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Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöks hur det svenska skyddet mot integritetskränkande bildupptag-

ning ser ut efter införandet av brottet kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB. Undersök-

ningen omfattar brotten kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB, ofredande enligt 

4 kap. 7 § BrB och sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. 

Den personliga integriteten kan kategoriseras som en kravrättighet. Den enskilde individen 

bär med sig denna rättighet var han eller hon än befinner sig, och därför är den personliga 

integriteten alltid skyddsvärd. Däremot kan det under olika omständigheter dyka upp andra 

rättigheter och berättigade intressen som kräver att skyddet för den personliga integriteten får 

ge vika.  

Europadomstolen har gett uttryck för ett liknande synsätt beträffande skyddet för den person-

liga integriteten i artikel 8 EKMR. Europadomstolen kräver att konventionsstaterna tillhanda-

håller en adekvat lagstiftning till skydd för den personliga integriteten mot kränkningar ge-

nom bildupptagning. En sådan adekvat lagstiftning måste dock inte innebära ett absolut skydd 

mot alla former av bildupptagning, utan lagstiftningen ska istället möjliggöra en intresseav-

vägning mellan den personliga integriteten och konkurrerande intressen. Europadomstolen 

kräver inte att skyddet tillhandahålls de enskilda genom att bildupptagningar generellt krimi-

naliseras. 

En sådan intresseavvägning som nyss beskrivits kräver flexibla normer. Trots detta utgörs det 

svenska skyddet för den personliga integriteten mot olovlig bildupptagning främst av straff-

lagstiftning. Detta skydd har, även efter införandet av kränkande fotografering i 

4 kap. 6 a § BrB, vissa allvarliga brister. Brotten kränkande fotografering, ofredande och sex-

uellt ofredande täcker långt ifrån alla skyddsvärda situationer. 

Den mest påfallande bristen i den svenska skyddet  är att "upptäcktsfallen", när den fotografe-

rade upptäcker bildupptagningen, inte är straffbara i praktiken. Detta är en följd av "hemlig-

hetsrekvisitet" i kränkande fotografering 4 kap. 6 a § BrB och de subjektiva krav som gäller 

för ofredande 4 kap. 7 § BrB och sexuellt ofredande 6 kap. 10 § BrB. Det kan konstateras att 

kriminaliseringen av kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB inte förbjuder samtliga av de 

allvarligaste fallen av olovlig bildupptagning, trots att detta var kriminaliseringens syfte. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Det svenska integritetsskyddet har under en lång tid kritiserats av både rättsvetenskapsmän 

och den folkliga opinionen, men även av domstolarna. Avsaknaden av regler som förbjöd 

smygfotografering eller annan fotografering mot den utsattes vilja har förts fram som ett sär-

skilt tydligt exempel på bristen i det svenska integritetsskyddet. Just denna utpekade brist i det 

svenska integritetsskyddet har även uppmärksammats av Europadomstolen. I svensk rätts-

praxis har bristen exemplifierats i en mängd rättsfall där de tilltalade gått fria. I ett av dessa 

fall hade en person sexuellt förgripit sig på ett sovande offer och filmat det. I en annan situat-

ion hade den tilltalade smygfilmat målsäganden i ett badrum och i ytterligare ett fall hade den 

tilltalade smygfilmat sin före detta partner och dennes nya partner i bostaden, i sexuella situat-

ioner. Inte i något av dessa fall ansågs bildupptagningen i sig utgöra något brott.  

Den 1 juli 2013 trädde brottet kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB i kraft. Lag-

rummet kriminaliserar handlande som innebär att någon olovligen och i hemlighet upptar bild 

på någon annan som befinner sig på en viss privat plats.  

Idag är därmed smygfilmning, i vissa fall, kriminaliserat. Brottet kränkande fotografering är 

en ny reglering och som alla nya regleringar bör den följas upp. I propositionen framhålls att 

en officiell uppföljning till lagen bör ske "inom några år från ikraftträdandet".
1
 HD har ännu 

inte prövat något mål rörande kränkande fotografering, men däremot har det skapats en viss 

underrättspraxis. Det kan därför vara av värde att undersöka om det skydd som 

4 kap. 6 a § BrB tillhandahåller uppfyller behovet av skydd för den personliga integriteten vid 

bildupptagning, eller om svensk lagstiftning behöver ytterligare förändringar för att tillgodose 

skyddsbehovet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om svensk lagstiftning, efter kriminaliseringen av krän-

kande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB, tillgodoser behovet av skydd för den personliga in-

tegriteten vid bildupptagning. 

För att uppfylla uppsatsens syfte måste följande frågeställningar besvaras: 

 Vad avses med personlig integritet och vad är skyddsvärt? 

 Vilka konkurrerande intressen måste beaktas vid lagstiftning till skydd för den 

personliga integriteten? 

 Vilket skydd för den personliga integriteten vid bildupptagning finns i EKMR, 

RF och BrB? 

 Hur tolkas brottsrekvisiten i kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB? 

 Hur ser förhållandet mellan kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB, de an-

gränsande ofredandebrotten i 4 kap. 7 § BrB och 6 kap. 10 § BrB och det straff-

fria området ut? 

                                                 
1
 Prop. 2012/13:69, s. 34. 
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att behandla skyddet mot bildupptagning. Frågor rörande den per-

sonliga integriteten aktualiseras visserligen, ytterst tydligt, även när en efterföljande hantering 

av en bild är under bedömning. Kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB är dock den 

enda åtgärd som den svenska lagstiftaren vidtagit för att förbättra integritetsskyddet i förhål-

lande till den enskildes bild. Kriminaliseringen avser endast bildupptagning och inte någon 

efterföljande hantering av bilden. Det är därför intressant att fokusera på hur behovet av in-

tegritetsskydd i förhållande till bildupptagning ser ut i det nuvarande rättsläget. Denna av-

gränsning innebär att spridning av integritetskränkande bilder inte behandlas närmare nedan. 

Därför behandlas inte brottet förtal enligt 5 kap. 1 § BrB eller möjligheterna att införa annat 

förbud mot spridning av bilder. 

Vidare syftar uppsatsen till att undersöka skyddet mot bildupptagning för alla och envar. Det 

är för uppsatsens syfte irrelevant om den fotograferade är barn eller vuxen. Därför behandlar 

uppsatsen inte barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § BrB, vilket kan begås genom bildupp-

tagning, om gärningspersonen skildrar barn i pornografisk bild. 

Bildupptagning kan utgöra insamling av personuppgifter på ett sådant sätt som avses i per-

sonuppgiftslagen (1998:204) (PUL). PUL omfattar dock inte hantering av personuppgifter 

som äger rum inom rent privat verksamhet. Lagen behandlas därför inte i denna uppsats. 

Uppsatsen är avgränsad till att omfatta endast det straffrättsliga skyddet mot bildupptagning, 

och behandlar därför inte möjligheterna till att få kränkningsersättning enligt skadeståndsla-

gen (1972:207). Skadeståndsrättsliga aspekter de lege ferenda omfattas därför inte heller av 

uppsatsens syfte. 

Slutligen är den här uppsatsen avgränsad till att omfatta det svenska straffrättsliga skyddet 

mot bildupptagning. Någon utblick för att undersöka andra länders behandling av problemati-

ken kommer därför inte genomföras. Däremot är EKMR och Europadomstolens praxis av 

central betydelse för uppsatsens syfte och bidrar med ett internationellt perspektiv. Skydd för 

den personliga integriteten försäkras även den enskilde genom Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna (stadgan). Stadgan har numera samma ställning som för-

dragen och utgör därför primärrätt. Stadgans tillämpningsområde är dock begränsat till när 

medlemstaterna tillämpar unionsrätt, varför stadgan inte kommer att behandlas i den här upp-

satsen. 

1.4 Metod och material  
Uppsatsen består huvudsakligen av en renodlad rättsdogmatisk analys av rättsläget angående 

bildupptagning av andra människor. Därtill innehåller uppsatsen en rättighetsbaserad diskuss-

ion om huruvida den personliga integriteten, avseende bildupptagning, nu har ett tillräckligt 

skydd. Diskussionen grundar sig på de rättigheter som följer av RF och EKMR. 
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Den rättsdogmatiska metoden innebär att rättskälleläran har legat till grund för att analysera 

gällande rätt.
2
 Rättskälleläran ser olika ut beroende på vilket rättsområde som behandlas. En 

djupare diskussion om uppsatsens metod och material följer nedan där författaren valt att 

skilja svensk nationell rätt från konventionsrätt. Svensk nationell rätt definieras, i denna upp-

sats, som ett snävare begrepp än svensk rätt. Med svensk nationell rätt avses här rent inhemsk 

rätt, vilken exempelvis utgörs av de svenska grundlagarna och vanlig lag som meddelats med 

stöd av grundlagarna. Med konventionsrätt avses här det överstatliga rättssystem som omgär-

dar EKMR. Redan här kan sägas att konventionsrätten tillsammans med den nationella rätten 

är en del av svensk rätt. Separat från denna indelning kommer metoden och materialet för 

uppsatsens delar om den personliga integriteten att redovisas eftersom diskussionen om be-

greppet bär en internationell prägel. 

1.4.1 Den personliga integriteten 

Diskussionen om personlig integritet är inte rent rättslig utan bär filosofiska drag. För att be-

lysa framväxten av integriteten som begrepp inom juridiken har doktrin från framförallt USA 

studerats. De tidigaste författarna på området är Warren & Brandeis. En annan viktig förfat-

tare är Alan F. Westin som med sitt verk Privacy and Freedom bidragit med inspiration till 

diskussionen om integriteten i Sverige och internationellt.  

För svensk del har Stig Strömholm varit föregångsperson i diskussionen om integritetsbe-

greppet. Strömholms verk Right of privacy and rights of the personality har flitigt studerats 

och citerats i denna uppsats.  

Integritetsbegreppet har varit föremål för utredning i flera statliga utredningar. I uppsatsen har 

framförallt 2004 års integritetsskyddskommittés utredning i delbetänkandet SOU 2007:22 

Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys studerats. Detta är den sen-

aste och mest omfattande statliga utredningen på området. 

1.4.2 Svensk nationell rätt 

Den nationella rätt som behandlas i uppsatsen är framför allt av straffrättslig karaktär. Straff-

rätten är ett rättsområde som lyder strängt under legalitetsprincipen. Legalitetsprincipen 

kommer till uttryck i 2 kap. 10 § RF, artikel 7 i EKMR och 1 kap. 1 § BrB samt 5 § BrP. 

Principen kan sammanfattas i fyra delar. För det första måste det finnas en föreskrift för att 

det ska finnas ett brott, för det andra råder ett förbud mot retroaktiv lagstiftning, för det tredje 

får inga föreskrifter om brott tillämpas analogiskt och för det fjärde måste en föreskrift vara 

bestämd i sin beskrivning och uppfylla vissa krav på precision.
3
 

Det sagda innebär att lagbestämmelser har en särskilt avgörande ställning bland rättskällorna 

inom straffrätten. Förarbeten har en mer begränsad ställning som tolkningsinstrument till la-

                                                 
2
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, andra upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, 

s. 36. 
3
 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 46. 
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gen. Förarbeten som är motsägelsefulla bör inte användas och om uttalanden i förarbetena 

strider mot klar och tydlig lagtext ska de lämnas utan avseende.
4
 

Praxis ställning som rättskälla inom straffrätten är olik dess ställning i civilrättsliga samman-

hang. Ett straffrättsligt avgörande kan inte skapa en norm på samma vis som på civilrättens 

område. Åtminstone gäller detta för det icke kriminaliserade området. Rättspraxis har snarare 

en utfyllnadsfunktion på det viset att domstolen har att fylla de luckor som lagen inte behand-

lar. Genom rättspraxis kan givetvis det straffbara området inskränkas, eftersom legalitetsprin-

cipen ska skydda den tilltalades intresse. Avgöranden från HD spelar dock en central roll vid 

lagtolkning och är vägledande för andra domstolar.
5
 

I uppsatsen har dessa, ovan nämnda, metodologiska aspekter beaktats. I de kapitel som be-

handlar svensk nationell rätt har traditionella rättskällor som lag (både grundlag och lag av 

lägre rang), förarbeten, rättspraxis och doktrin konsulterats för att utreda gällande rätt. 

Förarbeten gällande brottet kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB är framförallt pro-

positionen till lagens införande, prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering. Tidigare förarbe-

ten där frågan om olovlig bildupptagning har utretts har också använts i syfte att belysa pro-

blematiken på området. Förarbeten för brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB finns i 

prop. 1962:10 med förslag till brottsbalk och SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk. Förslaget i 

SOU:n infördes i princip i sin helhet. De uttalanden om den gärning som konstituerar ofre-

dande kan därför betraktas som giltiga. Bestämmelsen om ofredande har endast ändrats red-

aktionellt och straffskalan har höjts. Uttalanden i SOU:n och propositionen från brottsbalkens 

införande är därför relevanta än idag. Brottet sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB inför-

des genom prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning. I viss mån överensstämmer be-

stämmelsen med äldre rätt och i de fallen är äldre förarbetsuttalanden fortfarande av relevans. 

Sexualbrottsutredningen har i SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen – utvärdering och re-

formförslag utrett tillämpningsområdet för sexuellt ofredande. Utredningen är mycket nog-

grann och bör beaktas.
6
 

I den mån det finns avgöranden från HD har dessa använts. Underrättsavgöranden från hov-

rätterna och tingsrätterna har dock också använts i viss utsträckning. Hovrättsdomar ska inte 

fråntas allt värde som rättskälla då dessa ofta har en styrande verkan på tingsrätternas rättstill-

lämpning.
7
 Tingsrättsavgörandena har endast använts i deskriptivt syfte. 

Något särskilt måste nämnas om de avgöranden som rör kränkande fotografering enligt 

4 kap. 6 a § BrB. Med anledning av att lagen om kränkande fotografering nyligen införts har 

inget mål om dess tolkning tagits upp i HD. Det finns däremot en del underrättsdomar. Domar 

som meddelats av tingsrätterna och hovrätterna mellan 1 juli 2013 och 28 oktober 2014 har 

studerats för att undersöka om några problem uppstår vid domstolarnas tillämpning av den 

                                                 
4
 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, åttonde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 

2009, s. 24. 
5
 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, åttonde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 

2009, s. 24 f.  
6
 Rättskällevärdet hos SOU har beskrivits i Bengtsson, Bertil, SOU som rättkälla, SvJT 2011 s. 777-785. 

7
 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-

Heinrich, Finna rätt, tolfte upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 140. 



10 

 

nya lagen om kränkande fotografering. Författaren har efter egen undersökning funnit elva 

tingsrättsdomar och fyra hovrättsdomar i vilka ansvar för kränkande fotografering varit under 

avgörande. Urvalet omfattar inte avgöranden där ett begånget brott konsumerats av ett annat 

svårare brott som exempelvis grovt barnpornografibrott enligt 16 kap.10 a § 5 st. BrB. Med 

anledning av svårigheten att söka bland löpande tingsrättsavgöranden, är inte författaren säker 

på att de domar som påträffats utgör samtliga mål där ansvar för kränkande fotografering har 

varit under avgörande, under den aktuella tidsperioden. Denna brist är dock inte avgörande för 

syftet med att behandla underrättsavgöranden. Läsaren erinras om att uppsatsens redogörelse 

och studium av underrättsavgöranden i denna del har ett deskriptivt syfte. Endast domar från 

prejudikatdomstol kan anses ha ett så högt rättskällevärde att de med säkerhet kan sägas ut-

göra gällande rätt. 

Vid studerandet av de svenska grundlagarna och dess förhållande till integritetsskyddet har 

doktrin av framförallt f.d. justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger använts. Axberger 

har skrivit mycket om yttrandefriheten och dess förhållande till personlig integritet. 

För att utreda det straffbara området för integritetskränkande bildupptagning har viss doktrin 

använts. Författaren har framförallt använt sig av kommentarer om de studerade lagrummen. 

Dessa kommentarer utgörs av: Brottsbalken – en kommentar, Del I (1-12 kap), Brotten mot 

person och förmögenhetsbrotten m.m. av Lena Holmqvist m.fl., och Brotten mot person och 

förmögenhetsbrotten av Nils Jareborg & Sandra Friberg. Dock är ingen av dessa två kommen-

terar uppdaterade till att omfatta brottet kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB. 

1.4.3 Konventionsrätt 

Sverige är skyldig att efterleva bestämmelserna i EKMR sedan ratificeringen år 1953. Den 

1 januari 1995 inkorporerades EKMR genom lagen (1994:1219) om den europeiska konvent-

ionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Inkor-

poreringen innebär att EKMR och tillhörande tilläggsprotokoll gäller som lag i Sverige. 

I samband med inkorporeringen infördes även en bestämmelse i RF som ger EKMR en sär-

skild ställning i det svenska rättssystemet. Enligt 2 kap. 19 § RF får lag eller annan föreskrift 

inte meddelas i strid med de åtaganden Sverige har enligt EKMR. 

Sedan ratificeringen och sedermera inkorporeringen har EKMR haft en ständigt ökande bety-

delse i svensk rätt. Domstolarna, framför allt de högsta instanserna, har ogärna avgjort mål på 

ett sätt som riskerar att stå i strid med EKMR.
8
 Denna domstolarnas inställning vacklade dock 

under ett antal år då frågan om ne bis in idem, i framförallt skattemål, var aktuell.
9
 HD:s "klart 

stöd"-doktrin har tolkats som en återhållsamhet från domstolens sida gentemot genomslaget 

för EKMR.
10

 Frågan om ne bis in idem fick sin upplösning i pleniavgörandet NJA 2013 s. 502 

då HD gjorde en helomvändning gentemot sina tidigare avgöranden. HD:s pleniavgörande 

föranleddes av EU-domstolens tolkning av unionsrätten och räckvidden av ne bis in idem i 

                                                 
8
 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 39 f.  

