulverhot” 
– Bombhot 
– Inbrott 
– Utsläpp från grannfastighet 

Personal – Pandemi 
– Personhot 
– Arbetsmiljöskäl 
– Sjukskrivningar 
– Arbetsvägran 
– Nyckelpersonsberoende 
– Uppsägningar 

Systemstöd – Mjukvarufel 
– Virus 
– Kompetensbrist 
– Driftfel hos leverantör 

IT-infrastruktur – Hårdvarufel 
– Virus 
– Nätverksfel hos leverantör 

Fordon – Oväder 
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– Strejk 
– Stöld av bildelar 
– Reservdelsbrist 
– Körförbud  
– Flygförbud 
– Oförmåga av leverantör att leverera enligt avtal 

Utrustning – Reservdelsbrist 
– Maskinfel 
– Maskinutbyte 
– Användarförbud 
– Skadegörelse 
– Stöld 
– Brand 
– Miss i beställning av materiel 

 

Sannolikheten för olika hottyper samt konsekvenserna därav har bedömts och 
åtgärdsområden kopplade till specifika resurser har därefter prioriterats av 
operatören.  

5.3.2 Sårbarhet per aktivitet 

Aktiviteterna ”Ta emot” och ”Lämna ut” utgörs av den verksamhet som krävs 
för att samla in eller dela ut postförsändelser från och till olika inhämtnings- 
och utdelningsställen såsom postombud, brevlådor, postlådor och företags-
center, kunder. Båda aktiviteterna är till stor del beroende av samma resurser 
även om ingående delaktiviteter skiljer sig åt. Navet är vanligtvis det lokala 
brevbärarkontoret, varifrån post antingen anländer från eller skickas vidare till 
en terminal. Sårbarheterna i dessa två aktiviteter hanteras tillsammans. 

Uppsamlings- och spridningssortering sker på olika brevterminaler runt om i 
Sverige. Båda aktiviteterna är till stor del beroende av samma resurser även om 
ingående delaktiviteter skiljer sig åt. Uppsamlingssortering syftar till att i ett 
första steg göra en grovsortering; att sortera brev från ett geografiskt område 
till ett annat, och vid spridningssortering en finfördelning; sortera 
försändelserna till respektive brevbärarkontor/mottagare. Sortering sker 
vanligtvis maskinellt och är starkt beroende av tillgång till terminalerna och 
deras maskiner. Sårbarheterna i dessa två aktiviteter hanteras tillsammans. 

Aktiviteterna ”Förbereda sortering” och ”Förbereda utlämning” bedöms inte 
motivera särskilda bedömningar av sårbarhet då de delas mellan övriga 
aktiviteter och ingår därmed i analyserna för dem. 

”Ta emot” och ”Lämna ut” 

Då ”Ta emot” och ”Lämna ut” är två starkt decentraliserade aktiviteter är de 
jämförelsevis inte särskilt sårbara. Endast några få hot kan innebära allvarliga 
störningar enligt den bedömningsgrund som använts. Exempelvis får brand 
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eller fordonsbrist – i den mån de skulle uppstå – endast försumbara 
konsekvenser då inga rimliga risker har identifierats som skulle innebära att ett 
mycket stort antal postombud skulle brinna ner samtidigt eller att det skulle 
uppstå akut brist på utdelningsfordon i en större del av landet. I tabell 5.3.2.1 
nedan listas dock de typer av hot som har bedömts kunna få betydande 
konsekvenser för kontinuiteten i aktiviteterna. 

 

5.3.2.1. Tabell: Hot mot ”Ta emot” och ”Lämna ut” 

Hottyp Risk 
(exempel) 

Drabbad 
resurs 

Möjlig 
konsekvens 

Redundans/B
eredskap 

Ström-
avbrott 

- Oväder 
- Sabotage/ 

Terrorism 
riktat mot 
elnätet 

- Solstorm 

- Postombud 
- Företags-

center 
- Brevbärar-

kontor 

- Mjukvara 
för in- och 
utlämning 
av post 
fungerar ej 

- Manuella 
rutiner 

Mjukvarufel - Virus 
- Felaktig 

uppdatering 
- Cyberattack 
- Driftfel hos 

leverantör 

- Datorer på 
respektive 
anläggning 

- Mjukvara 
för in- och 
utlämning 
av post 
fungerar ej 

- Virusskydd 
- Brandväggar 
- Manuella 

rutiner på 
anläggningen 

- Teknisk 
assistans 

- Speglade 
servrar 

- Service 
Level 
Agreements 
(SLA) 

Avbrott i 
elektroniska 
kommuni-
kationer 

- Omfattande 
fel hos 
leverantör 

- Fel i stamnät 

- Datorer på 
respektive 
anläggning 

- Mjukvara 
för in- och 
utlämning 
av post 
fungerar ej 

- SLA 

Personal-
brist 

- Pandemi 
- Strejk 

- Personal hos 
postombud 

- Personal på 
företags-
center 

- Brevbärare 

- In- och ut-
lämning kan 
ej ske i 
tillräcklig 
omfattning 

- Extra-
personal 

- Omför-
delning av 
resurser 

- Enbart 
prioriterade 
in- och 
utlämnings-
ställen 
används 

Transport- - Nationell - Inhämt- - All post  
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brist brist på 
bensin/diesel 

- Brist på 
fordon 

- Störningar i 
transportnät 

 

nings- och 
utdelnings-
fordon 

måste 
inhämtas/ 
utdelas via 
cykel/till 
fots 

 

Som nämndes ovan krävs det först och främst att ett större område drabbas 
för att störningar i utdelning och inhämtning ska få allvarliga konsekvenser för 
samhället. Om störningen begränsas till ett mindre område kan antingen 
operatören eller operatören tillsammans med kunden ändå sköta kritiska 
ärenden medan mindre kritiska ärenden får vänta utan att allvarliga 
konsekvenser uppstår. Utöver att störningen drabbar ett större område krävs 
även att den är tämligen utsträckt i tid för att konsekvenserna ska bli allvarliga. 
Det finns stora möjligheter att ta igen förlorad tid genom övertid hos ordinarie 
personal, extrainkallad personal och genom att helt enkelt vänta med mindre 
brådskande leveranser. 

Men då stor del av in- och utlämning av postförsändelser innefattar att 
försändelsen registreras i mjukvara vars drift sköts av operatörens under-
leverantörer skulle en störning i denna mjukvara, elförsörjningen eller i den 
elektroniska kommunikationen också kunna innebära störningar på regional 
eller nationell nivå. Även om det finns manuella rutiner för de fall då mjuk-
varan inte fungerar som den ska, skulle det innebära omfattande leverans-
förseningar, ökad arbetsbelastning och delvis inskränkta möjligheter till in- och 
utlämning.  

En nationell brist på drivmedel för operatören skulle kunna innebära en 
allvarlig störning i inhämtning och utdelning av postförsändelser. Ingen direkt 
redundans eller beredskap finns för sådana omständigheter men sannolikheten 
för att det ska inträffa bedöms å andra sidan vara ytterst liten. Därtill förväntas 
ett sådant utsatt läge resultera i ransonerings- och prioriteringsåtgärder från 
statens sida varför egen redundans hos operatören bedöms onödig. 

Sammanfattningsvis bedöms aktiviteterna ”Ta emot” och ”Lämna ut” vara 
mycket robusta och ha en låg sårbarhet. Detta framförallt då riskerna för att 
tillräckligt stora störningar ska inträffa är små samtidigt som möjligheterna att 
trots störningar hantera särskilt kritiska försändelser är goda. 

”Uppsamlingssortera” och ”Spridningssortera” 

De allvarligaste hoten mot sorteringsaktiviteterna som har identifierats 
presenteras nedan i tabell 5.3.2.2. 
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5.3.2.2. Tabell : Hot mot ”Uppsamlingssortera” och ”Spridningssortera 

Hottyp Risk 
(exempel) 

Drabbad 
resurs 

Möjlig 
konsekvens 

Redundans/B
eredskap 

Ström-
avbrott 

- Oväder 
- Sabotage/ 

Terrorism 
riktat mot 
elnätet eller 
enskild 
terminal 

- Solstorm 
- Brist hos 

leverantör 
- Avgrävd 

kabel 
- Strömspik 
- Elfel på 

enskild 
terminal  

- Brev- och 
paket-
terminal 

- All 
elektronisk 
utrustning 
inklusive 
sorterings-
maskiner, 
datorer, 
skrivare, 
vågar, 
lastbryggor 
mm står 
stilla 

-  

- Reservkraft 
- Avbrottsfri 

kraft 
- Manuella 

rutiner 
- Omför-

delning av 
försändelser 
till andra 
terminaler 

Brand - Sabotage/ 
Terrorism 

- Teknik-/elfel 
- Oaktsamhet 

- Brevterminal 
- Maskiner 

- Obrukbar 
terminal 
eller del av 
terminal 

- Skadade 
försändelser 

- Brandskydd 
enligt klass-
ning på alla 
terminaler 

- Utsedda och 
övade 
brandlag på 
varje 
terminal 

Inbrott - Känsliga 
och/eller 
värdefulla 
försändelser 
stjäls 

- Sabotage/ 
Terrorism 

- Brevterminal - Stulna/ 
förstörda 
försändelser 

- Driftstopp 

- Skalskydd 
enligt klass-
ning på alla 
terminaler 

Fel på 
systemstöd 

- Virus 
- Felaktig 

uppdatering 
- Cyberattack 
- Driftfel hos 

leverantör 

- Maskiner - Automatisk 
sortering 
fungerar ej 

- Automatisk 
sortering 
blir fel 

- Virusskydd 
- Brandväggar 
- Manuella 

rutiner  
- Teknisk 

assistans 
- Speglade 

servrar 
- SLA 
- Omför-

delning av 
försändelser 
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Avbrott i 
elektroniska 
kommuni-
kationer 

