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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Den 1 juli 2013 infördes brottet kränkande fotografering i brottsbalken. I korthet kan 

kränkande fotografering beskrivas som en kriminalisering av sådan filmning, 

fotografering eller annan bildupptagning som utgör ett intrång i den personliga och 

fredade sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda.1 Skyddet mot 

sådana kränkningar av den personliga integriteten som sker genom fotografering har 

i den rättspolitiska debatten tidigare ansetts vara bristfälligt, och det är mot denna 

bakgrund som lagstiftningen om kränkande fotografering har tillkommit.2 

Kränkande fotografering är av flera skäl ett intressant brott att studera. Ett 

fotograferingsförbud aktualiserar komplicerade frågor om intresseavvägningar mellan 

skyddsvärd integritet och andra motstående intressen. Fotografering är i allmänhet en 

högst vardaglig företeelse som förekommer i vitt skilda sammanhang och har en 

mängd olika legitima och önskvärda användningsområden. Teknikens utveckling har 

medfört att kameror är tillgängliga för nästan vem som helst och fotografering kan 

ske i princip var och när som helst. Tagna bilder och videoklipp kan sedan enkelt och 

snabbt ges en omfattande spridning, inte minst via internet och sociala medier. Med 

denna utveckling följer dock även en ökad risk för missbruk i och med att 

integritetskänsliga situationer allt lättare kan dokumenteras på bild och sedan 

omedelbart spridas till ett stort antal mottagare. 

I skrivande stund är det drygt tre år sedan kränkande fotografering infördes i 

brottsbalken, och bestämmelsen har sedan dess tillämpats av tings- och hovrätter i en 

mängd fall. Regeringen uttalade i motiven till lagstiftningen att det fanns ”skäl att 

fortlöpande följa utvecklingen på området för att vara uppmärksam på om 

tillämpningen av lagstiftningen står i överensstämmelse med dess syfte”.3 Jag anser 

därför att det nu finns anledning att genomföra en undersökning av den rättspraxis 

som finns på området för att utreda huruvida tillämpningen av lagstiftningen 

överensstämmer med dess syfte. 

                                                           
1 Prop. 2012/13:69 s. 1. 
2 Se a. prop. s. 9 f, SOU 2008:3 s. 286 f. 
3 Prop. 2012/13:69 s. 34.  
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1.2 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är för det första att utreda om rättstillämpningen av 

kränkande fotografering överensstämmer med lagstiftningens syfte genom att 

analysera den praxis som finns på området sedan bestämmelsen infördes i brotts-

balken. Denna analys bör dock även kunna resultera i ett underlag som kan ligga till 

grund för att besvara frågan om det kriminaliserade området, mot bakgrund av 

lagstiftningens syfte, är avgränsat på ett lämpligt sätt. Uppsatsen har därför som ett 

andra syfte att även utreda denna fråga. 

Uppsatsens syfte kan således sammanfattas i följande frågeställningar: 

- Är rättstillämpningen i överensstämmelse med lagstiftningens syfte? 

- Är det kriminaliserade området avgränsat på ett lämpligt sätt? 

För att besvara frågeställningarna kommer det kriminaliserade området behöva 

fastställas samt lagstiftningens syfte klarläggas; gällande rätt kommer därför redogöras 

för. En diskussion om hur det kriminaliserade området bör avgränsas förutsätter 

vidare en förståelse av hur lagstiftningens syfte, som i korthet kan sägas vara att skydda 

den personliga integriteten, förhåller sig till konkurrerande intressen, t.ex. yttrande- 

och informationsfriheterna. Även rättsstatliga intressen i form av en förutsebar, 

rättssäker lagstiftning som i tillräcklig grad tillgodoser straffrättsliga utgångspunkter 

och kriterier för kriminalisering måste beaktas. 

I samband med införandet av kränkande fotografering har även diskuterats 

behovet av ytterligare straffrättsligt skydd mot efterföljande spridning av integritets-

kränkande bilder. Det är dock en fråga som faller utanför ramen för denna uppsats. 

Av den valda syftesformuleringen följer vidare att praxisanalysen kommer avse frågor 

som rör tillämpningen av bestämmelsens materiella brottsrekvisit. En praxisanalys 

hade annars kunnat inriktas på domstolarnas praxis beträffande frågor om straffvärde, 

påföljdsbestämning och förverkande. 

Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller regler om fotografering med 

övervakningskameror. Enligt 5 § kameraövervakningslagen är lagen inte tillämplig på 

kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen 

bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur. I princip 
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faller således straffbar fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB utanför tillämpnings-

området för kameraövervakningslagen. Det kan dock inte uteslutas att det finns viss 

överlappning mellan bestämmelsen om kränkande fotografering och reglerna i 

kameraövervakningslagen. Det är t.ex. tänkbart att kränkande fotografering kan begås 

med hjälp av utrustning som omfattas av kameraövervakningslagen. Frågor om 

eventuella konflikter eller överlappningar eller övriga gränsdragningsproblem mellan 

kränkande fotografering och kameraövervakningslagen faller dock utanför syftet med 

denna uppsats och kommer därför inte utredas. 

 

1.3 Metod 

Då syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt kommer jag använda mig av 

traditionell rättsdogmatisk metod. Jag utgår således ifrån vedertagna rättskällor i form 

av lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Eftersom en stor del av arbetet bygger 

på en analys av tingsrätts- och hovrättsdomar som inte är refererade bör dock något 

sägas om rättskällevärdet av dessa domar. I dagsläget finns ännu inget avgörande från 

HD som behandlar kränkande fotografering. Kanske kan det därför påstås att det är 

vanskligt att försöka svara på frågan om rättspraxis överensstämmer med 

lagstiftningens syfte när det inte finns något vägledande avgörande. Även om 

underrättspraxis kanske inte är någon rättskälla i ordets egentliga mening kan dock 

dessa domstolsavgöranden enligt Jareborg sägas ge (ett inte alltid tillförlitligt) uttryck 

för gällande rätt, och dessa avgöranden får i praktiken stor betydelse för vad som de 

facto är straffbart.4 Att analysera underrättspraxis har ett värde för att ta reda på om 

lagstiftningen tillämpas enhetligt och i överensstämmelse med lagens angivna syfte, 

eller om rättstillämpningen spretar och om det finns behov av vägledande praxis från 

HD eller ytterligare lagstiftningsåtgärder. Rättsfallsanalysen är således inriktad på att 

utreda vilka rekvisit i lagstiftningen som föranlett tillämpningsproblem och vilka 

rekvisit som inte gett upphov till diskussion. I syfte att ytterligare belysa tänkbara 

tillämpningsproblem ges även egna exempel i anslutning till rättsfallen. 

  

                                                           
4 Se Jareborg, Straffrättens ansvarslära, Iustus (1994) s. 351. 
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1.4 Disposition 

Avsnitt 2 introducerar det bakomliggande skyddsintresset som lagstiftningen om 

kränkande fotografering ska tillgodose, dvs. enskildas personliga integritet, och hur 

detta förhåller sig till motstående intressen. I avsnitt 3 går jag igenom det materiella 

skyddet mot integritetskränkande fotografering enligt svensk rätt. Därefter fortsätter 

jag i avsnitt 4 med att analysera hur bestämmelsen kränkande fotografering tillämpats 

i praxis. Till sist sammanfattar jag mina slutsatser i avsnitt 5.  
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2 Fotografering, integritet och yttrandefrihet 

2.1 Skyddssyftet bakom ett fotograferingsförbud 

I korthet innebär brottet kränkande fotografering en kriminalisering av sådan 

fotografering som utgör ett intrång i den personliga och fredade sfär som enskilda 

bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda.5 På normskyddsnivå är det alltså 

skyddet för enskildas personliga integritet som kriminaliseringen av kränkande 

fotografering syftar till att tillgodose. Det är dock inte helt uppenbart vad som avses 

med personlig integritet och vilka intrång i enskildas personliga och fredade sfär som 

det är motiverat att ingripa straffrättsligt mot. Personlig integritet är ett tämligen 

obestämt begrepp med vidsträckt innebörd, och begreppet har av Axberger ansetts 

vara otjänligt som juridiskt arbetsredskap.6 Flertalet utredningar har genom åren 

diskuterat begreppets betydelse, och enighet tycks råda om att det knappast är 

meningsfullt att försöka bestämma begreppets definitiva innebörd.7 Anledningen till 

detta är bl.a. att även om man skulle komma fram till en entydig definition, går det 

inte att enbart med hjälp av denna besvara frågor om vad som bör skyddas och vilka 

integritetskränkningar som bör vara straffbara. För att besvara dessa frågor måste 

beaktas att rätten till personlig integritet inte är en absolut rättighet, utan den måste 

balanseras mot andra legitima enskilda och samhälleliga intressen. Vidare är 

uppfattningen om personlig integritet och dess omfattning något som kraftigt kan 

variera över tid men också mellan olika individer och grupper i samhället.8 

Den integritetsskyddande lagstiftningen i svensk rätt bygger inte på en viss 

definition av begreppet personlig integritet för att avgöra vad som förtjänar att 

skyddas och inte, utan utgångspunkten är istället att från fall till fall bedöma om en 

viss företeelse bör förbjudas med hänsyn till det integritetsintrång som företeelsen 

innebär, eller om integritetsintresset måste stå tillbaka för andra, tyngre vägande 

intressen.9 En möjlig uppdelning är att skilja på fysisk och psykisk integritet. Fysisk 

integritet kan ses som rätt till liv och hälsa, och ett våldsbrott, t.ex. misshandel, utgör 

                                                           
5 Prop. 2012/13:69 s. 1. 
6 SvJT 2009 s. 468. 
7 Se bl.a. SOU 2016:41 s. 39, SOU 2007:22 s. 52. 
8 SOU 2007:22 s. 52. 
9 Se SOU 2007:22 s. 52. 
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en kränkning av en persons fysiska integritet. Integritetskränkande fotografering utgör 

däremot inget fysiskt angrepp på en person, utan ett fotograferingsförbud skyddar 

kort sagt enskildas psykiska integritet. 

När det gäller kränkande fotografering går det att urskilja flera moment 

kopplade till fotograferingen som var för sig kan utgöra en kränkning av en enskilds 

personliga integritet. Anta att en person som befinner sig i en intim, utsatt eller annars 

privat situation blir fotograferad.  För det första kan fotograferingen i sig innebära ett 

intrång i personens privata sfär, vilket kan upplevas som kränkande. För det andra 

innebär fotograferingen en anskaffning av privat information, vilket kan medföra 

känslor av obehag över att bilderna kan betraktas av den som tagit dem, men kan även 

ge upphov till oro och rädsla för att bilderna och informationen kan spridas till andra. 

Det kan tilläggas att i mer allvarliga fall kan fotograferingen ske i anslutning till andra 

allvarliga kränkningar, t.ex. sexuella övergrepp, vilket förstärker integritetsintrånget. 

Den som tagit bilderna kan vidare utnyttja ett hot om spridning som påtrycknings-

medel för att begå fler brottsliga handlingar mot den fotograferade personen, t.ex. 

sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § BrB eller utpressning enligt 9 kap. 4 § BrB, vilket kan 

utgöra ytterligare integritetskränkningar.10 För det tredje kan ett utnyttjande av 

bilderna genom att de faktiskt sprids och görs tillgängliga till andra innebära att en 

annan typ av kränkning uppstår.11 Medan fotograferingen i sig och den informations-

anskaffning den innebär kan sägas vara en kränkning av en enskilds rätt att få vara 

ifred, utgör spridningen av bilder snarare ett angrepp mot den enskildes anseende eller 

självkänsla, dvs. en ärekränkning.12 Sammantaget kan således fotografering i många 

fall leda till allvarliga integritetskränkningar av varierande slag, och det är dessa 

kränkningar som gör att olovlig fotografering i privata sammanhang kan vara ett 

klandervärt beteende som kan vara berättigat att straffbelägga. 

 Redogörelsen ovan visar att det finns skäl att ingripa mot integritetskränkande 

fotografering, men den visar inte i vilken utsträckning straffrättsliga ingripanden bör 

ske. Det är inte praktiskt möjligt och inte heller önskvärt att ingripa mot alla intrång i 

                                                           
10 Se för exempel på sådana situationer dels Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr B 2683-14 
beträffande försök till sexuellt tvång (frikännande dom) och dels Svea hovrätts dom i mål nr B 4412-16 
beträffande sexuellt tvång (frikännande dom) samt försök till utpressning (fällande dom). 
11 Se SOU 2008:3 s. 295. 
12 Se SvJT 2009 s. 452. 
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en individs integritet, eftersom ett förbud mot alla integritetskränkningar skulle bli 

alltför oförutsebart. Strafflagstiftning måste utformas och avgränsas på ett tillräckligt 

tydligt sätt så att enskilda rimligen kan förutse konsekvenserna av sina handlingar.13 

 

2.2 Rätten till personlig integritet enligt RF 

I regeringsformens andra kapitel garanteras enskilda skydd för sin personliga integritet 

i olika hänseenden. Skyddsbestämmelserna gäller dock endast mot det allmänna och 

bereder således inget skydd mot integritetskränkningar som enskilda åsamkas av andra 

enskilda. I 1 kap. 2 § RF finns ett målsättningsstadgande enligt vilket det allmänna 

bl.a. ska värna den enskildes privatliv. Bestämmelsen är dock inte juridiskt bindande 

och har således begränsad praktisk betydelse.14 Det huvudsakliga materiella 

integritetsskyddet i svensk rätt står istället att finna i vanlig lag. Svenska staten är dock 

enligt EKMR skyldig att i viss utsträckning vidta åtgärder för att skydda enskildas 

integritet i förhållande till andra enskilda, vilket ska utvecklas i nästa avsnitt. 

