
 
JURIDISKA INSTITUTIONEN 

Stockholms universitet 
 

 

 

Integritetsskydd  

-vid smygfotografering 

 

Susanne Caesar 

 

 

Examensarbete i Immaterialrätt, 15 hp 

Examinator: Marianne Levin  

Stockholm, Vårterminen 2015 



Sammanfattning 

 
Denna uppsats handlar om smygfotografering och de integritetsskydd som finns vid filmning 

och fotografering. Framförallt den fotograferades behov av skyddet för sin personliga 

integritet, så att inte den går förnär genom fotografiet. Den 1 juli 2013 infördes en ny lag i 4 

kap. 6 a § BrB om kränkande fotografering. Jag utreder med vilket stöd den existerar och 

försöker ta reda på om den täcker alla områden som är nödvändiga för skydd av den 

personliga integriteten på detta område och som finns enligt stöd i grundlagen, EU:s 

rättighetsstadga och Europakonventionen. En tes driver jag och det är; 

 

Hur förhåller sig 4 kap. 6 a § BrB till Europakonventionen som också är svensk lag. 

 

Material jag använt är de sedvanliga för en jurist; svensk författning, EU fördraget, EU: s 

rättighetsstadga, förarbeten, Europakonventionen, rättsfall, doktrin, artiklar, och en massa 

utredningar på eventuell ny lagstiftning som berör detta område. 

 

Jag använder mig av rättskälleläran och juridisk metod och tolkar och tillämpar relevant 

information. Arbetssättet är till stora delar deskriptivt men med rättsjämförelse och analys av 

denna. 

 

Framförallt handlar uppsatsen, inom sitt område, om konstitutionen och normgivningen det är 

här som jag ser svårigheten ligger och därav alla utredningar på detta område. 

Legalitetsprincipen är central men har alla förstått hur den ska användas, måste den ha sitt 

ursprung i inhemsk lag och vad är då inhemsk lag? 
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Förkortningar 
 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (4 november 1950), Lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

PO Press ombudsman 

PON Pressens Opinionsnämnd 

RF Regeringsformen (1974:152) 

SÖ Sveriges överenskommelser med främmande makter 

TF  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

URL Lag om (1960:729) upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

YGL Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Integritetsskyddet till skydd för den enskilda individen, den personliga integriteten, har 

debatterats och utretts under lång tid i Sverige av diverse kommittéer. Ett område som länge 

varit eftersatt är avsaknaden av en kriminalisering vad det gäller skyddet för den enskilde vid 

s.k. smygfotografering. Idag finns kameror i alla upptänkliga varianter. Fotografier tas lätt 

med digital teknik och kan därefter spridas via nätet till en stor krets människor under kort tid.  

Den 1 juli 2013 infördes ett nytt straffstadgande 4 kap. 6 a § BrB kränkande fotografering till 

skydd för den enskilda individens sfär. 

Innebär detta lagrum att vi fått den sedan länge önskvärda lagstiftningen på detta område, för 

att säkerställa att vi har ett fullgott integritetsskydd, som är väl avvägt för den enskilda 

individen vad det gäller smygfotografering? Uppfyller Sverige i och med denna lag artikel 8 i 

Europakonventionen, om rätt till skydd för privat- och familjeliv? En bra start men nådde 

Sverige ända fram?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

En kritisk granskning av lagrummet kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB för att 

undersöka om stadgandet givits den utformning som var tänkt, samt om lagrummet fått 

önskvärd effekt.  

 

• Blev lagen som man tänkt sig? Om inte, varför inte?  

• Vilken roll spelade tidigare utredningar? 

• Vilka/vilkas intressen har lagrummet skyddat? 

• Vad är det som stått i fokus?  

• Är lagrummet kvalitativt och effektivt?  

• Skyddar lagrummet de det var tänkt att skydda, och till vilken grad? 

 

Tes; Hur förhåller sig 4 kap. 6 a § BrB till Europakonventionen som också är svensk lag. 
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1.3 Material och metod 
 

Material jag använt är de sedvanliga för en jurist; svensk författning, EU fördraget, EU: s 

rättighetsstadga, förarbeten, Europakonventionen, rättsfall, doktrin, artiklar, och en massa 

utredningar på eventuell ny lagstiftning som berör detta område. 

 

Jag använder mig av rättskälleläran och juridisk metod och tolkar och tillämpar relevant 

information. Arbetssättet är till stora delar deskriptivt men med rättsjämförelse och analys av 

denna. Underrättspraxis undersöks eftersom något prejudicerande avgörande från Högsta 

domstolen ännu inte finns. Samt rättsjämförelse med rättsfall från Europadomstolen, för att 

belysa den rättsharmonisering som krävs.  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Enbart 4 kap. 6 a § 1 och 2 st. BrB kränkande fotografering, belyses. Tyngdpunkten kommer 

att ligga i rekvisiten i 4 kap. 6 a § 1 st. BrB. Annan lagstiftning på fotograferingens område 

såsom exempelvis kameraövervakningslag, personuppgiftslagen, lagen om namn och bild i 

reklam kommer jag inte behandla. 

 

1.5 Definition av begrepp  
 

Allmän förutsättning för läsandet är att vid smygfotografering så syftar jag på, sådan 

fotografering när den fotograferade inte är medveten om att foto tas.1 

 

När jag i uppsatsen diskuterar smygfotografering så har jag valt detta begrepp för att inte 

sammanblanda det med diverse utredningar och lagförslag gällande fotografering som är av 

integritetskränkande karaktär och inte ska behöva tolereras. Vad som är integritetskränkande 

och sannolikt inte ska behöva tolereras är vad denna uppsats syftar till att utreda och vilka 

eventuella hinder som finns därför.   

                                                
1 Bergendahl, Märit, Integritetsskyddet vid smygfotografering, SvJT 2009 s.452, Denna benämning 
används även av rådmannen i denna artikel.  
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Med fotografering avses i min uppsats även filmning men jag har valt att använda 

fotografering som ett samlingsbegrepp för fotografering och filmning. 
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2 Fotorätten 
 

Såsom allmän förutsättning för denna uppsats ligger fotorätten.  Alla och envar kan och får 

fotografera det finns olika situationer när fotografering inte är tillåten eller tillåten med 

tillstånd som exempelvis Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning. Rent allmänt råder 

inget förbud att fotografera eller filma, skyddet för fotografen och dennes bild finns i 1 § 

URL, sedan finns olika skydd i URL beroende på om fotot uppnått verkshöjd eller inte. 

Generellt kan man säga att fotografer är skyddade av 1 § URL och gemene mans bilder av 49 

a § URL. 

 

3 Skyddet för den personliga integriteten i Sverige  
 

Det finns i Sverige inte någon samlad lagstiftning för skyddet av den personliga integriteten, 

utan det beror på vad lagen specifikt ska skydda. Här får man se till den konflikt som uppstått 

och sedan väga olika motstående intressen mot varandra för att komma fram till vilket skydd 

individen ska ges vid den uppkomna situationen.2 Ett begrepp man ofta använder sig av för att 

tolka vari den personliga integriteten består av är personlighetssfär. Denna är beskriven som 

”… idén att varje individ skulle ha rätt att omge sig med en skyddad ”sfär”, till vilken varken 

den offentliga makten, massmedierna eller andra medborgare skulle äga tillträde.” 3 Följande 

träffande beskrivning ges även;  

 

 ”Few values so fundamental to society as privacy have been left so undefined in 
social theory or have been the subject of such vague ond confused writing by social 
scientists”4 

 

För lagstiftaren har det varit svårt att definiera några tydliga gränser vad det gäller den 

personliga sfären och därför har man valt att dela in dessa negativt d.v.s. genom att beskriva 

vad som utgör integritetskränkningar. Tre huvudgrupper kan man urskilja här; ”… intrång i en 

persons ”privatsfär”, vare sig det nu sker i fysisk eller annan mening; insamlande av uppgifter 

om en person (utan någon åtgärd, som i och för sig kan betecknas som ”intrång”); 
                                                
