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Avskrivning av tillsyn över behandling av 
uppgifter vid särskiljning av strömmande 
musik över internet 

Saken
Tillsyn av om behandling av uppgifter i elektroniska meddelanden och 
tillhörande trafikuppgifter sker i enlighet med 6 kap. (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK); nu fråga om avskrivning. 

_____________________

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

Bakgrund
PTS har uppmärksammat att Telia Company AB (Telia) har två erbjudanden – 
”Fri surf Sociala” och ”Fri surf Lyssna”. Enligt informationen på företagets 
webbplats innebär erbjudandena att datatrafik hänförlig till vissa tjänster för 
sociala medier respektive strömmande lyssningstjänster på internet inte 
avräknas mot den ordinarie datamängd som ingår i abonnemangen.

Det kan finnas olika sätt att identifiera och särskilja viss trafik och denna 
behandling kan i vissa fall kräva abonnentens informerade samtycke. PTS 
beslutade att inleda tillsyn mot Telia den 27 juni 2017 för att inhämta 
information om på vilket sätt företaget identifierar viss typ av trafik och på 
vilket sätt information lämnas till och eventuellt samtycke inhämtas från 
abonnenterna i enlighet med reglerna i 6 kap LEK. 

Telia inkom med svar den 11 september 2017 och anförde i huvudsak följande. 
När det gäller behandlingen av uppgifter i syfte att särskilja trafik som inte ska 
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avräknas mot den ordinarie datamängden för denna typ av abonnenter hänvisar 
Telia till PTS ärenden med diarienummer 16-5475 och 16-5476. 

Erbjudandena ”Fri surf Sociala” och ”Fri surf Lyssna” skiljer sig inte från hur 
Telia hanterar övrig trafik i sina nät eller tjänster och baseras därför inte på en 
analys av innehållet i IP-paketen. För att möjliggöra kostnadsfria tjänster har 
Telia fått tillgång till tjänsteleverantörernas IP-adresser. Dessa utgörs av relativt 
statiska IP-adresser som konfigureras in i Telias system. Det finns sedan en 
regel som nollprissätter trafik från vissa listade IP-adresser som ingår i de 
aktuella erbjudandena. Det sker ingen monitorering av vilka av individuella 
tjänster inom erbjudandena som används och Telia har enbart möjlighet att se 
hur mycket trafik som totalt undantagits från att belasta kundernas surfmängd.
Enligt Telia får dessa abonnenter tydlig information kring vilken surfmängd 
som ingår i de abonnemang som de köper, samt att konsumtion under en 
kalendermånad kommer avräknas gentemot denna surfmängd. Företagets 
kunder kan kontinuerligt via Telias ”Mina sidor” och Telias ”Mitt Telia App” 
monitorera hur deras användning avräknas. Telia uppger också att information 
om detta finns tillgänglig på företagets webbplats. 

Telia anför att den behandling som görs för att erbjuda tjänsterna syftar till att 
fakturera rätt belopp och för sådan behandling krävs inget samtycke enligt 
LEK.

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Med elektroniskt meddelande avses enligt 6 kap. 1 § LEK all information som 
utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal parter genom en allmänt till-
gänglig elektronisk kommunikationstjänst, utom information som överförs som 
del av sändningar av ljudradio- och tv- program som är riktade till allmänheten 
via ett elektroniskt kommunikationsnät om denna information inte kan sättas i 
samband med den enskilda abonnenten eller användaren av informationen.

Med trafikuppgift avses enligt samma bestämmelse uppgift som behandlas i syfte 
att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät 
eller för att fakturera detta meddelande.

Med samtycke avses enligt 6 kap. 1 § andra stycket LEK jämte 3 § person-
uppgiftslagen (1998:204) (PUL) varje slag av frivillig, särskild och otvetydig 
viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar 
behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Enligt 6 kap. 5 § LEK ska den som bedriver verksamhet som är anmälnings-
pliktig enligt 2 kap. 1 § utplåna eller avidentifiera lagrade eller på annat sätt 
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behandlade trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller 
som avser abonnenter, när uppgifterna inte längre behövs för att överföra ett 
elektroniskt meddelande.