 

2.3 Europakonventionens skydd för privatlivet 

Enligt art. 8 EKMR har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt 

hem och sin korrespondens. Bestämmelsen innebär i första hand att staten ska avstå 

från att göra intrång i den skyddade rättigheten och innebär på så vis en negativ 

skyldighet för staten. Det följer emellertid av Europadomstolens fasta praxis att art. 8 

EKMR även innefattar positiva förpliktelser för staten att tillförsäkra enskildas rätt till 

privatliv gentemot andra enskilda, t.ex. genom lagstiftning eller andra åtgärder.15  

 Skyddet för privatliv enligt art. 8 EKMR omfattar en stor mängd olika 

företeelser och bestämmelsens närmare innehåll låter sig därför inte fångas i en 

mening. Det är här tillräckligt att konstatera att skyddet i art. 8 inbegriper en rätt att 

bli lämnad ifred, vilket bl.a. innefattar ett skydd mot sådana integritetskränkningar 

som en enskild kan orsakas genom att bli fotograferad.16  

                                                           
13 Se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, Iustus, 2:a upplagan (2013) s. 46. 
14 Se prop. 2009/10:80 s 173. 
15 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Norstedts Juridik, 5:e upplagan (2015) s. 58, 365. 
16 Danelius s. 377. 
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2.3.1 Europarättslig praxis 

Frågan om fotografering i förhållande till rätten till respekt för privatliv enligt art. 8 

har behandlats av Europadomstolen i von Hannover mot Tyskland. Strikt sett handlar 

fallet om en bedömning av publicering av bilder i massmedia, vilket inte är av direkt 

relevans för uppsatsen. I bedömningen tycks dock Europadomstolen vägt in att även 

själva fotograferingen inneburit en kränkning av klagandens privatliv.17 Klaganden, 

prinsessan Caroline av Monaco, hade länge försökt förhindra publiceringar i tyska 

tidningar av bilder om hennes privatliv. De i fallet aktuella bilderna föreställde 

prinsessan antingen utomhus eller i offentliga miljöer men i vardagliga och privata 

situationer.18 Bilderna var tagna olovligen och i hemlighet av s.k. paparazzi-

fotografer.19 Klaganden försökte utan framgång att i tyska domstolar förhindra 

fortsatt publicering av bilderna med hänvisning till att publiceringarna innebar ett 

intrång i hennes rätt dels till privatliv och dels till kontroll över användning av hennes 

bild.20 I Europadomstolen gjorde klaganden gällande att den tyska staten inte 

skyddade hennes rätt till privatliv i tillräcklig utsträckning. Europadomstolen ansåg att 

offentliga personer visserligen måste tåla mer än privatpersoner, men inte i situationer 

där informationen som bilderna förmedlar saknar allmänintresse. Domstolen ansåg 

att publiceringen av bilderna endast syftade till att tillfredsställa läsarnas nyfikenhet 

med detaljer om prinsessans privatliv. Bilderna kunde således inte anses bidra till en 

debatt om allmänna frågor.21 I ett sådant fall fick yttrandefriheten och tidningarnas 

kommersiella intressen stå tillbaka för skyddet för klagandens personliga integritet. 

De tyska domstolarna hade inte gjort en korrekt avvägning mellan de motstående 

intressena av yttrandefrihet och rätt till respekt för privatlivet. Enligt 

Europadomstolen förelåg således en överträdelse av art. 8 EKMR.22 

I Söderman mot Sverige fälldes Sverige för brottmot art. 8 EKMR för att ha 

brustit i sina positiva förpliktelser att skydda klagandens rätt till respekt för sitt 

privatliv. Omständigheterna i fallet var följande: en man åtalades för sexuellt 

ofredande efter att ha bl.a. monterat en videokamera i ett badrum och ställt den i 

                                                           
17 von Hannover mot Tyskland, p. 59, 68. 
18 von Hannover mot Tyskland, p. 11-17. 
19 von Hannover mot Tyskland, p. 59, 68. 
20 von Hannover mot Tyskland, p. 54-55. 
21 von Hannover mot Tyskland, p. 65. 
22 von Hannover mot Tyskland, p. 76-80. 
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inspelningsläge för att försöka smygfilma klaganden, mannens då 14-åriga styvdotter, 

medan hon klädde av sig för att duscha. Styvdottern upptäckte emellertid kameran, 

vilket ledde till att filmen omedelbart efter händelsen kom att förstöras utan att någon 

hann titta på den. Det var således inte klarlagt att någon inspelning av klaganden 

faktiskt gjorts. I hovrätten ogillades åtalet för sexuellt ofredande. Hovrätten 

konstaterade att situationen som mannen avsåg att filma var uppenbart integritets-

känslig samt att allvaret i kränkningen förstärktes av att handlingen riktats mot en ung 

flicka som i praktiken stod under mannens fostran. Trots detta kom hovrätten fram 

till slutsatsen att mannen inte kunde fällas till ansvar för brott. Domstolen hänvisade 

till HD:s uttalanden i NJA 1996 s 418 och pekade på att det i sig inte var brottsligt att 

filma en person utan dennes vetskap. Klaganden hade dock upptäckt försöket att 

filma henne, men denna omständighet omfattades inte av mannens uppsåt.23 

Domstolen konstaterade vidare att handlandet i teorin skulle kunna utgöra försök till 

barnpornografibrott, men att det i målet inte förts någon ansvarstalan beträffande 

sådant brott. Målet överklagades till HD som beslutade att inte meddela prövnings-

tillstånd. 

 Klaganden förde ärendet vidare till Europadomstolen och gjorde där gällande 

att den svenska staten brustit i sin förpliktelse enligt art. 8 EKMR att i tillräcklig 

utsträckning skydda hennes privatliv i och med att styvfadern inte kunnat dömas för 

brott. Hon kunde därmed inte få skadestånd för kränkningen som hon drabbats av 

genom styvfaderns försök att smygfilma henne.24 Klagomålet avsåg inte eventuella 

brister i brottsutredningens effektivitet; frågan i målet gällde om svensk rätt – på ett 

sätt som uppfyllde Sveriges förpliktelser enligt art. 8 EKMR – gav klaganden ett 

tillräckligt skydd mot styvfaderns handlande.25 Europadomstolen ansåg att det var 

tveksamt om styvfaderns handlande kunde utgöra försök till barnpornografibrott. 

Domstolen fann vidare att den dåvarande bestämmelsen om sexuellt ofredande inte 

kunde tillämpas på styvfaderns handlande och att den således inte gav klaganden 

något skydd för hennes rätt till respekt för sitt privatliv.26  

                                                           
23 Se avsnitt 3.2.1 för en genomgång av bestämmelsen om sexuellt ofredande och hur den förhåller sig till 
smygfotografering. 
24 Söderman mot Sverige, p. 56, 87. 
25 Söderman mot Sverige, p. 88-89. 
26 Söderman mot Sverige, p. 104. 
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Europadomstolen prövade även klagandens möjligheter att använda sig av civil-

rättsliga åtgärder för att få upprättelse. Klaganden hade i anslutning till brottmålet 

även fört talan om enskilt anspråk baserat på den åtalade gärningen. Mot bakgrund av 

att styvfadern inte kunde dömas för brott kunde dock klaganden heller inte få något 

skadestånd, eftersom utgången i ansvarsdelen var bindande vid prövningen av det 

enskilda anspråket enligt 29 kap. 6 § RB.  

 Sammanfattningsvis fann Europadomstolen att styvfaderns handlande hade 

kränkt klagandens integritet. Försvårande omständigheter förelåg i och med att 

klaganden var minderårig, händelsen utspelade sig i hennes hem och gärningsmannen 

var en person som hon borde ha kunnat lita på. Domstolen konstaterade således att 

klaganden varken kunde stödja sig på en straffrättslig eller civilrättslig åtgärd enligt 

svensk rätt för att få upprättelse. Svensk rätt vid tidpunkten för gärningen utgjorde 

inte ett tillräckligt skydd för hennes rätt till respekt för privatlivet enligt art. 8 EKMR. 

Svenska staten hade på så vis gjort sig skyldig till en överträdelse av artikeln.27 

Sveriges internationella åtaganden kräver alltså att svensk rätt tillhandahåller 

åtgärder mot vissa särskilt integritetskränkande förfaranden. Med det är det dock inte 

sagt att fotografering under alla omständigheter måste straffbeläggas eller hur ett 

eventuellt straffbud bör utformas, och regleringen till skydd för den personliga 

integriteten i RF och EKMR ger föga ledning i den frågan.  

 

2.4 Förhållandet mellan ett fotograferingsförbud och 

grundlagsskyddade friheter 

Ett förbud mot integritetskränkande fotografering innebär ett förbud mot den 

informationsanskaffning som sker genom fotograferingen, vilket kan innebära en 

inskränkning av de grundlagsskyddade anskaffar- och informationsfriheterna och i 

förlängning av yttrandefriheten. Fotografering är en av de mest vedertagna metoderna 

för anskaffning av information för publicering i media. Det kriminaliserade området 

för kränkande fotografering måste således avgränsas på ett sätt som är förenligt med 

de krav som ställs för att kunna begränsa ovan nämnda friheter. 

                                                           
27 Söderman mot Sverige, p. 117. 
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2.4.1 RF:s skydd för yttrande- och informationsfrihet 

Ett fotograferingsförbud utgör en inskränkning i yttrande- och informations-

friheterna, och ett sådant förbud måste vara förenligt med de regler som finns i RF 

beträffande begränsningar av dessa friheter.  

Enligt 2 kap. 1 § RF är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad bl.a. 

yttrande- och informationsfrihet. Dessa friheter är emellertid inte absoluta, utan får 

enligt 2 kap. 20 § RF begränsas genom lag. Vidare föreskrivs i 2 kap. 21 § RF att 

begränsningar enligt 20 § endast får göras för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle, och att en sådan begränsning aldrig får gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och 

inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Av 

2 kap. 23 § RF följer att begränsningar av yttrande- och informationsfriheterna får 

göras bl.a. med hänsyn till privatlivets helgd. Under uttrycket privatlivets helgd faller 

ett förbud mot integritetskränkande fotografering.28 RF tillåter således ett förbud mot 

integritetskränkande fotografering. Ett ytterligare krav är dock att den begränsning av 

yttrande- och informationsfriheterna som ett sådant förbud innebär måste vara 

proportionerlig i förhållande till det ändamål som begränsningen syftar till att 

tillgodose.29 

 

2.4.2 Anskaffarfrihet enligt TF och YGL 

Av 1 kap. 1 § st. 4 TF framgår att var och en har rätt att anskaffa uppgifter i vilket 

ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift eller för att lämna dem vidare för 

publicering. Motsvarande bestämmelser som reglerar anskaffarfrihet finns i 1 kap. 2 

och 12 §§ YGL. Innebörden av anskaffarfriheten kan i korthet sägas vara att ett 

anskaffande av uppgifter som sker i syfte att publicera dem inte får leda till 

straffansvar. Bestämmelsen syftar till att skydda rätten att anskaffa uppgifter oavsett 

deras innehåll, och av detta följer att något skydd för själva tillvägagångssättet vid 

anskaffandet inte åsyftas.30 Den grundlagsskyddade anskaffarfriheten gäller alltså inte 

                                                           
28 Jfr. SOU 1975:75 s. 204. 
29 Prop. 2012/13:69 s. 16. 
30 Se prop. 1975/76:204 s. 129. 
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helt utan undantag. Enligt 1 kap. 9 § p. 5 TF gäller vad i lag är stadgat om ansvar och 

ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket en uppgift anskaffats. Bestämmelsen 

innebär att det inte är tillåtet att i lag förbjuda anskaffande av uppgifter för publicering, 

om förbudet tar sikte på uppgifternas innehåll. HD har i NJA 2015 s. 298 således 

uttalat att TF:s och YGL:s bestämmelser om anskaffarfrihet hindrar att fotografering 

straffbeläggs i vanlig lag, om straffbestämmelsen avser innehållet i det som avbildas 

och fotograferingen sker för publicering.31 Ett fotograferingsförbud som avgränsas 

med utgångspunkt i bildernas innehåll riskerar därför i vissa fall att strida mot 

grundlagen. Redan nu kan dock framhävas att den typ av integritetskränkande 

fotografering som redogjorts för ovan i avsnitt 2.1 mycket sällan lär ske i något 

publicistiskt syfte, varför ett väl avgränsat förbud som tar sikte på bilders kränkande 

innehåll i praktiken endast undantagsvis torde komma i konflikt med grundlagen. 