2 Strömholm, Stig, Om våra rättigheter; Individens skyddade personlighetssfär, Antologi utgiven av 
Rättsfonden, Uppsala, 1980, s. 23 f.  
3 Beskrivning given av Strömholm själv och som han själv kritiserar för att vara ett allt för vagt 
begrepp, a.a., s. 23. 
4 Westin, Alan F., Privacy and freedom, The Bodley Head, London, 1970, s. 7. 
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offentliggörande eller annan användning…”.5 Dessa integritetskränkningar blir då främst 

bestraffade genom BrB, TF och YGL. ”Möjligen kan det sägas att kränkningar av den 

personliga integriteten utgör intrång i den fredade sfär som den enskilde bör vara tillförsäkrad 

och där intrång bör kunna avvisas.”6 En allmän giltig definition är svår att ge.  De svenska 

medborgarna är även skyddade av artikel 17 i FN-konventionen, från 1966, om medborgliga 

och politiska rättigheter. Detta innebär att ens privatliv, familj, hem inte får utsättas för 

angrepp på sitt anseende eller heder.7 

 

I detta kapitel kommer jag belysa hur den svenska lagstiftningen skyddar mot intrång i den 

personliga integriteten vad det gäller smygfotografering.   

 

3.1 Regeringsformen  
 

Ett målsättningsstadgande finns i 1 kap. 2 § 4 st. RF, där det står att ”[d]et allmänna skall 

verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den 

enskildes privatliv och familjeliv”. Som medborgare i en demokrati anses man få tåla att inte 

bli lämnad i fred, däremot måste det i ett demokratiskt samhälle finnas ett skydd i grundlagen 

för en fredad sektor för den enskilda individen.8 

 

1 januari 2011 tillkom ett skydd för den personliga integriteten i 2 kap. 6 § 2 st. RF, där ”var 

och en gentemot det allmänna [är] skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den 

enskildes personliga förhållanden”. Före denna reglering fanns det inte något uttryckligt stöd 

till skydd för den personliga integriteten i RF. Detta påtalades av integritetskyddskommittén 

som fann att ändamålsenliga prövningar av ny lagtext inte skedde i den utsträckning man 

ansåg borde ske och att integritetsskyddet värderades alldeles för lågt, de fick till stånd detta 

nya stycke.9 Fri och rättigheterna i 2 kap. RF är rättsligt bindande, begränsningar får ske 

genom lag enligt 2 kap. 20 § RF, men detta endast för ändamål som anses godtagbara i ett 

                                                
5 Strömholm, Stig, Om våra rättigheter; Individens skyddade personlighetssfär, Antologi utgiven av 
Rättsfonden, Uppsala, 1980, s. 30. 
6 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag s. 174 f. 
7 SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, New York, 1966. 
8 SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten: Bedömningar och förslag, slutbetänkande av 
Integritetskyddskommittén, s. 98. 
9 SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten: Bedömningar och förslag, s. 255 f. 
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demokratiskt samhälle och det får således inte gå utöver vad som är nödvändigt enligt 2 kap. 

21 § RF. En utökad makt och möjlighet för domstolarna att pröva en lags förenlighet med 

grundlag har blivit möjlig genom att uppenbarhetsrekvisitet togs bort i 11 kap. 14 § RF (1 

januari 2011). Samtidigt infördes även i 1 kap. 10 § RF att Sverige är medlem av EU.10 

En parlamentarisk kommitté skall undersöka vad 2011 års ändring i RF har medfört och 

särskilt utreda risken för intrång i den personliga integriteten både från allmän och privat 

verksamhet vid användning av informationsteknik. 11  
 

3.2 Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen 
 

Dessa två yttrandefrihetsgrundlagar särskiljs där TF skyddar den tryckta skriften och YGL 

tekniska upptagningar och media överföringar på elektronisk väg (med elektromagnetiska 

vågor). Här råder exklusivitetsprincipen som innebär att enbart berörd lag av dessa skall 

tillämpas på detta område. Media innehållet måste också vara publicerat och offentligt för att 

få skydd av dessa lagar.12 De får enbart sättas åt sidan om det står klart att media innehållet 

inte har med yttrandefriheten att göra, detta sker genom en ändamålstolkning i varje enskilt 

fall. Där presumtion är att innehåll som omfattas av dessa lagar även skyddas av dem.13 Sedan 

2003 kan man även ansöka om att få samma skydd för databaser ett s.k. frivilligt 

grundlagsskydd i 1 kap 9 § YGL om man uppfyller vissa krav angående utgivningsbevis.14  

Det räcker inte enbart att en gärning är straffbar enligt BrB för att bli fälld för överträdelse 

enligt TF eller YGL utan det krävs s.k. dubbel kriminalisering, d.v.s. att gärningen är 

kriminaliserad i både BrB och TF eller YGL beroende på vilket forum överträdelsen skett i. 

Brottskatalogen finns i 7 kap. 4 och 5 §§ TF och 5 kap. 1 § YGL här med hänvisning till TF.15 

Det råder anskaffarfrihet 1 kap. 1 § 4 st. TF samt i 1 kap. 2 § YGL som innebär att man inte 

får förhindra införskaffande av material, för senare publicering, annat än det skett med 

brottsliga metoder eller tillhör undantagen i respektive lag.16 Smygfotografering, på i denna 

                                                
10 Prop. 2009/10:80, En reformerad grundlag, s. 10. 
11 Kommittédirektiv 2014:65 Den personliga integriteten. 
12 Axberger, Hans-Gunnar, Yttrandefrihets-Grundlagarna, 2 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 
2014, s. 30 f. 
13 A.a., s. 57 ff. 
14 A.a., s. 28 f. 
15 A.a., s. 84. 
16 A.a., s. 150 ff. 
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härefter angivna lag, får inte ske annat än det är försvarligt med hänsyn till omständigheterna 

4 kap. 6 a § 1 och 2 st. BrB. 

 

3.3 Allmän historisk beskrivning 
 

Skyddet för den enskilda individen vid smygtagna fotografier har länge varit eftersatt och 

diverse kommittéer har utrett och kommit fram med olika lagförslag. En genomgång av de 

viktigaste följer härefter. 

 

3.3.1 Fotografering och integritet, SOU 1974:8517 

 

När denna kommitté tillsattes var utvecklingen på det tekniska området vidsträckt i 

förhållande till tidigare och nya möjligheter för att i hemlighet fotografera och övervaka den 

enskilda individen hade ökat markant. Kameror var lätthanterliga och fanns numera i många 

varianter och storlekar, mörker och långa avstånd var inte längre ett problem, samt att de 

fanns att tillgå till ett överkomligt pris.18 Även internationellt var man påverkad av denna 

trend och farhågorna var stora för missbruk.19 Utvecklingen internationellt, vad det gäller 

skyddet för den personliga integriteten, följde här två linjer. Den ena skyddade utnyttjande av 

uppgifter och offentliggörande av desamma om personliga förhållanden genom skadestånd 

och konstitutionella grundprinciper, här var sedan dessa rättsfall vägledande ex. i USA, 

Västtyskland och Frankrike. Den andra linjen var genom lagstiftning vid användning av olika 

typer av teknisk utrustning, här hade man samarbetat i Europarådet kring olika lösningar och 

det var denna linje man valde för det svenska utredningsarbetet.20 Skyddet för den personliga 

integriteten i Sverige var splittrad i många olika författningar och den var svår att överskåda, 

så man befarade att man inte hade ett tillräckligt effektivt lagskydd. Därav behövdes en 

genomlysning av befintliga författningar på detta område för att utreda och granska det skydd 

som fanns och föreslå ny som kunde tänkas behövas på personrättens område, för ett förstärkt 

integritetsskydd.21 En kommitté av sakkunniga tillsattes 1966, kallad 

”Integritetskyddskommittén”. Missbruk av teknisk apparatur för ingrepp i den personliga 