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

Enligt 6 kap. 6 § andra - tredje stycket LEK får den som tillhandahåller en 
allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst även behandla trafik-
uppgifter för att bl.a. tillhandahålla andra tjänster där uppgifterna behövs, i den 
utsträckning och under den tid som är nödvändig för tjänsten under förut-
sättning att den som uppgifterna rör har samtyckt till det. Tillhandahållaren ska, 
innan samtycke inhämtas, informera den uppgiften rör om vilken typ av 
trafikuppgifter som behandlas och hur länge uppgifterna behandlas.

Enligt 6 kap. 17 § LEK får, utöver vad som anges i 5-7 och 20 §§, inte någon 
annan än berörda användare ta del av eller på annat sätt behandla uppgifter i ett 
elektroniskt meddelande som överförs i ett allmänt kommunikationsnät eller 
med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, eller trafik-
uppgifter som hör till detta meddelande, om inte en av användarna har 
samtyckt till behandlingen. Detta utgör dock inte hinder mot 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. 

Enligt 6 kap. 20 § LEK får den som i samband med tillhandahållande av ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har 
fått del av eller tillgång till

1. uppgift om abonnemang, 
2. innehållet i ett elektroniskt meddelande, eller 
3. annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande, 

inte obehörigen föra vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till.

PTS bedömning
Trafikuppgifter är uppgifter som typiskt sett är nödvändiga för överföring eller 
fakturering 
LEK reglerar endast behandling av vissa kategorier av uppgifter och reglerna 
skiljer sig åt för de olika uppgiftskategorierna. Vid bedömning av en behandling 
av uppgifter i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikations-
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tjänster är det därför grundläggande att avgöra hur de uppgifter som behandlas 
ska kategoriseras.

Vad är en trafikuppgift?
En trafikuppgift är enligt definitionen i LEK en uppgift som behandlas i syfte 
att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät 
eller för att fakturera detta meddelande. 

Vid tolkningen av vilka uppgifter som ska anses utgöra trafikuppgifter bör 
särskild vikt läggas vid att regleringen i 6 kap. LEK utgör en skyddsreglering till 
förmån för den enskildes personliga integritet, där huvudregeln, att uppgifter 
som utgångspunkt bara får behandlas av de berörda användarna, framgår av 
6 kap. 17 §. Undantagen från huvudregeln, såsom reglerna om behandling av 
trafikuppgifter i 6 kap. 5 – 8 §§ och därmed även omfattningen av begreppet 
trafikuppgift, ska därför tolkas restriktivt. Denna utgångspunkt för tolkningen 
vinner stöd av EU-domstolens dom i mål C-119/12 Probst (se punkt 23 i 
domen).

Enligt förarbetena till LEK torde begreppet trafikuppgift i princip omfatta 
samma slags uppgifter som omfattas av uttrycket ”annan uppgift som angår ett 
särskilt elektroniskt meddelande” i 6 kap. 20 § första stycket LEK (se prop. 
2002/03:110 s 389 f. och jfr. även prop. 1992/93:200 s 310 i förening med 
prop. 1998/99:92 s 40). Begreppet torde således omfatta de uppgifter som inte 
är uppgifter om abonnemang eller innehåll i elektroniska meddelanden, men 
som har anknytning till ett särskilt elektroniskt meddelande.1

När det gäller vilka uppgifter som krävs för att fakturera ett meddelande torde 
det vara fråga om uppgifter som typiskt sett krävs för detta. Varje uppgift som 
en tillhandahållare i ett enskilt fall väljer att låta påverka faktureringen är inte en 
sådan uppgift. Det är inte rimligt att tolka regeln så att kategoriseringen av 
uppgifter vila helt på den enskilda tillhandahållarens avsikter med behandlingen. 
Någon hänsyn fästs då inte till uppgifternas innehåll eller hur känsliga de kan 
anses vara för den berörda individen ur ett integritetsperspektiv. Detta skulle 
inte stå i överensstämmelse med lagstiftarens syfte och de principer som 
återgivits ovan. 