  

                                                           
31 NJA 2015 s. 298 p. 16. 



17 

3 Skyddet mot integritetskränkande fotografering 

enligt svensk rätt  

3.1 Tidigare utredningar om förbud mot fotografering  

Frågan om skydd mot integritetskränkande fotografering har vid flera tillfällen 

behandlats i olika utredningar. Redan i direktiven till 1966 års integritetsskydds-

kommitté framhölls att rättssystemet inte erbjöd ett effektivt skydd mot de risker för 

integritetskränkningar som den moderna fototekniken möjliggjorde och att skyddet 

mot smygfotografering var svagt utbyggt.32 I delbetänkandet från 1974, Fotografering 

och integritet, föreslog kommittén en kriminalisering av olovlig respektive otillbörlig 

fotografering. Enligt kommitténs förslag om olovlig fotografering skulle det vara 

kriminaliserat att utan samtycke fotografera någon som befinner sig inomhus i en 

bostad eller av någon som vårdas på sjukhus eller annan anstalt. Med otillbörlig 

fotografering avsågs enligt förslaget olovlig fotografering av någon som befinner sig 

på en plats där han är skyddad för allmän insyn, om fotograferingen uppenbarligen är 

kränkande för honom.33 Förslaget ledde inte till någon lagstiftning; kommitténs 

uppdelning av utredningsuppdraget i åtgärder mot informationsanskaffning och 

utnyttjande av redan anskaffad information ansågs försvåra möjligheterna att ta 

ställning till vilka åtgärder som behövde vidtas mot olovlig fotografering som sådan 

utan att samtidigt kunna bedöma möjligheterna att ingripa mot senare spridning av 

fotografier. Regeringen ville därför avvakta kommitténs ställningstagande beträffande 

åtgärder mot utnyttjande av fotografier innan frågan om förbud mot olovlig och 

otillbörlig fotografering prövades.34 Efter att kommittén i sitt slutbetänkande 

behandlat frågan om åtgärder mot utnyttjande av integritetskränkande material togs 

lagförslaget om olovlig respektive otillbörlig fotografering inte upp till prövning. 

 År 2008 lämnade 2004 års integritetsskyddskommitté förslag om att införa en 

paragraf om olovlig fotografering i brottsbalken. Enligt förslaget skulle den som 

olovligen fotograferar någon som befinner sig på en plats dit allmänheten inte har 

insyn dömas för olovlig fotografering, om inte gärningen med hänsyn till 

                                                           
32 Se SOU 1974:85 s. 20. 
33 SOU 1974:85 s. 7. 
34 Prop. 1975/76:194 s. 6. 
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omständigheterna varit försvarlig.35 Vid remissbehandlingen av kommitténs förslag 

hade många remissinstanser synpunkter på utformningen av den föreslagna para-

grafen. En del instanser ansåg att förslaget innebar en alltför långtgående 

kriminalisering, då förslaget i princip skulle förbjuda all fotografering som sker utan 

samtycke i privata miljöer och att kriminaliseringen på så vis skulle träffa många icke 

straffvärda beteenden. Försvarlighetsundantaget ansågs svårtolkat och oförutsebart. 

Andra instanser ansåg förslaget vara för snävt utformat. Det ansågs vara en brist att 

fotografering i integritetskränkande situationer på allmänna platser inte omfattades av 

förslaget. Dessa instanser ansåg därför att en kriminalisering borde omfatta 

fotografering i situationer där det är kränkande att bli fotograferad oberoende av på 

vilken plats det sker.36 Vissa remissinstanser avstyrkte förslaget helt med hänvisning 

till att bestämmelsen kunde antas få en påtagligt hämmande effekt på den under-

sökande journalistiken. Dessa instanser pekade på att smygfotografering kan vara en 

journalistisk metod för att avslöja missförhållanden i samhället, och att straff-

bestämmelsen skulle innebära att fotografen tvingas göra komplicerade straffrättsliga 

bedömningar i sådana situationer. Förslaget ansågs således gå emot systematiken i TF 

och YGL i och med att ansvaret på grundlagarnas område skulle flyttas över från 

utgivaren till den enskilde fotografen.37 

Remissinstansernas synpunkter och kritik mot integritetskyddskommitténs 

förslag föranledde att det i departementspromemorian ”Olovlig fotografering” lades 

fram ett nytt lagförslag med en ny utformning.38 Enligt förslaget skulle straffansvar 

träffa den som olovligen, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga 

integritet, tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en 

toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Straffbestämmelsen 

skulle vidare omfatta olovlig bildupptagning som sker på ett sätt som är påträngande, 

närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet 

som privatperson. Förslaget i promemorian föranledde att ett något annorlunda 

utformat lagförslag skickades till lagrådet för remissbehandling. Enligt detta lagförslag 

skulle den som olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp 

                                                           
35 SOU 2008:3 s. 32. 
36 Prop. 2012/13:69 s. 7 f. 
37 Prop. 2012/13:69 s. 8. 
38 Ds 2011:1 s. 13. 
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bild av någon under förhållanden där den fotograferade är särskilt utsatt eller på ett 

sätt som är påträngande eller dolt, dömas, om gärningen är ägnad att allvarligt kränka 

den fotograferades personliga integritet, för kränkande fotografering. Förslaget 

kritiserades av lagrådet eftersom förslaget utformats så att tillämpningsområdet i 

praktiken skulle bestämmas av vad som avbildas och inte av själva förfaringssättet. 

En sådan bestämmelse skulle således riskera att komma i konflikt med den grundlags-

skyddade anskaffarfriheten. Lagrådet avstyrkte förslaget och förordade att en 

eventuell kriminalisering istället borde avgränsas till situationer där olovlig avbildning 

utgör ett intrång i en fredad och personlig sfär alldeles oberoende av vilket innehåll 

bilden har.39 Mot bakgrund av lagrådets synpunkter utformades ytterligare en ny 

lagrådsremiss, i vilken förslaget ändrades i enlighet med lagrådets ovan nämnda 

synpunkter och bestämmelsens tillämpningsområde inskränktes.40 Det lagförslag som 

lämnades i den senare lagrådsremissen är identiskt med den lagtext som sedermera 

infördes i 4 kap. 6 a § BrB.41 

 

3.2 Rättsläget före den 1 juli 2013  

Jag kommer i det följande översiktligt redogöra för vilka möjligheter till straffrättsliga 

ingripanden mot smygfotografering eller öppen fotografering som skett utan 

samtycke som fanns enligt svensk rätt före kränkande fotografering infördes i 

brottsbalken.42 Tanken är att genom denna redogörelse ge en bild av varför skyddet 

mot kränkningar av den personliga integriteten genom fotografering ansetts vara 

bristande och därigenom visa vilken lucka i lagstiftningen som införandet av 

kränkande fotografering avsett att täppa igen.  

I rättspraxis har flera gånger konstaterats att det i svensk rätt inte finns något 

generellt förbud mot fotografering som sker utan samtycke. HD har i tre avgöranden 

bedömt situationer där smygfotografering förekommit av personer som befunnit sig 

                                                           
39 Lagrådets yttrande över lagrådsremissen den 1 mars 2012 (bilaga 8 i prop. 2012/13:69 s. 62 f.). 
40 Prop. 2012/13:69 s. 6. 
41 Lagrådsremissen den 20 december 2012 (bilaga 9 i prop. 2012/13:69 s. 64 f.). 
42 Med smygfotografering avser jag hemlig fotografering, dvs. sådan fotografering som sker utan att den som 
utsätts för den är medveten om det, och med öppen fotografering avses fotografering som den utsatte är 
medveten om. 
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i privata sammanhang.43 I de här fallen har gärningsmännen inte kunnat dömas för 

själva fotograferingen, trots att den varit djupt integritetskränkande för de drabbade. 

Nedan följer en genomgång av de bestämmelser i brottsbalken, som även innan 

kränkande fotografering infördes, i vissa situationer har kunnat bidra till att skydda 

mot integritetskränkande fotografering. De tre HD-fallen behandlas i anslutning till 

de brott som åtalen i respektive fall avsett. 

 

3.2.1 Ofredande och sexuellt ofredande 

För ofredande döms den som genom hänsynslöst beteende ofredar annan, se 4 kap. 

7 § BrB. I vissa fall, där fotografering sker på ett särskilt påträngande eller närgånget 

sätt, kan förfarandet bedömas som ofredande.44 För att sådan fotografering ska kunna 

utgöra ofredande krävs dock att den kan sägas utgöra ett hänsynslöst beteende som 

innebär en kännbar fridskränkning, dvs. att den som fotograferas verkligen blir 

störd.45 Om den person som blir fotograferad inte uppfattar att detta sker kan inte 

ansvar för ofredande bli aktuellt. Således går det inte att bedöma smygfotografering 

som ofredande, eftersom sådan fotografering inte kan utgöra en kännbar frids-

kränkning om personen som blir fotograferad inte upptäcker detta medan 

fotograferingen pågår.46 Det spelar således heller ingen roll om personen i fråga 

upptäcker fotograferingen efteråt och i nära anslutning till att den avslutats. 

Frågan om ofredandebrottets tillämplighet i förhållande till smygfilmning har 

behandlats av HD i NJA 2008 s. 946. I målet hade en man installerat en dold kamera 

i en bostad och med hjälp av denna spelat in ljud- och bildupptagningar av bl.a. intimt 

umgänge mellan två andra personer, och sedan spridit delar av inspelningarna via mail 

till andra personer. Mannen åtalades för förtal, olovlig avlyssning och ofredande. I 

tingsrätten och i hovrätten dömdes mannen för olovlig avlyssning avseende ljud-

upptagningen och för förtal avseende spridningen av inspelningarna. Frågan i HD 

avsåg endast åtalet för ofredande. Åklagaren hade konstruerat gärningsbeskrivningen 

                                                           
43 Se NJA 1992 s. 594, NJA 1996 s. 418 och NJA 2008 s. 946. 
44 I ett äldre underrättsfall har olovlig filmning av nakna män på en badinrättning bedömts som ofredande, se 
SOU 1974:85 s. 36 med där gjord hänvisning. 
45 Se prop. 1962:10 s. B 116, Jareborg, Brotten. Första häftet: grundbegrepp, brotten mot person, Norstedts Juridik, 2:a 
upplagan (1984) s. 280. 
46 Se NJA 2008 s. 946. 
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så att det påstådda brottsliga handlandet inte endast utgjordes av själva installationen 

av kameran och de integritetskränkande bildupptagningarna; det hänsynslösa 

beteendet bestod enligt åtalet i att utöver dessa handlingar även vidta åtgärder som 

medförde att filminspelningarna och hur dessa gjordes kom till målsägandenas 

kännedom. Ofredandebrottet fullbordades således enligt åklagaren när målsägandena 

fick kännedom om inspelningarna och att de då blev utsatta för en kännbar frids-

kränkning. HD ogillade åtalet för ofredande; eftersom bildupptagningen i sig inte 

utgjorde något ofredande skulle det enligt HD vara ”minde följdriktigt att betrakta 

den som ett led i ett ofredande vars väsentliga del skulle bestå i ett informations-

lämnande”. En sådan tolkning av ofredande genom hänsynslöst beteende framstod 

enligt domstolen som pressad och var således att undvika av legalitetsskäl. 

Avslutningsvis uttalade HD att det visserligen kunde anföras goda skäl för att sådan 

smygfilmning som var föremål för bedömning i målet borde vara straffbar, men att 

det var en fråga för lagstiftaren att hantera. 

Beträffande ansvar för sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB förhåller det sig 

sannolikt på samma sätt som gäller för ansvar för ofredande. Enligt paragrafens andra 

stycke föreskrivs ansvar för den som genom handlande ofredar en person på ett sätt 

som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.  Fotografering som sker på ett 

sexuellt kränkande sätt skulle kunna utgöra handlande som är straffbart som sexuellt 

ofredande. Den fråga som uppkommer i detta sammanhang är om, på samma sätt 

som gäller för ofredande, den som fotograferas måste vara medveten om detta medan 

angreppet pågår. Med andra ord är frågan om det är möjligt att kunna bedöma sexuellt 

kränkande smygfotografering som sexuellt ofredande. Det kan här konstateras att det 

råder olika uppfattningar. Eftersom lagtexten innehåller rekvisitet ”ofredar” kan å ena 

sidan hävdas att sexuellt ofredande utgör en kvalificerad form av ofredande, och att 

samma krav på kännbar fridskränkning som uppställs vid ofredande enligt 4 kap. 7 § 

BrB måste vara uppfyllt för att ansvar för sexuellt ofredande ska vara aktuellt. Å andra 

sidan kan hävdas att eftersom sexuellt ofredande är ett sexualbrott, krävs inte att 

personen som utsätts för ett angrepp uppfattar detta medan det pågår för att dennes 

sexuella integritet ska vara kränkt. Följaktligen skulle – i motsats till ofredande som är 

ett fridsbrott – ingen kännbar fridskränkning behövas för att aktualisera straffansvar. 