9
 Se t.ex. NJA 2010 s. 168 och NJA 2011 s. 444 där HD formulerar "klart stöd"-doktrinen. En genomgång av 

rättsläget på det området ligger utanför ramen för detta arbete. 
10

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 40. 
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målet Åkerberg Fransson.
11

 Ulf Bernitz har kallat HD:s pleniavgörande för "epokgörande" för 

frågan om svenska domares lagprövningsrätt.
12

 Enligt Bernitz är det uppenbart att unionsrät-

tens utveckling, särskilt tillkomsten av rättighetsstadgan, har resulterat i en stärkt ställning för 

EKMR.
13

 

De delar av uppsatsen som behandlar EKMR har författats utifrån den metod som är rådande 

inom konventionsrätten. EKMR ska i första hand tolkas enligt de allmänna principer om trak-

tattolkning som anges i Wienkonventionen om traktaträtt från den 23 maj 1969 (SÖ 1975:1), 

artiklarna 31 och 32.
14

 Enligt artikel 31 ska en traktatbestämmelse tolkas enligt sin ordaly-

delse men i ljuset av dess syfte. Artikel 32 anger att förarbeten endast är en sekundär rättskälla 

vid traktattolkning.  

Rättskällorna inom EKMR:s ramar består främst av konventionen med dess tillägg samt dom-

stolens domar. Rättspraxisen har en framträdande ställning inom konventionsrätten då den 

inte bara utgör ett medel för domstolen att precisera en rättighet, utan också för att utveckla 

den. 

1.5 Etiska överväganden 
I uppsatsen redogörs för en mängd domstolsavgöranden. I dessa avgöranden framkommer 

personlig information om de inblandade parterna, så som fullständiga namn, medborgarskap 

och adress. Författaren har valt att i största möjliga utsträckning utesluta personlig informat-

ion om de inblandade individerna. För att uppnå uppsatsens syfte är denna information helt 

irrelevant. Undantag från denna regel har framförallt gjorts när domar från Europadomstolen 

redogjorts för, framförallt eftersom efternamnet på den klagande parten oftast utgör en karak-

täristisk del av målnamnet. 

Författaren har valt att benämna de inblandande parterna på andra sätt än med deras person-

namn. Exempelvis används uttryck som "den tilltalade", "målsäganden" och "den utsatte" 

genomgående i uppsatsen. 

1.6 Uppsatsens disposition 
Kap. 1 Inledning disponeras på så vis att först återfinns en introduktion för uppsatsens ämne. 

Därefter definieras uppsatsens syfte och frågeställningar samt de avgränsningar från syftet 

som varit nödvändiga att göra. I kapitlet redogörs även för den metod och det material som 

använts i uppsatsen. Slutligen anges de etiska överväganden som författaren varit tvungen att 

ta ställning till under arbetet med uppsatsen. 

Kap. 2 Den skyddsvärda personliga integriteten behandlar begreppet "personlig integritet" 

utifrån ett rättsligt perspektiv. Bildupptagning diskuteras i förhållande till intresset för den 

                                                 
11

 Mål C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson, EU-domstolens dom 26 februari 2013. 
12

 Bernitz, Ulf, Förstärkt genomslag för europarätten - både unionsrättsligt och konventionsrättsligt, ERT, 2013 

s. 413-422, s. 419. 
13

 Bernitz, Ulf, Förstärkt genomslag för europarätten - både unionsrättsligt och konventionsrättsligt, ERT, 2013 

s. 413-422, s. 416 f. 
14

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 50. 
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personliga integriteten. I kapitlet besvaras den första frågeställningen i kap. 1.2, och diskuss-

ionen snuddar även vid den andra frågeställningen. 

Kap. 3 EKMR:s skydd mot integritetskränkande bildupptagning redogör för den praxis 

från Europadomstolen som rör bildupptagning. Här utkristalliseras det skydd som EKMR 

kräver att konventionsstaterna tillhandahåller enskilda i fråga om bildupptagning. I kapitlet 

diskuteras också på vilket sätt konventionsstaterna kan uppfylla EKMR:s skyddskrav. Kapitlet 

besvarar en del av den tredje frågeställningen i kap. 1.2 och även här snuddar diskussionen 

vid den andra frågeställningen. 

Kap. 4 Det svenska grundlagsskyddet för den personliga integriteten beskriver inled-

ningsvis för det skydd som uttryckligen rör den personliga integriteten och det förs en dis-

kussion om detta skydds omfattning. Härigenom besvaras en del av den tredje frågeställning-

en i kap. 1.2. I anslutning till detta redogör kapitlet också för konkurrerande intressen, med 

starkt grundlagsskydd, vilka måste beaktas vid lagstiftning som syftar till att skydda den per-

sonliga integriteten. Här behandlas den andra frågeställningen utförligt. 

Kap. 5 Det svenska materiella skyddet mot integritetskränkande bildupptagning utreder 

det skydd mot bildupptagning som tillhandahålls genom brotten kränkande fotografering 

enligt 4 kap. 6 a § BrB, ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB och sexuellt ofredande enligt 

6 kap. 10 § BrB. För varje brott beskrivs de objektiva förutsättningarna att hålla någon 

ansvarig för att ha vidtagit en bildupptagning. I syfte att skapa en mer heltäckande bild av 

möjligheterna att hålla någon ansvarig beskrivs även de subjektiva täckningskraven för de 

enskilda brotten. I kapitlet behandlas de fjärde och femte frågeställningarna i kap. 1.2. 

I samtliga ovan nämnda kapitel finns löpande analyser av den information som redovisas. 

Analyserna återfinns i delkapitlen som heter Sammanfattning och slutsatser. Eftersom dessa 

delar av systematiska skäl endast kan behandla vad som sagts inom varje kapitel krävs att ett 

sista kapitel bidrar med en sammanfattande analys som leder till uppsatsens övergripande 

slutsatser. Här flätas allt som sagts och framkommit i kap. 2-5 ihop för att uppnå uppsatsens 

syfte: Att besvara frågan om kriminaliseringen av kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB 

tillfredsställer behovet av skydd för den personliga integriteten vid bildupptagning. Denna 

sista och slutgiltiga del finns i kap. 6 Sammanfattande slutsatser. 
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2 Den skyddsvärda personliga integriteten 

Integritet har visat sig vara ett svårdefinierat begrepp. I svenska statliga utredningar har utre-

dare försökt besvara frågan om vad integritet egentligen innebär, men har fått nöja sig med att 

något allmängiltigt svar inte står att finna.
15

 Synen på vad som hör till integriteten skiljer sig 

från person till person. Dessutom förändras synen på vad integritet innebär med tiden.
16

 Med 

anledning av denna svårighet kommer det här kapitlet inte ge en enhetlig definition av den 

personliga integriteten, utan istället redogöra för de olika synsätt och filosofiska angrepp som 

står att finna i juridisk litteratur och statliga utredningar. Kapitlet kan därför tjäna som en in-

troduktion till ämnet. 

2.1 Integritetsbegreppet 
Det rättsliga integritetsskyddets historia kan härledas till 1800-talet. År 1890 författade de 

amerikanska juristerna Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis artikeln The Right to Privacy. 

Artikeln har haft ett mycket stort inflytande på integritetsskyddets utveckling både i USA och 

internationellt.
17

 Artikeln föranleddes av att författarna uppfattade den tidens tekniska ut-

veckling och pressens agerande som ett hot mot enskilda.
18

 Författarna pekade på att rätten 

alltid utvecklats efter samhällets behov, exempelvis förklarade de att rätten till livet utvecklats 

till rätten att njuta av livet, "the right to enjoy life"
19

. Warren & Brandeis analyserade en rad 

engelska och amerikanska avgöranden som formellt avgjorts på traditionella rättsliga grunder, 

som t.ex. äganderätten, och fann att de i själva verket hade sin rättsliga grund i en annan prin-

cip: "the more general right of the individual to be let alone."
20

 Principen innebar att det fanns 

en "inviolate personality"
21

, närmast översatt en okränkbar personlighet. Den okränkbara per-

sonligheten leder till tanken om individens right to privacy. Warren & Brandeis definierade 

inte the right to privacy på något närmare vis i sin artikel men lade grunden till en rättslig 

diskussion om integritetsskyddet.
22

 

Alan. F. Westin har starkt bidragit till den amerikanska forskningen kring begreppet privacy.
23

 

Liksom Warren & Brandeis definierade inte heller Westin kärnan i begreppet, men han ut-

mejslade fyra funktioner som the right to privacy har för människan i ett demokratiskt sam-

hälle. Den första funktionen är personlig autonomi, att kunna bestämma över sig själv och 

sina tankar, utan hot om andras intrång i vad som kan sägas utgöra varje människas innersta 

zon. Den andra funktionen är känslomässig avkoppling som behövs för att varje individ ska 

kunna vara sig själv, utan behov att leva upp till de sociala roller som förväntas av honom 

eller henne utanför den privata sfären. Den tredje funktionen utgörs av en möjlighet att utvär-

dera sig själv. Här avser Westin det trängande behovet som t.ex. konstnärligt arbetande indi-

vider har av att reflektera över sin person och sitt arbete i enskildhet. Andra individers närvaro 

                                                 
15

 Se t.ex. SOU 2002:18, s. 52 f och SOU 1980:8, s. 70 f. 
16

 SOU 2002:18, s. 53. 
17

 Strömholm, Right of privacy and rights of the personality, s. 25. 
18

 Warren & Brandeis, The right to privacy, s. 195. 
19

 Warren & Brandeis, The right to privacy, s. 193. 
20

 Warren & Brandeis, The right to privacy, s. 205 f.  
21

 Warren & Brandeis, The right to privacy, s. 205. 
22

 Strömholm, Right of privacy and rights of the personality, s. 25. 
23

 SOU 2007:22, s. 55. 



14 

 

i dessa situationer kan hämma processen. Den fjärde och sista av Westins funktioner är be-

gränsad och skyddad kommunikation. Varje individ ska kunna kommunicera i förtroende med 

andra människor utan att alltid och för alla andra berätta vad han eller hon egentligen tycker. 

Detta är enligt Westin av yttersta vikt för att samvaron i ett större samhälle ska fungera.
24

 

Stig Strömholm, den svenske föregångsmannen på integritetsområdet, ger inte heller någon 

definition av integritetsbegreppet. Istället förklarar han rättigheten genom att peka ut olika 

handlingar som kränkningar av den.
25

 Härmed undviker Strömholm att ge rättigheten en posi-

tiv innebörd. Han försvarar bristen genom att förklara att den negativa definitionsmodellen 

har välmotiverade och lämpliga skäl för sig, och att han inte kommit i kontakt med någon 

bättre lösning.
26

 Strömholm delar upp de olika kränkningarna i tre huvudgrupper: 1) intrång, 

som inte nödvändigtvis är fysiskt, i en persons privata sfär, 2) insamlande av privata uppgifter 

samt 3) utnyttjande eller offentliggörande av uppgifter eller material om en persons privata 

förhållanden. Inom huvudgrupperna återfinns en rad punkter av mer konkreta kränkningar. I 

sammanhanget kan uppmärksammas att olovlig fotografering och filmupptagning är en av 

dessa punkter i Strömholms förteckning över kränkningar.
27

 

Strömholm framhåller att det finns intressen som kan rättfärdiga de kränkningar han identifie-

rat. Intressena är de som återfinns i artikel 8.2 i EKMR, nämligen nationell och allmän säker-

het, landets ekonomiska välstånd, förebyggandet av brott och annan oordning, skydd för hälsa 

eller moral och skydd för andra personers fri- och rättigheter. Dessutom tillägger Strömholm 

att även andra intressen som återfinns i EKMR, men inte i direkt samband med rättfärdigan-

degrunderna i artikel 8.2 EKMR, måste beaktas. Dessa intressen är yttrande- och åsiktsfrihet-

en, utredning av redan begångna brott och genomdrivandet av lagliga domstols- och myndig-

hetsbeslut. Slutligen anger Strömholm att även samtycke rättfärdigar en rent objektivt krän-

kande handling.
28

 

Torben Spaak har gjort ett uttalande om the right to privacy som ligger något närmare i tiden 

än de ovan nämnda. Spaak framhåller att han ser på the right to privacy som en personlig 

skyddad sfär. Rättigheten är, enligt Spaak, en kravrättighet som varje individ kan rikta mot 

andra enskilda och det allmänna. Rättigheten har därmed sin funktion i att andra enskilda och 

det allmänna har en skyldighet att inte kränka individens personliga sfär.
29

 

2004 års integritetsskyddskommitté hade i uppdrag att analysera skyddet för den personliga 

integriteten.
30

 För att hantera uppgiften var kommittén tvungen att fråga sig vad den person-

liga integriteten innefattade. I sitt delbetänkande SOU 2007:22 Skyddet för den personliga 

integriteten – Kartläggning och analys angav kommittén att det är "svårt för att inte säga 

omöjligt att komma fram till en entydig och allmänt accepterad definition av begreppet per-

                                                 
24

 Westin, Alan F., Privacy and freedom, second edition., The Bodley Head Ltd, London, 1970, s. 33-39.  
25

 Strömholm, Right of privacy and rights of the personality, s. 60 f. och Strömholm, Integritetsskyddet, s. 695. 
26

 Strömholm, Integritetsskyddet, s. 698. 
27

 Strömholm, Right of privacy and rights of the personality, s. 61 och Strömholm, Integritetsskyddet, s. 698. 
28

 Strömholm, Right of privacy and rights of the personality, s. 143 f. 
29

 Spaak, Torben, The Idea of a Right to Genetic Privacy, JT, 2008/09 s. 326-339, s. 328. 
30

 Dir. 2004:51. 
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sonlig integritet."
31

 Kommittén påpekade dock att en teoretisk positiv definition av begreppet 

inte heller skulle leda till ett enkelt svar på frågan om vad som är skyddsvärt. Den bedöm-

ningen är, enligt kommittén, högst beroende av de motstående intressen som aktualiseras i 

varje enskilt fall. Kommittén avsåg här främst intresset för yttrandefrihet och brottsbekämp-

ning.
32

 

Integritetsskyddskommittén underströk dock en gemensam nämnare bland tidigare försök att 

definiera begreppet: "att man har uppfattat integriteten som en 'sfär' som i olika skikt omsluter 

den enskilde."
33

 Skikten kan, enligt kommittén, delas upp i fysiska/materiella och psy-

kiska/ideella. Den fysiska integriteten är kopplad till den enskildes kropp och kränks genom 

rent fysiska ingrepp, t.ex. misshandelsbrott. Den personliga integriteten är, enligt kommittén 

närmare kopplad till den enskildes personlighet, och utgörs därför av de skikt som är psy-

kiska/ideella.
34

 Kommittén valde att avgränsa sin kartläggning och analys till områden som 

rör information om enskilda och användningen av sådan information. En sådan avgränsning 

ansågs på ett bra sätt fånga in den inre sfär som avses med personlig integritet.
35

 

2.2 Integritetsskydd i förhållande till bildupptagning 
Märit Bergendahl, sekreterare för 2004 års integritetsskyddskommitté, har angett på vilka sätt 

bildupptagning kan utgöra en integritetskränkning. Hon lägger särskild vikt vid smygfotogra-

fering, men påpekar att även bildupptagning som sker med den utsattes vetskap, men utan 

samtycke, ger upphov till en kränkning av integriteten. Enligt Bergendahl sker integritets-

kränkningen på tre olika sätt. För det första är bildupptagningen i sig ett intrång i den utsattes 

personliga sfär. För det andra innebär bildupptagningen ett anskaffande av information om 

den utsatte. Vetskapen om att sådan information kan betraktas av någon annan och även spri-

das vidare kan uppfattas som mycket kränkande. För det tredje uppstår ännu en kränkning när 

materialet som anskaffats vid bildupptagningen sprids vidare till enskilda personer eller ge-

nom offentliggörande.
36

 

Strömholm har uttalat sig om integritetskränkningar i samband med bildupptagningar.
37

 Han 

för en diskussion de lege ferenda om det skyddsvärda området rörande fotografering och 

filmning. I diskussionen jämför han bildupptagning med ljudinspelning och finner som en 

utgångspunkt att en inspelning av en människas samtal, eller diskussioner med sig själv, lät-

tare kränker integriteten än en bild. Strömholms motivering till den utgångspunkten ligger i 

att privata samtal med lätthet kan blottlägga delar av en människas personlighet som inte av-

ses att visas offentligen, medan en bild inte visar mer än vad som ändå uppfattas av offentlig-

heten när personen rör sig på allmänna platser.
38

 Då, enligt Strömholm, bilder oftast tas med 

                                                 
31

 SOU 2007:22, s. 52. 
32

 Ibid. 
33

 SOU 2007:22, s. 65. 
34

 Ibid. 
35

 SOU 2008:3, s. 161. 
36

 Bergendahl, Märit, Integritetsskyddet vid smygfotografering, SvJT 2009 s. 452-467, s. 452 f. 
37

 Strömholm, Right of privacy and rights of the personality, s. 183-193. 
38

 Strömholm, Right of privacy and rights of the personality, s. 191. 
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syfte att publiceras är ett skydd som riktar sig mot själva publiceringen oftast tillräckligt ef-

fektivt.
39

 

Strömholm dyker dock snart på undantagsfall där hans ståndpunkt inte lämnar tillräckligt 

skydd. Som exempel på bildupptagningar som i sig utgör en integritetskränkning anger han 

sådana som äger rum i den utsattes hem, eller då den utsatte är avklädd eller befinner sig till 

sängs. Som en slutsats utifrån dessa undantagssituationer finner Strömholm att fotografering 

och filmning borde vara tillåten, såvida inte någon speciell integritetskränkande omständighet 

talar emot det.
40

 

Hur en lagregel om otillåten bildupptagning ska formuleras är enligt Strömholm svårt att av-

göra. Ett sätt är, enligt honom, att anknyta bildupptagningen till den plats där den äger rum, 

t.ex. de platser som skyddas av hemfridsbrott. Han finner dock att det finns fall som förutsät-

ter att även bildupptagning som sker på allmänna platser anses otillåten. Det rör sig i dessa 

fall om bildupptagning som är integritetskränkande p.g.a. att den utsatte befinner sig i ett ut-

satt läge till följd av ett brott eller en olycka.
41

 

2.3 Sammanfattning och slutsatser 
Sammanfattningsvis kan det med enkelhet sägas att det nog inte är möjligt att ge en heltäck-

ande positiv definition av den personliga integriteten. För att skapa ett tillfredställande skydd 

mot integritetskränkningar verkar inte heller en sådan definition vara nödvändig, det räcker 

med att identifiera de praktiska kränkningar som kan förekomma och skapa ett rättsligt skydd 

mot kränkningarna genom exempelvis skadeståndsrätten eller straffrätten. Spaaks förklaring 

av the right to privacy som en kravrättighet, vilken skapar skyldigheter för andra hjälper dock 

till med processen att skapa en inre bild av vad integriteten egentligen innebär. För att få 

grepp om integriteten och dess behov av skydd måste en jämförelse göras med andra intres-

sen, vilka kan finnas både hos andra enskilda eller hos det allmänna. 