- Avgrävd 
kabel 

- Omfattande 
fel hos 
leverantör 

- Fel i stamnät 

- Maskiner - Ingen eller 
bristande 
information 
om 
försändelser 
leder till 
oförmåga 
att sortera 
vissa 
försändelser 
och ta rätt 
betalt 

- Redundanta 
tekniska 
lösningar 

- SLA 
- Omför-

delning av 
försändelser 
till andra 
terminaler 

Maskinfel - Försändelser 
skadar 
maskin 

- Tekniska fel 
- Oaktsamhet 

- Maskiner - Försenade 
leveranser 

- Skadade 
försändelser 

- Felaktig 
sortering 

- Teknisk 
assistans 

- Reservdelar 
- Manuella 

rutiner 
- Utökad 

sortering i 
andra 
maskiner 

- Omför-
delning av 
försändelser 
till andra 
terminaler 

Personal-
brist 

- Pandemi 
- Störning i 

dricksvatten-
försörjningen 

- Strejk 
- Hot mot 

personalen 

- Personal på 
brev-/paket-
terminal 

- Säkerhets-
klassad 
personal för 
hantering av 
värde 

- Tekniker 

- Sortering 
kan ej ske i 
tillräcklig 
omfattning 

- Förlust av 
nyckelkom-
petens kan 
innebära 
stopp i 
produktion 

- Extra-
personal 

- Omför-
delning av 
resurser till 
andra 
terminaler 

- Omför-
delning av 
försändelser 
till andra 
terminaler 

Störning i 
transporter 
och 
transportnät 

- Oväder 
- Trafikolyckor 
- Strejk 
- Strömavbrott 
- Signalfel och 

dylikt inom 
fr.a. flyg och 
tåg. 

- Nationell 
brist på 
bensin/diesel 

- Transport-
leverantörer 

- Personal på 
brev-/paket-
terminal 

- Försenade 
försändelser
p g a 
transport-
förseningar 

- Sortering 
kan ej ske i 
tillräcklig 
omfattning 

- Extra-
personal 

- Omför-
delning av 
försändelser 
till andra 
terminaler 

- Byte av 
transportslag 
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Då uppsamlings- och spridningssortering är begränsad till tio brevterminaler är 
sorteringsprocesserna mer sårbara än aktiviteterna för inhämtning och 
utdelning som utgår ifrån en betydligt större mängd brevbärarkontor, 
företagscenter, postombud m.m. Eftersom så stora mängder hanteras på 
terminalerna kan störningar för en enskild terminal innebära allvarliga 
konsekvenser.  

De olika terminalerna skiljer sig även mycket åt - beroende på både var de är 
belägna och vilken sorts försändelser de hanterar. Vissa terminaler som 
betjänar storstadsområdena eller ligger strategiskt utifrån transportnätets upp-
byggnad hanterar mycket större kvantiteter än andra. Generellt kan sägas att 
om en störning drabbar en enskild terminal finns det dels manuella rutiner för 
att snabbt fortsätta med pågående hantering och sortering, dels åtgärder i form 
av att andra terminaler kan överta postförsändelser. Vid behov kan post-
försändelser från en drabbad terminal spridas till flera andra terminaler som 
istället hanterar och sorterar försändelserna. Sådan omfördelning kan 
fortfarande innebära stora störningar i övernattbefordran men bör inte 
innebära andra konsekvenser.  

Gällande specifika risker är de som kan resultera i elavbrott och störningar i 
datakommunikationen de som får mest omfattande konsekvenser. Dels är alla 
ordinarie delaktiviteter beroende av el, dels finns ett antal risker kopplat till 
detta beroende som operatören själv inte råder över, både vad gäller väder, 
leverantörsbrister och t ex antagonistiska hot mot infrastrukturen. Ökande 
volymer försändelser kräver också tillgång till elektronisk kommunikation som 
t.ex. EDI. Sannolikheten att sådana risker inträffar är förhållandevis hög vilket 
innebär att förmågan att hantera uppkomna störningar är avgörande för 
konsekvenserna. Samtliga terminaler är därför utrustade med reservaggregat 
och avbrottsfri kraft kopplad till de produktionskritiska systemen. Därmed 
minskar sårbarheten i produktionen betydligt.  

Fel i mjukvara och de elektroniska kommunikationerna kan, precis som 
nämnts under aktiviteterna för inhämtning och utdelning ovan, bero på risker 
som slår på ett regionalt eller nationellt plan. Konsekvenserna skulle i så fall bli 
ytterst allvarliga då flertalet terminaler riskerar att drabbas. Av den anledningen 
finns en mycket större redundans på terminalerna än på brevbärarkontor och 
postombud. Exempelvis finns de mest kritiska systemen för brevsortering 
lokalt på respektive terminal och mycket av sorteringen kan ske även utan 
tillgång till uppdaterad elektronisk data. Varje terminal har också redundanta 
kommunikationssystem i form av flera tekniska lösningar för elektronisk 
kommunikation så att en lösning ska fungera även om den andra går ner. Dock 
tillhandahålls alla lösningar av samma leverantör vilket innebär en något sårbar 
leverantörssituation. All mjukvara har inte heller support utanför kontorstid 
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vilket ökar sårbarheten i dessa aktiviteter som mestadels pågår utanför kontors-
tid. 

Den omfattande transporten mellan uppsamlande och spridande brevterminal 
sker via lastbil, tåg eller flyg. Transporten är, förutom ett signifikant mjukvaru-
beroende, även starkt beroende av kritisk infrastruktur samt beroende av 
underleverantörer som utför en stor del av de fysiska transporterna. 

Transporten är viktig för att all post ska kunna sorteras och skickas till rätt 
geografisk terminal över hela Sverige, varför den är speciellt kritisk och en 
störning i denna skulle snabbt kunna få allvarliga konsekvenser. Störningar – 
speciellt relaterat till tåg och flygtransporter - på regional nivå kan snabbt få 
nationella konsekvenser eftersom en regional störning kan medföra att 
tidtabeller inte hålls vilket i sin tur ger följdeffekter. Eftersom just transporten 
mellan terminaler bedöms som extra kritisk ges detta område extra utrymme i 
denna risk- och sårbarhetsanalys. 

 I tabell 5.3.2.3 listas exempel på de typer av hot som har bedömts kunna få 
samhälleliga konsekvenser. 

 

5.3.2.3. Tabell: Hot mot transporter (exempel) 

Hottyp Risk 
(exempel) 

Drabbad 
resurs 

Möjlig 
konsekvens 

Redundans 

Fordons-
brist 

- Flygförbud 
- Oförmåga av 

leverantör att 
leverera 
enligt avtal 

- Större olycka 

- Tåg 
- Flyg 
- Lastbil 

- Försenade 
leveranser 

- Reserv-
fordon (lok, 
flygplan och 
lastbilar) att 
ta i bruk vid 
behov 

Driv-
medelsbrist 

- Nationell 
brist på 
bensin, diesel 
och/eller 
flygfotogen 

- Leverantörs-
brist 

- Flyg 
- Lastbil 

- Försenade 
leveranser 

- Redundans 
hos 
leverantörer 

- Omfördel-
ning mellan 
transportslag 

Inbrott - Känsliga 
och/eller 
värdefulla 
försändelser 
levereras 

- Sabotage/ 
Terrorism 

- Tåg 
- Flyg 
- Lastbil 

- Stulna/ 
förstörda 
försändelser 

- Försenade 
leveranser 

- Säkerhets-
utbildad 
personal 

- Skalskydd  

Störning i 
transportnät 

- Oväder 
- Sabotage/ 

- Tåg 
- Flyg 

- Försenade 
leveranser 

- Redundans 
hos tillhan-
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Terrorism 
riktat mot 
operatören, 
transport- 
eller elnätet 

- Olycka 
- Fel i signal-

system, 
växlar, flyg-
ledning el dyl 

- Nationell 
eller regional 
brist på 
drivmedel 

- Lastbil 
- Förare, 

piloter etc 
- Nyckelperso

ner (flödes-
ledare, 
transport-
ledning) 

- Försämrad 
möjlighet 
att hantera 
störningar i 
transport-
tidtabellen 

dahållare av 
infrastruktur 

- Omfördel-
ning mellan 
transportslag 
och alternat-
iva färdvägar 

- Extra-
personal 

- Beredskaps-
planer 

Avbrott i 
elektroniska 
kommuni-
kationer 

- Omfattande 
fel hos 
leverantör 

 

- Kommunik-
ationsmedel 

- Försämrad 
möjlighet 
att hantera 
störningar i 
transport-
tidtabellen 

- Redundanta 
tekniska 
lösningar 

- Beredskaps-
planer 

Personal-
brist 

- Pandemi 
- Störning i 

dricksvatten-
försörjningen 

- Strejk 

- Förare, 
piloter etc 

- Nyckel-
personal 
(transport-
ledning etc.) 

- Försenade 
leveranser 

- Försämrad 
möjlighet 
att hantera 
störningar i 
transport-
tidtabellen  

- Extra-
personal 

- Beredskaps-
planer 

- Omfördela 
resurser 

Mjukvarufel - Virus 
- Felaktig 

uppdatering 
- Cyberattack 
- Driftfel hos 

leverantör 

- Tidtabeller 
- Information 

om 
körningar 

- Fel i 
information 
kring 
tidtabeller, 
körrutiner, 
vägnings-
system etc. 

- Virusskydd 
- Brandväggar 
- Manuella 

rutiner 
 

Väderstörningar kan påverka både ett mindre geografiskt område eller ett 
större om en storm eller kraftigt snöoväder drar in över landet. Även om ett 
mindre geografiskt område är drabbat av oväder, eller skador på infra-
strukturen som påverkar transporterna till och från en terminal, medför det att 
ett stort antal försändelser inte kan transporteras vidare till sortering och därför 
inte kan befordras inom rätt tid. Ifall väderstörningen enbart drabbar ett 
specifikt trafikslag, som exempelvis ett askmoln som drabbar flyget, finns goda 
möjligheter att omfördela försändelserna till andra transportslag. Om det 
drabbar en enskild region finns ofta möjlighet att skicka försändelser till andra 
terminaler. Om en störning eller försening inträffar under natten har 
operatören en uppbyggd robusthet genom att transportledningen har mandat 
och kunskap att hantera alla händelser initialt. Under kontorstid finns givetvis 
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ytterligare personal som kan arbeta med att mildra konsekvenserna av 
uppkomna störningar.  