Det senare synsättet har framförts beträffande gärningar som består i kroppslig 
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beröring av en medvetslös person. Det har dock hävdats att samma bedömning även 

bör kunna göras vid t.ex. smygfotografering eller andra gärningar där kroppslig 

beröring inte sker.47 Sexuellt kränkande smygfotografering skulle därför vara 

straffbart som sexuellt ofredande. I praxis beträffande smygfotografering verkar dock 

den rådande uppfattningen vara att ansvar för sexuellt ofredande är uteslutet när den 

som fotograferas är omedveten om att det sker.48 Bestämmelsen om sexuellt 

ofredande kan därför inte anses utgöra ett tillfredsställande skydd mot sådana 

förfaranden. 

I NJA 1996 s. 418 åtalades en man enligt äldre lagstiftning för att bl.a. ha sexuellt 

utnyttjat alternativt sexuellt ofredat en sovande kvinna. Åklagaren angav i gärnings-

beskrivningen att mannen hade berört kvinnans könsorgan medan hon sov och därvid 

videofilmat och fotograferat övergreppen. HD uttalade än en gång att det i svensk 

rätt inte finns något generellt förbud mot att fotografera en enskild och att förfarandet 

således inte utgjorde något brott. Vid den straffrättsliga bedömningen skulle därför 

helt bortses från fotograferandet. 

 

3.2.2 Ansvar för spridning av bilder 

I fall där spridning av integritetskänsliga bilder förekommit har ibland ansvar för förtal 

enligt 5 kap. 1 § BrB kunnat aktualiseras. För förtal döms den som bl.a. utpekar någon 

som klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta 

denne för andras missaktning. Den som sprider en bild av en person anses därigenom 

lämna de uppgifter om den personen som bilden förmedlar. För att ansvar för förtal 

ska vara aktuellt krävs att uppgifterna är ägnade att utsätta personen för andras 

missaktning; uppgifterna ska med andra ord vara nedsättande. Således kan ibland 

spridning av integritetskänsliga bilder utgöra förtal, under förutsättning att det genom 

spridandet av bilderna lämnas nedsättande uppgifter om personen i fråga, vilket 

illustreras av följande avgörande från HD. 

I NJA 1992 s. 594 åtalades en man för att ha filmat ett samlag mellan honom 

och en kvinna och därefter visat filmen för andra. Mannen åtalades och dömdes för 

                                                           
47 Se SOU 2010:71 s. 381 f., Jareborg m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2:a upplagan, Iustus s. 130. 
48 Se bl.a. NJA 1996 s. 418, RH 1999:119 (äldre lagstiftning). För åtal enligt nuvarande lagstiftning se 
Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr B 4392-13 och Svea hovrätts dom i mål nr B 1212-13. 
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grovt förtal. HD anförde att ”[i] svensk rätt finns inte något generellt förbud mot att 

utan samtycke filma en enskild person eller för andra visa en film där en enskild 

person förekommer, trots att ett sådant förfarande i vissa fall kan vara djupt 

integritetskränkande för den berörda personen”. Mannen hade genom att visa 

videofilmen för andra lämnat uppgift om att kvinnan haft samlag med honom och 

om hur samlaget genomfördes, men dessa uppgifter ansågs inte i sig vara nedsättande. 

HD menade dock att den som såg filmen lätt kunde få det felaktiga intrycket att 

kvinnan kände till att samlaget filmades samt att man utifrån detta kunde dra 

slutsatsen att hon inte hade något emot att filmen visades för andra. Uppgifterna 

ansågs därför vara nedsättande för kvinnan och mannen hade på så vis gjort sig skyldig 

till förtal. 

Möjligheten att bedöma spridning av integritetskänsliga bilder som förtal 

begränsas dock avsevärt i och med att långt ifrån alla bilder med integritetskänsligt 

innehåll kan anses innehålla en nedsättande uppgift. En nedsättande uppgift innebär 

i princip en beskyllning som typiskt sett duger till att minska den beskylldes anseende 

i andras ögon.49 Bilder som visar en naken person under t.ex. ett toalettbesök eller ett 

samlag kan vanligtvis i sig inte anses innehålla en nedsättande uppgift, utan något mer 

måste tillkomma genom övriga omständigheter, t.ex. tillägg av text eller det samman-

hang som bilden sprids i.50 Spridning av privata bilder kan för den drabbade upplevas 

som mycket integritetskränkande även i de fall bilderna inte förmedlar någon 

nedsättande uppgift. Förtalsbestämmelsen kan heller inte tillämpas när någon 

spridning av bilder aldrig sker, och ger således inget skydd mot den kränkning som 

själva fotograferingen kan innebära. 

 

3.2.3 Övriga bestämmelser 

Hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § st. 1 BrB begås genom att olovligen intränga eller 

kvarstanna där annan har sin bostad. Hemfridsskyddet innebär i vissa fall ett skydd 

mot integritetskränkande fotografering eftersom sådan fotografering ibland kan 

föregås av att gärningsmannen olovligen bereder sig tillträde till hemfridsskyddade 

                                                           
49 Se prop. 1962:10 s. B 126. 
50 Jfr. Berggren m.fl., Brottsbalken – en kommentar, (1 januari 2016, Zeteo), kommentaren till 5 kap. 1 §. 
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områden.51 Detta kan illustreras av Hovrätten över Blekinge och Skånes dom i mål nr 

B 218-05.52  I målet åtalades en hyresvärd för grovt hemfridsbrott. Hyresvärden hade 

enligt åtalet olovligen kvarstannat i en hyresgästs lägenhet och därvid monterat en 

kamera i badrummet för att övervaka hyresgästen. Han hade senare även utnyttjat 

denna möjlighet till övervakning genom att filma målsäganden. Tingsrätten dömde 

mannen för grovt hemfridsbrott. Rubriceringen av hemfridsbrottet som grovt 

motiverades av mannens syfte med kvarstannandet, dvs. att övervaka och filma 

målsäganden i hennes badrum. Även hovrätten kom fram till slutsatsen att 

hemfridsbrottet var att bedöma som grovt. Hovrätten uttalade att ”vid bedömningen 

av brottets svårhet har syftet med det olovliga kvarstannandet avgörande betydelse”. 

Hovrätten tog på samma sätt som tingsrätten hänsyn särskilt till mannens avsikt med 

de åtgärder som han vidtagit när han olovligen stannade kvar i målsägandens hem. 

Resonemanget får ses som en ”omväg” för att uppnå materiell rättvisa eftersom den 

tilltalade inte kunde dömas till ansvar för själva smygfilmningen. 

Fallet kan jämföras med den situation som förelåg i ett senare HD-fall, NJA 

2009 s. 636, vilket rörde åtal för olaga intrång och ofredande. I fallet hade ett antal 

personer obehörigen trängt sig in i olika företagsbyggnader och ofredat personal på 

arbetsplatserna genom kränkningar av deras personliga integritet. Ofredande-

gärningarna bestod i att gärningsmännen bl.a. hade kastat tjutande överfallslarm, 

skrikit i megafon, fotograferat och filmat de anställda samt även inlåtit sig i 

handgripligheter. HD ansåg att de olaga intrången var att bedöma som grova, främst 

med hänsyn till att de innefattat ofredanden med förhållandevis allvarliga kränkningar 

av de anställdas personliga integritet. I båda fallen tas således hänsyn till att 

kvarstannandet respektive intrången varit förenade med ytterligare integritets-

kränkningar. Skillnaden är dock att i NJA 2009 s. 636 handlade det om brottsliga 

integritetskränkningar, vilket ju inte var fallet i situationen som förelåg i hovrätts-

domen. Möjligen går det att hävda att eftersom varken lagtexten eller förarbetena till 

4 kap. 6 § BrB ger någon ledning för när ett hemfridsbrott eller olaga intrång ska 

bedömas som grovt, finns inget hinder mot att ta hänsyn till den integritetskränkning 

                                                           
51 I många andra fall bereder dock hemfridsskyddet inget skydd mot sådan fotografering i och med att 
fotograferingen kan företas i gärningsmannens egen bostad eller i situationer då denne befinner sig lovligen i 
annans bostad. 
52 Domen är meddelad innan kränkande fotografering kriminaliserades. 
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som kamerainstallationen och smygfilmningen inneburit. Enligt brottsbalks-

kommentaren bör ”ont uppsåt” beaktas, och som exempel på sådant uppsåt anges en 

avsikt från gärningsmannen att våldföra någon.53 Det råder inget tvivel om att 

hyresvärdens förfarande varit kränkande för målsäganden Men oavsett hur kränkande 

kamerainstallationen och hur ont gärningsmannens uppsåt än må ha varit tycks det 

principiellt sett något tveksamt att låta ett syfte att företa en icke kriminaliserad 

gärning påverka ett brotts svårhetsgrad i skärpande riktning. En sådan rättstillämpning 

kan dock inte sägas vara direkt felaktig, eftersom samtliga omständigheter vid brottet 

ska beaktas vid en bedömning av ett brotts svårhetsgrad.54 

Bestämmelserna om barnpornografibrott och olaga våldsskildring i 16 kap. 10 a 

och c §§ BrB utgör vidare ett visst skydd mot integritetskränkande fotografering 

eftersom de innebär ett förbud mot att skildra barn i pornografisk bild samt att skildra 

sexuellt våld eller tvång eller grovt våld mot människor. 

 

3.2.4 Sammanfattning 

Integritetskränkande fotografering före den 1 juli 2013 har kunnat beivras i vissa 

situationer, främst med hjälp av bestämmelserna om ofredande och förtal. Skyddet 

mot sådana integritetskränkningar har dock visat sig vara bristfälligt; särskilt i fall av 

smygfotografering eller vid spridning av bilder som inte i sig innehåller någon 

nedsättande uppgift, där går det att peka på att det funnits en lucka i lagstiftningen. 

HD ger i NJA 2008 s. 946 uttryck för uppfattningen att det dåvarande rättsliga skyddet 

mot integritetskränkningar genom smygfotografering var bristfälligt och att 

förenligheten med EKMR kunde ifrågasättas, något som sedan bekräftades av 

Europadomstolens dom i Söderman mot Sverige. 

  

                                                           
53 Jfr. Berggren m.fl., Brottsbalken – en kommentar, (1 januari 2016, Zeteo), kommentaren till 4 kap. 6 §. 
54 Se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 27. 
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3.3 Kränkande fotografering 

Jag kommer i detta avsnitt redogöra för brottet kränkande fotografering enligt 4 kap. 

6 a § BrB. Det kan tyckas att denna genomgång av bestämmelsen och det straffbara 

området blir något ensidig eftersom den i princip endast består i en redogörelse för 

lagtextens rekvisit och lagstiftarens syn på hur dessa rekvisit bör tolkas. Några 

hänvisningar till praxis för att ge tyngd till ett argument för hur ett visst rekvisit bör 

tolkas görs här inte. Detta är dock ett medvetet val; tanken är att ge en bild av det 

straffbara området såsom lagstiftaren tänkt det. Jag kommer sedan i avsnitt 4 att 

jämföra lagstiftarens tolkning med hur bestämmelsen tolkats och tillämpats i praxis. 

Ett förbud mot kränkande fotografering kan i princip motiveras utifrån två olika 

synsätt. Ett skydd mot fotografering kan motiveras av rätten till en skyddad personlig 

sfär, inom vilken olovlig fotografering upplevs som ett intrång oavsett bildens 

innehåll. Ett fotograferingsförbud kan också motiveras av en rätt att inte bli avbildad 

på ett visst sätt, där kränkningen istället beror mer på bildens innehåll.55 Det 

sistnämnda synsättet har ansetts problematiskt i förhållande till den grundlags-

skyddade anskaffarfriheten, och bestämmelsen om kränkande fotografering har 

således utformats utifrån det förra synsättet.56 

Kränkande fotografering är klassificerat som ett fridsbrott, systematiskt placerat 

i brottsbalkens fjärde kapitel. Brottet tar som nämnts sikte på sådan fotografering som 

innebär ett intrång i den fredade sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till 

andra enskilda.  Den brottsliga handlingen består i att olovligen och i hemlighet med 

tekniskt hjälpmedel ta upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller 

på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Det som 

straffbeläggs är alltså själva fotograferandet – bestämmelsen är utformad så att olovlig 

och hemlig fotografering på de angivna platserna straffbeläggs oavsett bildernas 

innehåll.57 Någon bedömning av bildernas kränkande innehåll ska alltså inte göras. 

Efterföljande spridning av bilder är inte straffbelagd i den mån ett sådant förfarande 

inte utgör förtal.  

