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Saken
Tillsyn av bestämmelser om behandling av trafikuppgifter, i synnerhet avseende 
lagring och gallring av sådana uppgifter 

_____________________

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

Bakgrund
Trafikuppgifter är uppgifter som behandlas för att kunna överföra information i 
ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera sådan överföring. 
Med trafikuppgifter avses alltså inte själva innehållet som överförs, utan 
uppgifter som beskriver överföringen, t.ex. uppgift om vilka telefonnummer 
som kommunicerat med varandra och när detta skett. Tillhandahållare av 
elektroniska kommunikationsnät- och tjänster behandlar normalt en stor mängd 
trafikuppgifter i sina verksamheter. 

Trafikuppgifter kan innehålla information som av användarna av elektroniska 
kommunikationstjänster betraktas som mycket känslig. PTS har därför sett ett 
behov av att i en planlagd tillsyn av ett urval operatörer utreda vilka 
trafikuppgifter som behandlas och hur länge och med vilken rättslig grund 
lagring av uppgifterna sker samt hur uppgifterna raderas (gallras). Mot 
bakgrund av detta inledde PTS tillsynen i det aktuella ärendet över Telia 
Company AB (Telia).
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PTS har valt att inom ramen för denna tillsyn särskilt granska de trafikuppgifter 
som genereras och behandlas vid tillhandahållandet av mobila 
kommunikationstjänster. 

Trafikuppgifter som behandlas av Telia vid 
tillhandahållandet av mobila kommunikationstjänster
Inom ramen för tillsynen har PTS skriftligen begärt upplysningar vid ett flertal 
tillfällen och i samband med möten har Telia lämnat kompletterande 
upplysningar.

Telia har uppgett att man inte behandlar sådana lokaliseringsuppgifter som inte 
samtidigt är trafikuppgifter (t.ex. uppgifter om GPS-position). 

Telia har lämnat en presentation av bolagets behandling av trafikuppgifter samt 
bl.a. demonstrerat de tekniska system som används vid lagring av 
trafikuppgifter för kommersiella ändamål. Telia har härvid sammanfattningsvis 
lämnat följande upplysningar.

Ändamål med behandling av trafikuppgifter
Telia har uppgivit att ändamålen med behandlingen av trafikuppgifter är att 
kunderna ska kunna utnyttja tjänsterna

För att tillhandahålla mobila kommunikationstjänster, inklusive M2M (maskin 
till maskin) och roaming behandlas följande trafikuppgifter.

1. Uppgifter om trafik – såsom t.ex. A-nummer, B-nummer, C-nummer och 
IP-adress. Trafikavverkande noder har begränsad lagringskapacitet så de 
skriver över information så fort minnet blir fullt (first in first out). 
Ambitionen är att dessa databaser ska vara så små som möjligt. 

2. Uppgifter för fakturering - såsom t.ex. datum, tid, samtalslängd, A-nummer, 
B-nummer, samtalstyp, trafiktyp, anläggningsnummer och belopp.

3. Uppgifter för felsökning – Telia använder ett monitoreringsverktyg för 
felsökning som samlar in fullständig information om ett samtal med 
avseende på vem som ringt vem, hur länge samtalet varit uppkopplat, 
vilka tjänster som utnyttjats utom själva röstsamtalet. Även all 
signaleringsinformation lagras för felsökning
 

4. Uppgifter för Anti-Fraud (avslöjande av obehörig användning) – såsom 
t.ex. datum, klockslag, samtalslängd och basstation. Även 
abonnentuppgifter lagras. Lagring av data sker fortlöpande för att kunna 
upptäcka försök till bedrägerier och missbruk så fort som möjligt. 
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Systemet utför kontinuerligt en automatiserad analys för att hitta 
avvikande mönster

5. Uppgifter för affärs- och kundanalys i form av CDR-information – såsom 
t.ex. A-nummer, B-nummer, tidpunkt och trafiktyp.

6. Uppgifter för marknadsföring – Telia lagrar volymuppgifter (antal och tid) 
för röstsamtal, SMS, MMS och dataanvändning ackumulerat dagligen. 
Uppgifterna avser endast använd volym trafik.

7. Uppgifter för prissättning - Telia lagrar CDR-information och prissatt trafik. 
Informationen används för prissättning av nationell och internationell 
samtrafik.