Att bemöta problematiken på det här sättet kräver dock att integritetsfrågor ständigt diskuteras 

och med jämna mellanrum följs upp. Med samhällets utveckling uppstår nya möjligheter att 

kränka den personliga integriteten och vikten av de olika intressen som samexisterar i ett de-

mokratiskt samhälle skiftar sinsemellan. 

De aspekter av bildupptagning som beskrivs i kap. 2.2 tydliggör på ett bra sätt varför indivi-

den bör skyddas från fotografering och filmning som han eller hon inte givit sitt samtycke till. 

Det är inte endast spridningen av en bild som är kränkande för den personliga integriteten. 

Även om vetskapen om att en bild kan komma att spridas gör själva bildupptagningen än mer 

kännbar ur integritetssynpunkt, begås en kränkning redan när bilden tas. Privata platser, som 

exempelvis en bostad, är särskilt skyddsvärda för att alla bör kunna räkna med att få vara ifred 

på dessa platser. Däremot bör det uppmärksammas att det finns omständigheter som kan göra 

själva bildupptagningen särskilt integritetskränkande, och därför skyddsvärd, även om den 

begås utanför sådana privata platser. 

                                                 
39

 Strömholm, Right of privacy and rights of the personality, s. 191. 
40

 Strömholm, Right of privacy and rights of the personality, s. 192. 
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3 Europakonventionens skydd mot integritetskränkande 

bildupptagning 

3.1 Negativa och positiva förpliktelser 
Rättigheterna i EKMR är utformade på ett sätt som ålägger staten att inte begå vissa handling-

ar. Staten ska avhålla sig från att tortera (enligt artikel 3 EKMR) och staten ska låta bli att 

begå ingrepp i de enskildas privat- och familjeliv (enligt artikel 8 EKMR). Det här utgör sta-

tens negativa förpliktelser. 

Men med varje negativ förpliktelse följer också en positiv förpliktelse att se till att de enskil-

das rättigheter inte kränks av andra privata subjekt. Det här innebär att staten måste tillhanda-

hålla ett skydd som gäller mellan enskilda. Hur långt de positiva förpliktelserna sträcker sig 

måste avgöras för varje enskild artikel,
42

 men något generellt kan ändå nämnas här. 

Europadomstolen har konstaterat att vissa handlingar måste kriminaliseras för att konvent-

ionsstaten ska anses leva upp till sina positiva förpliktelser.
43

 Sådana handlingar är dels rätten 

till liv i artikel 2 EKMR, men även t.ex. sexuella övergrepp som kränker rättigheterna i artikel 

3 EKMR i kombination med artikel 8 EKMR.
44

 I övrigt kan skyddet utgöras av adekvata 

grundläggande lagregler, av civilrättslig eller offentligrättslig art, eller existensen av myndig-

heter som ingriper mot övergrepp.
45

 

Bortsett från de handlingar som måste kriminaliseras är det upp till konventionsstaterna att 

utforma ett skydd som tillgodoser dess positiva förpliktelser. Hur skyddet för en viss rättighet 

ska utformas faller inom varje konventionsstats margin of appreciation, den diskretionära 

prövningsrätten. Europadomstolen är inte en överinstans som omprövar alla delar av ett nat-

ionellt beslut, utan kontrollerar endast att EKMR:s krav efterlevs. Den diskretionära pröv-

ningsrätten är begriplig, eftersom de nationella instanserna har bättre förutsättningar än Euro-

padomstolen att komma till ett materiellt korrekt beslut.
46

 Det är därmed upp till varje kon-

ventionsstat att avgöra hur ett rättsligt skydd ska utformas, men om det skyddet inte uppfyller 

EKMR:s krav kommer Europadomstolen konstatera att en kränkning av konventionen har ägt 

rum. 

Hur bred statens marginal är beror dock på vikten av det intresse som ska skyddas.
47

 När 

Europadomstolen bedömer om en stat lever upp till sina positiva förpliktelser i form av exem-

pelvis effektiv utredning använder den ett uppenbarhetstest. Endast om det finns uppenbara 

brister i en utredning har EKMR:s rättigheter kränkts. När domstolen däremot kontrollerar om 

en konventionsstat tillhandahåller en adekvat lagstiftning tillämpas inget sådant uppenbarhets-
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rekvisit.
48

 Det innebär att domstolen grundligt undersöker den lagstiftning som konventions-

staten påstår skyddar rättigheten, och därefter avgör om lagstiftningen tillhandahåller ett till-

räckligt skydd eller inte. Något krav på att skyddet ska vara uppenbart bristfälligt krävs alltså 

inte för att fälla en konventionsstat på grund av att staten inte tillhandahållit adekvat lagstift-

ning till skydd för en konventionsrättighet. 

3.2 Skyddet mot integritetskränkande bildupptagning 
EKMR:s skydd mot integritetskränkande bildupptagning härleds ur artikel 8. I det här avsnit-

tet diskuteras inledningsvis vilka handlingar som utgör en kränkning av artikel 8 EKMR och 

avslutningsvis hur konventionsstaterna förväntas skydda enskilda mot de handlingarna. 

Artikel 8 Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korre-

spondens. 

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och 

om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, 

den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning 

eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättig-

heter. 

 

3.2.1 Handlande som utgör en kränkning av artikel 8 

Ur artikel 8 EKMR strömmar en rätt att bli lämnad i fred och slippa påträngande uppmärk-

samhet. Denna rättighet innefattar dels ett skydd mot att bli fotograferad eller filmad, men 

också ett skydd mot att intima bilder och filmer används och sprids av opåkallade och ovid-

kommande anledningar.
49

 Många mål i Europadomstolen har behandlat just spridningen av 

integritetskränkande bilder och filmer, t.ex. målen Caroline von Hannover mot Tyskland I och 

II. von Hannover-målen handlar om publicering av bilder och avvägningen mellan skyddet för 

privatlivet och yttrandefriheten i artikel 8 EKMR respektive artikel 10 EKMR. Spridning av 

bilder ligger utanför området för den här uppsatsen, men målen behandlar även principer om 

själva bildupptagningen och är därför värda att behandla. 

Prinsessan Caroline von Hannover är dotter till prins Rainier III av Monaco och Grace Kelly, 

samt syster till den nuvarande monarken Albert II av Monaco. Hon har bevakats hårt av 

skvallerpressen i europeiska länder, och har domstolsvägen försökt sätta stopp för förföljelsen 

och publiceringen av bilder på henne i privata sammanhang. I båda målen rörde det sig om 

publiceringar i tyska tidningar.  

I von Hannover I
50

 från år 2004 hade olika tidningar publicerat bilder av prinsessan Caroline i 

privata sammanhang och till bilderna hade tidningarna satt text och rubriker som endast hade 

samband med prinsessan Carolines privatliv. Tyska domstolar hade förklarat att publicering-

arna var tillåtna med hänsyn till yttrandefriheten. Även Europadomstolen underströk att prin-

sessan Carolines rätt till skydd för privatlivet enligt artikel 8 EKMR måste vägas mot ytt-

rande- och informationsfriheten i artikel 10 EKMR. Angående skyddet i artikel 8 EKMR 
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framhöll domstolen att publicering av bilder är av särskild vikt eftersom de innehåller inform-

ation om personen på bilden som är av privat, och ibland intim natur. Även offentliga perso-

ner har rätt att kräva ett visst skydd för sitt privatliv. Domstolen fann vidare att pressen har en 

viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Däremot ska skiljas mellan publiceringar som är av 

allmänt intresse och publiceringar som endast kan klassificeras som underhållning. Prinsessan 

Caroline var förvisso en offentlig person men hon hade ingen maktställning. Fotograferingen 

och publiceringen av bilderna på henne hade endast skett för att underhålla tidningarnas lä-

sare. Enligt Europadomstolen vägde, i det här fallet, prinsessan Carolines rätt till skydd för 

privatlivet tyngre än yttrandefriheten. Tyskland hade därför inte levt upp till sina positiva för-

pliktelser enligt artikel 8 EKMR. 

I det nu refererade målet underströk Europadomstolen, trots att målet huvudsakligen handlar 

om publicering av bilder, att även omständigheterna vid fotograferingen måste uppmärksam-

mas. Följande uttalande av domstolen är värt att citera: 

"68.  The Court finds another point to be of importance: even though, strictly speaking, the 

present application concerns only the publication of the photos and articles by various 

German magazines, the context in which these photos were taken – without the applicant’s 

knowledge or consent –and the harassment endured by many public figures in their daily 

lives cannot be fully disregarded [...]. 

In the present case this point is illustrated in particularly striking fashion by the photos tak-

en of the applicant at the Monte Carlo Beach Club tripping over an obstacle and falling 

down [...]. It appears that these photos were taken secretly at a distance of several hundred 

metres, probably from a neighbouring house, whereas journalists’ and photographers’ ac-

cess to the club was strictly regulated [...]. 

69.  The Court reiterates the fundamental importance of protecting private life from the 

point of view of the development of every human being’s personality. That protection – as 

stated above – extends beyond the private family circle and also includes a social dimen-

sion. The Court considers that anyone, even if they are known to the general public, must 

be able to enjoy a 'legitimate expectation' of protection of and respect for their private 

life[...]."
51

[Kursivering tillagd.] 

 

Citatet tydliggör att Europadomstolen anser att det inte är endast publiceringen är problema-

tisk ur integritetshänsyn. Det intrång i privatlivet som sker genom själva fotograferingen är 

minst lika värt att uppmärksamma. Domstolen är tydlig med att detta skydd träffar alla indivi-

der, oavsett om de är kända av allmänheten eller inte. 

I von Hannover II
52

 från år 2012, vilket avgjordes i stor kammare, förde prinsessan Caroline 

och hennes make prins Ernst August von Hannover talan mot den tyska staten för att tyska 

domstolar inte förbjudit publiceringen av bilder på paret. Bilderna var nya jämfört med de 

som varit föremål för prövning i det föregående målet. De nu aktuella bilderna hade tagits 

under en skidresa och publicerats tillsammans med en text som beskrev prins Rainiers vack-

lande hälsa. I domen vidareutvecklade och nyanserade Europadomstolen hur avvägningen 

mellan å ena sidan skyddet för privatlivet och å andra sidan yttrandefriheten bör genomföras 

jämfört med sitt avgörande i von Hannover I. I korta drag ansåg Europadomstolen att de tyska 
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domstolarna gjort en avvägning som stod i överensstämmelse med konventionen, och konsta-

terade att rätten enligt artikel 8 EKMR inte hade kränkts. Anledningen till detta var att bilder-

na publicerats i samband med att information om den regerande monarkens hälsa. Viktigt i 

nuvarande sammanhang är att Europadomstolen återupprepade vad som konstaterats i von 

Hannover I: Omständigheterna kring fotograferingen måste uppmärksammas i avvägningen 

mellan artikel 8 EKMR och artikel 10 EKMR. Av central betydelse är den fotograferades 

samtycke, om bilderna tagits i smyg eller på ett otillåtet sätt, samt intrångets natur och allvar. 

Bedömningen ska också influeras av hur personen på bilden påverkas av en publicering. 

Det finns även exempel på avgöranden från Europadomstolen som behandlar själva bildupp-

tagningen utan att någon efterföljande publicering ägt rum. Även här är intresseavvägningen 

mellan skyddet för privatlivet och andra berättigade intressen av stor vikt. 

I Reklos och Davourlis mot Grekland
53

 hade en professionell fotograf tagit porträttbilder på 

ett nyfött barn med avsikt att sälja bilderna till föräldrarna. Föräldrarna hade inte bett om bil-

derna och inte heller lämnat sitt godkännande till fotograferingen. Barnet var placerat i en 

sjukhusavdelning dit bara sjukvårdspersonalen hade tillträde. När föräldrarna fick reda på att 

bilderna tagits blev de upprörda och bad att få negativen, vilket de nekades. Europadomstolen 

konstaterade att själva fotograferingen var ett intrång i barnets rätt till privatliv, det krävdes 

således inte att bilderna publicerades för att ett sådant intrång skulle kunna göras gällande. 

Enligt domstolen utgör ens bild en stor del av personligheten och för att på ett effektivt sätt 

kunna skydda personligheten måste en individ få bestämma över när han eller hon ska foto-

graferas. Annars är möjligheterna att kontrollera användningen av bilden i efterhand starkt 

beskurna. Då föräldrarna inte getts tillfälle att godkänna fotograferingen och i efterhand neka-

des att få negativen hade barnets rätt till privatliv kränkts. 

I Verliere mot Schweiz
54

 hade en den klagande varit föremål för övervakning av ett försäk-

ringsbolag. Försäkringsbolaget hade anlitat privata detektiver som fotograferade och filmade 

den klagande, samt sammanfattade en rapport om hennes rörelseförmåga. Bilderna och fil-

merna togs då den klagande befann sig på allmänna platser. De nationella domstolarna kon-

staterade att intrånget i klagandens privatliv hade som enda syfte att fastställa dennes rörlighet 

och rätt till försäkringsutbetalningar. Då bildupptagningen och informationsinsamlandet end-

ast hade ägt rum på allmänna platser bedömde de nationella domstolarna att intrånget var pro-

portionerligt jämfört med intresset av att skydda och upprätthålla funktionen inom försäk-

ringsväsendet. Intrånget i klagandens privatliv var därför rättfärdigat. Europadomstolen fann 

att de nationella domstolarna gjort en välgrundad avvägning mellan intresset för klagandens 

privatliv och ett accepterat motstående intresse, och fann därför att ingen kränkning av kla-

gandens rätt enligt artikel 8 EKMR ägt rum. 

3.2.2 Hur de positiva förpliktelserna enligt artikel 8 uppfylls 

Den generella innebörden av konventionsstaternas positiva förpliktelser har förklarats ovan i 

kap. 3.1. Hur långt de positiva förpliktelserna sträcker sig är flytande. Den här framställingen 
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avgränsas till positiva förpliktelser enligt artikel 8 EKMR. En avvägning måste göras mellan 

det enskilda skyddade intresset och andra konkurrerande intressen.
55

 Europadomstolen har 

som ovan nämnt uppställt ett krav på att vissa handlingar måste kriminaliseras för att konvent-

ionsstaten ska uppfylla sina positiva förpliktelser. I Söderman mot Sverige ansåg Europadom-

stolen att den där aktuella handlingen inte behövde kriminaliseras, men annan adekvat lag-

stiftning erfordrades för att Sverige skulle anses uppfylla sin positiva förpliktelse enligt arti-

kel 8 EKMR. 

I fallet hade en fjortonårig flicka blivit smygfilmad av sin styvpappa när hon stod i badrum-

met och klädde av sig innan hon skulle duscha. Hon hade upptäckt den påslagna videokame-

ran som låg gömd inne i badrummet. Flickans mamma hade förstört filmen utan att någon sett 

den. Åklagaren väckte åtal mot styvpappan för sexuellt ofredande och flickan förde talan om 

enskilt anspråk med anledning av gärningen. Tingsrätten fällde styvpappan, men i hovrätten 

friades han, då han saknade uppsåt i förhållande till brottsbeskrivningen för sexuellt ofre-

dande. Flickan klagade hos Europadomstolen och målet togs först upp av kammaren under 

benämningen E.S mot Sverige.
56

 Kammaren fann att styvpappans handling hade kränkt flick-

ans rätt enligt artikel 8 EKMR. Däremot fann kammaren att den svenska lagstiftningen inte 

innehöll någon uppenbar brist som, enligt kammaren, krävdes för att Sverige skulle ha brustit 

i sina positiva förpliktelser. Grunden för kammarens slutsats var att den funnit att styvpappans 

handling, i teorin, kunnat utgöra bl.a. barnpornografibrott.
57

 

Flickan begärde att målet skulle tas upp av domstolen i stor sammansättning, och målet över-

fördes därefter till Grand Chamber. Domstolen vidhöll att flickans rätt enligt artikel 8 EKMR 

hade kränkts genom styvpappans handlande, men att denna handling inte var en sådan allvar-

lig handling vilken krävde att Sverige kriminaliserade den.
58

 Ett tillräckligt skydd kunde även 

tillhandahållas genom adekvata civilrättsliga bestämmelser. I det avseendet framhöll domsto-

len att något uppenbarhetstest, som det vilket tillämpats av kammaren, inte fyllde någon me-

ningsfull funktion när en konventionsstats lagstiftning var under granskning. Europadomsto-

len gjorde därefter en grundlig undersökning av det svenska regelverket, och fann, till skillnad 

från kammaren, att Sverige hade brustit i sin positiva förpliktelse och inte tillhandahållit ett 

tillräckligt skydd. 