                                                           
55 Se Lagrådets yttrande över lagrådsremissen den 1 mars 2012 (bilaga 8 i prop. 2012/13:69 s. 61 f.) 
56 Prop. 2012/13:69 s. 6. 
57 Jfr. prop. 2012/13:69 s. 23. 
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3.3.1 En teknikneutral lagstiftning 

I lagtexten används uttrycket ”med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon” för att 

beskriva handlandet, dvs. själva fotograferandet. Avsikten är att regleringen ska vara 

teknikneutral, så att den omfattar alla former av fotografering, filmning eller annan 

bildupptagning oavsett vilken teknik som används. Det ska således inte ha någon 

betydelse om bildupptagningen avser stillbilder eller rörliga bilder eller om den sker 

med analog eller digital teknik. I författningskommentaren anges som exempel 

fotografering med systemkamera eller kamera i mobiltelefon, inspelning med video-

teknik samt bildupptagning med webbkamera eller tv-kamera för direktsändning.58 

Fotograferingen ska avse en annan levande människa; det finns dock inget krav på att 

den som fotograferas kan identifieras.59 

 

3.3.2 Olovlighet och hemlighet  

Fotografering måste ske olovligen för att straffansvar ska vara aktuellt. Rekvisitet 

olovligen innebär att kriminaliseringen inte omfattar fotografering som sker med 

samtycke. Ett giltigt samtycke måste lämnas av den som är behörig att förfoga över 

skyddsintresset, vilket vanligen är den person som fotograferas. I propositionen anges 

vidare att frågor om verkan av samtycke från personer som saknar rättshandlings-

förmåga, t.ex. underåriga eller i övrigt personer med nedsatt beslutsförmåga, och från 

deras företrädare ska bedömas utifrån vad som i allmänhet gäller.60 

Det straffbara området omfattar heller inte fotografering som av någon annan 

anledning är lovlig, t.ex. fotografering som sker med stöd av författning som 

uttryckligen tillåter fotografering utan samtycke.61 Beträffande olovlighetsrekvisitet 

kan i detta avseende göras en jämförelse med olovlig avlyssning enligt 4 kap. 9 a § 

BrB. Det föreligger ett nära samband mellan det brottet och kränkande fotografering, 

eftersom bestämmelserna innebär förbud mot olovlig och hemlig upptagning av ljud 

respektive av bild. I förarbetena till bestämmelsen om olovlig avlyssning anges att 

lagstiftningen inte bör hindra att föräldrar avlyssnar eller spelar in vad minderåriga 

                                                           
58 Prop. 2012/13:69 s. 39. 
59 Prop. 2012/13:69 s. 23. 
60 Prop. 2012/13:69 s. 24. 
61 Prop. 2012/13:69 s. 24. 
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barn har för sig i bostaden.62 Stöd för denna ståndpunkt kan hittas i 6 kap. 2 § FB, i 

och med att vårdnadshavares ansvar bör lämna visst utrymme för att avlyssning av 

barn är att anse som lovlig.63 Något motsvarande uttalande går inte att hitta i motiven 

till bestämmelsen om kränkande fotografering, men goda skäl föreligger för att anse 

att fotografering av barn på samma sätt bör kunna vara lovlig, eftersom det annars 

skulle utgöra en svårmotiverad skillnad mellan bestämmelserna. Visserligen kan 

beträffande fotografering av barn många av dessa situationer ändå komma att 

undantas genom bestämmelsens försvarlighetsrekvisit; enligt förarbetena kan 

fotografering som med hänsyn till syftet och omständigheterna är fullständigt harmlös 

vara försvarlig. Det är dock tänkbart att det kan finnas situationer där fotografering 

inte kan sägas vara fullständigt harmlös, men som ändå bör kunna vara lovlig med 

hänsyn till vårdnadshavares ansvar. 

För straffansvar krävs vidare att fotografering skett i hemlighet. Innebörden av 

hemlighetsrekvisitet är kort sagt att fotografering som den fotograferade är medveten 

om faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde. För att fotografering ska anses 

ske i hemlighet krävs dock inte att fotoutrustningen är dold i fysisk mening, utan det 

räcker enligt motiven att den som blir fotograferad är omedveten om att fotografering 

sker. Som exempel kan nämnas en situation där gärningsmannen öppet håller i en 

mobiltelefon och fotograferar en person som är omedveten eller blir vilseledd 

beträffande att fotografering sker genom att t.ex. få ett nekande svar på en fråga om 

kameran är påslagen. Det är således avgörande om fotografering sker i hemlighet för 

den som avbildas.64  

I en situation där kontinuerlig bildupptagning sker kan beträffande hemlighets-

rekvisitet urskiljas olika typfall: 

1) Gärningsmannen filmar en person som under händelseförloppet aldrig 

upptäcker att det sker. Brottsförutsättningarna är uppfyllda. 

2) Gärningsmannen filmar en person som inledningsvis inte är medveten om att 

det sker, men upptäcker filmningen efter att den pågått en stund. 

                                                           
62 Se prop. 1975:19 s. 102, SOU 1970:47 s. 104. 
63 Jareborg m.fl., Brotten mot person och förmögenhetsbrotten s. 80. 
64 Prop. 2012/13:69 s. 29, 40. 
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Brottsförutsättningarna är uppfyllda i det inledande skedet men inte efter 

upptäckten. 

3) Gärningsmannen filmar en person som inledningsvis är medveten om att det 

sker, men som efter en stund blir omedveten om detta. Brotts-

förutsättningarna är inte uppfyllda i första ledet, men är det så snart personen 

blir omedveten om filmningen. 

4) Gärningsmannen filmar en person som är medveten om att det sker. 

Brottsförutsättningarna är inte uppfyllda. 

I exemplen antas att övriga brottsförutsättningar är uppfyllda. Brottet fullbordas så 

snart bildupptagning sker. Den som straffbeläggs är själva bildupptagningen – i typfall 

2 ska för straffansvar därför inte spela någon roll att filmningen upptäcks, även när 

det inledande skedet är mycket kort så att ingen bildupptagning med kränkande 

innehåll hinner ske. Kriminaliseringen tar i princip inte sikte på innehållet i de 

bildupptagningar som görs. 

 

3.3.3 Avgränsningsfrågor  

Det straffbara området avgränsas ytterligare genom i lagtexten angivna platsrekvisit; 

kriminaliseringen träffar endast fotografering av personer som befinner sig inomhus 

i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme. 

Det spelar ingen roll var gärningsmannen befinner sig, utan det är personen som 

fotograferas som måste befinna sig på någon av de platser som anges i lagtexten. Med 

bostad avses såväl lokaler och platser avsedda för stadigvarande boende som mer 

tillfälliga bostäder, t.ex. hotellrum, båthytter eller tält. Bostadsbegreppet överens-

stämmer således med vad som gäller för hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § BrB.65 

Bestämmelsen om kränkande fotografering kan på så vis sägas utgöra en förstärkning 

av hemfridsskyddet, dock med den skillnaden att hemfridsbrott även omfattar intrång 

utomhus på gård, medan kränkande fotografering som sker utomhus inte är straffbar. 

Platsrekvisiten utsträcker emellertid ansvarsområdet bortom det hemfrids-

skyddade området i och med att även fotografering av någon som befinner sig 

                                                           
65 Prop. 2012/13:69 s. 26, 40. 
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inomhus på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme är 

straffbart. I motiven anges som exempel på annat liknande utrymme provhytter, 

duschrum och bastu. Platserna som anges i lagtexten är sådana som uppfattas tillhöra 

den enskildes privata miljö eller som i övrigt är avsedda för särskilt privata 

förehavanden. Syftet med platsrekvisiten är i princip att åstadkomma en 

kriminalisering som är tydligt avgränsad till att träffa verkligt straffvärda beteenden – 

dvs. integritetskränkande fotografering som enskilda inte ska behöva tåla.66 I 

förarbetena har diskuterats olika lösningar på hur en sådan avgränsning lämpligast bör 

ske. En klar fördel med den valda lösningen är att lagtexten tydligt anger på vilka 

platser fotografering kan medföra straffansvar, vilket gör det straffbara området mer 

förutsebart och därmed rättssäkert. Möjligtvis kan detta argument ifrågasättas i och 

med att innebörden av begreppet ”annat liknande utrymme” är något oklart och kan 

medföra tillämpningsproblem. Dessa svårigheter bör emellertid inte överdrivas 

eftersom utrymmet måste vara ett sådant som liknar de i lagtexten och förarbetena 

angivna platserna för att inrymmas i begreppet.  

En nackdel med lösningen att kriminalisera fotografering på vissa specifika 

platser är dock att en kränkning av någons personliga integritet kan ske var som helst, 

oberoende av vilken plats han eller hon befinner sig på. En alternativ lösning som 

därför lyfts fram i förarbetena är att avgränsa det straffbara området till fotografering 

som sker under vissa särskilda förhållanden eller under vissa angivna situationer, 

oavsett på vilken plats fotograferingen äger rum. I departementspromemorian 

föreslogs t.ex. att fotografering som – oberoende av plats – sker på ett sätt som är 

påträngande, närgånget eller dolt skulle kriminaliseras. I det lagförslag som av lagrådet 

avstyrktes efter lagrådsremissen den 1 mars 2012 fanns ett liknande förslag, men med 

tillägget att gärningen även skulle vara ägnad att allvarligt kränka den fotograferades 

personliga integritet. Enligt en sådan avgränsning skulle det vara möjligt att ingripa 

mot t.ex. fotografering av övergrepp som sker utomhus eller smygfotografering under 

en persons kjol som sker på en offentlig plats. En annan lösning som omnämnts 

beträffande den senare situationen skulle kunna vara en bestämmelse som avgränsas 

så att den träffar ”olovlig fotografering av någons könsorgan eller annan del av 

                                                           
66 Prop. 2012/13:69 s. 24 ff. 
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kroppen som den avfotograferade normalt skyler när han eller hon vistas bland 

andra”.67 

Dessa alternativa lösningar har emellertid sina nackdelar. Ett kränkningsrekvisit 

kan medföra att bedömningen av straffbarhet blir inriktad på bildernas eventuellt 

kränkande innehåll, vilket kan som nämnts kan innebära konflikt med anskaffar-

friheten i TF och YGL. Samma synpunkt kan anföras beträffande förbud mot 

närgången fotografering eller förbud mot fotografering av könsorgan. En 

bestämmelse som straffbelägger olovlig fotografering oavsett på vilken plats den sker 

riskerar att innebära en oproportionerlig inskränkning av yttrandefriheten. Utgångs-

punkten är därför att fotografering som sker på offentliga platser eller utomhus är 

något som enskilda måste tåla.68  

De olika lösningarna på hur det kriminaliserade området bör avgränsas har sina 

för- och nackdelar. Jag är av den uppfattningen att den valda lösningen med en 

avgränsning till vissa bestämda platser är mest ändamålsenlig. Den nuvarande 

lagtexten, trots sina nackdelar, uppnår en lämplig balans genom att den innebär ett 

skydd mot de mest klandervärda fallen utan att utgöra en oproportionerlig 

inskränkning av yttrande- och informationsfriheterna. Avgränsningen till vissa 

specifika platser innebär att det straffbara området är mer förutsebart än t.ex. ett 

kränkningsrekvisit skulle vara, vilket främjar rättssäkerheten. 

 

3.3.4 Förberedelseansvar enligt 4 kap. 9 b § BrB 

Det straffbara området utvidgas ytterligare genom att förberedelse till kränkande 

fotografering i vissa fall kriminaliserats. Förberedelse- och försöksansvar enligt 23 

kap. BrB är inte föreskrivet, se 4 kap. 10 § BrB. Enligt 4 kap. 9 b § BrB ska den som 

anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att begå kränkande fotografering dömas 

för förberedelse till sådant brott, om han eller hon inte gjort sig skyldig till fullbordat 

brott. Straffskalan är densamma som för fullbordat brott. Den brottsliga handlingen 

består i att anbringa tekniskt hjälpmedel, med vilket avses att det tekniska hjälpmedlet 

placerats eller monterats så att det är helt klart för användning, eller att det förberetts 

                                                           
67 Se prop. 2012/13:69 s. 22. 
68 Prop. 2012/13:69 s. 16. 
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så att de övriga åtgärder som behövs för att hjälpmedlet ska fungera kan vidtas på en 

annan plats än där hjälpmedlet placerats.69 I propositionen anges att syftet med att 

kriminalisera förberedelse på detta sätt är att det vore otillfredsställande att inte kunna 

ingripa mot sådana förfaranden. I likhet med vad som gäller för olovlig avlyssning kan 

det fullbordade brottet ha föregåtts av noggrann planering, framförallt när den 

tekniska utrustningen dolts.70 I de ursprungliga motiven till bestämmelsen framgår att 

syftet med att föreskriva föreberedelseansvar delvis är att åstadkomma en viss bevis-

lättnad för åklagaren; eftersom det många gånger kan vara svårt att styrka att det 

tekniska hjälpmedlet faktiskt har använts räcker det således för förberedelseansvar att 

åklagaren kan visa att utrustningen anbringats med uppsåt att användas för att utföra 

kränkande fotografering.71 

 Bestämmelsen om förberedelse till kränkande fotografering hade troligtvis varit 

tillämplig om situationen som förelåg i Söderman mot Sverige hade bedömts enligt 

nuvarande lagstiftning. I fallet hade styvfadern gömt en kamera som befann sig i 

inspelningsläge i en tvättkorg i badrummet i syfte att filma målsäganden, vilket måste 

anses utgöra ett anbringande av tekniskt hjälpmedel på så sätt som krävs för ansvar. 