Särskilt om när trafikuppgifter lagras och hur länge 
Telia har uppgett att för vissa mobila kommunikationstjänster finns den 
momentana informationen tillgänglig i växlarna så fort t.ex. samtalet sätts upp. 
För andra tjänster lagras informationen när meddelanden kommit in till 
meddelandecentralen eller direkt efter utfört samtal eller dataöverföring eller 
under aktiv datasession. CDR-data lagras lokalt i växlarna till dess att 
faktureringsverktyget hämtat informationen. Denna process pågår hela tiden, 
varför det ligger information lokalt i växlarna under en kort tidsperiod.

Uppgifterna lagras olika länge beroende på användning. Vissa uppgifter lagras 
tillfälligt, såsom samtalsinformation som endast lagras under pågående samtal i 
växlarna, eller under aktiv session och röstmeddelanden som lagras under sin 
giltighetstid, vanligen tre dygn varefter de raderas. Meddelandetexter lagras till 
dess de är levererade eller har passerat maximal giltighetstid (tre dygn). 

Viss information, t.ex. vid roaming, lagras kontinuerligt, i en ”ständig” 
ögonblicksbild, men inga historiska data lagras.

Medieringssystemet tar emot och lagrar CDR-data (rådata) från stationerna. Det 
lämnar vidare data till system för fakturering, roaming, statistik, fraud etc. 
Systemet konverterar datamaterial till ett standardformat innan det sänds till 
mottagande system. Det är hela rådata-filerna från stationerna som lagras, d.v.s. 
all data som stationsutrustningen sänder ut. Det är komplicerat att söka 
information ur medieringssystemet. Datamaterialet är inte uppdelat per tjänst i 
systemet. Lagringen i medieringssystemet möjliggör omkörning av historiska 
data (t.ex. i samband med fel i mottagande system) och utredningar vid 
kundklagomål (avser fakturor och gäller oftast storkunder).
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I medieringssystemet lagras trafikuppgifter i 24 månader. En av de faktorer som 
styr tidsrymden för lagring i medieringssystemet är tidsrymden som behövs för 
att kontrollera fakturorna. Syftet med 24 månaders lagring är att kunna köra om 
fakturor. I vissa fall finns det avtal som bara faktureras en gång per år. Data 
behövs också för felsökning och optimeringsändamål.

Uppgifter för marknadsföring lagras i 36 månader för att skapa tillförlitliga 
modeller över tjänsteutnyttjandet för att bättre kunna möta kundernas behov. 

Vad gäller fakturering lagras trafikuppgifter så länge fakturorna finns kvar i 
faktureringssystemet. När fakturan är betald raderas de efter 6 månader. 
Trafikuppgifter som avser obetalda fakturor lagras till dess fordran är reglerad.

Uppgifter för prissättning lagras i form av prissatta CDR: er i 450 dagar och 
används för kundfrågor och krediteringar. Inkommande filer lagras i 30 dagar 
och sparas för eventuell omkörning.

Uppgifter för felsökning lagras 2-14 dagar.

Uppgifter för avslöjande av obehörig användning lagras i 90 dagar och 
kunduppgifter så länge kunden är kvar hos Telia. Vid larm om obehörig 
användning lagras CDR-posterna som är kopplade till larmet så länge 
utredningen pågår.

De uppgifter som krävs för att följa bokföringslagens krav sparas i enlighet 
därmed. 

Utplåning och avidentifiering av uppgifter som inte längre 
behövs för att överföra ett meddelande
Tillfälligt sparade uppgifter raderas i samband med överföring till andra system 
eller när den tillfälliga lagringsplatsen är ”full”. Då skrivs uppgifterna över med 
nya uppgifter. Uppgifter som lagras längre raderas automatiskt när lagringstiden 
gått ut. Överföringen av uppgifter från medieringssystemet sker i realtid eller 
inom en kort tidsperiod. Därefter raderas informationen och endast rådata 
lagras. 

Former för inhämtande av samtycke
Avslutningsvis har Telia uppgett att man håller på att omarbeta bolagets 
allmänna villkor, integritetspolicyn och hur bolaget inhämtar samtycken i 
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anledning av att den allmänna dataskyddsförordningen1 börjar tillämpas 2018. 
Information om behandlingen av trafikuppgifter kommer att lämnas i samband 
med att samtycke inhämtas. Av Telias information framgår vidare att Telias 
allmänna villkor, som är avsedda att gälla från och med den 25 maj 2018, 
innehåller hänvisning och en länk till bolagets integritetspolicy.  Av 
integritetspolicyn framgår bland annat vilken typ av uppgifter som samlas in, 
hur insamlingen sker, vad uppgifterna används till, hur länge uppgifterna sparas, 
till vem uppgifterna lämnas ut, hur uppgifterna skyddas, att samtycke fordras 
för behandling av vissa uppgifter, att samtycke kan återkallas samt de rättigheter 
som följer av dataskyddsförordningen att få tillgång till uppgifter, rätt till 
rättelse av uppgifter, rätt till radering av uppgifter, rätt till invändning av 
behandling av uppgifter, rätt till tillfällig begränsning av behandling av 
uppgifter, rätt till dataportabilitet, hur anmälan ska ske av överträdelse samt 
rätten till skadestånd vid behandling av uppgifter i strid med gällande rätt. 