3.3 Sammanfattning och slutsatser 
Det följer av de i kapitel 3.2 refererade målen att bildupptagning av en annan person kan ut-

göra en kränkning av artikel 8 EKMR. Vid den bedömningen är förekomsten eller frånvaron 

av samtycke av stor betydelse, men även vissa andra aspekter måste beaktas. För att avgöra 

om en bildupptagning utgjort en kränkning av artikel 8 EKMR i ett enskilt fall måste rättstill-

lämparen göra en samlad bedömning av omständigheterna och en avvägning mellan de kon-

kurrerande intressen som finns representerade i fallet. 
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Platsen där bildupptagningen äger rum är en omständighet av stor vikt för bedömningen om 

en kränkning har ägt rum. En individ är däremot inte oskyddad endast för att denne befinner 

sig på en allmän plats. Som visats i Verliere mot Schweiz är dock inte smygfotografering som 

vidtas med ett legitimt syfte på en allmän plats en kränkning av rätten enligt artikel 8 EKMR. 

Fallet är att jämföra med Reklos och Davourlis mot Grekland, där fotografering utan sam-

tycke, som vidtogs på en plats dit allmänheten inte hade tillträde, ansågs utgöra en kränkning. 

Platsen där en fotografering äger rum är viktig, men ändock endast en parameter i den sam-

lade bedömningen. Platsen kan exempelvis höja skyddsvärdet för den personliga integriteten. 

Så är fallet om platsen är av privat natur. I ett sådant fall måste det ställas högre krav - jämfört 

med om bildupptagningen skett på en allmän plats - på vikten av det konkurrerande intresset 

för att legitimera det integritetsintrång som bildupptagningen utgör. 

I von Hannover-målen fastslog Europadomstolen att omständigheterna vid bildupptagningen 

också måste beaktas som en parameter i bedömningen. Även om bildupptagningen äger rum 

på allmän plats kan den utgöra en kränkning om den är del av en påträngande och systematisk 

förföljelse av en enskild person. Precis som gäller för platsen för bildupptagningen gäller här 

att omständigheterna för bildupptagningen måste beaktas på ett dynamiskt vis i den rättsliga 

prövningen. Omständigheterna kan höja eller sänka skyddsvärdet för den personliga integrite-

ten och därmed ställa högre eller lägre krav på de konkurrerande intressen som legat till grund 

för integritetsintrånget. 

Effekterna av en efterföljande publicering av bilden ska beaktas på samma sätt som ovan 

nämnda parametrar. Det betyder att bildupptagningen inte kan betraktas isolerad från andra 

omständigheter i det enskilda fallet. Vissa personer kan vara känsligare för publiceringar än 

andra, och vissa bilder kan ge större effekter för den enskilde när de väl publiceras. 

De konkurrerande intressen som kan rättfärdiga en integritetskränkande bildupptagning är 

givetvis de rättfärdigandegrunder som återfinns i artikel 8.2 EKMR. Även yttrandefrihetsin-

tresset i artikel 10 EKMR rättfärdigar viss bildupptagning, eftersom det måste vara möjligt att 

anskaffa publiceringsmaterial. Som redan förklarats måste dessa intressen jämföras med och 

viktas mot den grad av kränkning som bildupptagningen utgör. 

Konventionsstaterna måste vidta positiva åtgärder för att skydda enskildas integritet mot de 

bildupptagningar som utgör kränkningar av artikel 8 EKMR. Som följer av Söderman mot 

Sverige är åtminstone inte en bildupptagning av det slaget en sådan handling som kräver kri-

minalisering. Enligt Europadomstolen uppfyller konventionsstaterna sina positiva förpliktel-

ser genom att tillhandahålla civilrättligt skydd mot den typen av handlingar. Det är därför till-

räckligt att sanktionera den typen av bildupptagning med t.ex. skadestånd. Detsamma torde 

gälla för alla andra typer av bildupptagning som diskuterats under detta kapitel, eftersom 

bildupptagningen i Söderman mot Sverige var av mycket integritetskränkande art.  
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4 Det svenska grundlagsskyddet för den personliga integri-

teten 

Här behandlas inledningsvis det materiella grundlagsskyddet för den personliga integriteten 

(kap 4.1). Nedan presenteras dock även andra grundlagsskyddade intressen som påverkar ut-

formningen av integritetsskyddande vanlig lag (kap 4.2). Fokus ligger helt på sådan lagstift-

ning som skyddar den enskilde från olovlig bildupptagning. 

4.1 Regeringsformens målsättningsstadgande och rättighetskatalog 
 

1 kap. 2 § 4 st. RF 
[- - -]  

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 

[- - -] 

 

2 kap. 6 § 2 st. RF 

[- - -] 

Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad 

mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. SFS 2010:1408 

 

I RF:s första kapitel beskrivs statsskickets grunder. Här återfinns generella regler för hur Sve-

rige styrs, men kapitlet har begränsad materiell betydelse.
59

 I RF:s andra kapitel återfinns rät-

tighetskatalogen med lagrum som anger enskildas rättigheter och friheter samt hur lagstiftaren 

får begränsa dessa. De grundlagsskyddade rättigheterna riktar in sig på förhållandet mellan 

enskilda och det allmänna. De gäller således inte förhållanden enskilda emellan.
60

  

1 kap. 2 § RF är ett omfattande lagrum av typen programförklaring, eller målsättningsstad-

gande. Det fjärde stycket, som återgivits ovan, är den del som rör den personliga integriteten. 

1 kap. 2 § RF är inte en bindande rättsregel.
61

 När lagrummet infördes år 1976 ansågs det inte 

lämpligt att införa regler med ett generellt tillämpningsområde, som exempelvis arti-

kel 8 EKMR, i RF. Åtminstone inte om sådana generella regler skulle vara rättsligt bin-

dande.
62

 Det ansågs dock angeläget att ett så grundläggande värde som den enskildes rätt att 

bli lämnad i fred nämndes i grundlagen, varför det var lämpligt att införa den i målsättnings-

stadgandet.
63

 

Viktigt att notera är att de skyddsintressen som ligger bakom målsättningsstadgandet i första 

hand är demokratin och den fria åsiktsbildningen. Skyddet för privatlivet och familjelivet 

kommer snarare i andra hand, som ett medel för att nå målet.
64

 Skyddet för demokratin och 

den fria åsiktsbildningen går igen i RF:s bindande rättsregler i 2 kap RF. 
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År 2010 infördes det andra stycket i 2 kap. 6 § RF, vilket återgivits ovan. Anledningen till 

förändringen var att det ansågs föreligga ett behov av att betona på grundlagsnivå vikten av 

individens självbestämmande. Dessutom förväntades Sveriges trovärdighet i internationella 

sammanhang öka om grundlagen på ett bättre sätt mötte de skyddskrav som följer av 

EKMR.
65

 2 kap. 6 § 2 st. RF skyddar information om den enskilde av vitt skilda slag, där-

ibland fotografisk bild.
66

 Informationen skyddas mot sådan behandling som kan sägas utgöra 

övervakning och kartläggning. Många av de verksamheter som utgör de allra viktigaste sam-

hällsintressena, som Skatteverkets och polisens verksamhet, kan karaktäriseras som övervak-

ning och kartläggning. För att inte dessa verksamheter ska hindras av grundlagsskyddet om-

fattas endast de mest ingripande åtgärderna med personlig information. Vad som utgör ett 

betydande integritetsintrång måste enligt förarbetena "bedömas utifrån de samhällsvärderingar 

som råder vid varje givet tillfälle."
67

 2 kap. 6 § 2 st. RF kan enligt 2 kap. 20 § RF begränsas 

genom lag om förutsättningarna som anges i 2 kap. 21 och 22 §§ RF är uppfyllda. 

Utöver de nu angivna lagrummen finns inte någon ytterligare bestämmelse till skydd för den 

personliga integriteten. Det finns därmed inget generellt skydd för den enskildes personliga 

integritet i förhållande till statsmakternas handlande och inte heller gentemot enskilda. 2004 

års integritetsskyddskommitté, som låg bakom förslaget till 2 kap 6 § 2 st. RF, var av den 

åsikten att ändringar i RF borde följa den befintliga systematiken. Detta innebar, enligt kom-

mittén, att en bestämmelse som ålägger staten positiva förpliktelser inte borde införas i RF. 

Staten borde i grundlag endast åläggas negativa förpliktelser.
68

 Kommittén ansåg att någon 

bestämmelse som gäller enskilda emellan inte behövdes, och hänvisade till det skydd som 

tillhandahålls genom artikel 8 EKMR och förbudet i 2 kap. 19 § RF att stifta lag som strider 

mot konventionsrättigheterna.
69

 

Hans-Gunnar Axberger har uttryckt kritik mot att ingen generell skyddsregel för den person-

liga integriteten införts i RF.
70

 Enligt honom skulle en sådan regel höja det konstitutionella 

värdet av den personliga integriteten, och få till följd att principen om skydd för privatlivet i 

större utsträckning beaktas vid lagstiftningsarbete och myndighetskontroll. Axberger instäm-

mer med integritetsskyddskommittén om att staten inte borde åläggas positiva förpliktelser 

genom grundlagen, men anser att en generell skyddsregel inte nödvändigtvis måste utformas 

på det sättet. Enligt Axberger hade det varit fullt möjligt att införa en generell, bindande rätts-

regel om skydd för den enskildes privatliv enligt samma mönster som regeln om en rättvis 

rättegång i 2 kap. 11 § RF. De båda rättigheterna har stora likheter i form av tolkningsut-

rymme och tillämpningsområde. Alternativt borde, enligt Axberger, målsättningsstadgandet i 

1 kap. 2 § RF utvecklas enligt samma modell som 1 kap. 9 § RF om allas likhet inför lagen.
71
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4.2 Konkurrerande grundlagsskyddade intressen 

4.2.1 Regler om fri åsiktsbildning och yttrandefrihet 

Enligt 1 kap. 1 § 2 st. RF bygger den svenska folkstyrelsen på den fria åsiktsbildningen. Den 

fria åsiktsbildningen är också skyddsintresset bakom de allra flesta fri- och rättigheter som 

återfinns i 2 kap. RF. Som framgår nedan är den fria åsiktsbildningen starkt värderad och får 

inte hotas vid begränsningar av RF:s friheter och rättigheter. 

Yttrande- och informationsfriheten är så kallade positiva opinionsfriheter och skyddas i 

2 kap. 1 § 1 och 2 p. RF. Dessa friheter gäller för alla och envar i vilken form som helst. Ytt-

rande- och informationsfriheten får begränsas enligt regler som anges i 2 kap. 20-23 §§ RF. 

Begränsningar får göras för att skydda enskildas anseende och privatlivets helgd, men en be-

gränsning får inte hota den fria åsiktsbildningen. 

TF och YGL skyddar tryck- och yttrandefriheten i vissa medier. För den vidare framställning-

en är det viktigt att ha viss förförståelse för TF:s och YGL:s systematik. Regleringarna i dessa 

grundlagar är tekniska och komplicerade och kan inte i sin helhet förklaras här. Det måste 

dock nämnas att skyddet i TF och YGL vilar på principer om censurförbud, ensamansvar, 

meddelar- och anskaffarfrihet, anonymitetsskydd och en särskild brottskatalog. Nedan redo-

görs särskilt för ensamansvaret samt meddelar- och anskaffarfriheten då dessa principer är av 

störst vikt för den följande framställningen. Kort nämns också något om den särskilda brotts-

katalogen för att säkerställa att inga missförstånd uppstår vid en läsning av de följande avsnit-

ten. 

Ensamansvaret, som regleras i 8 kap. TF och 6 kap. YGL, innebär att endast en person kan 

ställas till ansvar för tryck- och yttrandefrihetsbrott. Ansvar utkrävs enligt förutbestämda an-

svarskedjor. Exempelvis är det utgivaren för en periodisk skrift som i första hand är ansvarig 

för eventuella tryckfrihetsbrott. Ensamansvaret begränsar möjligheterna att utkräva ansvar 

enligt BrB:s och den allmänna straffrättens principer om t.ex. medverkan.
72

 

Meddelarfriheten kommer till uttryck i 1 kap. 1 § 3 st. TF och 1 kap. 2 § YGL och innebär att 

den som meddelar uppgifter för publicering i medier som omfattas av TF och YGL ska vara 

fri från eventuellt ansvar och övriga repressalier från det allmänna. Meddelarfriheten omfattar 

även en anskaffarfrihet, se 1 kap. 1 § 4 st. TF och 1 kap. 2 § YGL. Anskaffarfriheten innebär 

att meddelaren också har rätt att anskaffa den information som han eller hon meddelar. Det är 

därmed inte möjligt att kringgå grundlagsskyddet genom att åtala en journalist för handlingar 

som ingår i research före en publicering. Anskaffarfriheten omfattar dock inte metoder som i 

sig utgör ett brott, t.ex. att bryta sig in i någons bostad eller lokal. Detta följer av 1 kap. 9 § TF 

och 1 kap. 12 § YGL. 

Den särskilda brottskatalogen i 7 kap. 4 och 5 §§ TF begränsar tryck- och yttrandefriheten 

genom att räkna upp vilka brott i BrB som utgör yttrandefrihetsbrott. Så länge ett brott inte 

finns upptaget i brottskatalogen aktualiseras givetvis inte ensamansvaret. 
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4.2.2 Yttrandefrihetens position i överväganden om lagstiftning 

Yttrandefriheten har, som ovan beskrivits, en stark position i svensk grundlag. Det är därför 

högst förståeligt att yttrandefrihetsaspekter även givits ett stort utrymme i lagstiftningsärenden 

om integritetsskyddande regleringar. Nedan beskrivs hur yttrandefrihetsintresset påverkat de 

överväganden om skydd mot integritetskränkande bildupptagning som lagts fram under årens 

lopp. Framställningen är kronologiskt strukturerad och tar sin början när det första förslaget 

om förbudslagstiftning rörande integritetskränkande bilder lades fram. 

Utredning med fokus på spridning av bilder 

I SOU 1974:85 Fotografering och integritet lade 1966 års integritetsskyddskommitté fram ett 

förslag till kriminalisering av olovlig fotografering. Förslaget var endast inriktat på själva 

bildupptagningen, och publicering av bilder behandlades inte i betänkandet. Kommittén hade 

med andra ord delat upp frågan om anskaffning och spridning av bilder. Detta var en av an-

ledningarna till att förslaget mötte starkt motstånd hos remissinstanserna. Regeringen valde 

därför att låta frågan vila tills kommittén lämnade sitt slutbetänkande.
73

 

I slutbetänkandet – SOU 1980:8 Privatlivets fred – var integritetsskyddskommittén inte längre 

överrens om hur kränkningar genom fotografering skulle behandlas. Kommittén la fram tre 

oförenliga förslag. Förslagen kallades lagstiftningslinjen
74

, självsaneringslinjen
75

 och ersätt-

ningslinjen
76

. Kortfattat förklarat syftade lagstiftningslinjen till att genomföra en straffrättslig 

reglering. Självsaneringslinjen föreslog att de problem som uppstod skulle lösas genom 

pressens etiska regler och den självsanering som finns kopplad till dessa medan ersättnings-

linjen menade att kränkningar skulle ersättas med skadestånd. Gemensamt för åtminstone 

ersättnings- och självsaneringslinjerna var att de diskuterade kränkningar som begåtts i, eller 

för att publiceras i, grundlagsskyddade medier och problematiken rörande aktörer utanför det 

grundlagsskyddade området diskuterades inte.  

Då inte integritetsskyddskommittén kunnat enas om en lösning lämnade regeringen deras för-

slag vidare till 1977 års yttrandefrihetsutredning. I sitt betänkande SOU 1983:70 Värna ytt-

randefriheten avrådde utredningen från att stärka integritetsskyddet genom lagstiftning, och 

uttalade: "De fina nyanseringar som krävs vid avvägningen mellan yttrandefrihetsintresset och 

integritetsskyddsintresset gör att ämnesområdet lämpar sig bättre för en självsanering än för 

en lagstiftning, som nödvändigtvis skulle bli trubbig och trög i fråga om såväl normer som 

tillämpning."
77

 I propositionen angav departementschefen att han ansåg att tillit borde sättas 

till pressens självsaneringssystem. Vidare var det för honom otänkbart att inskränka den 

grundlagsskyddade yttrande- och tryckfriheten utan ett brett allmänt stöd för åtgärden. Därtill 

var det, enligt departementschefen, svårt att genomföra den delikata avvägning mellan intres-

sena för yttrandefrihet och integritet som krävs vid utformningen av en straffbestämmelse.
78
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1966 års integritetsskyddskommittés ursprungliga förslag om olovlig fotografering utreddes 

inte vidare. 