Eftersom det i fallet inte var utrett att någon bildupptagning faktiskt skett hade 

fullbordat brott blivit svårt att bevisa, vilket enligt enligt nuvarande lagstiftning skulle 

ge möjlighet att bedöma förfarandet som förberedelse till kränkande fotografering. 

 

3.3.5 Försvarlighetsundantaget 

Från straffansvar undantas enligt bestämmelsens andra stycke sådan fotografering 

som med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Försvarlighets-

prövningen ska i det enskilda fallet göras genom en helhetsbedömning, där 

fotograferingens syfte ska vägas mot den enskildes intresse av skydd mot kränkande 

fotografering. Försvarlighetsrekvisitet bör ses mot bakgrund av att straffbudet avser 

att träffa endast sådana beteenden som verkligen är klandervärda. Således kan 

fotografering som framstår som helt harmlös anses vara försvarlig. Försvarlighets-

                                                           
69 Prop. 1975:19 s. 106, prop. 2012/13:69 s. 42. 
70 Prop. 2012/13:69 s. 35. 
71 Se prop. 1975:19 s. 86.  
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rekvisitet syftar även till att åstadkomma en lämplig avvägning mellan intresset av 

personlig integritet och motstående intressen i form av yttrande- och informations-

frihet. Enligt propositionen måste det finnas möjlighet att i vissa undantagsfall 

undvika straffansvar, särskilt med hänsyn till det krav på proportionalitet som gäller 

vid inskränkningar av fri- och rättigheter enligt RF och EKMR. I motiven anförs att 

kriminaliseringen enligt straffbudets ordalydelse begränsas till sådan integritets-

kränkande fotografering som inte ska behöva tålas, men att det ändå finns vissa 

situationer där den som fotograferar kan anses ha ett berättigat intresse av att göra 

det. Som exempel på sådana situationer där fotografering kan vara försvarlig nämns i 

propositionen fotografering som sker i nyhetsförmedlande syfte för publicering i 

grundlagsskyddat medium eller i annat sammanhang av samhällelig betydelse. Det kan 

enligt motiven t.ex. röra sig om fotografering som sker för att avslöja 

missförhållanden i samhället. Det kan även handla om fotografering för att säkra 

bevisning om ett pågående brott som begås i hemmet. Sådana fall av fotografering 

som nyss nämnts kan ofta behöva företas i hemlighet för att alls kunna ske.72 

 

3.3.6 Fotografering som ett led i en myndighets verksamhet 

Fotografering som sker som ett led i en myndighets verksamhet faller utanför 

straffbudets tillämpningsområde, se 4 kap. 6 a § st. 3 BrB. Undantaget har tillkommit 

mot bakgrund av att det i vissa myndigheters verksamhet inte sällan förekommer 

fotografering som sker utan uttryckligt författningsstöd, t.ex. i polisens brotts-

bekämpande arbete. Avsikten med kriminaliseringen är inte att förbjuda sådan 

fotografering som myndigheter kan behöva utnyttja sig av och som sedan tidigare 

anses tillåten, vilket motiverat undantaget.73 

  

                                                           
72 Prop. 2012/13:69 s. 30 f.  
73 Prop. 2012/13:69 s. 31 f. 
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4 Kränkande fotografering i praxis 

4.1 Inledande anmärkningar 

Jag kommer i detta kapitel gå igenom ett antal hovrättsdomar som belyser 

tillämpningen av bestämmelsen kränkande fotografering. Det kan redan nu 

poängteras att relativt många av de fall jag läst där åtal väckts för kränkande 

fotografering har varit förhållandevis oproblematiska. Det rör sig om situationer som 

klart täcks av det straffbara området och där bevisläget är mycket bra, antingen på 

grund av gärningsmannens erkännande eller övrig bevisning. Jag har inte funnit det 

nödvändigt att i detta kapitel ta upp samtliga rättsfall jag läst och analyserat; 

framställningen är istället avgränsad främst till de rättsfall där tolknings- och 

tillämpningsproblem uppstått. Däremot kan följande rättsfall få exemplifiera en typisk 

situation som, åtminstone utifrån rättsväsendets perspektiv, får betraktas som 

oproblematisk. I RH 2015:57 åtalades och dömdes en man för två fall av kränkande 

fotografering, bestående i att han vid två separata tillfällen med mobilkamera filmat 

sin flickväns dotter när hon befann sig i duschen. Den tilltalade erkände gärningarna; 

till stöd för åtalet åberopades även förhör och filmsekvenser som påträffats i den 

tilltalades mobiltelefon. Målsäganden upptäckte inte filmningen när den företogs utan 

hon fick reda på den först i efterhand. Omständigheterna i fallet kan sägas utgöra ett 

typfall och liknande situationer är återkommande i praxis, dvs. fall där gärnings-

mannen smygfilmar målsäganden när denne befinner sig i duschen eller i ett badrum.74  

En annan iakttagelse är att i de fall där ett åtal för kränkande fotografering har 

ogillats har detta hittills inte gjorts med tillämpning av något av undantagen avseende 

försvarlig fotografering eller fotografering i en myndighets verksamhet, utan det har 

istället berott på bristande bevisning beträffande något rekvisit eller att gärnings-

mannens handlande inte uppfyllt samtliga rekvisit. Jag har heller inte hittat något fall 

som avser åtal för förberedelse till kränkande fotografering. Det är svårt att dra några 

slutsatser utifrån bristen på sådana fall, och det får antas att det framöver dyker upp 

fall som aktualiserar förberedelseansvar eller undantagen, vilket ytterligare kommer 

förtydliga gränserna för vad som är straffbart. 

                                                           
74 Se för liknande fall t.ex. Söderman mot Sverige och Göta hovrätts dom i mål nr B 779-14. 
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4.2 Olovlighetsrekvisitet 

I Svea hovrätts dom i mål nr B 8976-15 behandlade domstolen en situation där en 

man hade filmat en person som själv inte var i stånd att lämna ett giltigt samtycke. 

Mannen åtalades för kränkande fotografering efter att i hemlighet filmat målsäganden 

när han befann sig naken i sitt badrum. Den tilltalade arbetade som personlig assistent 

för målsäganden, som inte var kapabel att förstå innebörden av ett samtycke. I målet 

var utrett att målsägandens mor tillika god man hade lämnat ett generellt samtycke till 

att målsägandens assistenter fick filma honom i vardagliga situationer. Tingsrätten 

valde att fria den tilltalade med hänvisning till att gränserna till detta generella 

samtycke inte hade kunnat utredas i målet och att denna osäkerhet fick utfalla till den 

tilltalades fördel. Hovrätten fann emellertid att själva filmen var kränkande och att det 

var uppenbart att moderns samtycke inte omfattade den aktuella situationen. 

Domstolen kom fram till att den tilltalade inte haft fog för att tro att samtycket 

omfattade den aktuella filmen och han hade således gjort sig skyldig till kränkande 

fotografering. 

 I fallet tillämpas olovlighetsrekvisitet i förhållande till en annan person än den 

som avbildas. I förarbetena anges att sådana frågor inte är speciella för kränkande 

fotografering utan får bedömas i enlighet vad som i allmänhet gäller.75 Frågan om var 

gränsen för ett giltigt samtycke går är inte helt lätt och det finns inte möjlighet att 

ordentligt utreda den frågan i denna uppsats. Det kan konstateras att olovlighets-

rekvisitet potentiellt kan aktualisera gränsdragningsproblem beträffande samtyckes-

frågor. I de flesta fall som tas upp nedan är bedömningen av olovlighetsrekvisitet 

oproblematisk. 

 

4.3 Platsrekvisiten 

I Svea hovrätts dom i mål nr B 5836-16 stod en skolläkare åtalad för bl.a. kränkande 

fotografering av ett stort antal målsäganden (hädanefter skolläkarfallet). Skolläkaren 

hade enligt åklagaren med en spionkamera filmat flera olika personer när de befunnit 

sig i ett tillslutet rum avsett för läkarundersökningar. Bland de personer som 

                                                           
75 Prop. 2012/13:69 s. 24. 
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smygfilmats fanns patienter, sjuksköterskor, vårdnadshavare och andra medföljande. 

Det stod klart att fotograferingen skett olovligen och i hemlighet; frågan i målet var 

huruvida undersökningsrummen där fotograferingen skett är ett sådant ”annat 

liknande utrymme” som avses i 4 kap. 6 a § BrB. Frågan besvarades nekande och 

samtliga åtal för kränkande fotografering ogillades därför. 

Hovrätten anförde i domskälen att viss vägledning för tolkning av begreppet 

kunde hittas i förarbetena. Domstolen tog därvid hänsyn till att det i förarbetena 

uttalats en önskan att med hänsyn till kravet på förutsebarhet åstadkomma en tydlig 

och snäv avgränsning av bestämmelsens tillämpningsområde; i propositionen anges 

att för straffansvar ska krävas att fotograferingen sker på vissa angivna platser som 

tillhör den enskildas privata miljö eller som annars är avsedda för privata förhållanden.  

Som exempel på ”annat liknande utrymme” nämns i propositionen provhytter, 

duschrum och bastu.76 Enligt hovrätten har de i lagtexten och förarbetena angivna 

platserna en helt annan karaktär än ett undersökningsrum, och således fanns inget 

stöd i förarbetena för att ett undersökningsrum vid vårdmottagning omfattas av 

begreppet ”annat liknande utrymme”. Domstolen kom därför till slutsatsen att ett 

undersökningsrum på en vårdmottagning inte är en sådan plats som krävs för 

straffansvar. I tingsrätten blev däremot utgången den motsatta; ett undersökningsrum 

ansågs enligt tingsrätten klart innefattas i begreppet ”annat liknande utrymme”. 

Tingsrätten motiverade sin slutsats med följande resonemang: ett undersökningsrum 

är inte en plats dit vem som helst har tillträde. När en läkarundersökning pågår 

förväntas obehöriga stanna utanför, oavsett om dörren är låst eller inte. Vid en 

läkarundersökning bakom stängd dörr förväntar sig vidare patienter och deras 

vårdnadshavare att patienterna ska kunna visa upp sina nakna kroppar och öppet tala 

om känsliga frågor.  

Det här fallet visar på ett tydligt sätt svårigheten i att utforma straffrättslig 

lagstiftning så att det straffbara området omfattar samtliga fall av straffvärda 

beteenden utan att grundläggande krav på förutsebarhet eftersätts. Mot bakgrund av 

bestämmelsens skyddssyfte kan det inte betvivlas att smygfotografering av nakna 

patienter som sker i ett undersökningsrum är ett sådant intrång i en enskilds personliga 

                                                           
76 Prop. 2012/13:69 s. 26 f. 
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integritet som i princip inte ska behöva tålas, och utifrån det perspektivet är det lätt 

att instämma i tingsrättens bedömning. På samma gång är det dock svårt att inte hålla 

med om den mer restriktiva tolkningen som hovrätten gjort. Utifrån lagstiftningens 

ändamål, dvs. att tillgodose skyddssyftet enskildas personliga integritet, kan tyckas att 

platsen i fråga bör omfattas av tillämpningsområdet. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att sådan teleologisk tolkning inte kan anses en acceptabel tolkningsmetod vid 

tolkning av ett straffbud såvitt vad gäller att avgöra vad som är brottsligt. Det enda 

ändamål bakom ett visst straffbud som är av relevans är enligt Jareborg att 

undertrycka det beteende som förbjuds i lagtexten.77 Därför bör inte argument som 

utgår ifrån bestämmelsens skyddssyfte tillmätas någon större relevans. Vikten av 

förutsebarhet får inte underskattas och motiverar ett restriktivt förhållningssätt. Flera 

olika lösningar på hur det kriminaliserade området lämpligast bör avgränsas har 

diskuterats i motiven och i tidigare utredningar, och i förarbetena uttrycker lagstiftaren 

en medvetenhet om vilka för- och nackdelar den valda lösningen med en avgränsning 

till tydligt definierade platser har. Som hovrätten påpekar uttalas i propositionen att 

den valda lösningen inte är invändningsfri eftersom den kan ge upphov till 

tillämpningsproblem gällande vilka platser som omfattas av kriminaliseringen. Det 

förutses i motiven att den snäva avgränsningen kommer innebära att vissa 

skyddsvärda platser oundvikligen faller utanför det straffbara området.78 Detta 

uttalande bekräftas av hovrättens slutsats angående undersökningsrum. Det är inte 

förvånande att det i praxis dyker upp ett fall som demonstrerar de begränsningar med 

lagstiftningen som förutsetts i motiven.  