Integritetspolicyn är daterad och av Telias information framgår att Telia 
kommer att meddela sina kunder om ändringar eller uppdatering sker. Vidare 
framgår att bolaget sparar tidigare versioner av policyn i ett arkiv2.    

När det gäller inhämtande av samtycke framgår att Telia kommer att kontakta 
samtliga sina kunder för godkännande av hur deras trafikuppgifter får användas 
innan den 25 maj 2018. 

Skäl
Tillämpliga bestämmelser m.m.
Av 6 kap. 5 § i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) framgår 
att den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 § 
LEK ska utplåna eller avidentifiera lagrade eller på annat sätt behandlade 
trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller som avser 
abonnenter, när uppgifterna inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt 
meddelande. Det gäller dock inte om uppgifterna sparas för sådan behandling 
som anges i 6, 13, 16 a eller 16 c §§ LEK.

Av 6 kap 6 § LEK framgår vidare att trafikuppgifter som krävs för 
abonnentfakturering och betalning av avgifter för samtrafik får behandlas till 

1   Den 25 maj 2018 träder den allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) i 
kraft och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen gäller för behandling av personuppgifter 
generellt och reglerar bland annat formerna för inhämtande av samtycke för behandling av 
personuppgifter.
2 Information avseende ändringar av policyn och arkiv över tidigare versioner av policyn återfinns på en 
angiven webblänk: telia.se/integritet
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dess att fordran är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen 
går att göra invändningar mot faktureringen eller avgiften.

Om den som uppgifterna rör har samtyckt till det, får den som tillhandahåller 
en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst behandla de uppgifter 
som avses i 6 kap 5 § LEK för att marknadsföra elektroniska 
kommunikationstjänster eller för att tillhandahålla andra tjänster där 
uppgifterna behövs, i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för 
tjänsten eller marknadsföringen. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst 
ska informera den uppgiften rör om vilken typ av trafikuppgifter som 
behandlas och hur länge uppgifterna behandlas för sådana ändamål som anges i 
första och andra stycket. Informationen skall lämnas innan samtycke inhämtas.

I 6 kap 17 § första stycket uppställs vidare en särskild begränsning som gäller 
innehållet i elektroniska meddelanden och trafikuppgifter. Av bestämmelsen 
framgår att, som huvudregel, inga andra än berörda användare får behandla 
eller ta del av sådana uppgifter. Regeln hindrar dock inte sådan behandling av 
trafikuppgifter, som redogjorts för ovan. Begränsningen gäller inte heller om 
minst en av de användare som deltar i kommunikationen lämna sitt samtycke 
till behandlingen.

Vidare framgår av bestämmelsen att 6 kap 17 § första stycket inte utgör hinder 
mot

1. sådan lagring som är automatisk, mellanliggande och
tillfällig, om den är nödvändig för överföring av ett
elektroniskt meddelande, eller i den utsträckning den är
nödvändig för driften av ett elektroniskt kommunikationsnät
eller en elektronisk kommunikationstjänst,

2. att andra får tillgång till innehållet i ett elektroniskt
meddelande, om innehållet ändå är allmänt tillgängligt, om det
sker endast för att effektivisera den fortsatta överföringen
till andra mottagare samt om uppgifter om vem som begärt att få 
informationen utplånas.

Av 7 kap 1 § LEK framgår att tillsynsmyndigheten (PTS) ska ha tillsyn över 
efterlevnaden av lagen och de beslut om skyldigheter eller villkor samt de 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 
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De svenska reglerna om behandling av trafikuppgifter implementerar 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 
kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) med 
de tillägg och ändringar som genomförts genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/136.    