                                                
17 SOU 1974:85 Fotografering och integritet, Betänkande av integritetskyddskommittén.   
18 A.a., s. 28 f. 
19 A.a., s. 19. 
20 A.a., s. 44. 
21 A.a., s. 19. 
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integriteten var vad de primärt skulle utreda, genom straff och processrättsliga åtgärder.22  

Man sa här att apparatur med minne fick generellt anses innebära ett större intrång, för att 

som drabbad rådde stor osäkerhet i hur innehållet skulle kunna komma att användas.23 

Intressant är att det nämns i utredningsdirektiven att vid förarbetena till Lagen (1960:730) om 

rätt till fotografisk bild24, så diskuterades att ett visst mått av offentliggörande av bilder fick 

man som privat person tåla men man kunde inte acceptera att de inkräktade på de ”avbildades 

personliga intressen”, mer blev aldrig utträtt. Nu fick man utreda detta både vad det gäller 

intrång från andra privatpersoner såsom det allmänna. Kommittén lade fram ett betänkande 

1974 där de föreslog en kriminalisering av smygfotografering kallad olovlig fotografering och 

otillbörlig fotografering i 4 kap. BrB enligt följande lydelse;25 

 
6 b § 
Fotograferar någon olovligen annan när denne är inomhus i sin  
bostad, dömes för olovlig fotografering till böter eller fängelse  
i högst 6 månader. Detsamma skall gälla, om någon olovligen 
fotograferar den som för vård är på sjukhus eller annan anstalt. 
 Vad som sägs i första stycket om fotografering skall även  
gälla iakttagande under mörker med därför avsett optiskt hjälpmedel. 
 
6 c § 
Den som, i annat fall än i 6 b § sägs, olovligen fotograferar någon 
när denne befinner sig på en plats där han är skyddad för allmän 
insyn, dömes, om fotograferingen uppenbarligen är kränkande för 
honom, för otillbörlig fotografering till böter. 

 

Spridning diskuterades också men då handlade det inte om spridningen av smygtagna foton 

utan om den tekniska apparaturen och om man kunde begränsa denna genom exempelvis 

licenser. 26 Dessa bägge lagrum trädde dock aldrig i kraft man avvaktade kommitténs 

slutbetänkande och ville att spridning av integritetskränkande information skulle inbegripas. 

När så slutbetänkandet27 kom var man oense och tre olika lösningar framfördes, vilka bestod 

av; lagstiftningslinjen28, självsaneringslinjen29 och ersättningslinjen.30 Regeringen lämnade 

över slutbetänkandet till Yttrandefrihetsutredningen31 som var tillsatt för att utreda en ny 

                                                
22 A.a., s. 22 f. 
23 A.a., s. 11. 
24 Denna lag infogades 1994 i URL. 
25 A.a., s. 7. 
26 A.a., s. 21 f. 
27 SOU 1980:8 Privatlivets fred. 
28 A.a., s. 87 ff. 
29 A.a., s. 103 ff. 
30 A.a., s. 107 ff. 
31 SOU 1983:70 Värna yttrandefriheten: Förslag av yttrandefrihetsutredningen. 
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yttrandefrihetsgrundlag. De tre olika lösningarna förkastades och man fann att den specifika 

gränsdragning som förelåg i varje enskilt fall mellan integritetsskydd och yttrandefrihet bäst 

lämpade sig för självsanering och att allmänheten borde ha tillit härtill.32  

 

3.3.2 Skyddet för den personliga integriteten, SOU 2008:333 

 

Denna kommitté tillsattes 2004 och kom även den att kallas ”Integritetskyddskommittén”, den 

skulle utreda om det behövdes någon lagstiftning till skydd för den personliga integriteten och 

om ett sådant stadgande kunde utformas generellt och lämna förslag på en sådan. Kommittén 

ansåg inte att ett generellt stadgande skulle lösa de problem som fanns, det skulle bli alldeles 

för vagt och rättsäkerheten för medborgarna för svag.34 De ansåg att man skulle fortsätta med 

att i vanlig lag negativt beskriva vad som inte var tillåtet för att ge skydd åt den personliga 

integriteten.35 De riktade stark kritik till att de integritetskyddande aspekterna inte hade 

tillvaratagits i tidigare lagstiftning någon proportionalitets bedömning hade inte skett således 

fanns inte någon helhetssyn.36 De hade även att utreda om 2 kap. 3 § 2 st. RF borde strykas då 

det i grundlag stod om kränkningar vid registrering genom databehandling. Kommittén ansåg 

att grundlagen skulle vara teknikneutral och föreslog att det andra stycket skulle tas bort så att 

lagstiftningen speglade hur fri- och rättigheter enligt 2 kap RF i övrigt var uppbyggt.37 Ett 

stadgande om olovlig fotografering föreslogs i 4 kap. BrB med följande lydelse: 

 
6 a §  
Den som olovligen fotograferar någon som befinner sig på en plats  
dit allmänheten inte har insyn döms, om inte gärningen med hänsyn 
till omständigheterna var försvarlig, för olovlig fotografering till  
böter eller fängelse i högst två år. 
 

Förslaget om det nya stadgandet i BrB om olovlig fotografering mötte kritik av 

remissinstanserna då man ansåg att det var alltför brett och att snart sagt all fotografering 

inomhus skulle räknas inom dess tillämpningsområde. Med tanke på de remiss svar man fått 

                                                
32 A.a., s. 251. 
33 SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten: Bedömningar och förslag. 
34 A.a., s. 317 f. 
35 JU 2003:04 Yttrandefrihetskommittén: PM 72, s. 8. 
36 Abrahamsson, Olle, Integritetsskydd med eller utan förnuft, SvJT 2009 s.422 f. 
 
37 SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten: Bedömningar och förslag s. 256. 
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in utarbetades ett nytt stadgande om olovlig fotografering 38 i 4 kap. BrB med följande 

lydelse; 

 
6 a §  
Den som olovligen, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes  
personliga integritet, fotograferar eller annars med tekniskt 
hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en 
bostad eller på̊ en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat  
liknande utrymme, döms för olovlig fotografering till böter eller  
fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som olovligen fotograferar  
eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon på̊ ett sätt  
som är påträngande, närgånget eller dolt och agnat att allvarligt kränka 
hans eller hennes personliga integritet som privatperson.  
 

Det här förslaget hade en större räckvidd än de tidigare då det inte enbart riktade in sig på 

fotografering i hemmet, samt de därmed jämförliga platserna, utan det var också ett försök till 

att ringa in vad den personliga sfären kunde bestå av. Här hade kommittén ansett att det fanns 

en uppenbar lucka för viss typ av integritetskränkande fotografering.39 Förslaget förkastades 

dock då man hade synpunkter på utformningen och att avgränsningarna skulle vara svåra att 

tolka av domstol. Det påtalades också att förbud mot spridning borde varit med i 

straffstadgandet för det är oftast först då den enskilda individen får kännedom om 

fotografierna och kan ta ställning till dess integritets inkräktande karaktär, samt att man i detta 

hänseende visat alltför stor hänsyn till yttrandefrihets förespråkare och deras överdrivna 

rädsla av att detta stadgande skulle inkräkta på denna.40  

3.3.3 Behovet av kriminalisering för smygfotografering 

 

Högsta domstolen har i flera rättsfall i sina domskäl uttryckt frustration över bristen på lagrum 

för personer som i utsatta situationer inte haft någon lagstiftning att luta sig mot för att få 

gärningsmannen straffad för straffvärda gärningar. Såsom i NJA 1992 s. 594 där en kvinna 

blivit filmad under samlag utan hennes vetskap, denna film har sedan visats för andra och 

utsatt henne för missaktning, här har det dömts till grovt förtal. I NJA 1996 s. 418 har en man 

sövt sin flickvän med sömnmedel och därefter haft sexuellt umgänge och fotograferat och 

                                                
38 Ds 2011:1 Olovlig fotografering. 
39 Abrahamsson, Olle, Integritetsskydd med eller utan förnuft, SvJT 2009 s.422. 
40 Dnr SU 302-0323-11, Yttrande, Remiss: Olovlig fotografering (DS 2011:1), Juridiska 
fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, 2011-05-05. 
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filmat detta. Här uttrycker HD på nytt i domskälen att det inte finns något generellt förbud 

mot att fotografera utan samtycke. 