 Det återstår dock att se huruvida hovrättens slutsatser rörande undersöknings-

rum på läkarmottagning står sig. Domen är överklagad till HD av riksåklagaren, som 

menar att undersökningsrum på läkarmottagning är ett utrymme där enskilda bör vara 

skyddade mot kränkande fotografering.79 HD har i dagsläget ännu inte beslutat om 

prövningstillstånd. Det rör sig om ett gränsfall och här kan påminnas om att 1966 års 

integritetsskyddskommitté föreslog en kriminalisering av olovlig fotografering av 

någon som för vård befinner sig på sjukhus eller annan anstalt.80 På liknande sätt 

                                                           
77 Jareborg, Straffrättens ansvarslära s. 361. 
78 Prop. 2012/13:69 s. 26. 
79 RÅ:s överklagande av Svea hovrätts dom i mål nr B 5836-16 (dnr ÅM 2016/6353). 
80 Se ovan avsnitt 3.1. 
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ansåg 2004 års integritetsskyddskommitté att enskilda som befinner sig på sjukhus för 

vård bör skyddas mot smygfilmning.81 I den senare departementspromemorian tycks 

emellertid tanken om sjukhus som skyddsvärd plats fallit bort.82 För egen del ställer 

jag mig frågande till hovrättens påstående att ett undersökningsrum har en helt annan 

karaktär än de övriga platser som lagstiftningen omfattar – det rör sig om ett utrymme 

som är avsett för privata förehavanden och är precis som övriga utrymmen en plats 

där personer ibland kan befinna sig för av- och påklädning. I många fall torde ett 

undersökningsrum säkerligen kunna uppfattas som långt mer privat än ett offentligt 

dusch- eller omklädningsrum. Även om alla rum och utrymmen på ett sjukhus inte är 

skyddsvärda bör åtminstone ett tillslutet undersökningsrum på vårdmottagning i mitt 

tycke omfattas av begreppet ”annat liknande utrymme”. 

I Hovrätten för Övre Norrlands dom i mål nr B 189-14 hade en kvinna 

fotograferat två ungdomar som befann sig i ett väntrum till en ungdomsmottagning. 

Åtalet för kränkande fotografering ogillades av tingsrätten med hänsyn till vänt-

rummet inte ansågs utgöra ett ”annat liknande utrymme” i straffbestämmelsens 

mening. Tingsrätten anförde att även om ett väntrum till en ungdomsmottagning väl 

kan uppfattas som en privat plats av dem som vistas där, är väntrummet inte avsett 

för riktigt privata förehavanden som t.ex. av- och påklädning, och de som vistas där 

måste utgå ifrån att andra kan iaktta dem. Tingsrättens dom fastställdes av hovrätten. 

Det finns ingen anledning att ifrågasätta varken domstolarnas resonemang eller 

utgången i målet; ett väntrum är inte en sådan privat plats som kriminaliseringen avser 

att träffa och får anses med god marginal falla utanför det straffbara området. 

I Svea hovrätts dom i mål nr B 2789-16 åtalades en man för sexuellt ofredande 

efter att ha fört in sin mobiltelefonkamera under målsägandens kjol och fotograferat 

hennes underliv. Händelsen utspelade sig i en rulltrappa på en tunnelbanestation, en 

plats som uppenbart faller utanför tillämpningsområdet för kränkande fotografering. 

Åtalet för sexuellt ofredande ogillades med hänsyn till att målsäganden inte varit 

medveten om fotograferingen medan den pågått;  förutsättningarna för straffansvar 

var således inte uppfyllda. Fallet är belysande eftersom det visar att trots införandet 

av kränkande fotografering kvarstår en brist i skyddet mot integritetskränkande 

                                                           
81 Se SOU 2008:3 s. 306. 
82 Ds 2011:1 s. 29 f. 
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fotografering. Återigen sett till skyddssyftet bakom kränkande fotografering synes 

smygfotografering under någons kjol utgöra ett sådant intrång i dennes fredade sfär 

som inte ska behöva tålas, att det i och för sig kan vara motiverat att ingripa 

straffrättsligt mot sådana handlingar. Att denna typ av handlingar inte är straffbara får 

anses vara en nackdel med den valda avgränsningen av det straffbara området. 

Situationen med smygfotografering under kjol på offentlig plats har visat sig 

svåråtkomlig för lagstiftaren; ingendera av bestämmelserna om kränkande 

fotografering eller sexuellt ofredande ger i nuläget något skydd mot den typen av 

gärningar. Möjligtvis blir det dock snart ändring på detta; fallet är överklagat till HD, 

som har meddelat prövningstillstånd gällande frågan om förutsättningarna för 

straffansvar för sexuellt ofredande.83 Det är således inte omöjligt att en praxisändring 

snart är på väg, vilket vore välkommet. 

 Beträffande platsrekvisiten är det kanske av naturliga skäl främst begreppet 

”annat liknande utrymme” som i praxis har medfört gränsdragningsproblem. En 

början till en negativ bestämning av begreppet kan dock urskönjas i och med att 

väntrum på ungdomsmottagning och undersökningsrum på läkarmottagning i två fall 

inte har ansetts utgöra utrymmen som omfattas av begreppet. Innebörden av 

begreppet är dock fortfarande något oklart, och fler gränsfall lär dyka upp som 

utvecklar praxis vidare. I dagsläget går det inte att utifrån de fall jag läst peka på att 

det hunnit bildas varken någon enhetlig eller spretig tillämpning av rekvisitet; något 

klart behov av vägledande avgöranden beträffande vilka utrymmen som bör innefattas 

i begreppet kan kanske därför inte sägas finnas, men det vore alltjämt önskvärt att 

HD klargör vilka utrymmen som bör skyddas. 

 

4.4 Bildupptagning av annan levande människa 

Enligt lagtexten krävs för straffansvar att gärningsmannen med tekniskt hjälpmedel 

tagit upp bild av någon, med vilket avses en annan levande människa. I det följande 

diskuteras innebörden av rekvisitet ”bildupptagning av någon” med utgångspunkt i 

Svea hovrätts dom i mål nr B 4412-16 (fortsättningsvis kallat skärmdumpsfallet). 

                                                           
83 Se HD:s mål nr B 2590-16. 
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I målet åtalades en man för bl.a. kränkande fotografering. Mannen hade deltagit i ett 

videosamtal med en kvinna och gjort en s.k. skärmdump, dvs. tagit en bild av samtalet 

med kvinnan som befann sig inomhus i sin bostad. Frågan i målet gällde bl.a. om 

förfarandet att göra en skärmdump kunde anses utgöra en bildupptagning av annan 

levande människa. Tingsrätten konstaterade att bildupptagning som sker genom att 

göra en skärmdump i och för sig skulle kunna utgöra en sådan bildupptagning som 

krävs för straffansvar, t.ex. i ett fall då en telefonkamera direkt riktas mot en person 

och att skärmdumpen görs i ett sådant läge. Tingsrätten menade dock att en 

skärmdump som görs av ett videosamtal inte kan sägas utgöra en bildupptagning av 

annan människa, utan närmast är att se som en bildupptagning av en videofilm. Enligt 

tingsrätten kunde således inte skärmdumpen anses innebära att den tilltalade gjort en 

bildupptagning av målsäganden på så sätt som krävdes för straffansvar, och åtalet 

ogillades därför.  

 Domen överklagades till hovrätten, som till skillnad från tingsrätten ansåg att 

den tilltalade genom skärmdumpen gjort en sådan bildupptagning av annan som krävs 

för straffansvar. Hovrätten pekade på att bildupptagningen skett under ett samtal där 

den tilltalade och målsäganden kunnat samtala med varandra och se varandra på sina 

bildskärmar i princip utan fördröjning, och att bildupptagning under sådana 

förhållanden måste anses utgöra sådan bildupptagning med tekniskt hjälpmedel som 

avses i lagtexten. Hovrätten anförde vidare att den tolkningen ”är väl förenlig med 

straffbestämmelsens ordalydelse och också rimlig utifrån det intresse som straff-

bestämmelsen avser att skydda”. Hovrätten ogillade dock åtalet med hänvisning till 

att den tilltalades påstående om att målsäganden var medveten om bildupptagningen 

inte motbevisats. 

 Fallet visar att tillämpningsproblem kan uppstå också beträffande till synes 

oproblematiska rekvisit; enligt förarbetena ska fotograferingen avse annan levande 

människa, vilket i lagtexten uttrycks som bildupptagning ”av någon”. Lagstiftningen 

tycks förutsätta en i tid och rum direkt länk mellan kamera och person, dvs. att 

kameran riktas direkt mot personen som avbildas utan mellanled.  

Dessa situationer bör dock inte föranleda några större problem i framtida praxis, 

eftersom den tolkning som hovrätten gjort måste anses vara korrekt. Tingsrättens 

synsätt att skärmdumpen närmast utgör en bildupptagning av en videofilm öppnar 
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upp för påtagliga tillämpningsproblem om det skulle godtas. Föreställ en situation där 

gärningsmannen via sin dator deltar i ett videosamtal med en annan person. 

Gärningsmannen tar därvid med hjälp av sin mobiltelefonkamera en bild på 

datorskärmen som föreställer den andra personen. Med tingsrättens synsätt skulle 

gärningsmannen alltför enkelt kunna undgå ansvar genom att hävda att den gjorda 

bildupptagningen endast avser ett objekt, dvs. datorn, och inte en person.84 En 

liknande (men något mer konstlad) situation kan vara att en gärningsman tar upp bild 

av en annan person med hjälp av flertalet speglar; kameran riktas aldrig direkt mot 

personen som avbildas utan ”studsar” på ett antal reflektioner från speglarna. Det 

skulle utifrån lagstiftningens syfte vara otillfredsställande att i en sådan situation anse 

att fotograferingen inte avsett annan människa.  

Det som möjligtvis skulle kunna tala för att hovrättens tolkning är felaktig är att 

legalitetsprincipen utgör hinder mot alltför extensiv tillämpning av straffbud. HD har 

framhållit att det vid tolkning av straffbud av legalitetsskäl finns anledning att undvika 

tolkningar som framstår som pressade.85 Det finns dock ingen anledning att med 

hänvisning till legalitetsprincipen underkänna hovrättens tolkning – det är väl 

förenligt med lagtexten att anse att bildupptagning av annan kan föreligga trots 

avsaknaden av ett direkt förhållande mellan kamera och den som avbildas. 

Om utgångspunkten att situationer där en kamera inte riktas direkt mot en 

person kan utgöra kränkande fotografering godtas, uppstår frågan hur långt det 

straffbara området kan utsträckas med ett sådant resonemang. Anta att A hittar 

hemma hos B ett antal fysiska fotografier föreställandes B i privata situationer i sin 

bostad. A tar bilder av fotografierna med sin kamera. Är detta att anse som 

bildupptagning av annan och straffbart som kränkande fotografering? Rimligtvis inte 

– det vore att utsträcka kriminaliseringen långt bortom vad som avsetts att 

straffbeläggas. I detta fall tycks det korrekt att säga att fotograferingen endast avsett 

ett objekt och inte annan människa. Men vad skiljer denna situation från 

skärmdumpsfallet – varför är det ena bildupptagning av annan men inte det andra? 

Hovrätten tar i skärmdumpsfallet fasta på att bildupptagningen skett ”live” –  dvs. 

                                                           
84 Detta är givetvis en invändning som ändå går att göra, men som istället är att se som en fråga om uppsåt i 
förhållande till rekvisitet ”någon”, och i många fall torde omständigheterna i den situation som 
fotograferingen företagits medföra att en sådan invändning kan lämnas utan avseende. 
85 Se NJA 2005 s. 712 och NJA 2008 s. 946. 
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målsäganden och den tilltalade hade kunnat se och tala med varandra utan fördröjning 

– vilket synes vara den väsentliga skillnaden jämfört med exemplet ovan. Detta 

tillsammans med lagstiftarens avsikt att regleringen ska vara teknikneutral tycks 

motivera varför ett förfarande som det i skärmdumpsfallet bör vara brottsligt, till 

skillnad från situationen med att fotografera ett fotografi. 

 

4.5 Hemlighetsrekvisitet 

I Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål nr B 5018-15 åtalades en man för bl.a. 

kränkande fotografering efter att ha filmat målsäganden när hon tillsammans med 

mannen befann sig i en intim situation på en toalett. Mannen nekade till att filmningen 

skett i hemlighet. Av utredningen framgick att mannen filmat målsäganden uppifrån, 

och att hon av händelsen endast kom ihåg ett starkt ljus. Båda två var mycket 

berusade, och målsäganden uppgav att hon inte var medveten om att hon blev filmad 

och att hon aldrig skulle samtycka till detta. Efteråt hade mannen tillfrågats om vad 

det var för ljus och hade då uppgett att han av misstag slagit igång ficklampan på sin 

mobiltelefon. Mot denna bakgrund ansågs filmningen objektivt sett ha skett i 

hemlighet. Slutsatsen stämmer väl överens med vad som angetts i förarbetena om hur 

hemlighetsrekvisitet ska tolkas. Kameran var inte på något sätt dold i fysisk mening, 

men likväl ansågs filmningen ha skett i hemlighet på grund av att målsäganden varit 

omedveten om att kameran filmat.  

I Hovrätten för Övre Norrlands dom i mål nr B 752-16 åtalades en man för 

våldtäkt och kränkande fotografering. Enligt åklagaren hade den tilltalade fotograferat 

målsäganden i hennes bostad efter det sexuella övergreppet. Tingsrätten fann att 

målsäganden varit så berusad att hon inte varit medveten om vad som skett förrän i 

slutet av hela händelseförloppet och att fotograferingen således skett i hemlighet. 