Av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation framgår att de 
system som används för tillhandahållande elektroniska kommunikationsnät och 
elektroniska kommunikationstjänster bör utformas så att mängden nödvändiga 
personuppgifter begränsas till ett absolut minimum. All verksamhet som i 
samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster 
omfattar mer än överföring av en kommunikation och fakturering av den bör 
grundas på aggregerade trafikuppgifter som inte kan spåras till abonnenter eller 
användare. Om verksamheten inte kan grundas på aggregerade uppgifter bör de 
anses vara mervärdestjänster för vilka abonnenternas samtycke krävs 
(ingresspunkt 30). 

PTS bedömning
Telia har redogjort för vilka trafikuppgifter bolaget behandlar, för vilka ändamål 
uppgifterna behandlas, på vilket sätt och hur länge uppgifterna lagras, samt för 
hur och när de gallras. PTS har valt att härvid i synnerhet granska den lagring 
och gallring av trafikuppgifter som Telia uppgivit att man gör.

Lagring och gallring av uppgifter för överföring av elektronisk 
kommunikation 
Telia har beskrivit att bolaget lagrar omkring trettio typer av trafikuppgifter i 
syfte att överföra elektronisk kommunikation och för att kunna koppla vidare 
kommunikationen från sitt kommunikationsnät till andra tjänsteleverantörers 
kommunikationsnät (roaming).
 
Dessa uppgifter lagras endast under en kortare tid som är nödvändig för 
överföringen av kommunikationen och de noder över vilken kommunikationen 
överförs har ingen större lagringskapacitet vilket innebär att trafikuppgifterna 
löpande skrivs över (raderas) när nya uppgifter tillkommer. Bolaget har uppgett 
att dess ambition är att dessa databaser ska vara så små som möjligt. 
Uppgifterna lagras mellan någon timma upp till någon dag i trafikavverkande 
noder och raderas så snart de förts över till ett så kallat medieringssystem.

Huvudregeln i 6 kap. 5 § LEK som gäller för behandling av trafikuppgifter, är 
att uppgifter som lagras eller behandlas på annat sätt som avser användare som 
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är fysiska personer eller som avser abonnenter, ska utplånas eller avidentifieras 
när uppgifterna inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande.  

Någon exakt angiven tidsgräns för när uppgifter ska utplånas enligt 6 kap. 5 § 
LEK finns inte angiven. Av ingresspunkt 27 i direktivet om integritet och 
elektronisk kommunikation framgår att det exakta ögonblicket när överföringen 
av en kommunikation avslutas, efter vilket trafikuppgifterna bör utplånas, med 
undantag för sådana uppgifter som behandlas för faktureringsändamål, kan 
bero på vilken typ av elektronisk kommunikationstjänst som tillhandahålls. Som 
exempel på tidsgränser anges att vid ett taltelefonisamtal kommer överföringen 
att avslutas så snart någon av användarna avslutar förbindelsen. När det gäller 
elektronisk post avslutas överföringen så snart mottagaren hämtat meddelandet 
från tjänsteleverantörens server.

PTS kan konstatera att Telia vid driften av dessa temporära databaser strävar 
efter att de ska innehålla så få uppgifter som möjligt och att trafikuppgifterna 
löpande skrivs över efter genomförd kommunikation. Sammantaget bedömer 
PTS därför att Telias hantering av trafikuppgifter för överföring av elektronisk 
kommunikation får anses stå i överensstämmelse med bestämmelsen i 6 kap 5 § 
LEK.  

Telias lagring av trafikuppgifter efter det att uppgifterna inte längre 
används för att överföra ett elektroniskt meddelande
Från ovannämnda huvudregel, att trafikuppgifter ska utplånas eller 
avidentifieras när uppgifterna inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt 
meddelande, finns ett antal undantag som medger att trafikuppgifter fortsatt får 
behandlas för vissa ändamål. Inom ramen för detta ärende bedöms i det 
följande de behandlingar som Telia utför med stöd av undantagen som anges i 
6 kap 6 § och 8 § 3 LEK.  

De aktuella trafikuppgifterna lagras i medieringssystemet, varifrån uppgifterna 
hämtas vidare till olika undersystem/databaser.

Telia har angett följande huvudsakliga ändamål för den fortsatta behandling av 
trafikuppgifter som utförs efter det att en kommunikation har överförts:

 Avslöjande av obehörig användning (Anti Fraud) 
 Avräkning av samtrafikavgifter (Interconnect)
 Fakturering och prissättning
 Affärs- och kundanalys samt marknadsföring (Business Intelligence)
 Felsökning
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Lagring av uppgifter för avslöjande av obehörig användning

Telia har uppgett att bland annat uppgifter om datum, klockslag, uppringande 
nummer och mottagande nummer lagras i 90 dagar för att kunna förhindra och 
avslöja obehörig användning. 