 

 I NJA 2008 s. 946 har en före detta pojkvän i hemlighet installerat en dold kamerautrustning 

och filmat sin före detta flickvän när hon haft intimt umgänge med ny partner. Åtalet gäller 

här ofredande och HD uttrycker att det inte finns lagligt stöd för att döma till det, och att man 

vill undvika tolkningar som framstår som pressade. Här uttalade domstolen även följande i 

domskälen; 

 

”En annan sak är att goda skäl kan anföras för att förfaranden av det slag som är 
föremål för HD:s bedömning i detta mål borde vara straffbara.” 
 

 

Fler rättsfall finns på detta område från Högsta domstolen och trenden var tydlig det saknades 

lagrum att använda sig av vid dessa nämnda gärningar. Härefter kom rättsfallet Söderman mot 

Sverige, 2013-11-12 (stor kammare) i Europadomstolen där Sverige blev fällda för brott mot 

artikel 8 EKMR, för att vi inte haft ett straffstadgande till skydd för hennes privatliv. Tre 

månader efter denna dom avkunnades infördes 4 kap 6 a § BrB om kränkande fotografering. 

Denna hade kunnat användas om stadgandet funnits vid tiden för förövandet. Hon blev i 

hemlighet filmad, av sin styvfar när hon var i badrummet och klädde om för att duscha.  

 

3.4 4 kap. 6 a § BrB kränkande fotografering 
 

Så hade vi äntligen fått vårt efterlängtade straffstadgande på de smygtagna fotografiernas 

område. Det tillkom efter diverse utredningar sedan 1960-talet om integritet, yttrandefrihet, 

tryckfrihet samt med stark påverkan från rättsfall, bl. a. de ovan beskrivna, att rättssituationen 

inte var vad man önskade i form av skydd för den enskilde individen och att våra åtaganden 

gällande detta inte var förenligt med Europakonventionen. Efter förslaget om olovlig 

fotografering (Ds 2011:1), följde en lagrådsremiss den 1 mars 2012 med lagförslag om 

kränkande fotografering i 4 kap. 7 a § BrB som föreslogs träda i kraft den 1 juli 2012. Syftet 

med lagstiftningen, som man försökte lyfta fram i denna text, var att det handlade om 

kränkning som den enskilda individen inte skulle behöva tåla. Detta stadgande kritiserades 

dock av lagrådet man tyckte att man blandat ihop syftena o ena sidan var det gärningen d.v.s. 

att fotografera som skulle kriminaliseras o andra sidan var det rekvisitet med kränkning som 
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svårligen kunde ledas ur gärningen annat än om man värderade bildens innehåll. Man ansåg 

att det fanns ett nära samband mellan spridningen och upptagandet av smygtagna fotografier 

och att detta skydd var svagt i Sverige sett ur ett internationellt perspektiv. Det pågick en 

utredning om integritetsskydd i TF och YGL41 och man tyckte att denna skulle inväntas.42  

 

Justitieutskottet arbetade fram ett nytt lagförslag med anledning av de synpunkter lagrådet fört 

fram och det är den lag vi har idag om kränkande fotografering43 i 4 kap. 6 a § BrB, som 

lyder som följer;  

 

6 a § 
Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet 
tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad 
eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat 
liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter 
eller fängelse i högst två år. 
 
Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till 
syftet och övriga omständigheter är försvarlig. 
 
Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel 
tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. 
 
 

Vad som blev straffbelagt är tagningen av bilderna och inte innehållet i desamma, i och med 

denna lagtekniska lösning lämpar sig inte ett förbud om spridning i densamma. Däremot 

påtalar regeringen att de tycker att lagstiftning om spridning bör övervägas.44 

 

3.4.1 Rekvisiten  

 

Bilderna ska vara tagna olovligen med ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet på någon som 

befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat 

liknande utrymme. 

 

                                                
41 SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av 

Yttrandefrihetskommittén, del 1. 
42 Yttranden från Lagrådet, Protokoll: Kränkande fotografering, 2012-03-13. 
43 Prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering. 
44 A.a., s. 20. 
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Vad är då att räkna som olovligen? Om någon samtyckt är det inte att anse som olovligen men 

hur vet man om någon samtyckt? Enligt förarbetena krävs att det är frivilligt och att och man 

förstår under vilka förhållande bildupptagningen sker. Tysta samtycken accepteras men ur 

bevishänseende är det svårare, därför är det lättare om man kan visa på någon form av 

uttryckligt samtycke. Barn och vuxna som inte har full rättshandlingsförmåga företräds på det 

sätt som gäller enligt lag i allmänhet.  

 

Vad innebär det att man tar upp bild med tekniskt hjälpmedel, lagen är teknikneutral all bild 

upptagning vid fotografering inbegrips, digitalt eller analogt spelar ingen roll. Platsrekvisitet 

inomhus i en bostad, skyddet gäller såväl den egna bostaden som om man är på besök i någon 

annans bostad av privat karaktär. Här avses endast inomhus, att man befinner sig i trädgården 

har inte ansetts tillräckligt skyddsvärt utan det är en miljö man får finna sig att bli 

fotograferad i. Platser där man vistas av privat karaktär och som anses som särskilt 

utlämnande såsom på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme skyddas 

likaså. Rekvisitet hemligt innebär att den som fotograferas inte är medveten om att så sker här 

inberäknas även den som sover.  

 

Vad innebär friskrivningen från ansvar enligt paragrafens andra stycke, om fotograferingen 

med tanke på syftet och andra omständigheter är försvarlig. Här har man ansett att det måste 

finns ett utrymme för inskränkning av den personliga integriteten från det skydd som är 

stipulerat enligt första stycket, och detta för de typer av ändamål där informationsfriheten och 

yttrandefriheten får anses väga tyngre. Speciellt sådan fotografering som sker i ett 

grundlagsskyddat massmedium och förtjänar allmänhetens vetskap. Här görs en 

helhetsbedömning vid varje fall för en proportionalitet i enlighet med RF och EKMR.  

 

I tredje stycket finns friskrivningen från ansvar vid kränkande fotografering då det sker vid 

myndighetsutövning, finns det inte uttryckligt lagstöd så ska en prövning ske enligt 

proportionalitets- ändamål- och behovsprinciperna.45  

 

 

 

                                                
45 För detta underkapitel, se Prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering, s. 23 ff. 
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3.4.2 Legalitetsprincipen 

 

I 1 kap 1 § RF står det att den offentliga makten utövas under lagarna, den enskildes rätt 

skulle man även kunna uttrycka det som, legalitetsprincipens kärna. En försäkran mot 

godtycke då alla betungande beslut av myndighet för den enskilde måste vara lag. Centralt för 

straffrätten är rättssäkerhet och förutsebarhet detta tillgodoses bäst genom att normgivning 

och tolkning ligger nära varandra.46 Utvecklingen har gått i linje med Europarätten där 

förarbete får mindre betydelse och grundlag ökad betydelse, lagtexten tolkas snävare och 

allmänna rättsprinciper ökar i betydelse.47 

 

3.4.3 Rättsfall 4 kap. 6 a § BrB Kränkande fotografering  

 

Hur har då domstolarna dömt i de rättsfall som finns sedan stadgandet om kränkande 

fotografering infördes. Är det några rekvisit som stuckit ut som svåra att använda eller någon 

annan observation av betydelse. Rekvisitet hemligt har vållat problem i ett av rättsfallen där 

en pojke stuckit in en mobiltelefon och filmat i en provhytt p.g.a. han blev avslöjad av 

kvinnan han filmade ansåg man inte rekvisitet om hemligt vara uppfyllt. I de flesta av fallen 

har gärningsmannen erkänt sig skyldig till kränkande fotografering och något mer om 

exempelvis rekvisitet hemligt står inte nämnt.  