Detta gällde trots att det inte helt gick att fastställa när fotograferingen skett och att 

målsäganden själv uppgett att den tilltalade fotograferade henne efter övergreppet. I 

hovrätten ogillades åtalet för kränkande fotografering eftersom fotograferingen inte 

ansågs ha skett i hemlighet med hänsyn till att målsäganden själv berättat att hon blivit 

fotograferad. Enligt hovrätten stod således klart att hon varit medveten om 
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fotograferingen medan den pågick. Situationen ligger i gränslandet mellan det andra 

och fjärde typfallet – utredningen i målet visar inte att den tilltalade fotograferat 

målsäganden innan hon blev medveten om det.86 Hade så varit fallet hade situationen 

varit att bedöma som typfall 2 och en friande dom skulle i detta läge vara felaktig. 

Detta innebär dock inte att hovrättens domslut faktiskt är felaktigt; i fallet råder 

oklarheter kring det faktiska händelseförloppet och visar egentligen bara vikten av att 

händelseloppet så detaljerat som möjligt klarläggs under brottsutredningen. I 

praktiken kan det i vissa situationer vara väldigt svårt att bevisa att en bildupptagning 

gjorts före den som avbildas upptäcker det.  Det är således i fall som är att hänföra 

till typfall 2 tänkbart att flera åtal kan komma att ogillas på grund av bristande 

bevisning rörande rekvisitet hemlighet. 

Skärmdumpsfallet som behandlades i det föregående avsnittet är intressant att 

diskutera även i förhållande till hemlighetsrekvisitet. Följande exempel är inspirerat 

av omständigheterna i det fallet och syftar till att belysa tänkbara tillämpningsproblem 

angående frågor om hemlig bildupptagning. 

A och B använder sina datorer för att videosamtala med varandra. Båda två är 

medvetna om att bildupptagning sker genom datorernas webbkameror och att det 

sker med samtycke. Under samtalet, som är av privat natur, spelar A in vissa sekvenser 

av videosamtalet och gör skärmdumpar som föreställer B och sparar filerna på sin 

dator. B vet inte om att A gör skärmdumparna och inspelningen. B samtycker endast 

till att visa upp sig i kameran under förutsättning att någon inspelning inte sker. Ska 

A dömas för kränkande fotografering?  

 Problemet i exemplet är att B är medveten om att bildupptagning sker, men är 

inte medveten i förhållande till all bildupptagning. Frågan om brottsförutsättningarna 

är uppfyllda tycks hänga på om A:s agerande att spela in och göra skärmdumpar kan 

anses utgöra bildupptagning som är separat från den lovliga bildupptagningen. I och 

med att all bildupptagning sker med samma kamera är det inte fråga om bilder som 

på något sätt är annorlunda eller olika från de bilder som förmedlas genom den lovliga 

bildupptagningen. Eftersom inspelningarna och skärmdumparna egentligen endast 

innebär att den bildupptagning som görs genom webbkameran blir sparad skulle 

                                                           
86 Se avsnitt 3.3.2 för en genomgång av typfallen. 
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således kunna hävdas att någon hemlig bildupptagning aldrig sker. Likväl tycks det 

uppenbart att förfarandet att spela in en videosekvens samt göra en skärmdump i sig 

utgör bildupptagning i lagtextens mening, och i exemplet sker det otvivelaktigt i 

hemlighet då B är totalt omedveten om att videosamtalet dokumenteras. 

Exemplet ovan liknar situationen som bedömdes i skärmdumpsfallet. Hovrätten 

ansåg i det fallet att den tilltalades påstående om att målsäganden varit medveten om 

bildupptagningen inte hade motbevisats, och att åklagaren således inte hade styrkt att 

bildupptagningen skett olovligen. Domstolen tycks i domskälen blanda ihop 

hemlighetsbedömningen med frågan om fotograferingen skett olovligen. Under 

antagande att vad hovrätten faktiskt menat är att åklagaren inte styrkt att 

bildupptagningen skett i hemlighet, skulle man motsatsvis kunna komma fram till att 

om hovrätten funnit det bevisat att målsäganden varit omedveten om skärmdumpen 

hade åtalet möjligen varit styrkt.87 Detta skulle i sin tur ge stöd åt att hovrätten ser 

skärmdumpen som en bildupptagning som är separat från den som sker genom själva 

videosamtalet. Jag är åtminstone av den uppfattningen att A i mitt exempel bör kunna 

dömas för kränkande fotografering eftersom denna lösning tycks vara den rimligaste 

utifrån lagstiftningens syfte och måste även anses vara förenlig med lagtexten.  Den 

bildupptagning som skärmdumpen utgör sker i hemlighet i och med att den avbildade 

inte är medveten om att det sker. 

En variation på exemplet ovan kan se ut på följande sätt: A och B använder sina 

datorer för att videosamtala med varandra. C står på sidan av A och filmar med sin 

mobiltelefon A:s datorskärm. B är inte medveten om att detta sker. B är således 

medveten om bildupptagning i förhållande till A men inte C. Kan C dömas för 

kränkande fotografering? Situationen skiljer sig från den föregående på det sätt att en 

tredje person gör en ny och separat bildupptagning med annan kamera. I enlighet med 

vad som sagts i det föregående bör inte C kunna hävda att fotograferingen endast 

avsett datorskärmen.  Detta fall tycks inte vara lika problematiskt som det förra; C:s 

handlande är att bedöma som kränkande fotografering. Exemplet visar dock att det 

vore otillfredsställande om i det föregående exemplet A inte kunde dömas medan C i 

detta exempel kan hållas ansvarig. Båda fallen är i princip lika straffvärda och det torde 

                                                           
87 Domskäl bör som regel inte tolkas motsatsvis, men jag gör här ett medvetet avsteg från denna regel i syfte 
att föra diskussionen framåt. 
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inte finnas något bärande skäl för att göra någon åtskillnad beträffande straffbarhet 

mellan fallen. 

I Göta hovrätts dom i mål nr B 779-14 var en man åtalad bl.a. för kränkande 

fotografering. Mannen hade enligt åtalet filmat sin sambos dotter när hon befann sig 

i ett badrum. Utredningen visade att den tilltalade hade befunnit sig i badrummet 

omedelbart innan målsäganden gick dit och att han då placerade en kamera som 

spelade in.  Genom förhör med målsäganden framkom att hon upptäckt kameran i 

en korg placerad mittemot toaletten och att hon raderade filmen efter att hon tittat på 

inspelningen. Tingsrätten dömde mannen för kränkande fotografering, och domen 

fastställdes i den delen av hovrätten. Situationen i fallet liknar den som förelåg i 

Söderman mot Sverige och illustrerar en korrekt bedömning av typfall 2. Filmningen 

har skett i hemlighet i det inledande skedet och det faktum att målsäganden upptäckte 

filmningen medan den pågick utgör således inget hinder för en fällande dom. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns flera fall där hemlighets-

rekvisitet bedömts och tillämpats i enlighet med rekvisitets avsedda innebörd. 

Situationen med att göra en skärmdump i hemlighet när den som avbildas i övrigt är 

medveten om att bildupptagning sker tycks inte ha förutsetts av lagstiftaren, men som 

visats ovan måste det utifrån lagstiftningens syfte vara korrekt att låta straffansvar 

inträda i sådana situationer.  
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5 Avslutande sammanfattning 

5.1 Lagstiftningen tillämpas i överensstämmelse med dess syfte  

Huvudsakligen tycks tillämpningen av kränkande fotografering fungera bra.  Flertalet 

situationer av smygfotografering där domstolarna tidigare inte kunde döma till ansvar 

för själva fotograferingen är idag straffbara. Det går särskilt att peka på att den typ av 

gärning som förelåg i Söderman mot Sverige och som då inte gick att bestraffa idag 

är straffbar, antingen som fullbordad kränkande fotografering eller som förberedelse 

till sådant brott. Den lucka i lagstiftningen som ledde till att Sverige fälldes i 

Europadomstolen i Söderman mot Sverige kan således sägas vara åtgärdad. 

Domstolarnas tolkning och tillämpning av de enskilda rekvisiten i bestämmelsen 

om kränkande fotografering stämmer i all väsentlighet överens med hur lagstiftaren 

angett att de ska tolkas, vilket kanske är föga förvånande. Legalitetsprincipen lägger i 

straffrätten hinder mot analog eller extensiv tolkning av lagtext, och genom lagtexten 

har lagstiftaren i princip uttömmande reglerat vad som är straffbart. Likväl kvarstår 

vissa frågetecken, särskilt beträffande vad som innefattas i begreppet ”annat liknande 

utrymme”. Det är min förhoppning att HD tar upp skolläkarfallet till prövning för att 

närmare klargöra begreppets innebörd. 

Vidare kan tyckas något oklart vad lagstiftaren anser om straffbarhet i 

situationer som skärmdumpsfallet och liknande fall där gärningsmannen inte ”direkt” 

avbildar en annan människa. Dessa typer av situationer behandlas inte i förarbetena 

och det kan kanske ifrågasättas om straffbarhet i dessa situationer stämmer överens 

med uttalandet om att straffansvar kräver att fotograferingen ska avse en annan 

levande människa. Mot bakgrund av att lagstiftningen avses vara teknikneutral anser 

jag att det måste stämma överens med lagstiftarens vilja att kunna döma för kränkande 

fotografering i dessa situationer. 
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5.2 En lämpligt avgränsad lagstiftning 

I överlag anser jag att bestämmelsen om kränkande fotografering är en väl avvägd och 

genomtänkt lagstiftningsprodukt. Det straffbara området är tydligt avgränsat och 

fångar i huvudsak upp de mest klandervärda fallen. Mot bakgrund av den remisskritik 

som riktats mot tidigare lagförslag har lagtexten utformats för att tillgodose krav på 

förutsebarhet och skydd för integritet och yttrandefrihet, vilket inte är en alldeles 

enkel intresseavvägning. Den nuvarande lagstiftningen lyckas i mitt tycke bättre med 

denna avvägning än vad tidigare lagförslag gjort. En strafflagstiftning som syftar till 

att skydda enskildas personliga integritet i förhållande till andra enskilda kan aldrig 

täcka in alla tänkbara integritetsintrång och bör heller inte göra det, eftersom det i stor 

utsträckning är godtyckligt vad som kan utgöra ett integritetsintrång. Brister i skyddet 

mot integritetskränkande fotografering kvarstår dock i och med att allvarliga 

integritetsintrång kan ske var som helst, t.ex. fotografering av övergrepp som sker 

utomhus. Denna brist kan dock snart eventuellt avhjälpas åtminstone delvis, om HD 

fastställer att bestämmelsen om sexuellt ofredande kan tillämpas på smyg-

fotografering i sexuellt kränkande situationer. 

Vidare kan situationer där den som fotograferas är medveten om att det sker, 

på grund av hemlighetsrekvisitet, inte bedömas som kränkande fotografering. 

Visserligen kan sådana situationer i vissa fall utgöra ofredande, men det får i dessa 

situationer ändå anses finnas en brist i integritetsskyddet. Med det är dock inte sagt 

att all olovlig fotografering bör vara kriminaliserad –  hemlighetsrekvisitet fyller en 

funktion i och med att det utgör en nödvändig avgränsning av det straffbara området. 

Det finns således situationer där fotografering som inte sker i hemlighet och som kan 

vara integritetskränkande ändå inte är – och inte heller bör vara – straffbara, eftersom 

det kriminaliserade området annars skulle bli för omfattande. 

Det finns ännu inga fall som aktualiserat straffansvar för fotografering som sker 

i journalistiskt syfte. Med den valda utformningen av lagstiftningen verkar det som att 

eventuella farhågor om en hämmande inverkan på tryck- och yttrandefriheten hittills 

inte har besannats.88 Det är givetvis tänkbart att problematiska fall kan dyka upp i 

framtiden, men de lär vara sällsynta.  

                                                           
88 Se avsnitt 3.1 om remisskritiken mot 2008 års Integritetsskyddskommittés lagförslag. 
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Avslutningsvis kan tilläggas att det sannolikt ännu är för tidigt för att peka på ett 

behov av en utvidgning av tillämpningsområdet för kränkande fotografering eller i 

övrigt av ytterligare lagstiftningsåtgärder. Förhoppningsvis kommer HD inom en snar 

framtid komma fram till att smygfilmning under någons kjol på offentlig plats är att 

bedöma som sexuellt ofredande. Det är vidare önskvärt att HD prövar fallet med 

skolläkaren samt att domstolen fastställer att bestämmelsen om kränkande 

fotografering är tillämplig på fotografering som sker i ett undersökningsrum på en 

vårdmottagning. Om HD skulle komma fram till att så inte är fallet, eller om 

prövningstillstånd inte meddelas, kan man fråga sig om det behövs ett tillägg i 

lagtexten som uttryckligen omnämner undersökningsrum på läkarmottagning och hur 

ett sådant tillägg i sådana fall bör formuleras. Förhoppningsvis kommer det inte vara 

nödvändigt att utarbeta ett sådant lagförslag, eftersom frågan kan och även bör lösas 

av HD.  
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