Förutom väderlek är även transporterna starkt beroende av den kritiska 
infrastrukturen i Sverige. Redundans för att hantera signal- eller växelfel på 
järnvägarna eller störningar på flygplatser säkerställs genom att använda 
alternativa transportmedel eller genom att transportera försändelserna till 
alternativa terminaler. För störningar som uppkommer under exempelvis 
pågående tågtransport är dock möjligheterna till kontinuitetslösning mer 
begränsade.  

Då transporterna styrs via mjukvarusystem vars drift sköts av operatörens 
underleverantörer, skulle en störning i denna mjukvara, eller i den elektroniska 
kommunikationen också kunna innebära störningar på både regional och 
nationell nivå. Även om det finns manuella rutiner för att hantera att mjukvara 
inte fungerar som den ska skulle det kunna innebära förseningar eller 
feltransporter vilket skulle få stora konsekvenser för vidare sortering eller 
transport då tidtabeller inte hålls. Sårbarheten minskas dock av de 
riskreducerande åtgärder gällande mjukvara och elektronisk kommunikation 
som redan nämnts under aktiviteterna ”Ta emot” och ”Lämna ut”. 

Flygtransporter kan drabbas av internationella händelser och beslut såsom t.ex. 
eventuella flygförbud för speciella flygplanstyper. En liten men reell risk 
existerar men samtidigt finns viss redundans genom att flera olika flygplans-
typer används samtidigt som omdirigering av försändelser till andra transport-
sätt kan ske. Två stycken jourplan har tidigare funnits tillgängliga för att avlasta 
vid störningar på andra transportslag, alternativt tekniska problem på andra 
flyg. Dessa togs bort vid. årsskiftet 2014/2015 vilket innebär att PostNord idag 
har en sämre förmåga att hantera störningar i flygtrafiken än tidigare. 

Brister i drivmedelsförsörjningen regionalt eller nationellt skulle också innebära 
ett problem men skulle först och främst hanteras genom att omdirigera 
försändelser till tågtransport som till 7 av 10 terminaler går ända fram till 
terminalen. Som tidigare nämnts bedöms dock sannolikheten för att detta 
skulle inträffa som liten, och i den händelsen att det ändå inträffar och i den 
omfattningen att det skulle få stora konsekvenser för den samhällsomfattande 
posttjänsten, så är det troligt att staten skulle besluta om konsekvenslindrande 
ransonerings- och/eller prioriteringsåtgärder. 

Transporterna är sammanfattningsvis robusta då det finns en stor redundans i 
form av möjligheten att kunna använda alternativa transportmedel samt 
möjlighet att omdirigera försändelser till andra, icke-drabbade terminaler och 
områden. Sannolikheterna för riskerna inom transporter bedöms dock högre 
än för de andra aktiviteterna, varför aktiviteten ”Spridningssortera” kan ses 
som den mest sårbara. Operatören bedömer att initialt kommer den operativa 
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förmågan att sänkas speciellt under den första dagen av störningen. Därefter 
räknar man med att kunna komma åter till normal operativ nivå. 
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6 Bedömning av myndighetens 
generella krisberedskap enligt 
indikatorer som framgår av bilaga 

Här bedöms endast PTS egna förutsättningar. 

6.1 Ledning 

6.1.1 Riskhantering 

 

1. Ledningen har fattat beslut om hur arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys ska bedrivas. 

 Ja. Beslutsunderlag har tagits fram av 
informationssäkerhetssamordnarna tillsammans med 
RSA-ansvariga för PTS sektorer post och elektronisk 
kommunikation. 

2. Samtliga delar av myndighetens verksamhet beaktas och vid behov 
involveras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen. 

 Ja. I den första fasen av den interna risk- och 
sårbarhetsanalysen gjordes en bedömning och ett antal 
verksamhetsområdet och funktioner avgränsades. 

3. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen fastställs av 
myndighetens ledning. 

 Ja. Efter en gemensam föredragning av risk- och 
sårbarhetsanalysen fastställs denna av 
generaldirektören. 

4. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid planering och 
beslut om åtgärder för att stärka myndighetens krisberedskap. 

 Ja. Risk- och sårbarhetsanalysen utgör ett planerings- 
och beslutsunderlag för de (robusthetshöjande) åtgärder 
PTS avser genomföra dels inom de båda sektorerna post 
och elektronisk kommunikation och dels för den interna 
verksamheten. 

5. Relevanta delar av redovisningen från risk- och sårbarhetsanalysen görs 
tillgänglig för beslutsfattare och anställda inom myndigheten och 
berörda aktörer inom ansvarsområdet. 

 Ja. PTS gör redovisningen tillgänglig på den externa 
hemsidan samt sprider informationen till bl.a. 
länsstyrelser avseende sektorn för elektronisk 
kommunikation och till berörd postoperatör avseende 
postsektorn.  

 
6. Det finns en övad och utbildad Tjänsteman i Beredskap (TiB) som har 

beredskap dygnet runt alla dagar på året. 
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 Ja. PTS har sedan 2007 larmrutiner, utbildad och övad 
tjänsteman i beredskap (TiB) som har beredskap dygnet 
runt – alla dagar på året. För närvarande är det sju 
personer inom PTS som turas om att bemanna rollen 
enligt ett speciellt bemanningsschema. 

 
7. Myndigheten bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna 

identifiera och varna för kriser. 

 Ja. PTS har en omvärldsbevakning som tidigt kan varna 
för allvarliga kriser. Det finns rutiner och tekniskt stöd för 
att snabbt sprida information till den egna organisationen 
och andra aktörer. PTS har bl.a. tagit fram system där 
sektorn elektronisk kommunikations aktörer kan utbyta 
information gällande störningar som kan påverka andra 
aktörer. 

 
6.1.2 Planering 

8. Myndigheten har en fastställd plan för hur de ska hantera kriser som 
beskriver hur myndigheten ska organisera sig under en kris 
(krishanteringsorganisation), hur myndighetens krishanterings-
organisation leder, samordnar, samverkar samt säkerställer samband för 
att hantera en kris samt vilka lokaler för ledning och samverkan som 
disponeras vid en kris. 

 Ja. PTS har sedan 2011 en fastställd krisplan som 
definierar PTS krisorganisation, roller, ansvar, mandat, 
rutiner bl.a. för samverkan, kontaktuppgifter för 
samverkan samt lokaler för krisledning och krisstab. 
Denna krisplan revideras regelbundet årligen samt vid 
behov, t.ex. efter krissamverkansövningar 

9. Myndighetens planering för att förebygga risker och sårbarheter samt 
plan för att hantera kriser är framtagen i samverkan med andra aktörer, 
såväl offentliga som privata. 

 Ja. Avseende sektorn elektronisk kommunikation har PTS 
främst samverkat med el- och tele/internetoperatörer. För 
postsektorn är det i första hand Post Nord PTS har 
samverkat med. 

10. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera 
krishanteringsorganisationen. 

 Ja. Denna rutin finns beskriven i PTS krisplan. 
11. Det finns en beslutsordning och mandat för 

krishanteringsorganisationen. 

 Ja. Båda finns beskrivna i PTS krisplan. Mandatet finns 
fastställt i PTS delegationsordning. 
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12. Inom krishanteringsorganisationen finns möjlighet att bedriva: operativ 

ledning, samverkan, omvärldsbevakning, framtagande av lägesbild, 
kriskommunikation, analys av händelseutvecklingen av en händelse på 
kort och lång sikt. 

 Ja. Enligt krisplanen kommer även bemannings-
scheman att tas fram för att upprätthålla förmågan med 
skiftgång och kunna verka dygnet runt under den 
aktuella krisperioden. Om krisen pågår under längre tid 
och PTS befinner sig i rött beredskapsläge, dvs. med 
fullt aktiverad krisledningsorganisation, kommer PTS 
att efter en veckas tid få problem med bemanningen av 
nämnda krisledningsorganisation. 

13. Det finns rutiner och planer för att upprätthålla samhällsviktiga 

verksamheter som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Exempelvis 

kontinuitetsplaner. De samhällsviktiga verksamheter som 

myndigheten bedriver eller ansvarar för ska vara beskrivna inom 

risk och sårbarhetsanalysen. 

 Nej. PTS har dock för avsikt att ta fram kontinuitetsplaner 
för dessa interna verksamheter under 2016. 

14. Planen för hantering av kriser och planerna för att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet kontrolleras minst en gång per år och 
revideras vid behov? 

 Se fråga 13 ovan. 

 

 

6.2 Samverkan 

15. Myndigheten har tagit initiativ till att aktörer inom ansvarsområdet 
samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet inför hanteringen av kriser. 

 Ja. Inom sektorn elektronisk kommunikation har PTS 
under året arrangerat och genomfört en 
krissamverkansövning i syfte att stärka sektorns förmåga 
att bl.a. samverka under extraordinära händelser.  
 

16. Myndigheten har fastställda rutiner för att upprätta och förmedla en 
samlad lägesbild inom myndighetens ansvarsområde avseende kriser. 

 Ja. Både funktionen TiB och PTS krisledning har 
fastställda rutiner för detta. 

17. Myndigheten har fastställda rutiner för deltagande i 
samverkanskonferenser 

 Ja. Det finns bl.a. beskrivet i myndighetens TiB-
instruktion.  

18. Myndigheten har fastställda rutiner för att information till allmänheten 
vid en kris samordnas. 
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 Ja. PTS kommunikatörer förmedlar det samlade läget från 
sektorerna till allmänheten samt att operatörerna därtill 
kan använda denna information för att komplettera till sin 
egen kommunikation. 