Lagförslag med skiftad fokus: Anskaffning istället för spridning av bilder 

2004 års integritetsskyddskommitté valde i sitt slutbetänkande – SOU 2008:3 Skyddet för den 

personliga integriteten – att uttryckligen skilja mellan kränkningar som sker genom att an-

skaffa information och kränkningar sker genom att informationen sprids. I slutbetänkandet 

lade kommittén fram ett nytt förslag om kriminalisering av olovlig fotografering. Kommittén 

avgränsade sitt förslag till anskaffandet av information – genom olovlig bildupptagning – med 

bl.a. den motiveringen att ett förbud mot spridning på ett tydligt sätt stod i konflikt med ytt-

randefriheten i RF och de grundlagsskyddade rättigheterna i TF och YGL.
79

 Kommittén påpe-

kade att intressena för yttrandefrihet och integritetsskydd inte alltid måste vara varandras raka 

motsats, utan att de också kan vara av nytta sinsemellan, t.ex. för att enskilda inte avhåller sig 

från att använda sin yttrandefrihet p.g.a. rädsla att exponeras medialt.
80

 Slutligen innehöll 

kommitténs lagförslag om olovlig fotografering en undantagsregel för försvarlig fotografe-

ring, där bl.a. det berättigade intresset för informations- och yttrandefriheten gavs utrymme att 

rättfärdiga en annars objektivt förbjuden handling.
81

 

Remissvaren på förslaget från år 2008 var spridda, men vissa remissinstanser avstyrkte krimi-

naliseringen med anledning av att den skulle ha menlig effekt på den undersökande journali-

stiken. Kritiken gick ut på att bestämmelsen brast i förutsebarhet och skulle innebära kompli-

cerade avvägningar för journalisten och att ansvaret på det grundlagsskyddade området skulle 

flyttas från utgivare till enskild fotograf.
82

 2004 års integritetsskyddskommittés förslag ledde 

inte vidare till lagstiftning. 

Lagförslag med stark fokus på den kränkning som sker genom anskaffning av bilder 

I Ds 2011:1 Olovlig fotografering föreslogs en kriminalisering av fotografering som ägde rum 

på vissa privata platser, men också fotografering som skedde på ett visst sätt, nämligen "ett 

sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka hans eller hennes 

personliga integritet som privatperson."
83

 I promemorian konstaterades att ett generellt förbud 

mot fotografering är ett stort ingrepp i yttrande- och informationsfriheten eftersom det riktar 

sig mot "en av de mest vedertagna metoderna för anskaffning av information för publicering i 

medierna."
84

 Det ansågs viktigt att en reglering var proportionerlig och inte skapade för stora 

begränsningar i möjligheten att publicera information av allmänt intresse i media, och det var 

angeläget att se till att regleringen inte i för hög grad förflyttade ansvaret från utgivaren till 

den enskilde fotografen. Det framhölls att anskaffarfriheten inte får utnyttjas med brottsliga 

medel, men eftersom fotografering är en vedertagen anskaffningsmetod bör dock försiktighet 

iakttas vid kriminalisering därav. Trots detta ansågs även journalister böra undvika att foto-
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grafera i situationer där det allmänna informationsintresset är lågt och integritetsintresset är 

högt. Enligt promemorian fanns det därför ingen anledning att från kriminaliseringen undanta 

sådan fotografering som sker i syfte att publiceras i grundlagsskyddat medium. Ett sådant 

undantag skulle dessutom kunna göra kriminaliseringen ineffektiv, eftersom ett åberopande 

om sådant syfte skulle vara svårt att motbevisa. Enligt promemorian kunde det dock vara så 

att reglerna om efterforskningsförbud och meddelarfrihet i flera fall omöjliggjorde lagföring. 

Avslutningsvis förklarades att syftet med kriminaliseringen var att endast de mest klander-

värda fallen av fotografering skulle vara brottsliga. Att så var fallet säkerställdes genom 

brottsbeskrivningen och som en sista ventil ett undantag för försvarlig fotografering. Sam-

mantaget innebar dessa aspekter att en kriminalisering ansågs förenlig med yttrande- och in-

formationsfrihetsintressena.
85

 Förslaget i Ds 2011:1 ledde dock inte heller vidare till lagstift-

ning. 

Under lagstiftningsarbetet med det nuvarande brottet kränkande fotografering i 

4 kap. 6 a § BrB lämnades två lagrådsremisser. Den första byggde på det ovan beskrivna för-

slaget i Ds 2011:1 men hade modifierats i ganska stor utsträckning. Lagstiftaren hade behållit 

promemorians "ägnad att"-rekvisit. Enligt det första förslaget skulle bildupptagning under 

vissa utpekade förhållanden kriminaliseras om gärningen var ägnad att allvarligt kränka den 

fotograferades integritet.
86

 Lagrådet avstyrkte lagstiftning enligt förslaget av den anledningen 

att den praktiska bedömningen av ett enskilt fall skulle komma att inrikta sig på bildens inne-

håll mer än själva tillvägagångssättet för fotograferingen. Särskild kritik riktades mot rekvisi-

tet som innebar att gärningen skulle vara ägnad att kränka den personliga integriteten. Lagrå-

det menade att en kriminalisering enligt förslaget borde övervägas i samband med ett förbud 

mot spridning av bilder med ett integritetskränkande innehåll och att anskaffarfriheten i ett 

sådant övervägande borde respekteras fullt ut. Lagrådet rekommenderade avslutningsvis att en 

kriminalisering, om den nödvändigtvis måste införas utan dröjsmål, tydligt borde inrikta sig 

på en kränkning av den personliga sfären oavsett vad bilden i fråga föreställer.
87

 

Slutligen: En tydlig kriminalisering riktad mot anskaffningsmetoden 

Den andra lagrådsremissen avsåg det förslag till lagstiftning som sedermera införts i 

4 kap. 6 a § BrB. Förslaget hade nu modifierats till att omfatta olovlig och hemlig bildupptag-

ning som äger rum på vissa utpekade platser.
88

 I sitt yttrande över denna remiss anförde 

lagrådet att förslaget fått en helt ny inriktning än enligt tidigare lydelse, vilket medfört att till-

lämpningsområdet inskränkts och att skyddet för enskildas integritet inte är lika starkt som 

enligt det tidigare förslaget. Detta medförde dock inte anledning att avstyrka förslaget. Då 

förslaget nu tydligt inriktats på ingrepp i den personliga sfären och själva anskaffningsmet-

oden hade lagrådet inte något ytterligare att invända.
89
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4.3 Sammanfattning och slutsatser 
Ovan har beskrivits hur skyddet för den personliga integriteten har en tämligen underordnad 

ställning i de svenska grundlagarna. I den mån särskilda bestämmelser i RF utformats för att 

skydda privatlivet har det, innan år 2006, skett för att i förlängningen skydda den fria åsikts-

bildningen. Även efter införandet av 2 kap. 6 § 2 st. RF år 2006 har den personliga integrite-

ten ett mycket litet egenvärde i svensk grundlag. 

Yttrande- och informationsfriheten är ett mycket tydligt skydd för den fria åsiktsbildningen 

och har därför en väldigt stark ställning i de svenska grundlagarna. De principer som ska sä-

kerställa vidaste möjliga yttrandefrihet har flera gånger tillåtits sätta käppar i hjulen för en 

lagstiftning till skydd för den enskilde mot integritetskränkande bildupptagning. En anledning 

till detta kan säkerligen vara att yttrandefriheten väger mycket tyngre än den personliga in-

tegriteten i Sveriges grundlagar. 

Egentligen har det nog varit frågan om huruvida antingen själva fotograferingen eller en efter-

följande spridning borde kriminaliseras som gjort att lagstiftningsarbetet stannat upp. Att för-

bjuda spridning av en bild är ett ytterst stort ingrepp i tryck- och yttrandefriheten. 

Respekten för meddelar- och anskaffarfriheten har nu lett till en tämligen snäv kriminalisering 

av olovlig fotografering, vilket också påpekades av lagrådet i dess yttrande om nuvarande 

4 kap. 6 a § BrB. Genom att koppla brottet kränkande fotografering till intrång i den enskildes 

personliga sfär, eller snarare den enskildes privata platser har lagstiftaren kommit runt ett be-

aktansvärt problem. Eftersom spridning av en integritetskränkande bild inte är kriminaliserad 

varken som ett "vanligt brott" eller ett yttrandefrihetsbrott kan inte ensamansvaret i TF och 

YGL aktualiseras – det är yttrandefrihetens grundbult. Däremot kan fotografen hållas ansvarig 

för brottet kränkande fotografering för anskaffandet av bilden enligt 4 kap. 6 a § BrB. Om 

brottsbeskrivningen varit utformad som i tidigare förslag, t.ex. med ett ägnad 

att kränka-rekvisit, skulle den praktiska bedömningen av huruvida ett sådant brott begåtts 

inriktats på innehållet i bilden. Det var detta problem som lagrådet underströk i yttrandet till 

lagrådsremissen den 1 mars 2012. I vilket fall innehållet i en bild är integritetskränkande är 

kanske inte så lätt att avgöra för varje fotograf i varje enskilt fall. Med en sådan lagstiftning 

hade de varit möjligt att kringgå grundlagens skydd för anskaffning av information. I förläng-

ningen hade ansvaret förflyttas från utgivare till anskaffare. 

Nu när ansvaret för kränkande fotografering begränsas till gärningar utförda på utpekade plat-

ser är kriminaliseringen förutsebar för den enskilde fotografen. Precis som en journalist har 

lätt att inse när denne bryter sig in i en lokal har en fotograf lätt att inse när denne fotograferar 

en person inne i en bostad eller ett omklädningsrum. Några betänkligheter i förhållande till 

anskaffarfriheten finns därför inte med det nu införda brottet kränkande fotografering i 

4 kap. 6 a § BrB. För den enskilde innebär dock den nuvarande regleringen att det saknas ett 

skydd mot fotografering i flera situationer som kan uppfattas som ytterst integritetskänsliga, 

och dessutom har ett lågt informationsvärde för allmänheten.   
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5 Det svenska materiella skyddet mot integritetskränkande 

bildupptagning 

5.1 Kränkande fotografering 
I Sverige har det, som nämnts, sedan länge ansetts finnas behov av ett ökat skydd för den per-

sonliga integriteten i förhållande till filmning och fotografering. En redovisning av de förslag 

till lagstiftning som lämnats under årens lopp finns i kap. 4.2.  

Bakgrunden till den nu gällande kriminaliseringen av kränkande fotografering står att finna i 

samhällets utveckling. Med dagens teknik är det enkelt att fotografera andra människor och 

den tekniska utrustningen är även mycket lätt att tillgå.
90

 Innan införandet av kränkande foto-

grafering i 4 kap. 6 a § BrB hade rättspraxis på området för integritetskränkande bildupptag-

ning dessutom tydligt visat att lagstiftningen inte mötte det behov av skydd för den personliga 

integriteten som eftertraktades. Själva bildupptagningen som isolerad handling hade inte i 

något fall ansetts utgöra ett brott. Beträffande ofredande, 4 kap. 7 § BrB, ansågs det krävas att 

den drabbade upptäckt fotograferingen eller filminspelningen och därav känt sig störd.
91

 I 

vissa fall kunde fotografen dömas för annat brott som skett i anslutning till fotograferingen, 

t.ex. hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § BrB, samt förtalsbrott enligt 5 kap. 1-2 §§ BrB för att ha 

spridit bilderna. HD uttalade att bildupptagningen i sig kan vara kränkande för den personliga 

integriteten och i vissa fall borde vara straffbar.
92

  

Medan lagstiftningsarbetet med brottet kränkande fotografering pågick fördes talan i målet 

Söderman mot Sverige i Europadomstolen. Målet, vilket har refererats ovan i kap. 3, togs upp 

av Europadomstolen i stor sammansättning och domstolen fann att Sverige brustit i sina skyl-

digheter enligt artikel 8 EKMR om skydd för privat- och familjelivet, genom att inte tillhan-

dahålla adekvat lagstiftning till skydd för den enskildes integritet i en sådan situation som den 

klagande utsatts för. 

5.1.1 Objektiva rekvisit 
 

4 kap. 6 a § BrB 

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som be-

finner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat lik-

nande 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 omstän-

digheter är försvarlig. 

Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som 

ett led i en myndighets verksamhet. SFS 2013:366 
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5.1.1.1 Begreppet bildupptagning 

Lagrummet är avsett att vara teknikneutralt. Härmed menas att det inte spelar någon roll om 

gärningspersonen tar stillbilder eller spelar in rörlig film, och det har heller ingen betydelse 

vilken teknisk utrustning som används. Det måste röra sig om bildupptagning av en annan 

levande människa, men personen behöver, i teorin, inte kunna identifieras.
93

 

5.1.1.2 Olovlighetsrekvisitet 

Att bildupptagningen ska vara olovlig innebär för det första att stöd för bildupptagning som 

återfinns i författningsbestämmelser utesluter att ett brott har begåtts. För det andra framhålls i 

propositionen att det inte utgör något brott att fotografera den som samtycker till det. Frågan 

om när ett verkligt samtycke föreligger får avgöras med ledning av de allmänna principer som 

gäller på området.
94

 För att ett giltigt, rättfärdigande samtycke som avses i 24 kap. 7 § BrB 

ska föreligga krävs att det är den som har rätt att bestämma över lagrummets skyddsintresse 

som lämnar samtycket. Vid brott mot person, vilket omfattar kränkande fotografering, gäller 

allmänt att det är den enskilda personen som har rätt att bestämma över sig själv. När det rör 

sig om barn måste det avgöras om barnet har uppnått tillräcklig mognad och insikt för att 

lämna ett giltigt samtycke. Samtycket måste vara allvarligt menat och informerat på det viset 

att den som lämnar det förstår innebörden av vad denne accepterar. Det får givetvis inte före-

ligga någon form av tvång.
95

 

Olovlighetsrekvisitet innebär dock att frågan om samtycke i praktiken behandlas redan i tolk-

ningen av brottsbeskrivningen och då ställs inte alltid lika höga krav på samtycket som enligt 

principerna bakom 24 kap. 7 § BrB.
96

 Om någon går med på att fotograferas är det svårt att 

hävda att detta skett olovligen, även om de krav som uppställs för ett rättfärdigande samtycke 

inte uppfyllts i sin helhet. 

5.1.1.3 Hemlighetsrekvisitet 

Hemlighetsrekvisitet syftar, enligt propositionen, till att begränsa kriminaliseringen till de 

allvarliga fallen.
97

 Öppna försök till bildupptagning anses inte vara lika skyddsvärda som 

hemliga då den enskilde själv har möjlighet att avstyra bildupptagningen. Sådana förfaranden 

kan också i vissa fall vara straffbara enligt andra lagrum.
98

 

Med hemlighetsrekvisitet menas att bildupptagningen ska ske på ett sätt som är dolt och tol-

kas i likhet med samma rekvisit i 4 kap. 9 a § BrB om olovlig avlyssning. I propositionen 

uppmärksammas att vissa klandervärda fall av öppen bildupptagning faller utanför tillämp-

ningsområdet för kränkande fotografering, t.ex. sådana som är påträngande och fysiskt när-

gångna. Det förhållandet att dessa förfaranden kunde beivras genom andra brott som ofre-

dande, sexuellt ofredande och brott mot personuppgiftslagen ansågs dock som tillfredsstäl-

lande.
99
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Uttrycket i hemlighet avser enligt propositionen sådana tillfällen då den tekniska utrustningen 

är dold för den som fotograferas eller filmas, eller då denne åtminstone är helt omedveten om 

att utrustningen är igång. Även situationer då någon sover och blir öppet filmad eller fotogra-

ferad omfattas, liksom då någon helt öppet filmar eller fotograferar in i en bostad utan att per-

sonen där inne uppfattar det. Bildupptagningen ska således vara hemlig i förhållande till den 

som blir filmad eller fotograferad. Om den är öppen för någon annan spelar ingen roll.
100

 En-

ligt propositionen är en avgränsning till bildupptagning som sker i hemlighet "tydlig, förutse-

bar och [ger] inte [...] utrymme för subjektiva bedömningar."
101

 Denna tolkning av uttrycket i 

hemlighet stämmer väl överens med tolkningen av samma uttryck i 4 kap. 9 a § BrB om olov-

lig avlyssning.
102

 

En situation, som varken nämns i förarbetena till kränkande fotografering eller olovlig avlyss-

ning, är den att en bildupptagning (eller avlyssning) till en början sker i hemlighet gentemot 

den fotograferade men sedan upptäcks mitt under förfarandet. Någon sådan situation har inte 

heller prövats i praxis avseende olovlig bildupptagning. Å ena sidan kan det argumenteras för 

att en hemlighet alltid kan upptäckas eller avslöjas, och att det därför ligger i sakens natur att 

även upptäcktssituationen bör omfattas av det straffbara området. Å andra sidan anger förar-

betena klart och tydligt att den som fotograferas ska vara helt omedveten om gärningen, och 

att även öppen fotografering omfattas om den är hemlig gentemot den fotograferade. Då för-

arbetena inte öppnar upp för att förfaranden som uppmärksammas omfattas av kriminali-

seringen ligger det nära till hands att anse att sådana fall är straffria. En sådan tolkning har 

också gjorts i en del underrättsavgöranden rörande kränkande fotografering, se nedan i kap. 