 

Ett fall rörde fotografering i väntrum på en ungdomsmottagning, där tingsrätten fick pröva om 

detta rörde sig om ett ”annat liknande utrymme”. Dörren var olåst in till väntrummet och detta 

ansåg de inte var ett utrymme för några mer privata förehavanden med andra ord täcktes det 

inte inom de rumsrekvisit som finns.48 Man kan konstatera att det är främst fotografering med 

sexuell anknytning som nått till domstol. Där gärningsmannen är just en man och den utsatta 

antingen ett barn eller en kvinna. 

 

 

                                                
46 Marcusson, Lena (red.), Sterzel, Fredrik, Offentligrättsliga principer; Legalitetsprincipen, 2 u., 
Iustus Förlag, Uppsala, 2012, s. 73 ff. 
47 A.a., s. 94. 
48 Rättsfall från Varbergs tingsrätt dom i mål B1754-13, Lycksele tingsrätt dom i mål B214-14, 
Norrköpings tingsrätt dom i mål 109-14, Örebro tingsrätt dom i mål B508-14, HovrB 189-14, HovrB 
779-14, HovRB 10515-14. 



 19 

3.4.4 Spridning 

 

Av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 EKMR ingår skyddet för en persons rykte, 

d.v.s. en rätt att bli lämnad ifred och inte utsättas för förtal eller andra nedlåtande uppgifter. 

Skyddet mot att inte bli fotograferad är i situationer som inte är av allmänt intresse och av 

privat karaktär, detta gäller även för s.k. offentliga personer. Det innebär att uppgifter såsom 

fotografier inte ska tas och därmed heller inte spridas. Har väl bilder publicerats är det svårt 

att stoppa spridningen med dagens moderna teknik, publicering är således känsligt för det 

innebär samtidigt spridning.  Bildens ägare, oftast den som tagit bilden, är inte längre den 

enda som kan nyttja den. Bilder av allmänt intresse kan spridas.49 I och med 

Europadomstolens domar gällande Caroline av Monaco (beskrivna i 3.5.1) har tysk rätt 

anpassat sig efter utslagen och fördragskonformiteten fungerar således väl, något som också 

bör åstadkommas i Sverige50 

 

3.5 Europakonventionen och Sverige 
 

År 1953 ingick Sverige en folkrättslig förpliktelse genom att ratificera EKMR.  År 1995 

införlivades sedan EKMR i svensk rätt genom lagen (1994:1219) om den Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. EKMR införlivades som en lag och frågan var vilken rättslig ställning denna skulle 

komma att få vid eventuell konflikt med annan lag. Olika principer kan tillämpas vid 

normkonflikt, lex specialis som innebär att specifik reglering går före generell reglering lex 

generalis, eller att senare tillkommen lag går före tidigare tillkommen lag lex posterior 

derogat legi priori. Då dessa generella principer vid utnyttjande likväl skulle kunna stå i 

motsats till konventionen, så uttalade bl.a. Högsta Domstolen i sitt remissyttrande att även om 

konventionen enbart fick ställning som lag var den att betrakta som en lag av speciell karaktär 

och av särskild vikt genom sitt skydd för mänskliga rättigheter, och vid en eventuell 

normprövning skulle denna därav få en starkare ställning än vanlig lag.51 Samtidigt infördes i 

2 kap 23 § RF en reglering om att lag eller annan föreskrift ej får meddelas i strid med 

                                                
49 Ramberg, Anne, Knutson, Tom & Andersson, Magnus (red.), Sveriges advokatsamfund 125 år, 
Calissendorff, Axel, Det undermåliga integritetsskyddet; en skamfläck för Sverige, Ödeshög, 2012, s. 
82 ff. 
50 A.a., s. 94 f.  
51 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis; En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 4 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 38 f. 
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EKMR, denna var främst tänkt att utnyttjas av lagstiftaren i förebyggande syfte så att ingen 

lagstiftning skulle ske som stod i kontrast mot EKMR men kunde likväl användas av 

myndigheter och domstol.52 Numera finns i 2 kap 19 § RF stödet för EKMR, istället för 2 kap 

23§ RF. Det är det nationella fördragslandet som garanterar de fri och rättigheter som finns i 

konventionen enligt artikel 1 EKMR, detta är av speciell vikt för att inte Europadomstolen ska 

bli överrösta av rättsfall. Har Europadomstolen meddelat en dom skall denna följas av länder 

anslutna till konventionen och de flesta har gjort konventionen till lag i sin egen författning. 

Idag följer de svenska högre instanserna Europadomstolens domar för att inte senare blir 

fällda i densamma, likaså om det inte finns domslut från Europadomstolen men man anser att 

man sannolikt kommer att bli fälld om rättsfallet tas upp där.53 Som rättsfallsexempel finns 

NJA 2005 s. 805 rörande Pastor Greens nedsättande predikan om homosexuella, här fanns 

inget liknande avgörande sedan tidigare i Europadomstolen men Högsta domstolen fann att 

artikel 9 om religionsfrihet och artikel 10 om yttrandefrihet i EKMR sannolikt skulle ha 

ansetts kränkts om man dömt till hets mot folkgrupp. Målet är i Sverige omdiskuterat och här 

har Hans Danelius uttalat sig om att man sannolikt hade blivit fällda i Europadomstolen om 

man dömt annorlunda, Högsta Domstolen gjorde således en rätt tolkning av rättsläget.54 Han 

uttrycker sig även såhär ”Det har ju också sedan länge varit en accepterad princip att svensk 

nationell rätt såvitt möjligt skall tolkas i överensstämmelse med Europakonventionen och 

detta även om de svenska lagbestämmelserna ursprungligen varit avsedda att ges en annan 

innebörd.”55 Sedan uppenbarhetsrekvisitet tagits bort i 11 kap 14 § RF har domstolarna fått 

mer makt och enklare att åsidosätta svensk lag. Uppfyller då svenska domstolar det skydd 

som ges enligt EKMR och EU:s rättighetsstadga vid integritetsskydd för att säkerställa 

räckvidden av detta skydd.56 

 

3.5.1 Artikel 8 Europakonventionen 

 

I denna artikel ges den enskilda individen skydd för sitt privat- och familjeliv, inskränkningar 

                                                
52A.a., s. 37 ff. 
53A.a., s. 39 f. 
54 Danelius, Hans, Högsta domstolen och pastor Green; Några kommentarer till Inger Österdahls och 
Hans Ytterbergs artiklar, SvJT 2006 s. 240 ff. 
55 A.a. s. 240. 

56 Dnr SU 522-2886-12 Remiss: En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55), 2012-12-
04, Områdeskansliet för humaniora, samhällsvetenskap och juridik. 
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i denna rätt får enbart ske i lag för särskilt angivna skäl som är nödvändiga i ett demokratiskt 

samhälle, detta är vad man tillförsäkras från det allmänna. Vad skyddas då enligt denna lag, jo 

en enskild individs intresse av att bli lämnad i fred, denne persons rykte vare sig man är privat 

eller offentlig person. Vad den också ger rätt till är en rätt att inte bli olagligt eftersökt.57 

Inskränkningar får bl.a. ske för att tillgodose andra personers fri- och rättigheter såsom 

yttrandefrihet enligt artikel 10 EKMR.  Om en inskränkning ska ske måste en 

intresseavvägning göras och syftet med inskränkningen måste stå i paritet med intrånget.  