Av 6 kap. 8 § 3 LEK framgår att behandling av trafikuppgifter får ske i den 
utsträckning dessa uppgifter är nödvändiga för att förhindra och avslöja 
obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk 
kommunikationstjänst. 

Av uttalanden i förarbetena till LEK3 framgår att en lagringstid för att t.ex. 
säkerställa straff- eller civilrättslig lagföring som överstiger ett år inte bör 
komma ifråga om det inte föreligger särskild anledning, såsom att tvist 
uppkommit eller förundersökning inletts i ett särskilt fall. 

Telia lagrar en begränsad mängd uppgifter i 90 dagar vilket, mot bakgrund av 
uttalandena i förarbetena, får anses vara i överensstämmelse med bestämmelsen 
i 6 kap. 8 § 3 LEK.

Lagring av uppgifter för avräkning av samtrafikavgifter

Telia har uppgett att datum, klockslag, originerande operatör, terminerande 
operatör, samtalslängd och via-namn lagras under 90 dagar. Informationen 
analyseras och rapporter genereras för underlag till avräkning och fakturering 
för nationell samtrafik.

Av 6 kap. 6 § första stycket framgår att trafikuppgifter som krävs för betalning 
av avgifter för samtrafik får behandlas till dess en fordran är betald eller 
preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot 
faktureringen eller avgiften. 

Av uttalanden i förarbetena till LEK4 framgår vidare att en betalning av en 
fordran inte behöver hindra att reklamation kan ske i efterhand mot en faktura. 
Regeringen bedömde därför att betalningen av en fordran således inte bör vara 
en slutpunkt för hur länge uppgifterna får behandlas. Inte heller bör det, enligt 
regeringens bedömning, i ett sådant fall vara en slutpunkt när preskription 
inträder, eftersom någon preskription av fordringen inte aktualiseras i ett sådant 

3 Se proposition 2002/03:110 sid. 392.
4 Se prop. 2002/03:110 sid. 391. 
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fall. Det är i stället den tidpunkt när det inte längre går att med framgång 
reklamera mot fordringsanspråket som bör vara slutpunkten i ett fall där 
fordringen är betald. Möjligheten att avvakta preskriptionens inträde gör att 
trafikuppgifter får sparas även efter det att en faktura betalts, om det alltjämt är 
möjligt enligt lag och avtal att göra invändningar mot fakturan.

Lagringstiden torde bland annat vara avhängig den tid som förflyter mellan det 
att en viss kommunikation genomförts och tills dess den slutligen avräknats, 
fakturerats och betalts. Lagringstiden kan således variera – beroende på vad 
Telia avtalat med sina samtrafikparter avseende faktureringstid, tid för 
anmärkning på felaktigt avräkningsunderlag och möjlighet att i efterhand ändra 
avräkning och fakturering på grund av senare upptäckta och styrkta fel i 
avräkningsunderlag m.m.

Som framgår av författningstexten och uttalanden i förarbeten är det möjligt att 
spara och behandla trafikuppgifter för avräkning av samtrafikavgifter under en 
relativt lång tid, vilken ytterst avgörs av när det inte längre går att göra 
invändningar mot avgiften. 

PTS bedömer, mot denna bakgrund, att den lagringstid på 90 dagar som 
tillämpas av Telia står i överensstämmelse med bestämmelsen i 6 kap. 6 § LEK.  

Lagring av uppgifter för fakturering och prissättning 

När det gäller fakturering har Telia uppgett att bolaget lagrar ett tjugotal 
trafikuppgifter. Uppgifterna lagras så länge fakturorna finns kvar i 
faktureringssystemet. När fakturan är betald raderas de efter sex månader. 
Trafikuppgifter som avser obetalda fakturor lagras till dess fordran är betald.  
När det gäller prissättning lagras CDR-information (cirka 50 olika poster) och 
prissatt trafik. Informationen används för prissättning av nationell och 
internationell samtrafik. Prissatta CDR:er lagras i 450 dagar och används för 
kundfrågor och krediteringar.  

Även i det här fallet gäller bestämmelsen i 6 kap. 6 § första stycket LEK av 
vilken framgår att trafikuppgifter som behövs för abonnentfakturering får 
behandlas till dess att fordran är betald eller preskription inträtt och det inte 
längre lagligen går att göra invändningar mot faktureringen. 