5.1.4. Mot en sådan tolkning talar den omständigheten att kriminaliseringens syfte är att om-

fatta de allvarliga fallen av integritetskränkande fotografering. Det är inte enkelt att argumen-

tera för att en bildupptagning som råkar upptäckas av den fotograferade är mindre allvarlig än 

en bildupptagning som av någon anledning förblir dold. Det är svårt att acceptera att slumpen 

många gånger avgör om en gärning är straffbar eller inte. Detta gäller särskilt när gärnings-

personens avsikt är att en bildupptagning ska ske i hemlighet.  

5.1.1.4 Platsrekvisitet 

Avgörande för huruvida en bildupptagning är olaglig eller inte är att den utförs på en viss an-

given plats. De platser eller utrymmen som omfattas av förbudet är sådana som utgör en pri-

vat miljö eller är avsedda för särskilt privata förhållanden. Det rör sig om sådana utrymmen 

där den enskilde med fog kan förvänta sig att vara fredad från fotografering.
103

 

De angivna platserna kan med vissa undantag jämföras med de som skyddas av hemfridsbrot-

tet, 4 kap. 6 § 1 st. BrB. Det gäller främst den enskildes bostad. Bostaden kan utgöras av rum, 

hus, gård eller fartyg. Det avgörande är om någon faktiskt bott på platsen, även om det rör sig 

om en kortare tid.
104
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Till skillnad från vad som gäller vid hemfridsbrott ansågs det vid kriminaliseringen av krän-

kande fotografering tillräckligt att skydda den enskilde då denne befinner sig inne i bostaden, 

varför gården till bostaden inte omfattas av fotograferingsförbudet. Detta innebär inte att det 

är tillåtet att stå på gården och fotografera in i bostaden, avgörande är var den fotograferade 

befinner sig. Skyddet omfattar också situationer då den fotograferade befinner sig i någon 

annans bostad än sin egen.
105

 Vidare är det förbjudet att fotografera någon på en toalett, i ett 

omklädningsrum eller i liknande utrymmen. I propositionen anges provhytt, duschrum och 

bastu vara sådana liknande utrymmen, och det saknar relevans för bedömningen om toalett-

dörren inte varit ordenligt stängd eller bastudörren är genomskinlig.
106

 

I och med att fotograferingsförbudet begränsas med platsrekvisitet är det straffbara området 

snävare än vad lagstiftaren från början avsåg. Under lagstiftningsarbetet föreslogs att det 

straffbara området även skulle omfatta bildupptagning som sker "på ett sätt som är påträng-

ande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet 

som privatperson".
107

 Om bildupptagning företogs på detta sätt skulle det sakna betydelse var 

den ägde rum, det skulle således vara förbjudet att fotografera på detta sätt både på privata 

och allmänna platser. Förslaget som lades fram i promemorian ledde dock inte till lagstiftning. 

I propositionen begränsades det straffbara området till bildupptagning på vissa utpekade plat-

ser.
108

 

Platsrekvisitet får som följd att en nog så integritetskränkande fotografering, vilken sker på en 

plats som inte omfattas av fotograferingsförbudet, är straffri om den inte omfattas av andra 

brott. Tänkbara situationer kan vara personer som befinner sig på allmän plats med är med-

vetslösa till följd av t.ex. våldsbrott eller berusning. Att fotografera en person som befinner 

sig i en sådan utsatt situation är inte straffbart även om det för den enskilde säkerligen kan 

uppfattas som minst lika kränkande som att bli fotograferad på någon av de skyddade platser-

na. 

5.1.1.5 Undantaget för försvarlig bildupptagning 

Undantaget i lagrummets andra stycke medför en möjlighet att begränsa det straffbara områ-

det i vissa undantagsfall. Undantagsfallen är sådana där den som fotograferar har ett berättigat 

intresse. Möjligheten att göra undantag är nödvändig för att det ska råda proportionalitet vid 

inskränkningar av andra rättigheter och friheter som skyddas av EKMR och RF. Dessa rättig-

heter och friheter utgörs framför allt av yttrandefriheten och informationsfriheten, särskilt i 

politiska, religiösa och fackliga sammanhang men även vetenskapliga och kulturella syften 

kan vara relevanta.
109

  

För att bedöma om en bildupptagning är försvarlig måste domstolen göra en helhetsbedöm-

ning av det enskilda fallet. Betydelsen av syftet med bildupptagningen ska vägas mot den en-

skildes behov av skydd för den personliga integriteten. En viktig aspekt är om bildupptag-

ningen sker som ett led i nyhetsförmedling och att publicering kommer ske i ett grundlags-
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skyddat medium eller i något annat sammanhang av allmänt intresse. Däremot är det utan 

relevans att fotografen är yrkesverksam eller inte. Ett annat undantagsfall kan vara att bild-

upptagningen syftar till att visa på missförhållanden inom t.ex. vård och omsorg eller att säkra 

bevisning om ett pågående brott.
110

 

För det fall syftet med bildupptagningen är vetenskapligt eller kulturellt finns ett mycket litet 

utrymme att anse bildupptagningen försvarlig. Enligt propositionen väger den personliga in-

tegriteten nästan alltid tyngre än vetenskapliga och kulturella intressen när bildupptagningen 

sker på någon av de skyddade platserna.
111

 

Förutom dessa fall kan en bildupptagning anses försvarlig för att den är harmlös. Enligt pro-

positionen ska den då till sitt syfte och övriga omständigheter framstå som helt harmlös. Utta-

landet för tanken till fotografering av vänner och närstående i hemmet utan att den fotografe-

rade märker det.
112

 

5.1.1.6 Undantaget för myndighets verksamhet 

Undantaget i lagrummets tredje stycke syftar på sådan bildupptagning sker i led med en myn-

dighets verksamhet, men som inte är uttryckligen lagreglerad. Enligt propositionen kan det 

uppstå situationer där det är svårt att veta om en viss bildupptagning varit olovlig eller inte, 

varför undantaget infördes. Sådan bildupptagning som avses förkommer i polisens och Tull-

verkets utredningsmetoder och grundar sig på de principer som reglerar myndigheternas verk-

samheter. Det rör sig om behovs-, ändamåls-, och proportionalitetsprincipen vilka regleras i 

t.ex. 8 § polislagen (1984:387).
113

 

5.1.2 Subjektiv täckning 

För att en gärning
114

 ska anses utgöra ett brott måste dess följder och omständigheter vara 

täckta av gärningspersonens skuld. Detta är innebörden av den inom straffrätten grundläg-

gande täckningsprincipen.
115

 De skuldformer som används i Sverige är uppsåt och oaktsam-

het. Enligt 1 kap. 2 § BrB måste en gärning begås med uppsåt för att utgöra ett brott, om inget 

annat följer av brottsbeskrivningen. Gränsen mellan uppsåt och oaktsamhet går vid uppsåts-

formen "likgiltighetsuppsåt".
116

 Mycket kortfattat kan sägas att likgiltighetsuppsåt föreligger 

när gärningspersonen är medveten om att en viss följd kan inträffa eller att en viss omständig-

het föreligger, men är likgiltig inför denna risk och begår gärningen ändå.
117

 

Kränkande fotografering kan endast begås med uppsåt eftersom inget annat följer av brottsbe-

skrivningen. Kort sagt innebär detta att gärningspersonen måste ha åtminstone likgiltighets-

uppsåt i förhållande till brottsrekvisiten. Med det sagda menas att gärningspersonen ska ha 

uppsåt till att han eller hon genomför en bildupptagning som är olovlig och sker i hemlighet i 
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förhållande till den som filmas eller fotograferas, samt att den äger rum på en av de skyddade 

platserna. 

Frånvaron av omständigheter som gör undantagsreglerna tillämpliga torde inte behöva täckas 

av gärningspersonens uppsåt.
118

 Det innebär att gärningspersonens uppsåt inte behöver täcka 

att bildupptagningen inte är försvarlig, och inte heller att den inte utgör ett led i myndighets 

verksamhet. 

5.1.3 Försök, förberedelse, åtalsbegränsning och brottslighetskonkurrens 

Försök till kränkande fotografering är inte kriminaliserat. Skälet är enligt regeringen att en 

kriminalisering skulle ha liten praktisk betydelse.
119

 

Förberedelse till kränkande fotografering är straffbelagt enligt 4 kap. 9 b § BrB. Föreberedelse 

till brottet begås av den som anbringar ett tekniskt hjälpmedel med uppsåt att utföra krän-

kande fotografering, om han eller hon inte gjort sig skyldig till fullbordat brott. Med att tek-

niskt hjälpmedel anbringas avses enligt propositionen att en kamera eller annan teknisk ut-

rustning med vilken bildupptagning kan utföras måste ha "riggats, monterats eller fästs på ett 

sådant sätt som gjort det möjligt att begå brottet på den aktuella platsen."
120

 Att endast bära 

med sig en telefon med kamera utgöra inte förberedelse.
121

 

Åtalsbegränsning råder enligt 4 kap. 11 § BrB för både fullbordat brott och förberedelse till 

brott. Åklagare får åtala för kränkande fotografering om målsäganden anger brottet till åtal 

eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Vid bedömningen av om åtal är påkallat från 

allmän synpunkt ska åklagaren ta hänsyn till målsägandens uppfattning om huruvida åtal ska 

väckas eller inte. Det kan hända att målsäganden av olika anledningar vill låta händelsen falla 

i glömska och inte slita upp den igen.
122

 

Enligt propositionen har kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB ett tillämpningsom-

råde som delvis sammanfaller med sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. Enligt regering-

en bör en domstol i tillämpliga fall döma för båda brotten i brottskonkurrens, eftersom brotten 

har delvis olika syften och tillämpningsområden.
123

  

5.1.4 Rättstillämpningen av kränkande fotografering 

Med anledning av att 4 kap. 6 a § BrB endast varit i kraft sedan 1 juli 2013 har det inte hunnit 

avkunnas någon stor mängd domar som rör tillämpningen av lagrummet. Som nämns under 

kap. 1.3 har författaren funnit elva tingsrättsdomar
124

 och fyra hovrättsdomar
125

. Här behand-

las endast de domar som författaren uppfattar som teoretiskt intressanta. 

                                                 
118

 Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 352. 
119

 Prop. 2012/13:69, s. 35. 
120

 Prop. 2012/13:69, s. 42. 
121

 Ibid. 
122

 Prop. 2012/13:69, s. 36. 
123

 Prop. 2012/13:69, s. 33 f. 
124

 Norrköpings tingsrätts domar i målen B 109-14 och B 1422-14, Ångermanlands tingsrätts dom i mål B 1219-

14, Södertörns tingsrätts dom i mål B 1532-14, Varbergs tingsrätts dom i mål B 1754-13, Alingsås tingsrätts 

dom i mål 1951-13, Lycksele tingsrätts dom i mål B 214-14, Vänersborgs tingsrätts dom i mål B 2322-14, 



36 

 

Nedan refereras rättsfall från underrätterna i vilka domstolarna tillämpat 4 kap. 6 a § BrB om 

kränkande fotografering. Rättsfallen refereras i en ordning som syftar till att redovisa tolk-

ningen av rekvisiten i brottsbeskrivningen. Redogörelsen omfattar dels platsrekvisitet med ett 

rättsfall och hemlighetsrekvisitet med fyra rättsfall. Hemlighetsrekvisitet är det rekvisit som 

hittills gett upphov till de flesta gränsdragningarna för omfattningen av det straffbara området. 

Intressant hade varit att studera tillämpningen av samtliga rekvisit men författaren har inte 

hittat några rättsfall där tolkningen av olovlighetsrekvisitet eller begreppet bildupptagning 

framstått som problematiska. Inte heller har författaren funnit några rättsfalls om behandlat de 

två undantagen för försvarlig bildupptagning och bildupptagning som är ett led i en myndig-

hets verksamhet. 

5.1.4.1 Platsrekvisitet 

Tolkningen av platsrekvisitet ledde till att den tilltalade friades i Hovrätten för övre Norrlands 

dom i mål B 4392-14. I målet var det fråga om den tilltalades gärning – att smygfotografera 

målsägandena då de befann sig i ungdomsmottagningens väntrum – var straffbar som krän-

kande fotografering. Tingsrätten redogjorde utförligt för de förarbetsuttalanden som berör 

platsrekvisitet, och tog fasta på att de skyddade platserna avser sådana utrymmen där särskilt 

privata handlingar utförs, som t.ex. att gå på toaletten eller klä av och på sig. Tingsrätten hade 

förståelse för att ungdomsmottagningens väntrum upplevdes som en intim och privat plats, 

men fann trots detta att väntrummet inte är avsett för sådana privata angelägenheter som 

nämns i förarbetena samt att den enskilde måste förvänta sig att denne kan bli iakttagen i 

väntrummet. Väntrummet utgjorde därför, enligt tingrätten, inte en sådan skyddad plats som 

avses i 4 kap. 6 a § BrB. Hovrätten fastställde utan någon annan motivering tingsrättens dom.   

5.1.4.2 Hemlighetsrekvisitet 

I samtliga fall där hemlighetsrekvisitet särskilt aktualiseras rör det sig om att målsäganden har 

upptäckt en smygfilmning eller en smygfotografering. Domstolarnas tolkning av hemlighets-

rekvisitet har medfört att två åtal om kränkande fotografering ogillats. I dessa fall har rekvisi-

tet av naturliga skäl diskuterats i domskälen. I två andra fall där filmningen eller fotografe-

ringen upptäckts av målsäganden och hemlighetsrekvisitet borde ha diskuteras har så inte 

skett och åtalen för kränkande fotografering har bifallits. 

Det allra första avgörandet rörande kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB var Var-

bergs tingsrätts dom i mål B 1754-13. Den tilltalade hade smygfilmat målsäganden då denne 

duschade tillsammans med sin 5-åriga son i ett bås på en camping. Målsäganden hade upp-

täckt filmkameran då den stacks in under väggen till duschbåset.
126

 Tingsrätten fann mycket 

kortfattat att den tilltalade erkänt gärningen och att erkännandet styrktes av målsägandens 

utsaga och den övriga utredningen, samt att den tilltalade begått gärningen med uppsåt. Tings-

rätten dömde därför den tilltalade för kränkande fotografering. 
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I Göta Hovrätts dom i mål B 779-14 påminde omständigheterna väldigt mycket om de i målet 

Söderman mot Sverige. Den tilltalade hade placerat en kamera i badrummet för att filma sin 

styvdotter när hon duschade. Han hade upprepade gånger sagt till styvdottern att hon skulle gå 

in i badrummet och duscha. Inne i badrummet upptäckte flickan kameran och förstod att styv-

pappan försökt smygfilma henne. Tingsrätten konstaterade endast att det var utrett att den 

tilltalade olovligen filmat målsäganden och han utfört gärningen med uppsåt och dömde den 

tilltalade för kränkande fotografering. Hovrätten gjorde ingen annan bedömning och fast-

ställde tingsrättens dom.  

I Hovrätten för västra Sveriges dom i mål B 3891-14 hade den tilltalade med sin mobiltelefon 

fotograferat en skolkamrats könsorgan då denne var naken i skolans duschrum. Fotografe-

ringen uppfattades av målsäganden. Den tilltalade åtalades för kränkande fotografering alter-

nativt sexuellt ofredande. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att kränkande fotografering 

enligt 4 kap. 6 a § BrB endast omfattar olovlig bildupptagning som äger rum i hemlighet. Då 

målsäganden varit medveten om att bilden togs fann tingsrätten att ansvar för kränkande foto-

grafering var uteslutet. Angående åtalet för sexuellt ofredande fann tingsrätten att det visserli-

gen var mycket integritetskränkande att få sitt könsorgan fotograferat mot sin vilja, men att 

den aktuella händelsen inte hade någon sådan sexuell innebörd att gärningen var att bedöma 

som sexuellt ofredande. Tingsrätten ogillade därför åtalet i sin helhet. I hovrätten prövades 

inte den tilltalades ansvar för kränkande fotografering då åklagaren justerade gärningsbe-

skrivningen och yrkade att den tilltalade skulle dömas för sexuellt ofredande alternativt ofre-

dande. Hovrätten fann liksom tingsrätten att gärningen inte konstituerade sexuellt ofredande, 

men däremot utgjort en sådan kännbar fridskränkning som uppgår till ofredande enligt 

4 kap. 7 § BrB. Hovrätten dömde den tilltalade för ofredande.   

I Norrköpings tingsrätts dom i mål B 1422-14 hade den tilltalade smygfotograferat målsägan-

den då hon befann sig inne i en provhytt. Målsäganden upptäckte fotograferingen då hon såg 

mobilen stickas in under provhyttens dörr. Tingsrätten redogjorde mycket noggrant för de 

uttalanden i propositionen som behandlar tolkningen av brottsrekvisiten och bedömde enligt 

denna metod hur det aktuella fallet överrensstämde med de enskilda rekvisiten var för sig. I 

sin bedömning av huruvida hemlighetsrekvisitet varit uppfyllt anförde tingsrätten att den fo-

tograferade "inte får märka av fotograferingen"
127

. Tingsrätten konstaterade att målsäganden 

upptäckt fotograferingen samtidigt som den genomfördes, och att det därmed skulle strida mot 

ordalydelsen i 4 kap 6 a § BrB att döma den tilltalade för kränkande fotografering. Tingsrätten 

tillade slutligen obiter dictum att uppbyggnaden av 4 kap. 6 a § BrB är sådan att endast de fall 

där målsäganden aldrig, eller först i efterhand, får vetskap om fotograferingen omfattas av 

kriminaliseringen. Sådana fall där fotograferingen uppfattas kan under vissa omständigheter 

omfattas av ofredandebrotten, men enligt tingsrätten hade det aktuella fallet svårligen kunnat 

bedömas som ofredande eller sexuellt ofredande. Tingsrätten konstaterade därför att det 

"[uppstått] ett glapp i straffbarheten ... enbart betingat av att [målsäganden] råkade se telefo-

nen."
128
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En reflektion vid läsningen av de två fällande domarna är att hemlighetsrekvisitet inte beak-

tats av dessa domstolar. Det faktum att bildupptagningen upptäckts verkar inte vara av rele-

vans för domstolarnas bedömning i dessa två fall. I de två friande domarna har domstolarna 

tolkat hemlighetsrekvisitet på samma sätt. Den tolkningen har stämt väl överrens med förar-

betsuttalandena om rekvisitets tolkning. Det råder således ingen delad mening om tolkningen 

av rekvisitet i de domar där det uppmärksammats.  