 

6.3 Kommunikation 

19. Det finns informationskanaler för att ta emot och dela information vid 
kriser (internt inom myndigheten, till andra krisberedskapsaktörer, och 
till allmänheten) 

 Ja. PTS använder t.ex. e-post, sociala medier, webbsidor 
NTSG-portalen, Samverkanswebben, GLU, SUSIE, WIS, 
Rakel, VMA. 

20. Det finns alternativa lösningar för att upprätthålla myndighetens 
prioriterade kommunikation (inom myndigheten, gentemot andra 
krisberedskapsaktörer, till allmänheten vid inträffad händelse) 

 Ja. Åtminstone inom myndigheten och gentemot andra 
krisberedskapsaktörer. För dessa kategorier har PTS i 
huvudsak Rakel som kommunikationslösning för de fall 
tele och internet är utslaget. 

 

 

6.4 Informationssäkerhet 

- Myndigheten hanterar information säkert. Systematiskt säkerhetsarbete 
bedrivs i enlighet med MSB:s föreskrifter (MSBFS 2009:10) om statliga 
myndigheters informationssäkerhet. 

 Ja. PTS har sedan 2006 ett ledningssystem för informations-
säkerhet (LIS), vilket har inneburit att man sedan dess 
kontinuerligt har arbetat strukturerat med informationssäker-
heten på myndigheten, riskanalyser, informationsklassificeringar, 
genomförande av skyddsåtgärder, uppföljning, utbildning etc. 
Arbetet leds och samordnas av PTS informationssäkerhets-
samordnare. PTS var en av de första myndigheter som införde ett 
LIS – innan det blev generellt krav på statsförvaltningen. 

- Myndigheten har rutiner för att identifiera och hantera kritiska beroenden 
till system och tjänster för informationshantering som är av central 
betydelse för myndighetens verksamhet. 

 Ja. Alla PTS system och tjänster finns beskrivna i detalj i s.k. 
systemförvaltningsavtal. Därtill har systemägarna upprättat 
kontinuitetsplaner för deras viktigaste informationstillgångar, 
baserat på informationsklassning och riskanalyser.  Dock sker 
ingen regelbunden uppdatering av dessa avtal. 
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21. Myndigheten ställer krav på informationssäkerhet när 
informationshantering upphandlas av en extern leverantör. 

 Nej. Det har allt som oftast inte skett. 

 

6.5 Kompetens 

6.5.1 Utbildning 

22. Personalen i krishanteringsorganisationen har utbildning och 
kännedom om sin och myndighetens roll och ansvar vid en kris. 

 Ja. All personal inom myndigheten som bemannar 
krisledningsorganisationen, inkl. Tib-funktionen, har fått 
utbildning kring detta. PTS anordnar kontinuerligt 
(årligen) krisstabsutbildningar samt tillhörande övningar 
för den aktuella personalen. Därtill finns det beskrivet i 
PTS krisplan. 

23. Personalen i krishanteringsorganisation har kännedom om andra 
relevanta aktörers roller och ansvar vid kriser. 

 Ja. Personalen inom myndigheten som bemannar 
krisledningsorganisationen, inkl. Tib-funktionen, har fått 
den kännedomen bl.a. genom Tib-verksamheten samt 
ständigt återkommande krisledningsövningar. Dock kan 
nämnas att kretsen som utgör krisledningsorganisationen 
är numerärt liten. 

 
6.5.2 Övning 

24. Det finns en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden som 
efterföljs 

 Ja. PTS har en treårig övningsplan som innefattar de 
krisledningsövningar och krisledningsutbildningar som 
PTS ska resp. hör möjlighet att delta i under den 
kommande 3-års perioden. 

25. Har myndighetens ledning övats under det gångna året? 

 Nej. PTS ledning brukar övas i nationella 
krisledningsövningar. Den senaste övningen PTS deltog i 
var SAMÖ Fokus 2014 och då ställde PTS upp med en 
begränsad krisstab där inte myndighetens ledning var 
representerad. 

26. Har krishanteringsorganisationen övats under det gångna året? 

 Ja. PTS deltog i SAMÖ Fokus 2014 och då ställde PTS 
upp med en begränsad krisstab med fokus på 
kommunikation och lägesbild. Därtill har PTS 
krisorganisation, i synnerhet Tib-funktionen, fått agera i 
skarpt läge bl.a. under branden i Västmanland. 
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27. Har myndigheten under det gångna året deltagit i planering, 
genomförande eller utvärdering av samverkansövning på lokal, regional 
och/eller nationell nivå? 

 Ja. PTS deltog i SAMÖ Fokus 2014 gällande planering, 
deltagande och utvärdering. PTS var övad organisation 
samt deltog med lokal övnings- och utvärderare. 

28. Har myndigheten utvärderat de övningar som genomförts under det 
gångna året? 

 Ja. PTS utvärderar alltid de övningar man deltar i. Under 
SAMÖ Fokus 2014 användes det av MSB tillhandahållna 
utvärderingsunderlaget. 

 
29. Myndigheten har rutiner för att ta till vara erfarenheter från inträffade 

händelser och övningar 

 Ja och nej. PTS har ett arbetssätt för att ta tillvara 
erfarenheter från övningar, dock inga fastställda rutiner. 
När det gäller inträffade händelser är det krislednings-
samordnarens uppgift att fånga upp dessa och införliva i 
krisledningsorganisation (PTS krisplan inkl. Tib-
instruktion) 

 

6.6 Resurser 

30. Myndigheten har en behovsanalys av vilka materiella och personella 
resurser som krävs för att hantera kriser 

 Nej, inte i strikt mening. Dock har PTS sedan 2011 
genomfört förmågebedömning avseende myndighetens 
generella krisledningsförmåga och där identifierat 
resursbehov. 

31. Myndigheten har uppdaterad/aktuell dokumentation rörande vilka 
interna materiella och personella resurser som finns att tillgå vid en kris 

 Ja, till viss del. Ovan nämnda (punkt 30) förmåge-
bedömning skulle kunna gå att använda som underlag vid 
en kris. 

32. Det finns rutiner för att genomföra underhåll och kontrollera 
funktionalitet på de materiella resurserna som endast används vid kriser 

 Ja. Bl.a. testas myndighetens reservkraft 4-6 gånger per år. 
33. Det finns avtal och/eller överenskommelser med externa aktörer om 

förstärkningsresurser vid kriser. 

 Ja. Som bilaga till PTS krisplan finns ”Försvarmaktens 
operativa stödplan vid dammbrott och extrema 
vattenflöden”. Den definierar samverkan och rutin för att 
begära resurser från Försvarmakten. Detta har också övats 
i flera krissamverkansövningar. 
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34. Det finns rutiner för att begära och ta emot förstärkningsresurser 

(materiella och personella) från externa aktörer 

(lokala/regionala/nationella/internationella) i samband med kriser. 

 Ja. Som bilaga till PTS krisplan finns ”Försvarmaktens 
operativa stödplan vid dammbrott och extrema 
vattenflöden”. Den definierar nationell/regional/lokal 
samverkan och rutin för att begära materiella/personella 
resurser från Försvarmakten. Detta har också övats vid 
flera krissamverkansövningar. 

35. Lokalerna till krishanteringsorganisationen är utrustade och testade 
avseende åtminstone:  a) elförsörjning, med möjlighet till reservkrafts-
försörjning, till lokaler, arbetsplatser och tekniska system med en 
uthållighet om minst en vecka;  b) it-försörjning;  c) tekniska system för 
kommunikation och samlad lägesbild (t.ex. Rakel och WIS);  d) tillgång 
till vatten för hantering av mat, dryck och hygien som medger 
uthållighet om minst en vecka. 

 Ja, i huvudsak. Vad gäller elförsörjning, it-försörjning och 
tekniska system är PTS krisledningslokaler utrustade och 
testade. Däremot har PTS inte den efterfrågade förmågan 
avseende vattenförsörjning vid händelse av totalt 
vattenbortfall. 

36. Det finns utpekad alternativ lokalisering för krishanterings-
organisationen. 

 Ja. PTS hyr sedan ett antal år tillbaka lokaler 
(konferensrum och serverrum) i skyddsrummet 
Stockholm B. Där det är tänkt att Nationella 
Telesamverkansgruppen (NTSG) i första hand, men 
också PTS krisorganisation, ska kunna samlas i händelse 
av kris.  
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7 Beskrivning av identifierade 
sårbarheter och brister i 
krisberedskap inom myndigheten och 
dess ansvarsområde 

7.1 PTS interna verksamhet 

PTS har i sårbarhetsanalysen studerat följande scenarier; de med högst 
sammantaget riskvärde: 

 Internetförbindelsen till/från PTS ur funktion. Orsak: tekniskt fel hos PTS 
resp. ISP. leder till bortfall (medelhög risk) 

 Virusattack: 
o Riktad. Orsak: virus, belastning, intrång (medelhög till hög risk) 
o Allmän. Orsak: oaktsamhet, e-postvirus (hög risk) 

 Spridning/förvanskning. av frekvensinformation (medelhög risk) 

De sårbarheter som identifierats i sårbarhetsanalysen är följande: 

7.1.1 Internetförbindelsen till/från PTS ur funktion 

PTS har två internetförbindelser … 

 

 

 

 

 

 

Som riskreducerande åtgärder föreslår analysgruppen dels att upprätta drifts- 
och stödavtal med relevanta it-leverantörer, dels se till att kontinuerligt 
fortbilda personalen inom de aktuella programvarorna. 

7.1.2 Virusattack 

Förutsättningarna vad gäller hantering av virusattacker generellt är inte helt 
optimala, det är i princip omöjligt att skydda sig mot ett okänt virus: 

 antivirusprogram är per definition reaktiva 

 för att en brandvägg och/eller ett SPAM-filtret ska kunna hantera ett 
virus krävs en definition av viruset och  ett antivirus 

 fem nya virus släpps varje sekund i världen just nu 

 virus går att köpa skräddarsydda för ett specifikt mål 

Omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen 
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Givet dessa förutsättningar ska myndighetens anställda bedriva sin verksamhet. 
De s.k. attackvägarna är i huvudsak e-post, nätfiske och omdirigering till 
förvanskade/manipulerade webbsidor. Sårbarheter finns … 

 

 

 

 

Som riskreducerande åtgärd föreslår analysgruppen kontinuerligt 
återkommande informationsspridning till de PTS-anställda gällande 
förhållningssätt och hantering av fenomen som t.ex. okända/mystiska länkar i 
bl.a. e-brev. Denna informationsspridning bör hanteras av information-
säkerhetsfunktionen och it-enheten gemensamt. 