Konventionsstaterna använder sig här av proportionalitetsprincipen58 för att ta ställning till 

om en inskränkning är nödvändig eller inte, detta utrymme för staterna att tolka bestämmelsen  

kallas för ”margin of appreciation” 59 I en dom av Europadomstolen Caroline von Hannover 

mot Tyskland uttalas att skydd för fotografier, som är tagna på offentliga personer i privat 

omgivning och som inte bidrar till någon debatt av allmänna frågor, är inte tillåtna.60 Här 

uttryckte ”… [Europa]domstolen uttryckligen [att de] ansåg att de tyska domstolarnas 

intresseavvägning låg utanför den bedömningsmarginal som konventionsstaterna normalt 

brukar tillerkännas i frågor som denna.” 61 I och med detta uttalande har Sverige svårt att inte 

förstärka sitt integritetsskydd för den enskilda individen på detta område. 62 I ett andra fall i 

Europadomstolen Caroline von Hannover mot Tyskland (nr. 2), (stor kammare) ansåg 

Caroline av Monaco (som rättsfallen handlar om) att bilderna var tagna utan hennes samtycke 

och hon hade inte blivit tillfrågad av pressen om dessa bilder fick användas eller inte. 

Domstolen fann att något intrång i den personliga integriteten ej skett, man tyckte att 

fotograferingen av Caroline och hennes man vara acceptabel då den var i allmänhetens 

intresse och intrånget stod i balans med det intrång som skett.63 Intrång i den personliga 

                                                
57 Levin, Marianne and collaborators, Own image protection; A Pan-European Overwiev, Jure Förlag 
AB, Stockholm, 2007. 
58 Med proportionalitetsprincipen menas att ”… staten om möjligt ska välja den minst ingripande 
metoden för att uppnå sitt syfte och att ingreppet inte får vara orimligt stort med hänsyn till syftet.” 
Marcusson, Lena (red.), Åhman, Karin, Offentligrättsliga principer; Europadomstolens principer, 2 u., 
Iustus Förlag, Uppsala, 2012, s. 38 f. 
59 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis; En kommentar till Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna, 4 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2012, s. 351 ff.  
60 Caroline von Hannover mot Tyskland, 2004-06-24. 

61 Referat från JU 2003:04 Yttrandefrihetskommittén: PM 63, s. 19. 
62 Här har även följande uttryckts ”Sverige torde knappast i längden undgå att fällas i framtiden om 
inte det rättsliga skyddet förbättras”, av Axel Calissendorff i, Ramberg, Anne, Knutsson, Tom & 
Andersson, Magnus (red.), Sveriges advokatsamfund 125 år, Calissendorff, Axel, Det undermåliga 
integritetsskyddet; en skamfläck för Sverige, Ödeshög, 2012, s. 92. 
 
63 Caroline von Hannover mot Tyskland (nr. 2), 2012-02-07. 
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integriteten ska kriminaliseras, såsom ett resultat av Europadomstolens praxis, till skydd 

enskilda individer emellan.64 Förebyggande åtgärder är viktiga men kriminaliseringen måste 

ges ett tillfredställande skydd och myndigheterna ska se till att de efterlevs.65  

 

3.6 EU och Europakonventionen 
 

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande 2009, är samtliga EU:s medlemsstater bundna av 

EU stadgan om de grundläggande rättigheterna (EU:s rättighetsstadga). 66, dessa är numera 

primärrätt.67 Rättigheterna har företräde framför inhemsk lag p.g.a. de principer som råder i 

EU-rätten.68 Rättigheterna såsom de ser ut i EKMR finns även till viss del här men inte alla. 

Här finns i artikel 7 respekten för familje- och privatlivet, sin bostad och sina 

kommunikationer. I fördraget har man skrivit in att man ska ansluta sig till 

Europakonventionen. Detta vill man göra för att säkra ett enhetligt skydd och en enhetlig 

tillämpning i Europa av grundläggande rättigheter, då de flesta av medlemsstaterna redan är 

medlemmar av EKMR. Det står även inskrivet i fördraget att tillträde till EKMR inte ska 

ändra unionens befogenheter som de är skrivna i fördragen och detta är problematiskt. För 

som det är nu om EU skulle ansluta sig till EKMR skulle de få samma rättsliga status som ett 

medlemsland och detta innebär bl.a. att EU-domstolens domar på EKMR rättens område 

skulle kunna överprövas av Europadomstolen, något som idag inte tillåts enligt fördragen. I 

ett domstolsyttrande av EU domstolen i december 2014 fann man att man inte kan ansluta sig 

till EKMR med de förutsättningar som nu råder.69 Nationell rätt som införts p.g.a. EU rätt är 

Europadomstolen behörig att pröva, Matthews målet.70 Presumtion föreligger också hos 

Europadomstolen för att de rättigheter som rättighetsstadgan skyddar tolkas på samma sätt 

som i EKMR.  

 

                                                
64 Prop.2009/10:80 En reformerad grundlag s. 173.  
65 SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten: Slutbetänkande av 
yttrandefrihetskommittén, del 1, s. 426 f. 
66 Prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget, s. 76 f. 
67 Primärrätt är ett konstitutionellt regelverk se Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU rättslig metod; 
Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 136. 
68 Prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget s. 74 f.  
69 Mål C-2/13, Yttrande från domstolen (plenum), den 18 december 2014. 
70 Se mål CFDT, nr 8030/77, den 10 juli 1978, omnämnt i Hettne, Jörgen, Otken Eriksson, Ida, EU 
rättslig metod; Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Nordstedts Juridik, Stockholm, 
2011, s. 151 f. 
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Praxis i EU domstolen på EKMR rättighetsområde är att se till de allmänna principer som 

finns här och medlemsstaters rättsliga traditioner, det följer av artikel 6.3 i fördraget. 

Föreskrifter i EKMR eller rättighetsstadgan inom EU rätten ges företräde framför svensk 

rätt.71 Enligt artikel 53 i rättighetsstadgan får EU inte underskrida samma skyddsnivå på 

EKMR området som EKMR med dess praxis. Indirekt är även EKMR primärrätt igenom 

artikel 51 i rättighetsstadgan, vid tillämpning av unionsrätten. 

 

4 Yttrandefrihet 
 

4.1 Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen 
 

På var sida skålen i fru Justitias balansvåg ligger integritetsskydd och yttrandefrihet. Det är en 

fin balansgång som måste göras och noga övervägas innan man ändrar på någonderas skydd. 

För en ändring till fördel för den ena innebär alltid en nackdel för den andra. TF och YGL är 

detaljerat utformade och utrymmet för att göra en proportionalitesbedömning är ytterst 

begränsat här finns näst intill inte något utrymme för annan bedömning än den givna.72 

 

Skyddet för den enskilda individen att uttrycka sig i tal, skrift och bild samt att inhämta och ta 

del av information från det allmänna finns i 2 kap. 1 och 2 §§ RF. Dessa yttrandefriheter och 

informationsfriheter får begränsas för särskilt viktiga eller angivna skäl 2 kap. 23 § RF. Av 2 

kap. 19 § RF framgår dock att detta inte får ske i strid med Europakonventionen. Oklarhet 

råder dock om innebörden och räckvidden av yttrandefrihetsstadgandena i RF och hur stort 

utrymme det finns att tolka de rättighetsskydd som finns genom rättighetsstadgan och 

Europakonventionen.73 De fri och rättigheter som medborgare åtnjuter i en demokratisk 

rättsstat är speciellt viktiga vad det gäller opinionsfriheterna.74 I TF och YGL finns principer 

om skydd för anskaffarfrihet och meddelarskydd med ensamansvar, brott mot dessa kan 

                                                
71 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 146 f. 

72 Dnr SU 522-2886-12 Remiss; En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55), 
Områdeskansliet för humaniora, samhällsvetenskap och juridik vid Stockholms universitet,  

2012-12-04.  

73 A.a. 
74 SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten: Bedömningar och förslag s. 4. 
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enbart beivras om det är med i brottskatalogen i dessa grundlagar. Den som bär 

ensamansvaret får inte uppge sina källor annat än uttryckligt stöd i dessa grundlagar. 