5.2 Ofredande 

5.2.1 Objektiva rekvisit 
 

4 kap. 7 § BrB 

Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller 

annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse 

i högst ett år. SFS 1993:207 

 

Ofredande kan begås genom ett stort antal, vitt skilda handlingar. Lagrummet är uppdelat i två 

led, ofredande genom att handgripligen antasta någon eller genom hänsynslöst beteende. Brot-

tet kan begås var som helst och är inte beroende av att den som utsätts för den ofredande 

handlingen befinner sig på någon särskild plats, t.ex. i bostaden.
129

  

Att handgripligen antasta någon kan innebära att knuffa eller sparka någon, slita i någons 

kläder samt vissa fall av åsamkande av lindrig smärta som inte är ringa misshandel.
130

 Vid 

fysiskt ofredande, genom en handgriplig antastning krävs inte att den utsatte uppfattar vad 

som händer. Det är alltid ofredande att handgripligen antasta någon om det sker olovligen 

gentemot den utsatte. Det är därför möjligt att ofreda någon som sover.
131

 

Hänsynslöst beteende kan utgöras av s.k. telefonterror eller att skrämma någon.
132

 Filmning 

och fotografering kan också vara ett hänsynslöst beteende. För att ett hänsynslöst beteende 

ska utgöra ofredande måste beteendet - eller gärningen - uppgå till en enligt vanliga värde-

ringar kännbar fridskränkning. Det räcker således inte med vilket hänsynslöst beteende som 

helst.
133

 För att det ska vara fråga om en kännbar fridskränkning krävs därtill att den som ut-

sätts för handlingen uppmärksammar och faktiskt blir störd av den.
134

 Man kan därför tala om 

en direkt kännbar fridskränkning. 

I NJA 2008 s. 946 hade den tilltalade installerat dolda videokameror i sin före detta partners 

lägenhet, och filmat denne tillsammans med dennes nya partner, utan deras vetskap, i sexuella 

situationer. Den tilltalade hade sedan spridit filmerna till den f.d. partnerns vänner och familj 

samt till sina egna bekanta. Målsägandena fick vetskap om bildupptagningen först via den f.d. 

partnerns familjemedlemmar och vänner. De kände sig då djupt kränkta. Den tilltalade åtala-

des för ofredande, olovlig avlyssning och förtal. I HD var endast åtalet för ofredande under 

prövning. 
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HD konstaterade att dold bildupptagning inte var straffbart i Sverige och lämnade en lång och 

utförlig redogörelse för de överväganden i lagstiftningssammanhang där frågan behandlats.
135

 

Vidare konstaterade HD att själva bildupptagningen inte kunde utgöra ofredande vid den tid-

punkt den utfördes, eftersom målsägandena inte uppfattade den och därmed inte blev störda 

vid gärningstillfället. 

Åklagaren hade emellertid gjort gällande att bildupptagningen utgjorde ett led i ett hänsyns-

löst beteende som fullbordades när målsägandena fick kännedom om filminspelningen, och då 

kände sig kränkta och störda. Åklagaren framförde att detta händelseförlopp omfattades av 

den tilltalades uppsåt. HD prövade därför om informationslämnandet från målsägandens fa-

miljemedlemmar, närmast i form av den tilltalades "redskap", kunde utgöra det huvudsakliga 

ofredandet. Även om integritetsskyddet i Sverige kunde betraktas som bristfälligt fann HD att 

en fördragskonform tolkning (i förhållande till EKMR) som utsträcker tillämpningsområdet 

av brottsbeskrivningen borde undvikas. Det faktum att bildupptagningen i sig inte utgjort ett 

ofredande föranledde att legalitetshänsyn gav starka skäl mot att låta bildupptagningen utgöra 

ett led i ett straffbart hänsynslöst beteende. Ett sådant förfarande skulle enligt HD vara en 

pressad tolkning av ordalydelsen i 4 kap. 7 § BrB. Den tilltalades handlande var därför inte att 

betrakta som ofredande. 

Det ovan refererade målet visar på ett tydligt sätt att en gärning måste uppfattas av den an-

gripne medan den äger rum, för att den ska anses utgöra ofredande. Det är inte tillräckligt att 

den angripne får reda på vad som inträffat och i efterhand blir störd. Den yttersta gränsen för 

det straffbara området dras enligt brottsbeskrivningens ordalydelse. Om ett handlande inte 

utan att göra våld på språket kan sägas utgöra ett personligt ofredande ska inte heller lagrum-

met tillämpas.
136

 Ofredande är subsidiärt till en del andra brott, t.ex. sexuellt ofredande.
137

 Om 

en filmning eller fotografering är att bedöma som sexuellt ofredande ska alltså dömas för end-

ast det brottet. 

5.2.2 Subjektiv täckning 
Ofredande kan endast begås med uppsåt. Oaktsamma gärningar är inte kriminaliserade. Det 

följer av täckningsprincipen att gärningspersonens uppsåt måste täcka rekvisiten i brottsbe-

skrivningen. För ofredande gäller således att gärningspersonen måste ha uppsåt till att han 

eller hon handgripligen antastar någon eller ofredar någon genom hänsynslöst beteende. 

Avseende ofredande genom hänsynslöst beteende kan uppsåtsbrist föreligga om gärningsper-

sonen företar en handling i smyg utan uppsåt att handlingen ska upptäckas. Att handlingen 

upptäcks medan den företas eller efter att den genomförts är utan relevans om gärningsperso-

nen inte är likgiltig inför att så skulle ske. 
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5.3 Sexuellt ofredande 
 

5.3.1 Objektiva rekvisit 
 

6 kap. 10 § BrB 

Den som, [- - -] sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa el-

ler medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter 

eller fängelse i högst två år. 

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka 

obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat 

att kränka personens sexuella integritet. SFS 2005:90 

 

Sexuellt ofredande enligt första stycket behandlar endast handlingar riktade mot barn under 

femton år. Andra stycket berör handlingar som kan riktas mot personer av alla åldrar. Utöver 

blottning kan en person göra sig skyldig till sexuellt ofredande genom ord eller handling som 

är ägnade att kränka den utsattes sexuella integritet. Att filma eller fotografera någon kan vara 

en handling som är ägnad att kränka den utsattes sexuella integritet. Nedan behandlas endast 

sexuellt ofredande enligt andra styckets andra led, eftersom endast det aktualiseras när det är 

fråga om en bildupptagning har utgjort en straffbar handling enligt 6 kap. 10 § BrB. 

För att en handling ska vara ägnad att kränka den sexuella integriteten krävs inte att den ut-

sattes sexuella integritet faktiskt kränkts, det är tillräckligt att handlingen som sådan typiskt 

duger att kränka någons sexuella integritet.
138

 Däremot krävs att brottet riktar sig mot en eller 

flera bestämda personer.
139

  

Vad gäller gränsdragningen mellan ofredande och sexuellt ofredande föreligger en viss oklar-

het. Det är inte helt säkert hur handlingar som inte har uppfattats av den utsatte ska hante-

ras.
140

 Denna fråga är också högst avgörande för frågan om dold bildupptagning omfattas av 

det straffbara området. Frågan har bedömts olika i praxis. 

Handlingar som utgör en fysisk beröring 

I RH 1999:119 var fråga om en handling skulle bedömas som ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB 

eller sexuellt ofredande enligt 6 kap. 7 § BrB i dess äldre lydelse. Den tilltalade hade antastat 

en sovande kvinna genom att dra av henne trosorna och kysst eller smekt henne på insidan av 

låren. Kvinnan hade vaknat och blivit illa berörd. Hovrätten fann att dåvarande 6 kap. 7 § BrB 

förutsatte att handlingen var ägnad att väcka anstöt hos den utsatte. Enligt hovrätten kan en 

person som sover inte ta anstöt. Den omständigheten att personen vaknar och tar anstöt var 

inte av relevans för den bedömningen. Eftersom ofredande genom att handgripligen antasta 

någon inte kräver att personen uppfattar gärningen, dömdes den tilltalade för ofredande enligt 

4 kap. 7 § BrB. 

I Svea hovrätts dom i mål B 10342-11 fann hovrätten att handlingen inte behövde uppfattas av 

den angripne för att sexuellt ofredande skulle aktualiseras. Gärningen bedömdes enligt nu 

gällande lagstiftning. Omständigheterna i målet var sådana att den tilltalade hade tryckt sin 
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penis mot målsägandens ansikte och öra och filmat det hela medan målsäganden sov. Målsä-

ganden hade således inte uppfattat den tilltalades handlingar. Tingsrätten fann att med ledning 

av NJA 1996 s. 418 och RH 1999:119, samt NJA 2008 s. 946, att en handling måste uppfattas 

av den angripne för att vara straffbar enligt 6 kap. 10 § 2 st. BrB. Tingrätten dömde därför den 

tilltalade för ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB, eftersom att handgripligen antasta någon alltid 

är att anse som ofredande. Hovrätten fann däremot att den aktuella handlingen inte behövde 

uppfattas av målsäganden för att utgöra sexuellt ofredande, eftersom det var fråga om ett sex-

ualbrott och inte ett fridsbrott. Hovrätten uttalade att "[v]id ett handgripligt antastande av sex-

uellt kränkande innebörd kränks den sexuella integriteten även om beröringen inte uppfattas 

[...]".
141

 Den tilltalade dömdes därför till sexuellt ofredande. 

Hangripliga antastanden kräver således enligt hovrätten inte att de upptäcks för att de ska 

kunna utgöra sexuellt ofredande. Hovrättens resonemang har stöd i doktrinen. Enligt Jareborg 

och Friberg kränker en handling som utgör kroppslig beröring den sexuella integriteten även 

om beröringen inte uppfattas. Jareborg och Friberg framhåller även att smygfilmning under en 

kvinnas kjol utan hennes vetskap bör bedömas som sexuellt ofredande.
142

 Samma åsikt fram-

förs av 2008 års sexualbrottsutredning. Sexualbrottsutredningen kategoriserar sexuellt ofre-

dande som ett sexualbrott – och alltså inte ett fridsbrott – vilket systematiskt innebär att en 

brottslig gärning kan begås även mot den som sover eller är medvetslös.
143

 

Handlingar som inte utgör en fysisk beröring 

Att filma och fotografera någon i sexuellt syfte, utan dennes vetskap, har dock i praxis inte 

ansetts utgöra sexuellt ofredande. Viktigt att notera är att smygfilmningen inte utgör en fysisk 

handling i den meningen att gärningspersonen rör den utsattes kropp. 

I NJA 1996 s. 418 hade den tilltalade vid ett tillfälle klätt av sin sovande partner på under-

kroppen och särat på hennes ben. Han hade sedan smekt henne längs benen och flyktigt berört 

hennes könsorgan medan han onanerade. Samtidigt som den tilltalade utförde dessa handling-

ar spelade han in en film som han sedan använde som onaniobjekt. Vid två andra tillfällen 

hade den tilltalade återigen smekt målsäganden medan hon sov samt flyktigt berört hennes 

könsorgan. Samtidigt onanerade den tilltalade tills han fick utlösning, och han lät sädesväts-

kan hamna på målsägandens mage och könsorgan. Vid dessa två tillfällen tog den tilltalade 

sammanlagt elva fotografier på målsäganden. 

Tingsrätten fäste stor vikt vid att den tilltalade filmat och fotograferat målsäganden. Enligt 

tingsrätten utgjorde filmningen och fotograferingen en stor del i den kränkning av målsägan-

dens integritet som den tilltalade gjort sig skyldig till. Hovrätten påpekade däremot att det inte 

finns något generellt förbud mot att filma eller fotografera någon utan dennes samtycke. Den 

tilltalades handling att filma och fotografera målsäganden utgjorde därför, enligt hovrätten, 

inte ett brott. HD instämde med hovrättens bedömning och anförde att filmningen och foto-
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graferingen skulle lämnas utan avseende då den tilltalades straffrättsliga ansvar fastställdes. 

Den tilltalade friades från åtalet, dock av andra anledningar. 

I Svea hovrätts dom i mål B 1831-06 (senare E.S mot Sverige/Söderman mot Sverige) hade 

den tilltalade riggat upp en dold kamera i badrummet för att filma sin styvdotter när hon 

klädde av sig. Hovrätten fann att handlingen uppenbart varit integritetskränkande och utförts i 

sexuellt syfte, men att det inte i sig var straffbart att filma någon i smyg. Den omständigheten 

att styvdottern upptäckt filmkameran ändrade inte hovrättens bedömning eftersom den tillta-

lades uppsåt inte omfattade att flickan skulle upptäcka kameran. HD meddelade inte pröv-

ningstillstånd. 

Skiljelinjen mellan handlingar som utgör en fysisk beröring och handlingar som inte utgör det 

För att söka sammanfatta vad som gäller vid sexuellt ofredande avseende huruvida gärningen 

måste uppfattas av den utsatte kan följande aspekter konstateras. I en hovrättsdom 

(RH 1999:119) gällande den äldre lydelsen av sexuellt ofredande fann domstolen att en hand-

ling måste uppfattas av den utsatte för att handlingen ska vara ägnad att väcka anstöt. I det 

fallet rörde det sig dessutom om en handling genom fysisk beröring. I åtminstone en senare 

hovrättsdom (Svea hovrätts dom i mål B 10342-11) har en kränkning av den sexuella integri-

teten genom fysisk beröring inte ansetts kräva att den utsatte uppmärksammar gärningen. 

Detta ligger även i linje med vad som gäller för ofredande genom att handgripligen antasta 

någon. Skillnaden i de två avgörandena kan ligga i lagrummets ändrade ordalydelse. Det lig-

ger viss skillnad i att en handling är ägnad att väcka anstöt jämfört med att en handling är 

ägnad att kränka den sexuella integriteten. För att en handling ska vara ägnad att väcka anstöt 

torde det krävas att det åtminstone är existentiellt möjligt att någon tar anstöt. Det sagda borde 

i förlängningen kräva att handlingen uppmärksammas. Den senare ordalydelsen manar till en 

mer objektiv bedömning som inte kräver att den utsatte faktiskt uppmärksammar handlingen. 

Den sexuella integriteten är både fysisk och psykisk och kan därför kränkas genom en fysisk 

handling som inte uppfattas. 

Däremot verkar det, enligt praxis, krävas att handlingar som utgör en psykisk kränkning av 

den sexuella integriteten uppfattas av den utsatte. Detta gäller även om uttalanden i doktrinen, 

och av 2008 års sexualbrottsutredning, pekar åt det motsatta hållet för vissa situationer. Foto-

grafering och filmning som sker utan den utsattes vetskap har alltså inte kunnat utgöra sexu-

ellt ofredande enligt domstolarna och mycket talar för att det är en korrekt bedömning. 

5.3.2 Subjektiv täckning 

Sexuellt ofredande kan endast begås med uppsåt. Oaktsamma gärningar är inte kriminali-

serade. Det följer av täckningsprincipen att gärningspersonens uppsåt måste täcka rekvisiten i 

brottsbeskrivningen. 

För sexuellt ofredande enligt andra stycket andra ledet gäller således att gärningspersonen har 

uppsåt till att han eller hon företar en handling som är ägnad att kränka den sexuella integrite-

ten. Gärningspersonen behöver inte ha uppsåt att kränka den sexuella integriteten, det är till-
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räckligt att han eller hon har uppsåt till de omständigheter som kvalificerar gärningen som en 

kränkning.
144

 

Den situationen kan med enkelhet uppstå att gärningspersonen företar en handling utan den 

utsattes vetskap och att det för straffrättsligt ansvar krävs att den utsatte uppmärksammar 

handlingen. Om den utsatte upptäcker handlingen medan den företas kan gärningspersonen 

mycket väl ha uppsåtsbrist i förhållande till den utsattes upptäckt. Ett exempel kan vara att 

den utsatte sover med sedan vaknar. Ett annat exempel hämtat ur de ovan refererade målen är 

situationen som utspelade sig i Svea hovrätts dom i mål B 1831-06, senare Söderman mot 

Sverige. Flickan upptäckte filminspelningen medan den pågick, men hovrätten fann att styv-

pappans uppsåt inte täckte den omständigheten. Han kunde därför inte fällas för sexuellt ofre-

dande. 

En liknande händelse, som den i Söderman mot Sverige, var under bedömning i Hovrätten för 

västra Sveriges dom i mål B 4392-13. Den tilltalade åtalades för sexuellt ofredande då han 

hade smygfilmat de två målsägandena när de befann sig i ett toalettbås. Målsägandena hade 

upptäckt filminspelningen. Hovrätten påpekade att den handling som den tilltalade begått, en 

integritetskränkande smygfilmning, inte var straffbar vid den tidpunkt den begicks. Att mål-

sägandena upptäckt filminspelningen gjorde ingen skillnad för handlingens straffbarhet ef-

tersom den tilltalades uppsåt inte omfattade att filminspelningen skulle upptäckas. 