7.1.3 Spridning/förvanskning av frekvensinformation 

PTS hanterar och lagrar information över … 
 

 

De sårbarheter som PTS analysgrupp identifierat rör informationssäkerhet och 
avser … 

 

 

 

 

 

 

 

Som riskreducerande åtgärd föreslår analysgruppen: 

 Se till att uppdatera åtkomstkontrollen till systemen. 

 Se till att begränsa åtkomsten till den skyddsvärda informationen i 
systemen till vad som behövs för verksamheten. 

 Se till att systemen loggar användarhändelser. 

 Se till att genomföra kontinuerlig utbildning av berörd personal inom 
informationssäkerhet (koppla gärna ihop med åtgärden i avsnittet ovan) 

Omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen 

Omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen 

Omfattas av sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och 
sekretesslagen 
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Gällande brister inom krisberedskap har PTS identifierat följande: 

 Det saknas kontinuitetsplaner för att upprätthålla samhällsviktiga 
verksamheter som myndigheten bedriver eller ansvarar för. 

 De systemförvaltningsavtal som finns uppdateras inte regelbundet. 

 Det ställs inga krav på informationssäkerhet när informationshantering 
upphandlas av en extern leverantör. 

 Det är en relativt liten krets som utgör krisledningsorganisationen inom 

PTS. 

 Det finns inga fastställda rutiner för att ta till vara erfarenheter från 
inträffade händelser och övningar. 

 Det finns ingen behovsanalys av vilka materiella och personella resurser 
som krävs för att hantera kriser. 

 

7.2 Sektorn för elektronisk kommunikation 

De huvudsakliga sårbarheter och allmänna brister i krisberedskap som kan 
identifieras för sektorn för elektronisk kommunikation påverkar i första hand 
förekomsten av och egenskaper för störningar och avbrott på lokal och 
regional nivå.  

PTS gör bedömningen att enbart är ett mindre antal sårbarheter och brister i 
krisberedskap som kan kopplas till nationella avbrott och betydande 
nätsäkerhetshändelser med mer betydande samhällelig påverkan:50 I huvudsak 
härrör dessa brister och sårbarheter från förhållanden som går utöver 
grundläggande regulatoriska krav och rimliga kommersiella hänsyn. 

7.2.1.1. Tabell: Sammanställning av sårbarheter och brister i 

krisberedskap utgående efter den eller de aktörer som kan mildra eller 
avhjälpa sårbarheten  

Berörda aktörer Sårbarhet eller brist i krisberedskap 

Samhället Brister i samhällsviktiga verksamheters värdering av de egna 
behoven av driftsäkerhet, exempelvis för att tillförsäkra sig 
bibehållen elektronisk kommunikation även vid långvariga 
elavbrott 

Avsaknad av en prioritetsordning som vid nationella 
elavbrott ger sektorn för elektronisk kommunikation 
prioritet vid återställningsarbetet inom elsektorn samt till 

                                                 
50 Utgående från de avgränsningar som redovisas i avsnitt 2.1.2 Sårbarheterna och bristerna i 
krisberedskap undantar därmed sådana sårbarheter och brister med huvudsaklig koppling till höjd 
beredskap och väpnat angrepp mot landet.  
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transport- och drivmedelsresurser 

PTS Brister i kunskap om samhällets beroenden av elektronisk 
kommunikation som underlag för konsekvensbedömningar 

Sektorns aktörer 
inräknat PTS 

Brister i erfarenhet och resurser för att hantera betydande 
nationella avbrott som kräver långvariga och geografiskt 
spridda insatser 

Brister i önskvärd förmåga att motstå, upptäcka och hantera 
sofistikerade logiska attacker 

Brister i operatörers hantering och ändringar av elektroniska 
kommunikationsnät 

Leverantörer Brister i leverantörers tester av tillgångar för att säkerställa 
att programvara och hårdvara inte innehåller fel eller brister 

 

 

7.3 Postsektorn 

Operatörens förmåga att motstå hot och risker har bedömts både utifrån det 
resultat som presenteras i kapitel 4 och utifrån av MSB angivna indikatorer.51 

7.3.1 Krishanteringsförmåga 

Operatörens förmåga att hantera kriser bedöms vara god men med viss brist. I 
tabellen 7.3.1.1 nedan presenteras resultatet av förmågebedömningen enligt 
formulär för sektorns generella förmåga.  

7.3.1.1. Tabell: 
krishanteringsförmåga Ja Delvis Nej 

Ledning, samverkan och information    

Informationssäkerhet    

Larm    

Omvärldsbevakning    

Materiella resurser    

Personella resurser    

Praktisk erfarenhet    

 

Som syns i tabellen 7.3.1.1 återfinns bristerna i krishanteringsförmåga under 
indikatorn för ledning, samverkan och information. Förvisso finns hos operatören 
rutiner för att informera och samverka med PTS och eventuella andra berörda 
myndigheter, samverkansparter och kunder (varav flera bedriver samhällsviktig 
verksamhet) men formerna för samverkan är inte fullt utvecklade. Vid 

                                                 
51 MSBFS 2010:7 



 

 

  

Post- och telestyrelsen 73 
 

inträffade skarpa händelser har det kunnat konstateras att organisation, 
samarbete, beslutsföring och ansvarsfördelning mellan involverade aktörer inte 
har fungerat ändamålsenligt. Därför skulle förebyggande samverkan med 
exempelvis PTS, polis, räddningstjänst, Trafikverket och kunder med 
samhällsviktig verksamhet kunna utvecklas för att utveckla sektorns 
gemensamma förmåga.  

I övrigt bedöms operatören ha en god krishanteringsförmåga på samtliga 
områden. De hot och risker som identifierats under kapitel 4 bedöms inte 
heller blottlägga någon ytterligare sårbarhet förutom de som tagits upp i 
formuläret för förmågebedömning 

7.3.2 Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga 

störningar 

Operatörens förmåga att motstå allvarliga störningar bedöms vara god men 
med viss brist. I tabellen 7.3.2.1 nedan presenteras resultatet av 
förmågebedömningen enligt formulär för sektorns generella förmåga. Enligt 
tabellen finns brister i förmågan rörande två av de angivna indikatorerna. 

7.3.2.1. Tabell: Förmåga i 

samhällsviktig verksamhet Ja Delvis Nej 

Informationssäkerhet    

Säkerhet och robusthet i 
samhällsviktig infrastruktur 

   

Reservkraft    

Möjlighet att flytta den samhälls-
viktiga verksamheten till annan plats 

   

Materiella resurser    

Personella resurser    

Samverkan    

Praktisk erfarenhet    

 

Som noterats i kapitel 4 har operatören generellt stora möjligheter och vana vid 
att omfördela verksamheten mellan olika terminaler, transportsätt och arbets-
metoder. Då verksamheten är mycket beroende av den maskinella utrustningen 
på terminalerna finns det dock ytterst begränsad möjlighet att flytta insamlings- 
och spridningssortering till andra lokaler förutom dem där verksamheten 
vanligtvis bedrivs. Därför uppfylls indikatorn möjlighet att flytta den samhällsviktiga 
verksamheten till annan plats endast delvis. Med den övriga beredskap som finns 
anses det dock inte heller meningsfullt att ha fullständig möjlighet att flytta 
verksamheten till annan plats. 

Samverkan är den andra indikatorn som endast uppfylls delvis. Orsakerna här är 
i mångt och mycket desamma som nämndes under avsnitt 7.3.1 
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Krishanteringsförmåga. Då i princip alla hot och risker identifierade under 
kapitel 4 involverar samverkan antingen för att förhindra att de faller ut eller 
för att minska dess konsekvenser är det viktigt att goda förutsättningar ges. 
Behovet är identifierat men framförallt vid skarpa situationer skulle bättre 
förberedda samverkansrutiner mellan exempelvis PTS, polis och kunder med 
samhällskritisk verksamhet vara önskvärda.  

Förutom viss brist gällande de två aspekter som nämnts ovan anses operatören 
mycket väl förberedd att motstå och hantera de största och mest sannolika 
risker som identifierats och värderats i kapitel 4. Även om vissa processer är 
mer sårbara än andra bedöms operatören överlag ha en robust verksamhet med 
förmåga att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten på en acceptabel 
nivå. 
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8 Genomförda, pågående och 
planerade åtgärder sedan föregående 
rapportering  

8.1 PTS interna verksamhet 

8.1.1 Genomförda åtgärder 

PTS har genomfört ett praktiskt test av den alternativa krisledningslokalen, 
belägen i skyddsrummet Stockholm B. Det verifierades att det finns 
internetuppkoppling till minst st. 20-50 personer. 

PTS har under året genomfört ett par informations- och utbildningsinsatser i 
syfte att höja myndighetens medvetenhet och förståelse inom området 
informationssäkerhet, bl.a. genomfört DISA-utbildning för hela myndigheten 
och temadag. 

8.1.2 Pågående åtgärder 

PTS har under året höjt sin kapacitet avs. informationssäkerhet genom en 
mindre organisationsförändring och därmed ökad fokusering på området. 

8.1.3 Planerade åtgärder 

Att under 2016: 

 ta fram kontinuitetsplaner för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter 
som myndigheten bedriver eller ansvarar för 

 sätta igång med årliga kontroller avs. kontinuitetsplaner för att upprätthålla 
samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver eller ansvarar för 

 Se till att öka kretsen som utgör krisledningsorganisationen inom PTS 
genom bl.a. kontinuerlig krisledningsutbildning och övning 

 Se till att uppdatera åtkomstkontrollen till systemen. 