LEK innehåller inga särskilda regler om reklamationsfrister för abonnenter. 
Abonnent kan vara såväl en näringsidkare som en enskild konsument. När det 
gäller Telias möjligheter att göra gällande en fordran mot en enskild konsument, 
t.ex. om bolaget upptäckt att viss faktura varit felaktig eller att fakturering av 
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någon orsak inte skett vid ett visst tillfälle, kan konstateras att 
preskriptionstiden enligt Preskriptionslagen (1981:139) är tre år för fordringar 
mot konsumenter, se 2 §. Enligt samma bestämmelse är huvudregeln att en 
fordran preskriberas efter tio år i övriga fall. 

Syftet med bestämmelsen i 6 kap. 6 § LEK är bland annat att möjliggöra för 
tjänstetillhandahållare att lagra trafikuppgifter i syfte att kunna styrka eller i 
övrigt kontrollera de belopp som faktureras abonnenterna. Exakt hur länge en 
sådan lagring är nödvändig är svårt att ange och kan dessutom variera i det 
enskilda fallet beroende på om fakturamottagaren är en näringsidkare eller en 
enskild konsument. 

PTS bedömer dock att Telias lagring av trafikuppgifter för faktureringsändamål 
under 450 dagar står i överensstämmelse med bestämmelsen i 6 kap. 6 § LEK.

Lagring av uppgifter för affärs- och kundanalys samt marknadsföring

Telia har uppgett att omkring 15 olika typer av trafikuppgifter lagras för affärs- 
och kundanalys. Dessa uppgifter är bland annat CDR-information såsom A-
nummer, B-nummer, tidpunkt och samtalslängd. 

För marknadsföring lagras volymuppgifter (antal och tid) för röstsamtal, SMS, 
MMS, och dataanvändning ackumulerat dagligen. Dessa uppgifter lagras i 36 
månader. 

Av 6 kap. 6 § andra stycket LEK framgår att den som tillhandahåller en allmänt 
tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får behandla trafikuppgifter för att 
marknadsföra elektroniska kommunikationstjänster eller för att tillhandahålla 
andra tjänster där uppgifterna behövs, i den utsträckning och under den tid som 
är nödvändig för tjänsten eller marknadsföringen - om den som uppgifterna rör 
i förväg har samtyckt till det. 

Under 2013-2015 genomförde PTS tillsyn avseende behandling av uppgifter 
och inhämtande av samtycke. Tillsynen omfattade totalt tio olika operatörer av 
varierande storlek och med skilda verksamheter. Med utgångspunkt i tillsynerna 
har PTS utarbetat en vägledning5 av vilken framgår olika ställningstaganden 
PTS gjort inom ramen för tillsynen. 

5 Inhämta samtycke enligt LEK – en vägledning, PTS-ER-2015:27.
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Av vägledningen framgår att den information som ska lämnas till den som ska 
avge sitt samtycke ska vara lätt att hitta och förstå för en genomsnittlig 
abonnent. PTS anser det därför inte lämpligt att dela upp informationen som 
lämnas i samband med samtycke på olika platser. Enligt PTS bedömning är det 
inte tillräckligt att, i de allmänna villkoren, hänvisa till informationstext om den 
närmare hanteringen av trafikuppgifter som nås via en webbplats. Enligt PTS 
bedömning ska den obligatoriska informationen6 om sådan behandling som 
kräver samtycke lämnas på ett och samma ställe. 

PTS konstaterar vidare att den information som ska lämnas ska vara fixerad vid 
det tillfälle då samtycke inhämtas. Enligt PTS bedömning är det därför inte 
tillräckligt att informationen endast återfinns på en webbplats, eftersom 
informationen i detta fall kontinuerligt kan ändras, med följd att det blir svårt 
såväl för den enskilde att veta i efterhand vad det var denne samtyckt till, som 
för operatören att visa vilken behandling av uppgifter som ett samtycke 
omfattat. Avslutningsvis konstaterar PTS att det är operatören som har 
bevisbördan för att samtycke har erhållits och vilken behandling samtycket 
omfattar. 

Telia håller på att genomföra förändringar vad gäller formerna för inhämtande 
av samtycke. Av information på bolagets webbplats som nås via en angiven 
webblänk, ”På dina villkor”, framgår vilken typ av trafikuppgifter som 
behandlas, vad det innebär att godkänna behandlingen, vad som gäller om man 
inte godkänner och hur man återkallar sitt godkännande. Vidare framgår att 
Telia kommer att inhämta samtycke via den kanal som passar bäst för 
respektive kund och att Telia kommer att kontakta samtliga kunder innan den 
allmänna dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.  Av Telias 
integritetspolicy framgår mer i detalj bland annat vilken typ av uppgifter som 
behandlas med stöd av samtycke, hur länge dessa uppgifter behandlas samt för 
vilka ändamål behandlingen sker.  