PTS bedömer därför att kategoriseringen av uppgifter inte kan göras med 
utgångspunkt i tjänstetillhandahållarens avsikter i varje enskilt fall, utan frågan 
är istället om uppgiften är sådan att den typiskt sett kan behövas för de syften 
som anges i 6 kap. 1 § LEK. Den bedömningen stärks även av att PTS, enligt 

1 Även en fjärde uppgiftskategori regleras i LEK, lokaliseringsuppgifter som inte utgör trafikuppgifter, 
men den kategorin torde inte vara aktuell för bedömningen i det nu aktuella ärendet.
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6 kap. 24 § 1 LEK jämte 35 § förordningen (2003:396) om elektronisk 
kommunikation, kan meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får 
behandlas enligt 6 kap. 6 § första och andra styckena LEK. 

Det finns skillnader mellan olika kommunikationstekniker vad gäller vilka 
uppgifter som behöver behandlas för olika ändamål. Det är därför inte möjligt 
att slå fast någon generell förteckning över vilka uppgifter som ska anses utgöra 
trafikuppgifter, utan en bedömning måste göras för varje slag av elektroniskt 
kommunikationsnät och kommunikationstjänst. Viss ledning kan dock hämtas i 
begreppets ursprung. 

De nuvarande reglerna om behandling av trafikuppgifter i 6 kap. 5 – 8 §§ LEK 
genomför artikel 6 i det s.k. ekomdataskyddsdirektivet.2 Direktivet har ersatt det 
tidigare teledataskyddsdirektivet, vars artikel 6 innehåller i princip motsvarande 
bestämmelser om behandling av trafikuppgifter.3 Själva begreppet trafikuppgift 
används inte i teledataskyddsdirektivet men direktivet innehöll en bilaga som 
närmare specificerar vilka uppgifter som fick behandlas för abonnent-
fakturering och betalning av samtrafikavgifter vid tillhandahållande av s.k. 
teletjänster. Bilagan räknade upp följande uppgifter. 

 Data som innehåller abonnentutrustningens nummer eller identifiering 
av utrustningen, 

 abonnentens adress och typ av utrustning, 
 det totala antalet enheter som skall debiteras för redovisningsperioden, 
 det uppringda abonnentnumret, 
 samtalens art, starttidpunkt och varaktighet och/eller den överförda 

datamängden, 
 datum för uppringningen/tjänsten, samt 
 annan information om betalningen, såsom förskottsbetalning, 

avbetalning, avstängning och påminnelser.

Med ”samtalens art” (eng. ”call type”) torde här ha avsetts vilket slags teletjänst 
som nyttjats, t.ex. röstsamtal, sms eller datatrafik, samt uppgift om samtalet 
varit regionalt, nationellt eller internationellt.

PTS menar att ovanstående förteckning över uppgifter alltjämt bör vara 
vägledande vid bedömningen enligt nu gällande regler av den närmare 
innebörden av begreppet trafikuppgift. Vid bedömningen måste hänsyn tas till 

2 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation.
3 Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av 
personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet.
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vilka uppgifter som kan sägas fylla motsvarande syfte för den aktuella 
elektroniska kommunikationstjänsten. 

Ytterligare vägledning om vilka slags uppgifter som kan anses utgöra trafik-
uppgifter ges av ingresspunkt 15 i ekomdataskyddsdirektivet:

”En kommunikation kan innehålla alla slags uppgifter om namn, nummer eller adress från 
sändaren av en kommunikation eller användaren av en förbindelse för att genomföra 
kommunikationen. Trafikuppgifter kan innefatta varje omvandling av denna information via 
det nät genom vilket kommunikationen överförs i syfte att utföra överföringen. Trafikuppgifter 
kan bland annat utgöras av uppgifter om en kommunikations sändningsväg, varaktighet, tid 
eller volym, vilket protokoll som används, terminalutrustningens, sändarens eller mottagarens 
placering, det nät där kommunikationen börjar eller slutar samt en förbindelses början, slut 
eller varaktighet. De kan också bestå av det format i vilket kommunikationen överförs via 
nätet.”