5.4 Sammanfattning och slutsatser 
Det svenska rättläget är trots införandet av kränkande fotografering sådant att det inte finns 

något generellt förbud mot att fotografera personer mot deras vilja. Däremot kan konstateras 

att integritetskränkande bildupptagning kan vara straffbar antingen som kränkande fotografe-

ring enligt 4 kap. 6 a § BrB eller de angränsande brotten ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB och 

sexuellt ofredande 6 kap. 10 § 2 st. BrB. 

Området för kränkande fotografering 

Avgörande för om en bildupptagning faller inom området för kränkande fotografering i 4 kap. 

6 a § BrB är dels att den utförs på en av de angivna platserna. Till dessa platser hör inte ung-

domsmottagningens väntrum. Troligen omfattas endast de platser som nämns i lagtexten och 

förarbetena, även om det inte är helt otänkbart att någon annan lika skyddsvärd plats kommer 

att identifieras i praxis. Av störst relevans för omfattningen av det straffbara området synes 

hemlighetsrekvisitet vara. En tolkning av lagtexten och förarbetsuttalandena har föranlett att 

fall där en bildupptagning upptäckts inte ansetts straffbar. Detta förhållande kan tyckas ligga i 

strid med kriminaliseringens syfte, men ha starka principiella skäl för sig. Legalitetsprincipen 

torde kräva att sådana fall inte bedöms som straffbara enligt lagtextens nuvarande lydelse. Att 

upptäcktssituationen inte nämns i förarbetena kan antingen betyda att lagstiftaren inte förutsett 

att en sådan gränsdragningssituation skulle kunna uppkomma, eller att lagstiftaren anser att en 

sådan situation inte hör till de straffvärda fallen. Det sista tycks dock mindre troligt. 
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Området för ofredande och sexuellt ofredande 

För det fall en bildupptagning faller utanför området för kränkande fotografering kan den i 

något fall utgöra ofredande. De ovan diskuterade upptäcktsfallen kan dock vara svåra att hän-

föra till ofredande. Detta beror på att ofredande genom hänsynslöst beteende förutsätter en 

kännbar fridskränkning vilket i förlängningen kräver att beteendet uppmärksammas av den 

utsatte. En bildupptagning som gärningspersonen avser att genomföra i smyg, men som av 

någon anledning uppmärksammas av den utsatte, kan rent objektivt utgöra en kännbar 

fridskränkning. Men i de flesta fall av smygfotografering torde det föreligga uppsåtsbrist i 

förhållande till att gärningen upptäcks. Även om uppsåt faktiskt förelegat, kan det vara myck-

et svårt att bevisa det. Bevisningen måste visa att gärningspersonen hade genomfört bildupp-

tagningen även om han eller hon trodde att den skulle upptäckas. 

Många av de bildupptagningar som kan tänkas omfattas av sexuellt ofredande torde idag 

kunna lagföras som kränkande fotografering, eftersom de inte helt sällan äger rum inne i en 

bostad och på andra av de i 4 kap. 6 a § BrB avsedda platserna. Det är dock möjligt att någon 

situation kan uppkomma där så inte är fallet. Tänkbara situationer är fotografering innanför 

kläder eller bildupptagning vid handlingar av sexuell art (t.ex. våldtäkt), som äger rum på all-

män plats. Då praxis starkt talar för att gällande rätt kräver att en handling, som inte utgör 

fysisk beröring, måste uppmärksammas för att utgöra sexuellt ofredande krävs dock att bild-

upptagningen inte sker i smyg eller annars utan den fotograferades vetskap. Det får inte heller 

föreligga uppsåtsbrist i detta avseende. 

Brottets subjektiva sidas funktion och effekt  

Norrköpings tingsrätt påpekade i sin dom i mål B 1422-14 att det uppstått ett glapp i straff-

barheten av den anledningen att målsäganden upptäckt telefonen. Uttalandet visar sig mycket 

riktigt stämma. Författaren har svårt att se hur en gärningsperson, som avsett att smygfotogra-

fera en annan människa, ska kunna straffas för ofredande eller sexuellt ofredande. Denna svå-

righet har sin grund i de subjektiva krav som uppställs för att ett brott ska anses begånget. För 

det första måste det ifrågasättas om gärningspersonen i sådana fall ens har det uppsåt som 

krävs för ofredande och sexuellt ofredande, d.v.s. att målsäganden ska upptäcka handlingen. 

För det andra måste det i de flesta fall vara väldigt svårt att bevisa ett sådant uppsåt i en rätte-

gång, om det mot förmodan fanns vid gärningstillfället. Slutledningsvis kan det konstateras att 

upptäcktsfallen, vilka inte omfattas av kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB, p.g.a. det 

subjektiva kravet svårligen kan straffas som ofredande och sexuellt ofredande. Upptäcktsfal-

len hör därför, i praktiken (och i de "uppsåtslösa" fallen även i teorin) , till det straffria områ-

det.  
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6 Sammanfattande slutsatser 

6.1 Skyddsbehovet för den personliga integriteten  
Bildupptagning kan vara kränkande för den personliga integriteten på en mängd olika vis. 

Fotografering eller filmning av en annan person mot dennes vilja är ett intrång i den person-

liga sfär som omger en individ, men också en kränkning genom insamlande av information. 

Kränkningen är kopplad till individen själv och uppställer hinder för individens frihet och 

personliga utveckling. I den värld vi människor skapat runt omkring oss är hemmet och andra 

privata platser sådana där vi förväntar oss att kunna vara fredade utan inblandning av utom-

stående. Individer är därför extra blottade och utsatta när de befinner sig på dessa platser. Av 

den anledningen är den personliga integriteten extra skyddsvärd på dessa platser. Däremot 

vore det fel att påstå att skyddsbehovet för den personliga integriteten är kopplat till dessa 

platser och inte existerar utanför dem. Den personliga integriteten följer ju personen oavsett 

var personen befinner sig. Däremot kan det enkelt uppstå konflikter med samhällets och andra 

personers berättigade intressen när dessa befinner sig på allmän plats. På allmänna platser har 

alla närvarande ett krav på sig att respektera varandras och samhällets intressen och tåla in-

trång i sina egna intressen, om det motstående intresset är tillräckligt skyddsvärt. 

Yttrande- och informationsfriheten är givetvis ytterst viktiga intressen. Men all information 

och alla uttalanden är faktiskt inte lika skyddsvärda. Rent underhållande journalism syftar inte 

till att skydda viktiga värden i samhället, som demokrati, brottsbekämpning eller skatteindriv-

ning. Därför är det författarens mening att den personliga integriteten i många fall har ett 

mycket större skyddsvärde än paparazzifotografering, även om denna äger rum på allmänna 

platser. Att i sådana situationer säga att kändisar får tåla att bli förföljda av pressen av den 

anledningen att de är offentliga personer är att värdera yttrande- och informationsfriheten all-

deles för högt och den personliga integriteten alldeles för lågt. 

Även okända människor har ett skyddsbehov när de befinner sig på allmän plats. Som t.ex. 

Strömholm påpekat kan det uppstå situationer som är extra integritetskänsliga utanför de plat-

ser vi skapat för att skydda oss från andras intrång. Våld eller sjukdom kan inträffa på all-

männa platser och i dessa lägen ökar behovet av skydd kraftigt för den personliga integriteten. 

Det är stötande att ett våldsoffer ska behöva tåla att bli fotograferad i sitt utsatta tillstånd av 

den anledningen att yttrandefriheten väger starkt på allmän plats, och den personliga integrite-

ten av systematiska skäl endast skyddas på vissa privata platser. 

6.2  Svensk nationell rätt i förhållande till Europakonventionen 
Europadomstolen har uppenbarligen uppmärksammat att förhållandet mellan den personliga 

integriteten och yttrandefriheten är mycket dynamiskt, och att det inte enkelt går att säga vil-

ket intresse som är mest skyddsvärt i vilka situationer. von Hannover-målen är tydliga exem-

pel på att EKMR inte skyddar den personliga integriteten endast på vissa platser, utan även 

mot fotografering som är påträngande och förföljande, men äger rum på allmän plats. Om-

ständigheterna vid bildupptagningen är något som måste beaktas, enligt Europadomstolen. 

Domstolen syftar då inte endast på sådan påträngande fotografering som uppfattas av den ut-

satte, utan även smygfotografering på badstranden. 
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I Sverige har lagstiftaren inte lyckats komma åt de fall där det är omständigheterna vid bild-

upptagningen som gör den integritetskränkande. Tvärtom har lagstiftaren aktivt sökt ett sätt 

att undvika rättsliga bedömningar som måste ta hänsyn till vitt skilda omständigheter, och i 

nästan alla lägen utgå från en bilds innehåll. Denna väg valde lagstiftaren för att straffbe-

stämmelsen inte skulle komma att stå i konflikt med TF:s och YGL:s anskaffarfrihet. I och 

med att det enda brott som uttryckligen riktar sig mot bildupptagning – kränkande fotografe-

ring – förutsätter att fotograferingen äger rum i hemlighet och på utpekade platser blir det 

irrelevant för bedömningen hur fotograferingen i övrigt gått till. 

Författaren anklagar inte lagstiftaren för att ha fatalt misslyckats på något sätt i detta avse-

ende. Det var ett, efter lagrådets uppmaning, medvetet och motiverat val att begränsa det 

straffbara området på det nu rådande viset. En annan lagstiftningsteknik hade krockat med 

systematiken i TF och YGL. Innan det finns ett förbud mot spridning av integritetskränkande 

bilder och filmer i BrB och TF är det på yttrandefrihetens område mycket problematiskt om 

den enskilda fotografen kan åtalas – det hotar direkt anskaffarfriheten och indirekt yttrande-

friheten. 

Trots att Sverige nog har goda anledningar till varför den nuvarande lagstiftningen ser ut som 

den gör kvarstår det faktum att Sverige saknar skydd mot integritetskränkande bildupptagning 

på ett sätt som Europadomstolen möjligen skulle anse kränka artikel 8 EKMR. 

Exempelvis är smygfotografering på en badstrand inte förbjudet i Sverige. I Sverige förväntas 

enskilda personer tåla att bli utsatta för bildupptagning i ett sådant läge. Inte heller annan fo-

tografering på allmän plats är olaglig enligt svensk rätt. Detta gäller exempelvis sådan foto-

grafering likt den som hade bedrivits i Verliere mot Schweiz, när ett försäkringsbolag hade 

smygfotograferat Verliere för att kontrollera att denne inte ljög om sin funktionsnedsättning. 

Visserligen var just den bildupptagningen tillåten enligt EKMR, men endast efter att Europa-

domstolen kontrollerat att en tillräcklig avvägning gjorts mellan intresset för Verlieres person-

liga integritet och ett berättigat konkurrerande intresse: Försäkringsväsendets funktion. I en 

svensk domstol kommer någon sådan intresseavvägning aldrig äga rum eftersom en domstol 

är tvungen att konstatera att det saknas ett tillämpligt lagrum för den aktuella situationen. 

Felet i den svenska lagstiftningen ligger fortfarande i avsaknaden av en reglering som erkän-

ner värdet av den personliga integriteten i alla lägen, men samtidigt öppnar upp för en indivi-

duell intresseavvägning i de enskilda fallen. 

Strafflagstiftning är, på grund av sin tvingande karaktär och de krav som bl.a. legalitetsprinci-

pen ställer på utformningen av den, inte särskilt bra lämpad för delikata intresseavvägningar. 

Det är därför beklagligt att den svenska lagstiftaren inte sett över möjligheterna att lösa pro-

blemen med integritetskränkande bildupptagning inom exempelvis skadeståndsrätten. Skade-

ståndsrätten är utformad för att behandla komplicerade intresseavvägningar och de rättsliga 

bedömningar som krävs enligt EKMR skulle därför passa utmärkt där. Då EKMR inte kräver 

att konventionsstaterna kriminaliserar kränkande bildupptagningar (åtminstone inte generellt 

sett), och Europadomstolen anser att ett civilrättsligt skadestånd är ett tillräckligt effektivt 

skydd, vore en sådan lösning helt klart i linje med konventionsrätten. 
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6.3 Straffbar bildupptagning i svensk nationell rätt 
I kap. 5.4 har det konstaterats att vissa fall av integritetskränkande bildupptagning i praktiken 

faller utanför det straffbara området. Det rör sig om så kallade upptäcktsfall. Här ska inte re-

sonemanget som lett fram till den slutsatsen upprepas, utan läsaren hänvisas till kap. 5. Här 

ska dock påminnas om att Söderman mot Sverige utgjorde ett upptäcktsfall. Inte ens enligt den 

idag gällande strafflagstiftningen hade styvpappans smygfilmning av sin styvdotter i bad-

rummet varit straffbar. 

Som sagts utgör upptäcktsfallen, när en smygfotografering upptäcks av den utsatte, de mest 

problematiska fallen enligt nuvarande svensk lagstiftning. Hemlighetsrekvisitet, i 

4 kap. 6 a § BrB kränkande fotografering, medför att en avsiktlig och påbörjad smygfotogra-

fering som uppfyller hela brottsbrottsbeskrivningen inte är straffbar om den fotograferade av 

någon anledning upptäcker bildupptagningen. Denna omständighet är mycket olycklig, sär-

skilt om gärningspersonens handlande inte på något sätt kan anses mindre klandervärt än ett 

handlande som inte upptäcks. 

Alla situationer är givetvis olika och det kan med nog fog sägas att en riggad och väl dold 

bildupptagningsutrustning inne i någons hem utgör ett större hot mot den personliga integrite-

ten än en mobilkamera som under ett ögonblick sticks in under ett skynke till en provhytt. 

Men eftersom fotografen med mobiltelefonen gör sig skyldig till brott om dennes handling 

inte upptäcks är det svårt att med goda argument förklara varför samma person inte ska straf-

fas om han eller hon upptäcks. För den fotograferade är kränkningen lika stor. Gärningsperso-

nen har trängt in i den personliga sfären utan tillåtelse och samlat information om den utsatte. 

Skillnaden i de båda situationerna ligger i så fall i den utsattes möjlighet att hindra att gär-

ningspersonen sprider bilden vidare. Dock ska det för brottet kränkande fotografering inte 

spela någon roll om bilden sprids vidare, även om det i praktiken utgör en mer kännbar 

kränkning för den fotograferade. Det straffvärda handlandet, enligt 4 kap. 6 a § BrB krän-

kande fotografering, är bildupptagningen, inte spridandet. 

Det finns därför ingen skillnad i klandervärdhet mellan upptäcktsfallen och de lyckade smyg-

fotograferingarna som motiverar att upptäcktsfallen ska undgå straff. Det måste konstateras 

att det är slumpen som idag tillåts avgöra om en bildupptagning är olaglig eller inte. 

En lösning på detta problem skulle kunna vara att helt enkelt avlägsna hemlighetsrekvisitet 

från brottsbeskrivningen i 4 kap. 6 a § BrB. En följd av ett sådant lagstiftningsgrepp skulle 

vara att, förutom smygfotografering, även fotografering utan samtycke, som sker med avsikt 

eller åtminstone insikt om att den fotograferade är medveten om bildupptagningen, omfattas 

av 4 kap. 6 a § BrB. En sådan handling skulle vara straffbar enligt både kränkande fotografe-

ring i 4 kap. 6 a § BrB och ofredande i 4 kap. 7 § BrB. I några fall skulle dessutom en till-

lämpning av sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 2 st. BrB vara möjlig. Att en handling är 

straffbar enligt flera olika straffbestämmelser är inget ovanligt, och får i sådant fall lösas en-

ligt sedvanliga tolkningsmetoder. Det ligger utanför den här uppsatsens syfte att lämna ett 

utförligt förslag de lege ferenda, men några synpunkter på eventuell brottslighetskonkurrens 

kan ändå framföras. Ett alternativ skulle kunna vara att som lex specialis tillämpa 

4 kap. 6 a § BrB om kränkande fotografering framför ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Kon-
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kurrenssituationen mellan kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB och sexuellt ofre-

dande enligt 6 kap. 10 § BrB bör kunna lösas på samma vis som rekommenderas i nuvarande 

rättsläge. Det bör vara möjligt att döma för de båda brotten i brottskonkurrens. 

6.4 Förslag till vidare forskning  
Med anledning av vad som sagts ovan i kap. 6.2 vore det av stort värde att undersöka möjlig-

heterna för att inom svensk skadeståndsrätt lösa problematiken kring integritetskränkande 

bildupptagning. En sådan rättslig undersökning skulle dock tjäna på att inte begränsas till 

endast bildupptagningar. En eventuell skadeståndsgrund skulle kunna omfatta kränkningar i 

vitt skilda sammanhang. 

Som påpekats på många ställen i den här uppsatsen har spridning av integritetskränkande bil-

der en mycket ingripande effekt på den personliga integriteten. I många fall är spridningen 

klart mer beaktansvärd ur integritetssynpunkt, än själva bildupptagningen. Det är därför 

mycket olyckligt att det inte finns något tydligt förbud mot olovlig spridning av bilder i 

svensk lagstiftning. Bristen av skydd mot spridning av bilder påpekades också av lagrådet i 

dess yttrande om lagrådsremissen den 20 december 2012. Det vore av stort intresse att under-

söka möjligheterna att införa ett sådant förbud. 
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