 Se till att begränsa åtkomsten till den skyddsvärda informationen i 
systemen till vad som behövs för verksamheten. 

 Se till att systemen loggar användarhändelser. 

 

8.2 Sektorn för elektronisk kommunikation 

Utvecklingen inom sektorn för elektronisk kommunikation gör att operatören 
kontinuerligt genomför åtgärder som på olika sätt kan påverka förekomsten av 
mer omfattande nätsäkerhetshändelser.52 Varje år genomförs också ett antal 
åtgärder där PTS bidrar med medel för att främja olika samhälleliga intressen. I 

                                                 
52 Det föreligger ingen rapporteringsskyldighet där operatörerna har att förmedla information till PTS om 
de åtgärder som genomförs och deras påverkan på riskbilden. I beskrivningarna av genomförda, 
pågående och planerade åtgärder ingår inte de åtgärder som sektorns aktörer genomför av kommersiella 
skäl.  
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de följande avsnitten redovisas enbart sådana åtgärder som bedöms påverka 
riskbilden för de risker som behandlas i avsnitt 5.2.4.   

8.2.1 Genomförda åtgärder 

PTS har fastställt föreskrifter som förtydligar operatörernas skyldigheter att 
vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 
verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet.53 Föreskrifterna, som 
träder i kraft den 1 januari 2016, innehåller flera krav som kan bidra till att 
minska förekomsten av mer allvarliga störningar och avbrott i elektronisk 
kommunikation.  

PTS har tillsammans med sektorns aktörer förmedlat information om vissa av 
de nätanslutningspunkter som används inom sektorn för elektronisk 
kommunikation för att möjliggöra prioritering vid en elbristsituation. PTS har 
också genomfört funktionskontroller av särskilt skyddade anläggningar som 
innehåller särskilda tillgångar av regional och nationell betydelse. Genom 
kontrollerna har vissa brister i skyddsfunktioner och försörjningssystem 
identifierats. 

PTS har också genomfört en utredning för prioritering av sektorn för 
elektronisk kommunikation vid återställningsarbete, exempelvis i samband med 
mer omfattande elavbrott.  

8.2.2 Pågående åtgärder 

PTS kompletterar den befintliga distributionen av nationellt spårbar 
synkroniseringsinformation för att ytterligare minska sektorns och samhällets 
beroende av satellitnavigeringssystem.  

Under 2014 har flera nätsäkerhetshändelser uppmärksammats internationellt. 
PTS utreder i samråd med operatörer förekomsten av nationella sårbarheter. 
Arbete pågår för att utarbeta nordiska rekommendationer för att hantera vissa 
sårbarheter.  

Arbete pågår också för att stärka brandskyddet för nationellt viktiga 
försörjningstunnlar. Det första steget här omfattar framtagande av dokumenta-
tion.  Åtgärder pågår också för att avhjälpa vissa brister som kartläggningen av 
särskilt skyddade anläggningar har uppmärksammat. 

8.2.3 Planerade åtgärder 

PTS planerar flera ytterligare åtgärder som kan påverka förmåga att motstå och 
hantera mer omfattande avbrott i elektronisk kommunikation i form av 
genomförande av en: 

                                                 
53 PTSFS 2015:2.  
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 utredning för att kartlägga behovet av fler särskilt skyddade 
anläggningar, en 

 sektorsövergripande övning för att stärka sektorns krisberedskap, och 
en 

 fördjupad riskanalys för förläggningen av elektronisk kommunikation i 
försörjningstunnlar.  

För att öka medvetenheten hos samhällsviktiga abonnenter att värdera de egna 
behoven av driftsäkerhet planerar PTS under året att ge ut en uppdaterad 
version av myndighetens vägledning för anskaffning av elektronisk 
kommunikation. PTS avser också ta fram riktlinjer för anläggningstekniker vid 
etableringen av nya förbindelser.  

 

8.3 Postsektorn 

8.3.1 Genomförda åtgärder 

8.3.2 Pågående åtgärder 

1. Operatören arbetar under 2015 med den interna kartläggningen av 
beroenden kopplade till ”Producera pakettjänst pakettjänst” (utestående del 
av samhällsomfattande posttjänst). Kartläggningen beräknas vara färdig i 
slutet av oktober 2015. I arbetet är det viktigt att operatören ställer krav på 
kontinuitet och återhämtningstider till denna process samt utvecklar 
kontinuitetslösningar vid behov. 

2. I RSA för postsektorn 2014 kunde PTS konstatera att samverkan mellan 
operatören och myndigheter som den samhällsomfattande posttjänsten kan 
vara beroende av vid kriser och störningar borde utvecklas, exempelvis 
PTS, räddningstjänst, polisen, Trafikverket med flera. Som ett led i detta 
ska PTS postavdelning och PostNord Sverige AB delta i SAMÖ 2016 vars 
planering har påbörjats under 2015. Syftet är att skapa ett nätverk och 
kontrollera att organisationer och rutiner fungerar som tänkt. 

 

8.3.3 Planerade åtgärder 

Nedanstående aktiviteter bör prioriteras i planeringen inför nästa års RSA av 
postsektorn. 

1. Se över möjligheterna att genomföra en kartläggning av samhällsviktiga 
verksamheters beroende till den samhällsomfattande posttjänsten 

o Förslaget syftar till att utreda till vilka delar och i vilken 
omfattning den samhällsomfattande posttjänsten är 
samhällsviktig. Resultatet skulle vara ett väsentligt underlag för 
att orientera nästa års RSA mot just de delar där andra 
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samhällskritiska verksamheters beroenden av den 
samhällsomfattande posttjänsten är som störst. 

2. I kontinuitetshanteringsarbetet hos operatören har man tidigare 
identifierat en omfattande mängd robusthetshöjande åtgärder för att 
stärka olika kritiska resurser. Viktigt är att dessa blir genomförda och 
att arbetet följs upp på ett systematiskt sätt. 
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9 Behov av ytterligare åtgärder med 
anledning av risk- och sårbarhets-
analysens resultat 

9.1 PTS interna verksamhet 

Utifrån förmågebedömningen har framkommit ett antal åtgärdspunkter: 

 Att under 2016 ta fram kontinuitetsplaner för att upprätthålla samhälls-
viktiga verksamheter som myndigheten bedriver eller ansvarar för. 

 Årligen kontrollera kontinuitetsplaner för att upprätthålla samhällsviktiga 
verksamheter som myndigheten bedriver eller ansvarar för. 

 Se till att PTS systemförvaltningsavtal regelbundet uppdateras. 

 Se till att PTS ställer krav på informationssäkerhet när informations-
hantering upphandlas av en extern leverantör. 

 Se till att öka kretsen som utgör krisledningsorganisationen inom PTS 
genom bl.a. kontinuerlig krisledningsutbildning och övning. 

 Se till att PTS har rutiner för att ta till vara erfarenheter från inträffade 
händelser och övningar. 

 Genomföra en behovsanalys av vilka materiella och personella resurser 
som krävs för att hantera kriser. 

 Upprätta samt se till att PTS har en uppdaterad/aktuell dokumentation 
rörande vilka interna materiella och personella resurser som finns att tillgå 
vid en kris. 

 

I samband med sårbarhetsanalysen har framkommit ett antal åtgärdspunkter: 

 Som riskreducerande åtgärder föreslår analysgruppen dels att upprätta 
drifts- och stödavtal med relevanta it-leverantörer, dels se till att 
kontinuerligt utbilda personalen inom de aktuella programvarorna. 

 Som riskreducerande åtgärd föreslår analysgruppen kontinuerligt 
återkommande informationsspridning avseende virusattacker till de PTS-
anställda gällande hur de ska förhålla sig och hantera fenomen som t.ex. 
okända/mystiska länkar i bl.a. e-brev. Denna informationsspridning bör 
hanteras mellan informationssäkerhetsfunktionen och it-enheten. 

 Se till att uppdatera åtkomstkontrollen till systemen. 

 Se till att begränsa åtkomsten till den skyddsvärda informationen i 
systemen till vad som behövs för verksamheten. 

 Se till att systemen loggar användarhändelser. 

 Se till att genomföra kontinuerlig utbildning av berörd personal inom 
informationssäkerhet. 
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 Regelbundet se över säkerhetsklassningen på de personer som har tillgång 
till de system som har känslig information 

 

9.2 Sektorn för elektronisk kommunikation 

Som del myndighetens nätsäkerhetsarbete ser PTS ett behov av vidare åtgärder 
för att utveckla sektorns förmåga att motstå, upptäcka och hantera vissa typer 
av logiska attacker.  

Den andra åtgärden är genomförandet av en utredning för att förbättra PTS 
förståelse för samhällsviktiga verksamheters beroende av elektronisk 
kommunikation och myndighetens (PTS) värdering av konsekvenserna av olika 
nätsäkerhetshändelser. Syftet med utredningen är att skapa ett mer fullständigt 
underlag för myndighetens riskbedömningar.  

 

9.3 Postsektorn 

Nedan följer åtgärdsförslag vilka kommer ligga till grund för fortsatt dialog på 
PTS samt med operatören och/eller övriga inblandade aktörer i ämnet. 

1. Utred om det finns ett behov av och möjlighet att prioritera tillgången 
till kritisk infrastruktur (så som elförsörjning eller järnvägstransport) för 
den samhällsomfattande posttjänsten. 

o Förslaget bygger på att en kartläggning av andra samhällsviktiga 
verksamheters beroende av den samhällsomfattande 
posttjänsten genomförs. Resultatet kan visa om det finns ett 
behov av att prioritera posttjänstens tillgång till kritisk 
infrastruktur. 