Även den närmare innebörden av de begrepp som används i ovanstående 
uppräkning torde vara beroende av vilken elektronisk kommunikationstjänst 
som är aktuell. 

PTS menar sammanfattningsvis att utgångspunkten för kategorisering av en 
uppgift som trafikuppgift ska vara det syfte eller den funktion som den aktuella 
uppgiften typiskt sett fyller vid tillhandahållandet av den aktuella elektroniska 
kommunikationstjänsten. Detta kan variera beroende på vilken typ av tjänst det 
är fråga om. En uppgift som typiskt sett inte behöver behandlas för att befordra 
ett elektroniskt meddelande i en elektronisk kommunikationstjänst eller för att 
fakturera detta, kan således inte anses utgöra en trafikuppgift oavsett vad 
tjänstetillhandahållaren i det enskilda fallet väljer att använda uppgiften till. 

Endast vissa uppgifter i datapaketen kan anses utgöra trafikuppgifter vid 
tillhandahållande av internetåtkomst
De allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster som är aktuella i 
ärendet är Telias tjänster för mobil internetåtkomst. 

Tillhandahållandet av internetåtkomst innebär förmedling av datatrafik, dvs. 
överföring av elektroniska meddelanden i form av datapaket, mellan olika 
terminaler uppkopplade mot internet.

Varje sådant datapaket utgörs av två grundläggande beståndsdelar: Datapaketets 
så kallade header innehåller framförallt adresseringsinformation i form av 
avsändarens och mottagarens IP-adresser. Den andra delen av datapaketet 
kallas payload och består av den information som ska överföras från avsändaren 
till mottagaren. 
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Internet består i grunden av en mängd sammankopplade nätverk och på vägen 
mellan avsändare och mottagare passerar datapaketen i regel ett antal sådana 
nätverk. Informationen i IP-paketens header analyseras av varje sådant nätverk, 
för att avgöra om mottagaren finns inom det aktuella nätverket eller om data-
paketen ska skickas vidare, och i sådana fall vart. Dessa uppgifter behöver 
således behandlas för att befordra det elektroniska meddelandet. De uppgifter 
som finns i IP-paketens header kan även vara nödvändiga att behandla för 
abonnentfakturering och betalning av samtrafikavgifter, eftersom de bland 
annat innehåller information om IP-paketens storlek och destination. 
Uppgifterna i IP-paketens header får därför anses utgöra trafikuppgifter.

För såväl överföringen som faktureringen av datatrafiken kan de uppgifter som 
återfinns i IP-paketens header behöva kombineras med uppgifter i olika register 
och loggar kopplade till internettjänsten. Det kan till exempel vara uppgifter om 
möjliga vägar för överföring av trafik till olika destinationer, tidpunkter eller 
geografiska platser för överföringen. Även sådana kompletterande uppgifter 
kan därför kategoriseras som trafikuppgifter. Detsamma gäller aggregerade 
uppgifter om den överförda datatrafiken. 

Transporten av IP-paket i ett elektroniskt kommunikationsnät innebär förvisso 
behandling av paketen i sin helhet. Däremot behöver vanligtvis inte 
informationen i IP-paketens payload analyseras för att kunna leverera 
datapaketen till rätt mottagare. Informationen i IP-paketens payload kan 
överföras utan att vare sig analyseras eller förändras, och behöver normalt 
endast bearbetas av mer förädlade tjänster, som t.ex. tjänster för förmedling av 
e-post. Den information som återfinns i IP-paketens payload är således inte 
nödvändig att behandla, vare sig för att möjliggöra överföring eller fakturering 
av datatrafiken. Uppgifter i IP-paketens payload kan därför inte anses utgöra 
trafikuppgifter utan ska istället betraktas som innehåll i elektroniska 
meddelanden.4

De aktuella behandlingarna omfattar enbart trafikuppgifter 

Telia har i ärendet lämnat beskrivningar av den teknik som tillämpas. Telia har 
anfört att de inte särskiljer den trafik som ska nollprissättas genom att 
kontrollera innehållet i IP-paketen. För att möjliggöra nollprissättningen har 
Telia tillgång till tjänsteleverantörernas IP-adresser och har skapat en regel som 
gör att dessa undantas från att belasta kundernas surfmängd som ingår i 
abonnemanget. 