Integritetspolicyn är daterad (versionshantering) och Telia kommer att meddela 
sina kunder om ändringar eller uppdateringar som sker av denna. Vidare 
framgår att bolaget sparar tidigare versioner av policyn i ett arkiv. Enligt PTS 
bedömning innebär detta att Telia såväl som abonnenterna har möjlighet att i 
efterhand kontrollera vad samtycket omfattat. Under förutsättning att Telia 
säkerställer att abonnenterna har information om de behandlingar som sker på 
ett och samma ställe i samband med att samtycket inhämtas bedöms bolagets 
inhämtande av samtycke stå i överensstämmelse med de slutsatser PTS tidigare 
dragit inom ramen för myndighetens tillsynsverksamhet.  

6 Av 6 kap. 6 § st. 3 LEK framgår att information ska lämnas om vilken typ av uppgifter som behandlas, 
hur länge uppgifterna behandlas samt de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. 



13(16)

Post- och telestyrelsen

Den aktuella lagringen av uppgifter för affärs- och kundanalys samt 
marknadsföring, som grundar sig på inhämtat samtycke, bedöms därmed ske i 
enlighet med bestämmelsen i 6 kap 6 § andra stycket LEK.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Lagring av uppgifter för felsökning

Telia har uppgett att man använder ett monitoreringsverktyg för felsökning 
som samlar in fullständig information om ett samtal med avseende på vem som 
har ringt, hur länge samtalet varit uppkopplat, vilka tjänster som utnyttjats samt 
all signaleringsinformation. Informationen lagras i 2-14 dagar. 

LEK innehåller ingen regel som uttryckligen medger lagring av trafikuppgifter 
för felsökning. Av ingresspunkt 29 i direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation framgår att tjänsteleverantörer får behandla trafikuppgifter som 
rör abonnenter och användare när det är nödvändigt i enskilda fall för att 
upptäcka tekniska brister eller fel vid överföringen av kommunikationer. 
Regeringen valde att inte föreslå en särskild bestämmelse i LEK som medger 
lagring av trafikuppgifter för felsökning med motiveringen att bestämmelsen i 
direktivet tar sikte på enskilda fall.7 Enligt regeringens bedömning skulle dessa 
fall kunna hanteras inom ramen för huvudregeln att trafikuppgifter får 
behandlas så länge de behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande. 

Av ingresspunkt 30 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 
framgår att all verksamhet som i samband med tillhandahållande av elektroniska 
kommunikationstjänster omfattar mer än överföring av kommunikation och 
fakturering av den bör grundas på aggregerade trafikuppgifter som inte kan 
spåras till abonnenter eller användare. Om denna verksamhet inte kan grundas 
på aggregerade uppgifter bör de anses vara mervärdestjänster för vilka 
abonnentens samtycke krävs.

Mot bakgrund av det ovanstående kan PTS konstatera att LEK inte ger stöd för 
att Telia generellt lagrar trafikuppgifter om varje genomfört 
samtal/kommunikation för felsökning. 

Telia har uppgett att bolaget samlar in fullständig information om genomförda 
samtal för felsökning, d.v.s. den behandling som sker i detta sammanhang avser 
inte aggregerade uppgifter. Vidare sker behandlingen även efter det att ett visst 
meddelande har överförts i teknisk mening. PTS bedömer att en generell lagring 
av trafikuppgifter för felsökning som sker även efter det att en viss 

7 Se prop. 2002/03:110 sid. 260.
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kommunikation avslutats därmed i enlighet med ingresspunkt 30 kräver 
samtycke.

Av Telias integritetspolicy framgår att Telia sparar trafik- och positioneringsdata 
i 6-24 månader för att kunna hjälpa kunderna om något är fel på levererade tjänster. 
Telia har förklarat att den aktuella lagringen avser om det uppstår fel i tjänsten 
och andra reklamationer i vidare bemärkelse som inte bara behöver handla om 
tekniska fel. Samtycke begärs för den behandling som inte kan göras med stöd 
av LEK eller som kan ske med stöd av bestämmelser om legitimt intresse enligt 
personuppgiftslagen (1998:204) (PUL). Behandlingen sker enligt bolaget med 
stöd av samtycke enligt 6 kap. 6 § andra stycket LEK samt för att överföra det 
elektroniska meddelandet enligt 6 kap. 5 § LEK.