2. Utred om PTS bör ställa utökade krav på, alternativt fördjupa tillsynen 
av, den samhällsomfattande posttjänsten rörande förmågan att hantera 
kriser och störningar. 

o Förslaget syftar till att förbättra PTS möjlighet att genomföra 
sitt uppdrag att bevaka att posttjänsterna svarar mot samhällets 
behov. 
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10 Bilagor 

10.1 Förkortningar och förklaringar av termer och 

begrepp 

Ett flertal begrepp och förkortningar används i risk- och sårbarhetsanalysen. I 
den följande texten ges förklaringar till dessa begrepp och förkortningar. I de 
fall som förklaringen har hämtats direkt från lagen om elektronisk 
kommunikation anges LEK inom parentes. 

Abonnent Den som har ingått avtal med en leverantör av 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-
tjänster om tillhandahållande av sådana tjänster 
(LEK). 

Angrepp Aktiviteter som syftar till att skada en motståndare 
eller dennes resurser.  

Källa: SIS-TR 01:2015.  

Attack Enskild aktivitet av en angripare som syftar till att 
åstadkomma skada eller störningar för en 
verksamhet. 

Källa: SIS-TR 01:2015. 

DDoS Distributed Denial of Service: en överbelastningsattack 
mot ett datasystem 

EDI Electronic Data Interchange 

FTR Frekvens och tillståndsregistret: ett lokalt 
verksamhetssystem inom PTS 

GLU Gemensamlägesuppfattning är ett verktyg som 
branschen arbetat fram tillsammans med PTS 

Informationstillgång Information som överförs i och genereras vid 
elektronisk kommunikation och har ett värde för 
enskilda eller samhället. 

Insider Person med möjlighet till insyn eller påverkan som 
kan utnyttja sin position till att utföra eller planera 
för otillåtna handlingar. 

Källa: SIS-TR 01:2015. 

IRIS Integrerat RadioInformationsSystem: ett lokalt 
verksamhetssystem inom PTS. 

ISO International Organization for Standardization 

ISP Internet service provider, inom Sverige t.ex. 
TeliaSonera och Tele2. 

LIS Ledningssystem för informationssäkerhet: källa 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Datasystem
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ISO/IEC 27001/27002 

Konfidentialitet Egenskapen att information inte tillgängliggörs 
eller avslöjas till obehöriga individer, enheter, eller 
processer. 

Källa: SS-ISO/IEC 27001:2006. 

Logisk attack Attack som utnyttjar överförd information eller 
annan manipulation som påverkar tillgångars 
funktion utan att orsaka direkt fysisk skada.  

Tillgänglighetsattacker och attacker som tillför eller 
ändrar befintlig programvara är exempel på logiska 
attacker.  

MVA Mångdimensionell verksamhetsanalys. Källa MSB:s 
vägledning för RSA, MSB245, sid 61 ff. 

NOC Network operation center: den org.del från vilken 
tekniska administratörer övervakar och hanterar 
sina telekomm.nätverk. I detta fall åsyftas 
telekomoperatörers NOC. 

NTSG Nationella telesamverkansgruppen: ett frivilligt 
samarbetsforum med syfte att stödja återställandet 
av den nationella infrastrukturen för elektroniska 
kommunikationer vid extraordinära händelser i 
samhället. 

Nätsäkerhetshändelse 
(händelse) 

En händelse som påverkar informationstillgångars 
tillgänglighet, konfidentialitet eller riktighet.  

Avbrott i elektronisk kommunikation är ett 
exempel på en nätsäkerhetshändelse. Förlust av 
tillgångar till en extern part är ytterligare ett 
exempel.    

Redundans Tillstånd då mer än ett medel finns för att 
upprätthålla ett givet funktionssätt syftande till att 
säkerställa kontinuerlig drift och därigenom öka 
feltoleransen. 

Källa: SIS-TR 01:2015. 

Riktighet Skydd mot oönskad förändring  

Källa: SIS-TR 01:2015. 

SAMFI Samverkansgruppen för informationssäkerhet; en 
grupp bestående av myndigheter med särskilda 
uppgifter inom området informationssäkerhet-
bestående av MSB, FM, FMV, Polisen, FRA och 
PTS.   

SAMÖ Krissamverkansövning som MSB arrangerar. T.ex. 
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SAMÖ 2016. 

SLA Service Level Agreement 

Spårbarhet Entydig härledning av utförda aktiviteter till en 
identifierad användare. 

Källa: SIS-TR 01:2015. 

SUSIE Samverkan Under Störning I Elförsörjningen: en 
plattform för att få en momentan lägesbild.inom 
elsektorn. Drivs av Svensk Energi. 

TiB Tjänsteman i beredskap 

Tillgänglighet Egenskapen att vara åtkomlig och användbar vid 
begäran av en behörig enhet. 

Källa: SS-ISO/IEC 27001:2006.  

Tillgänglighetsattack Attack som förhindrar åtkomst till it-resurser eller 
som fördröjer tidskritiska operationer i ett system. 

Källa: SIS-TR 01:2015. 

VMA Viktigt meddelande till allmänheten används för att 
varna och informera allmänheten vid stora olyckor 
och allvarliga kriser.  

WIS Skyddat webbaserat informationssystem 
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10.2 PTS metod för riskanalys för sektorn elektronisk 

kommunikation 

I risk- och sårbarhetsanalysen sammanvägs sannolikheten för händelser som 
kan leda mer allvarliga samhälleliga konsekvenser med bedömningar av graden 
av negativ samhällelig påverkan. Bilagan innehåller kompletterande 
beskrivningar av den metod och de kriterier som används för de 
riskbedömningar som redovisas i kapitel Fel! Hittar inte referenskälla..  

10.2.1 Riskbedömningar följer en stegvis process 

Riskbedömningen följer den stegvis process. I det första steget definieras hot, 
en kombination av en eller flera riskkällor och händelser som tillsammans kan 
påverka sektorn negativt. Varje sådan händelse tilldelas en sannolikhet som 
anger i vilken utsträckning som händelsen kan förväntas inträffa under en viss 
tidsperiod. 

Som ett andra steg görs en bedömning av sannolikheten för att en inträffad 
händelse leder till negativa konsekvenser i beaktande av den resulterade 
sårbarheten. I det tredje steget sammanvägs sannolikheten att en händelse 
inträffar och att den leder till negativa konsekvenser. Denna sammanvägda 
sannolikhet ingår som del i riskbedömningen. 

I det fjärde steget karaktäriseras de tekniska konsekvenserna som en händelse 
bedöms medföra. Det femte steget innehåller en bedömning av de samhälleliga 
konsekvenserna av nätsäkerhetshändelsen. I det sjätte steget sammanförs 
sannolikhet och samhällelig konsekvensbedömning till en risk med 
känslighetsanalys. De bedömningsgrunder som används i varje enskilt steg 
redovisas i de följande avsnitten.  

10.2.2 Utgångspunkter för genomförande av riskbedömningar 

Längden på den tidsperiod som används för riskbedömningen har satts till tio 
år. Längden är medvetet vald så att också långsiktiga risker, representerande 
händelser som i dagsläget bedöms som osannolika men som bedöms öka över 
tiden, kan inkluderas som del i risk- och sårbarhetsanalysen. De hot och 
sårbarheter som beskrivs bedöms vara giltiga under en femårsperiod eller 
längre. 

Riskbedömningen genomförs för sådana händelser som kan leda till mer 
betydande samhällelig påverkan på nationell nivå. I avsnitt 5.2.2 definieras fyra 
kriterier för att värdera vilka händelser som kan orsaka denna typ av påverkan 
genom ett antal bestämningsord. 10.2.2.1 ger en kvalitativ definition av orden.  

10.2.2.1. Tabell: Definition av bestämningsord värdering av händelser 

Bestämningsord Beskrivning 

Långvarig En händelse där samhällets anpassningsförmåga utsätts för 
påfrestningar och där de samhälleliga konsekvenserna inte kan 
förväntas vara av obetydlig och övergående natur.  
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Övervägande En övervägande del av befolkningen drabbas av händelsen om en klar 
majoritet av befolkningen påverkas, direkt eller indirekt.   

Upprepade En serie händelser av samma grundorsak där samhällets 
anpassningsförmåga utsätts för påfrestningar och där de 
sammanlagda samhälleliga konsekvenserna inte kan förväntas vara av 
obetydlig och övergående natur.  

Betydande  Informationstillgångar av betydande demokratiskt, ekonomiskt eller 
på annat sätt samhälleligt värde är sådana tillgångar där brister i 
tillgänglighet, konfidentialitet och riktighet påverkar ett eller flera 
nationella skyddsvärden negativt. 

  

Bedömningen av de samhälleliga konsekvenserna utgår från den negativa 
påverkan som nätsäkerhetshändelsen orsakar. Det innebär exempelvis att 
konsekvensbedömningen för elavbrott omfattar den påverkan som de följande 
avbrotten i elektronisk kommunikation orsakar men inte den direkta negativa 
påverkan som elavbrotten i övrigt orsakar.  

10.2.3 Steg 1: Kvalitativ bedömning av sannolikheten för att en 
händelse inträffar 

Sannolikheten för en händelse är ett mått på i vilken utsträckning som den 
givna händelsen kan förväntas inträffa under den närmaste tioårsperioden. En 
kvalitativ bedömning sker i enlighet med kriterierna som redovisas i tabell.  

10.2.3.1. Tabell: Definition av kriterier för kvalitativ bedömning av 

sannolikheten för en händelse.  

Nivå Beskrivning 

Mycket hög Händelsen kommer nästan säkert att inträffa  

Hög Händelsen kommer med stor sannolikhet att inträffa  

Medel Händelsen kan inträffa 

Låg Händelsen förväntas inte inträffa  

Mycket låg Händelsen är mycket osannolik  

 

10.2.4 Steg 2: Kvalitativ bedömning av sannolikheten för negativa 
konsekvenser 

En händelse behöver inte nödvändigtvis leda till negativa konsekvenser. 
Exempelvis kan elavbrott pågå under så kort tid att sannolikheten för att det 
uppstår negativa konsekvenser inom sektorn är mycket liten. I riskbedöm-
ningen ingår både sannolikheten för att en händelse inträffar (steg 1) och 
sannolikheten för att händelsen leder till någon form av beaktansvärda negativa 
konsekvenser för elektronisk kommunikation, givet att händelsen inträffar 
(steg 2). Denna betingade sannolikhet bedöms enligt kriterierna i tabell10.2.4.1.  
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10.2.4.1. Tabell: Definition av kriterier för kvalitativ bedömning av 
sannolikheten för negativa konsekvenser 

Nivå Beskrivning 

Mycket hög Om händelsen inträffar är det närmast säkert att händelsen får negativa 
konsekvenser. 