4 Denna bedömning kommer även till uttryck i Europeiska datatillsynsmannens yttrande Opinion of the 
European Data Protection Supervisor on net neutrality, traffic management and the protection of privacy and personal data 
(7 October 2011), punkt 48.
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IP-adresserna, som återfinns i datapaketens header, är enligt PTS bedömning 
sådana uppgifter som typiskt sett kan anses utgöra trafikuppgifter.

PTS bedömer således att Telias hantering enbart innefattar behandling av 
trafikuppgifter.  

De aktuella behandlingarna av trafikuppgifter sker för faktureringsändamål och 
kräver inte samtycke
Behandling av trafikuppgifter är som huvudregel tillåten endast i den 
utsträckning och under den tid som är nödvändig för att möjliggöra 
överföringen. Detta framgår av 6 kap. 5 § LEK. Därtill får, enligt 6 kap. 6 § 
första stycket, trafikuppgifter som krävs för abonnentfakturering eller betalning 
av avgifter för samtrafik behandlas till dess att fordran är betald eller 
preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot 
faktureringen eller avgiften. 

De i ärendet aktuella behandlingarna av trafikuppgifter utförs i syfte att erbjuda 
betalningsmodellen ”Fri surf Sociala” och ”Fri surf Lyssna”. Ingenting har 
framkommit i ärendet som talar för att tillhandhållandet av tjänsterna påverkar 
möjligheten att överföra datatrafik till och från de aktuella tjänsterna för 
strömmande musik. PTS gör därför bedömningen att de aktuella 
behandlingarna inte kan anses nödvändiga för överföringen av elektroniska 
meddelanden. 

Frågan är då om behandlingarna av de trafikuppgifter som rör överföringen, 
dvs behandlingen av uppgifter i den s.k. headern, kan anses nödvändiga för 
abonnentfakturering eller betalning av avgifter för samtrafik. Telia har härvid 
anfört att behandlingarnas ändamål ska anses vara fakturering, eftersom det rör 
sig om behandlingar i syfte att genomföra en betalningsmodell. 

De i ärendet aktuella erbjudandena ”Fri surf Sociala” och ”Fri surf Lyssna” 
innebär ett sätt att ta olika betalt för data som är hänförlig till någon av de 
berörda tjänsterna på internet. Såtillvida föreligger en koppling mellan 
erbjudandena och underlaget för fakturering. 

Till den del behandlingar utförs för att sammanställa underlag för förbrukad 
datamängd kan ändamålet anses vara fakturering. Däremot kan inte varje 
behandling som i någon mån kan sägas ge upphov till faktureringsunderlag 
anses utförd för faktureringsändamål. 

Av de uppgifter som Telia har lämnat i ärendet framgår att tillhandahållandet av 
erbjudandena ”Fri surf Sociala” och ”Fri surf Lyssna” innefattar behandling av 
trafikuppgifter i syfte att detektera och nollprissätta förbrukning av de tjänster 
som ingår i erbjudandena. 
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Enligt PTS bedömning görs behandlingarna för att säkerställa betalning i 
enlighet med Telias erbjudanden. Trafikuppgifterna är därför nödvändiga att 
behandla för faktureringsändamål, och något samtycke krävs därför inte.

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

__________________________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Staffan Lindmark. I ärendets slutliga 
handläggning har även juristerna Anna Montelius och Anders Lindell 
(föredragande) deltagit.
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