Moraliska och etiska aspekter spelar här en framträdande roll vad det gäller media och deras 

vilja att publicera. Samtidens värderingar spelar också en avgörande roll. Media förhåller sig 

till devisen sanning, hänsyn och nytta och att; 

 

”Medias makt ligger inte minst i att inte publicera, att undanhålla, ”sila”, vrida.”75  
 

För de medier som inte omfattas av TF och YGL finns skydd i 2 kap 1 § 1 p. RF och artikel 10 

EKMR samt artikel 11 i rättighetsstadgan. 

 

4.2 Artikel 10 Europakonventionen 
 

I denna artikel tillförsäkras var och en rätten till yttrandefrihet och åsiktsfrihet, att ta emot och 

sprida uppgifter muntligen såsom skriftligen. Detta innebär att bild och film inräknas. Denna 

rätt kan dock inskränkas genom formföreskrifter i lag om det kan antas godtagbart i ett 

demokratiskt samhälle. I artikeln 10.2 finns uppräknat vad som förutsätts för att inskränkning 

av yttrandefriheten ska få ske bl.a. är det för annans goda namn och rykte eller rättigheter. 

Konflikter uppstår ofta mellan rätten till yttrandefrihet och skyddet för privatlivet dessa måste 

då balanseras mot varandra. För att inskränka en rättighet måste staten beakta om det finns ett 

samhälleligt behov som är angeläget och av allmänt intresse och om det står i proportion till 

de skäl som anförts till att en inskränkning ska ske och att dessa skäl är tillräckliga och 

relevanta.76 

 

Följande rättsfall från Europadomstolen handlar om den gränsdragning mellan när det är 

tillåtet att publicera i press och yttrandefriheten anses väga över skyddet för privat- och 

familjeliv. Axel Springer AB mot Tyskland (stor kammare) här rörde det sig om en offentlig 

fest och en skådespelare hade innehaft narkotika och blev arresterad. När man gjorde 

avvägningen här om man gått den enskildas integritet förnär fann man att så inte var fallet och 

                                                
75 Axberger, Hans-Gunnar, Pressetik; En översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt, 
Juristförlaget, 1994, s. 8 ff. 
76 Europadomstolens dom, Sunday Times mot Förenade kungariket, 1979-04-26. 
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något förbud att publicera förelåg ej.77 Sedan finns även de tidigare omnämnda fallen med 

Caroline av Monaco, Caroline von Hannover mot Tyskland, under 3.5.1. Vad som här var 

betydelsefullt för avvägningen av om intrånget skulle accepteras eller inte var att man skulle 

ta hänsyn till det allmänna intresset av publiceringen, hur känd personen var, tidigare 

uppträdande hos personen, innehåll och konsekvens av publicering samt omständigheter 

under vilket fotot togs.78 I EKMR finns i artikel 13 en rätt till effektivt rättsmedel inför 

nationell myndighet häri ligger då att om kränkning sker ska gottgörelse ske, utrymmet för 

konventionsstaten finns här i form av ”margin of appreciation” detta är olika stort beroende på 

den praxis som finns i Europadomstolen för berörd artikel, men man har uttalat att preventiva 

lösningar är att föredra. Proportionalitetsbedömningar skall göras för rättigheter som står mot 

varandra. Dessa använder man sig även av i EU-rätten. 

 

4.3 Media 

Media har varit starka på yttrandefrihetsområdet och agerat enhälligt och hävdat att ytterligare 

skärpt lagstiftning inte behövs till skydd för den personliga integriteten, god publicistisk sed 

hänvisar man till. De självreglerings system som finns i bruk sedan början av 1900-talet 

genom bl.a. Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) 

fungerar väl och det finns en rädsla för att yttrandefriheten till viss del skulle urholkas om 

man inskränkte den. Man har ansett att det nya lagrummet 4 kap. 6 a § BrB om kränkande 

fotografering har förflyttat ansvaret från ansvarig utgivare till den enskilda fotografen, något 

man tyckt varit mycket olämpligt. Här anser man att redaktionell hänsyn skall tas senare av 

ansvarig utgivare och inte av fotograf ute på fältet. 

En prövning enligt dessa system sker genom att klagomål kommer in och då prövar PO det, 

om klagomålet kommer från den drabbade. Ärendet hänskjuts senare till PON om PO 

kommer fram till att det är en oacceptabel publicitetsskada. Ett opinionsuttalande ges från 

PON och om man blir fälld klandras man enligt tre olika nivåer. Prövningen sker enligt 

pressetiska regler som tagits fram av pressens huvudorganisationer. Här finns en 

portalparagraf som säger att enskilda ska skyddas mot oförskyllt lidande med stöd av en 

ansvarig hållning för den publicistiska uppgiften. Det finns vidare en publicist regel nr. 7 som 

                                                
77 Axel Springer AG mot Tyskland, 2012-02-07. 
78 SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten: Slutbetänkande av 
Yttrandefrihetskommittén, del 1, s 427 f. 
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säger ” Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet 

om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.”79 Som PO väljs den med 

insikt i pressetik. PON består bl.a. av jurister och journalister.80  

 

5 Analys av 4 kap. 6 a § BrB Kränkande fotografering 
 

Mot bakgrund av de i förevarande kapitlen beskrivna förutsättningarna för en lagstiftning om 

smygfotografering och med beaktande av eventuella brister, ställs frågan; Har vi fått den 

lagstiftning på detta område som avsågs och har skyddsomfånget blivit det man föreställt sig? 

Hur förhåller sig 4 kap. 6 a § BrB till Europakonventionen som också är svensk lag? 

 

5.1 Integritetskyddskommitténs intention 
 

Skyddet för den personliga integriteten skulle stärkas genom att man analyserat orsakerna till 

det skydd som fanns, som inte var tillräckligt. Det var inte samlat sedan tidigare och många 

utredningar pågick samtidigt så risken var stor att tappa helheten. Man hade tidigare använt 

sig av dålig metodik och inte analyserat behoven och resultaten tillräckligt, nu tyckte man att 

en nämnd skulle skapas för att vaka över det samlade skydd som behövdes inom många olika 

områden, denna nämnd skulle senare publicera sina resultat till regeringen. Ett nytt stadgande 

skulle införas i BrB om Olovlig fotografering som innebar att fotografering inte fick ske på 

platser där allmänheten inte har insyn.  

 

5.2 Begränsningar i rekvisiten, åsyftad verkan 
 

På området för foton tagna med sexuella anspelningar verkar vi fått ett effektivt och fullgott 

skydd med önskvärd effekt, många har blivit fällda. Några brister gällande denna typ av brott 

har inte uppmärksammats, så när som ett rättsfall från Norrköpings tingsrätt där en kvinna 

blev filmad i en provhytt och hon upptäckte att en pojke filmade, därav var inte rekvisitet i  
                                                
79 Ola Sigvardsson, Etiska regler för press, TV och radio, 2015, hämtat 2015-05-24 från 
http://www.po.se/regler/pressetiska-regler. 
80 SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten: Slutbetänkande av 
Yttrandefrihetskommittén, del 1, s. 423f. 
 



 27 

hemlighet uppfyllt. 81 Detta kritiserades för förutsättningarna var sådana som beskrivs i 4 kap. 

6 a § BrB bara det att ett rekvisit om hemlighet inte var uppfyllt och att det svårligen kan 

uppfyllas utan att den drabbade får reda på att foto tagits. Ännu inget mål från Högsta 

Domstolen.  

 

Skyddet för artikel 8 i EKMR i enlighet med dom från Europadomstolen, Caroline von 

Hannover mot Tyskland, 2004-06-24, saknas däremot. Denna dom innebär ett längre gående 

skydd än vad kränkande fotografering erbjuder, detta till skydd för den enskildes privat- och 

familjeliv, som förutsättning gäller att fotot inte bidrar till någon debatt av allmänna frågor. 