Hög Om händelsen inträffar är det sannolikt att händelsen får negativa 
konsekvenser. 

Medel Om händelsen inträffar är det möjligt att händelsen får negativa 
konsekvenser. 

Låg Om händelsen inträffar är det osannolikt att händelsen får negativa 
konsekvenser. 

Mycket låg Om händelsen inträffar är det mycket osannolikt att händelsen får 
negativa konsekvenser. 

  
10.2.5 Steg 3: Sammanvägning av sannolikheter 

Den risk som ska associeras med en viss händelse ska dels avspegla sannolik-
heten för negativa konsekvenser, dels omfattningen av dessa samhälleliga 
konsekvenser. Sannolikheten för negativa konsekvenser beror av både 
sannolikheten att en händelse inträffar (steg 1) och sannolikheten att händelsen 
leder till negativa konsekvenser givet att den inträffar (steg 2). Tabell10.2.5.1 
visar hur de båda sannolikheterna tillsammans används för att tillskriva en 
sammanvägd sannolikhet i riskbedömningen.  

10.2.5.1. Tabell: Sammanvägning av sannolikhet för att en händelse 

inträffar med sannolikheten för negativa konsekvenser 

  Sannolikhet för negativa konsekvenser 

  Mycket låg Låg Medel Hög Mycket hög 

S
a
n

n
o

li
k

h
e
t 

fö
r 
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n
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Mycket hög Låg Medel Hög Mycket hög Mycket hög 

Hög Låg Medel Hög Hög Mycket hög 

Medel Mycket låg Låg Medel Medel Hög 

Låg Mycket låg Låg Låg Låg Medel 

Mycket låg Mycket låg Mycket låg Mycket låg Låg Låg 

 

10.2.6 Steg 4: Karaktärisering av tekniska konsekvenser  

En teknisk bedömning beskriver de konsekvenser för elektronisk 
kommunikation som en händelse medför. Händelser där informations-
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tillgångars tillgänglighet värderas utgående från vissa nivåer och kriterier. 
Händelser där informationstillgångars konfidentialitet eller riktighet påverkas 
värderas utgående från andra bedömningsgrunder.  

10.2.6.1. Kriterier och nivåer för händelser som påverkar tillgänglighet 

I de fall en händelse leder till avbrott inom sektorn, bedöms konsekvenserna i 
tre dimensioner:  

 operatörer: det antal operatörer med nationell påverkan som drabbas av 
avbrott, 

 tjänster: det antal tjänster med möjlig samhällspåverkan som påverkas av 
avbrottet,  

 längd: omfattningen i tid med en indelning efter korta, medellånga och 
långa avbrott utan direkta, kvantitativa kopplingar till faktisk tid. 

I varje dimension används nivåer för att beteckna graden av påverkan. De 
nivåer som definierar antalet operatörer framgår av tabell10.2.6.1.1.  

10.2.6.1.1. Tabell: Nivåer och kriterier för antalet 
operatörer som drabbas av avbrott 

Operatörer Beskrivning 

Flertal Avbrottet påverkar ett flertal operatörer med betydande marknads-
inflytande och därmed huvuddelen av alla abonnenter och 
samhällsviktiga verksamheter i landet 

Fåtal Avbrottet påverkar ett mindre antal operatörer med betydande 
marknadsinflytande och därmed en ansenlig mängd abonnenter och 
samhällsviktiga verksamheter i landet.  

En Avbrottet påverkar endast en operatör med betydande marknads-
inflytande eller med en betydande andel samhällsviktiga verksamheter 
som kunder. 

Inte enbart antalet operatörer påverkar de samhälleliga konsekvenserna av 
avbrott. Även antalet tjänster är en påverkansfaktor.  

10.2.6.1.2. Tabell: Nivåer och kriterier för antalet 
tjänster som påverkas av avbrott 

Tjänster Beskrivning 

Flertal Avbrottet påverkar flertalet tjänster som används av privatpersoner, 
företag och organisationer och där ett avbrott påverkar något 
samhälleligt skyddsvärde negativt.  

Fåtal Avbrottet påverkar ett mindre antal tjänster som används av 
privatpersoner, företag och organisationer och där ett avbrott påverkar 
något samhälleligt skyddsvärde negativt. 



 

 

  

Post- och telestyrelsen 88 
 

En Avbrottet påverkar endast en tjänst som används av privatpersoner, 
företag och organisationer och där ett avbrott påverkar något 
samhälleligt skyddsvärde negativt.  

 

Motsvarande nivåer och kriterier för avbrottets förväntade längd framgår av 
tabell.  

10.2.6.1.3. Tabell: Nivåer och kriterier för avbrottets 

förväntade längd 

Längd Beskrivning 

Långvarigt Avbrottet kan förväntas pågå under längre tid 

Exempel: Avbrottet varar flera dygn 

Medellångt Avbrottet kan förväntas pågå en begränsad tid 

Exempel: Avbrottet varar en stor del av ett dygn 

Kortvarigt Avbrottet kan förväntas pågå under en kort tid 

Exempel: Avbrottet varar någon eller några timmar 

 

10.2.6.2. Nivåer och kriterier för händelser som påverkar 
informationstillgångars konfidentialitet och riktighet 

I de fall en händelse leder till att informationens konfidentialitet eller riktighet 
inte kan upprätthållas, bedöms konsekvenserna i dimensionerna:  

 operatörer: det antal operatörer som påverkas av händelsen, 

 information: omfattningen av de informationstillgångar vars 
konfidentialitet eller riktighet inte kan upprätthållas, 

 längd: i tid med en indelning som konfidentialitet och riktighet inte kan 
upprätthållas. 

Antalet operatörer som påverkas bedöms enligt samma kriterier som för 
händelser som påverkar tillgänglighet enligt tabell. Omfattningen av en 
händelse ska avspegla den sammanlagda mängd skyddsvärd information som 
påverkas enligt nivåerna och kriterierna i tabell10.2.6.2.1.  

10.2.6.2.1. Tabell: Nivåer och kriterier för 
omfattningen av en händelse som påverkar 
konfidentialitet eller riktighet 

Omfattning Beskrivning 

Fullständig Huvuddelen av informationstillgångars konfidentialitet eller riktighet 
kan inte upprätthållas. 

Exempel: Abonnentinformation, kommunikationsmönster och 
innehåll i elektronisk kommunikation kan inte skyddas.  
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Omfattande Flera eller stora delar av informationstillgångars konfidentialitet eller 
riktighet kan inte upprätthållas. 

Exempel: Abonnentinformation och övergripande 
kommunikationsmönster kan inte skyddas.   

Begränsad Vissa, enskilda informationstillgångars konfidentialitet eller riktighet 
kan inte upprätthållas. 

Exempel: Konfidentialitet för vissa, övergripande 
abonnentinformation kan inte bevaras. 

Motsvarande nivåer och kriterier för informationsincidentens förväntade längd 
framgår av tabell10.2.6.2.2.  

10.2.6.2.2. Tabell: Nivåer och kriterier för 

informationsincidentens förväntade längd  

Längd Beskrivning 

Långvarigt Incidenten kan förväntas pågå under längre tid 

Exempel: Incidenten varar flera månader 

Medellångt Incidenten kan förväntas pågå en begränsad tid 

Exempel: Incidenten varar under ett fåtal dagar 

Kortvarigt Incidenten kan förväntas pågå under en kort tid 

Exempel: Incidenten varar under en del av en dag 

 

10.2.7 Steg 5: Sammanvägning av tekniska konsekvenser till 
samhälleliga konsekvenser 

Sammanvägningen av den tekniska konsekvensbedömningen till samhälleliga 
konsekvenserna sker genom resonerande bedömningar som utgår från den 
tekniska konsekvensbedömningen med kriterier enligt tabell10.2.7.1.1. 

10.2.7.1.1. Tabell: Nivåer för bedömning av 
samhälleliga konsekvenser54  

Nivå Beskrivning 

Mycket hög Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, 
extrema störningar i samhällets funktionalitet, grundmurad misstro 
mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala 
skador på egendom och miljö. 

Hög Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket 
allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstro 
mot flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket 
allvarliga skador på egendom och miljö.  

Medel Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga 
störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstro mot flera 

                                                 
54 Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser, MSB, publikationsnummer MSB245.  
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samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på 
egendom och miljö. 

Låg Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i samhällets 
funktionalitet, övergående misstro mot flera samhällsinstitutioner, 
begränsade skador på egendom och miljö. 

Mycket låg Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i  

samhällets funktionalitet, övergående misstro mot enskild 
samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och 
miljö. 

Obetydliga Mindre allvarliga effekter än de som anges för övriga nivåer.  

 

10.2.8 Steg 6: Riskbedömning och känslighetsanalys 

Riskbedömningen utgår från sammanvägningen av de samhälleliga 
konsekvenserna och sannolikheten på det sätt som framgår av figur10.2.8.1. 

10.2.8.1. Figur: Risknivåer och deras koppling till konsekvens- och 

sannolikhetsbedömningar.   

 

 

De riskbedömningar som redovisas i risk- och sårbarhetsanalysen är alla 
förknippande med någon form av osäkerhet. På samma sätt kommer naturligt 
förekommande variationer, exempelvis längden på avbrott i elektronisk 
kommunikation som orsakas av en viss typ av händelse, påverka risk-
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bedömningar. Varje enskild riskbedömning följs av en känslighetsanalys som 
beskriver de variationer som därmed kan förväntas.  

 