Telia inhämtar således samtycke för de behandlingar som sker inom ramen för 
bolagets felavhjälpning - i den mån LEK:s bestämmelser inte ger stöd för en 
viss behandling i felavhjälpningssyfte. Begreppet felavhjälpning är mångtydigt 
och kan enligt PTS bedömning inrymma såväl den tekniskt inriktade felsökning 
som sker under 2-14 dagar efter genomförd kommunikation som den 
behandling som sker för att generellt kunna hjälpa kunderna om något är fel på 
levererade tjänster. Den lagring och behandling av trafikuppgifter som utförs av 
Telia under 2-14 dagar för felsökning får därmed anses ske med stöd av 
samtycke i överensstämmelse med bestämmelsen i 6 kap. 6 § andra stycket 
LEK. 

Särskilt om lagring av uppgifter i medieringsystem
Av Telias uppgifter framgår att medieringssystemet tar emot och lagrar 
uppgifter, CDR-data från nätelement och olika produktionssystem. 
Medieringssystemet konverterar dessa uppgifter till en förädlad form som sedan 
skickas vidare till andra system som använder uppgifterna för olika ändamål.  

Uppgifterna i medieringssystemen lagras i 24 månader och raderas därefter 
automatiskt. Lagringen i medieringssystemet möjliggör omkörning av historiska 
data (t.ex. i samband med fel i mottagande system) och utredningar vid 
kundklagomål (avser fakturor och gäller ofta stora kunder). Enligt uppgift från 
Telia används data även för felsökning.

Telia har vidare uppgett att överföring av uppgifter från medieringssystemet 
sker i realtid eller inom en kort tidsperiod varefter informationen raderas och 
enbart rådata lagras - vilket enligt bolaget garanterar att trafikuppgifter därmed 
endast behandlas för angivet ändamål under tillåtlig period. 

Telia har beskrivit att lagringen sker i råformat och att man endast undantagsvis 
gör omkörningar eftersom det är komplicerat och omständligt att få fram 



15(16)

Post- och telestyrelsen

uppgifter. Av 6 kap. 1 § andra stycket LEK framgår att begreppet behandling (av 
trafikuppgifter) ska ha samma betydelse i LEK som i PUL. Av 3 § PUL framgår 
att med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller serie åtgärder 
som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller 
inte, såsom exempel anges insamling, organisering, lagring eller ändring m.m. 
Redan det förhållandet att trafikuppgifterna lagras i medieringssystemet i 
ursprungligt, oanonymiserat, format innebär således att trafikuppgifterna 
behandlas i medieringssystemet.

Lagringstiden på 24 månader motiveras bland annat med att Telia ska ha 
möjlighet att ”köra om” fakturor om något fel uppstått i det undersystem som 
används för fakturahantering. Eftersom vissa större kunder endast faktureras en 
gång per år krävs en relativt lång lagringstid.    

Såvitt framgår av utredningen lagras en delmängd uppgifter även för affärs- och 
kundanalys och marknadsföring samt felsökning med stöd av samtycke. Som 
konstaterats ovan anges i Telias integritetspolicy att trafik- och 
positioneringsdata sparas för att kunna hjälpa kunderna om något är fel på 
bolagets tjänster under en period om 6-24 månader.  

PTS kan konstatera att lagringen av de aktuella trafikuppgifterna i 
medieringssystemet under 24 månader därmed i vissa fall sker med stöd av 
samtycke och i vissa fall enligt regler avseende hantering av uppgifter för 
fakturering och prissättning. 

När det gäller hanteringen av trafikuppgifter i medieringssystemet bedömer 
PTS att det är av vikt att Telia säkerställer att uppgifter som behandlas i 
medieringssystemet endast är åtkomliga för angivet ändamål under den tid 
uppgifterna får behandlas för detta ändamål. Redan i dagsläget loggar Telia 
samtliga transaktioner som sker i de olika systemen och regelbunden kontroll 
sker av loggarna.  Dessa kontroller bör kompletteras med att bolaget inför 
lämpliga tekniska och administrativa begränsningar vad gäller möjligheten att 
genomföra omkörningar av historiska data på så vis att det säkerställs att 
omkörning för visst ändamål inte kan ske efter den tidpunkt när uppgifterna 
inte längre får hanteras för detta ändamål.

Med denna kommentar avslutas detta tillsynsärende. 

_________________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Staffan Lindmark. I ärendets slutliga 
handläggning har även Peder Cristvall (föredragande) deltagit. 
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