Hänskjuts ärende gällande detta till Europadomstolen, från Sverige, så blir vi sannolikt fällda. 

Offentliga personer åtnjuter också samma skydd men de får tåla lite mer än gemene man. 

Balans mellan Sverige och EKMR har således inte blivit uppfyllt p.g.a. det nyss anförda och 

ej heller önskvärd effekt i paritet med Europadomstolens praxis som även är EU:s praxis 

gällande rättighetsstadgan och detta är primärrätt. 

 

 Legaliteten med förutsebarhet är tryggad för gärningsmannen vad som saknas är rättssäkerhet 

för den som blir drabbad då någon kriminalisering inte skett på områden som inte är skyddade 

enligt kränkande fotografering men enligt Europadomstolen och EU-rätten, såsom artikel 8 

med hänvisning till Caroline von Hannover mot Tyskland. Spridning fick man inte med utan 

det ska bli utrett av en nyligen tillsatt kommitté.82 Detta är då en brist att inte den var med från 

början för har foton väl tagits och dessa kommit i omlopp och då specifikt på nätet så kan det 

vara svårt att stoppa detta. En förändring av rekvisiten i 4 kap. 6 a § BrB som möjliggör 

intresseavvägning och balansering och ett förbud att sprida de av paragrafens straffbara foton 

är vad som behövs.  

 

5.3 Kommittén ville mer 
 

De såg att en helhetssyn saknades på integritetsskyddets område och kritiserade detta ”… och 

framhåller vikten av begränsningar i lagstiftningen av skyddet för den personliga integriteten 
                                                
81 Något som har kritiserats av Beatrice Ask, då justitieminister, har uttalat att lagen måste följas upp, 
Linda Frivik, Dagens Juridik, Smygfotograf frias eftersom han blev upptäckt; Beatrice Ask ”lagen 
måste följas upp”, hämtad 2015-05-23 från http://www.dagensjuridik.se/2014/09/smygfotograf-frias-
eftersom-han-blev-upptackt-beatrice-ask-lagen-maste-foljas-upp. 
 
82 Dir. 2014:74 Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. 
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alltid måste vara proportionerliga, nödvändiga och ändamålsenliga.”83 Likaså såg de en lucka 

i lagstiftningen i och med sitt första förslag om olovlig fotografering som man tyckte var 

alldeles för vid. I det andra förslaget om olovlig fotografering försökte de täppa igen detta och 

det med att försöka bestämma den personliga sfären. Detta genom att påträngande, närgånget 

eller dolt fotograferande som var ägnat att allvarligt kränka den personliga integriteten. Med 

denna lagstiftning hade man varit bättre rustad för det skydd för den personliga integriteten, 

privatlivet som Europadomstolens dom Caroline von Hanover mot Tyskland ger. 

  

                                                
83 Abrahamsson, Olle, Integritetsskydd med eller utan förnuft, SvJT 2009 s. 422 f. 
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6 Avslutande summering och egna synpunkter 
 

Jag kom snart av mig i mitt sökande efter optimal lagstiftning på smygfotograferingens 

område. Jag letade efter nya gränsdragningar av rekvisit för att få ett rättighetsskydd som 

skulle täcka den praxis som utvecklats i Europadomstolen. Detta i sig en mycket bra ansats då 

Europadomstolen påtalat att prevention av rättsmedel är att föredra framför kompensation. Jag 

insåg att den svenska lagstiftaren (eller delar av den) inte förstått eller i vart fall inte ville 

förstå vad EU medlemskapet innebär. Det finns så många utredningar på det område som min 

uppsats berör att min vägg ser ut som en brottsutredning, ett försök att hålla alla utredningar 

isär. Hela tiden har man hamnat på efterkälken vad det gäller ny lagstiftning som ska stå i 

större samklang med EU-rätten och EKMR, som är primärrätt (för EKMR indirekt inom EU:s 

lagstiftningsområde) och inte vågat fatta några nya beslut antagligen av rädsla för vad det 

eventuellt skulle föra med sig. När lagstiftning så har skett såsom med 4:6 a § BrB om 

kränkande fotografering så har detta skett för att Europadomstolen tryckt på med rättsfall på 

väg in i domstolen om att Sverige inte haft ett fullgott integritetsskydd enligt artikel 8 EKMR, 

och då tänker jag på ”Söderman mot Sverige”. För Sveriges del positivt, det ledde fram till att 

vi fick en lagstiftning på ett område där det sedan länge påtalats saknats. 

Det väsentliga i all inhemsk lagstiftning och praxis på detta område är, som jag ser det, att 

man inte har förstått konstitutionens betydelse och då främst EU:s primärrätt som 

Europakonventionen är en del av genom artikel 51 EU:s rättighetsstadga. 

Med tanke på TF och YGL särskilda ställning som grundlag och att EU domstolen tolkar sina 

rättighetstadganden som Europadomstolens, kan man fråga sig vad ”margin of appreciation” 

får för innebörd för svenskt vidkommande, när man i det första av Caroline av Monacos 

rättsfall i Europadomstolen, Caroline von Hannover mot Tyskland, 2004-06-24, uttalade att  

”… [Europa]domstolen uttryckligen ansåg att de tyska domstolarnas intresseavvägning låg 

utanför den bedömningsmarginal som konventionsstaterna normalt brukar tillerkännas i 

frågor som denna.”, se kapitel 3.5.1. Här ett område som det ej blivit lagstiftat om i Sverige 

d.v.s. skyddet för den enskilda individens integritet enligt artikel 8 EKMR om rätt till privat- 

och familjeliv och då med den tolkning som innebär att om inte fotografiet bidrar till debatt 

om allmänna frågor, ja då ska det ej heller publiceras.  

 

Spridning är ytterligare ett område, som jag inte berört så mycket i min uppsats, men som 

likväl är av yttersta betydelse för att säkerställa att eventuella integritetskränkande bilder som 
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är i omlopp kan bli konfiskerade på ett teknikoberoende sätt. Det föreligger utredning på detta 

område och nu får vi hoppas att en yngre generation jurister kan vara med som är skolade i 

EU-rätten och förstår dess inneboende ställning som primärrätt, samt ser behovet av att stoppa 

de alltmer vanliga kränkningar som främst förekommer på nätet och finner lämpliga och 

ändamålsenliga lösningar för att stoppa detta.  
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1966 

 

Elektroniskt material 
  
Frivik, Linda, Dagens Juridik, Smygfotograf frias eftersom han blev upptäckt; Beatrice Ask 
”lagen måste följas upp”, hämtad 2015-05-23 från 
http://www.dagensjuridik.se/2014/09/smygfotograf-frias-eftersom-han-blev-upptackt-
beatrice-ask-lagen-maste-foljas-upp 
 
 
Sigvardsson, Ola, Etiska regler för press, TV och radio, 2015, hämtat 2015-05-23 från 

http://www.po.se/regler/pressetiska-regler 
 

Rättsfall 

 
Sverige 

Avgöranden från Högsta Domstolen 

NJA 1992 s. 594 

NJA 1996 s. 418 

NJA 2005 s. 805 

NJA 2008 s. 946 

 

Avgöranden från Hovrätten 

HovrB 189-14 

HovrB 779-14 

HovrB 10515-14 

 

Avgöranden från Tingsrätten  

Varbergs tingsrätt dom i mål B1754-13 

Lycksele tingsrätt dom i mål B214-14 

Norrköpings tingsrätt dom i mål 109-14 

Örebro tingsrätt dom i mål B508-14 
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EU domstolen 

Mål C-2/13, Yttrande från domstolen (plenum), den 18 december 2014 
 
Europadomstolen 

Sunday Times mot Förenade kungariket, 1979-04-26 

Caroline von Hannover mot Tyskland, 2004-06-24 

Caroline von Hannover mot Tyskland (nr. 2), 2012-02-07 

Axel Springer AG mot Tyskland, 2012-02-07 

Söderman mot Sverige, 2013-11-12 

 

 


