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Sammanfattning 

 

Uppsatsens innehåll handlar om kameraövervakning i anknytning till den personliga 

integriteten. En av uppsatsen huvudsyften är att utreda och identifiera gällande rätt kring 

kameraövervakning genom den rättsdogmatiska metoden. Det är avsiktligt att behandla 

illustrationen av kameraövervakningens intresse i både rätten till liv och skydd för egendom i 

förhållande till rätten till privatlivet, där den personliga integriteten omfattas. Fokus ligger i 

kameraövervakningslagen (2013:460) som är tillämplig vid platser dit allmänheter har 

tillträde. Men samtidigt är integritetsaspekten oerhört starkt vad gäller platser dit allmänheten 

inte har tillträde och därför ska konsekvenserna av behandling och bevaring av bild- och 

ljudupptagningar belyses i uppsatsen. Det är ytterst viktigt att belysa både områdena för att 

uppnå en riklig diskussion i uppsatsen. Övervakningsintresset och integritetsintresset jämförs 

på den europarättsliga- och nationella planet. Bilden av intresseavvägningen kompliceras vid 

tillämpningsfrågor i de högsta förvaltningsdomstolarna. Med en fortsatt syfte belyser 

uppsatsen problematiken i den nya kameraövervakningslagen (2013:460) vid bland annat 

tillstånds- och tillämpningsfrågor utifrån rättspraxis. Faktorerna som råder vid 

kameraövervakning i samband med de valda rättigheterna bedöms i en rättsfallsanalys.  

Nyckelord: kameraövervakning, personlig integritet, europarätten, rättsfallsanalys. 
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Abstract 

 

The content of this essay is about video surveillance related to personal privacy. One of the 

essay main objectives is to investigate and identify the current law on video surveillance 

through the proper dogmatic approach. There is an intention to study the interest of video 

surveillance in both the right to life and protection of property in relation to the right to 

privacy, where personal integrity is covered. The focus is on kameraövervakningslagen 

(2013: 460) which is applicable at places where public units have access. But at the same 

time the privacy aspect is very strong in terms of places where the public units don’t have 

access and therefore the consequences of the treatment and storage of video and audio 

recordings are highlighted in the essay. It is extremely important to highlight both areas to 

achieve a rich discussion. The public interest and privacy interest will be compared on the 

European and national level regarding the selected rights. The questions concerning the 

balance of both the public and personal interests are complicated in the Supreme 

Administrative Courts. With a continued purpose, the essay will highlight the problems in the 

new kameraövervakningslagen (2013: 460) on permitting and enforcement issues based on 

case law. The prevailing factors at the new camera surveillance act will be associated with the 

selected rights and will be evaluated in a court case analysis. 

Keywords: camera surveillance, personal integrity, European law, court case analysis. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

I Sverige och även i många andra länder har kameraövervakningen börjat bli vanligt 

förekommande i den gemensamma offentliga platsen.1 Enligt ordningslagen (1993:1617) 2 § 

avses den offentliga platsen med allmänna vägar, gator, torg, parker, områden som redovisas 

i detaljplan för kvartersmark för hamnverksamhet och andra landområden och utrymmen som 

används för allmän trafik.2 Det finns ett ökat intresse eller behov för myndigheter och 

näringsidkare att kameraövervaka den offentliga platsen, bland annat både polisen och den 

kommunala regin har använt sig mer av övervakningskameror på senare år.3 

Kameraövervakning bidrar till att skydda människors liv och egendom4 på allmänna platser 

genom att förebygga, avslöja eller utreda brott och i sin tur bidrar det till trygghet för enskilda 

personer. Det leder till att den sociala kontrollen ökar och att fler människor börjar vistats på 

platsen, vilket kan minska risker för brott. Andra ändamål med kameraövervakning är att 

förhindra olyckor genom att exempelvis kontrollera hur personer förflyttar sig eller kartlägga 

var kunderna befinner sig i en butik eller i ett varuhus.5  

Tidigare utfördes kameraövervakningen genom att video- eller ljudsignaler skickades via en 

tråd i ett slutet system till ett kontrollrum från fasta kameror. Dessa media ström spelades in 

på band eller övervakades av realtid personal som satt framför en eller flera TV-skärmar. 

Medans dagens teknik har utvecklats markant. Det är möjligt idag att på stora avstånd och 

färre kameror att ta mycket bra bilder. Bild- och ljudupptagningen överförs ofta trådlöst via 

internet. Dessa upptagningar, små eller stora datamängder kan sedan lagras på hårddiskar 

eller annat liknande media. Det finns även billiga utvecklade internetanslutade IP-baserade 

kameror som kan köpas på konsumentmarknaden. Detta har medfört att även privatpersoner 

övervakar omgivningen.6 Teknikutvecklingen har lett till att personer kan bära kameror på 

kroppen eller använda sig av drönare som kan filma känsliga situationer exempelvis i ett 

                                                 
1 Doyle, Aaron, Lippert, Randy och Lyon, David (red): Eyes Everywhere, sida 1. 
2 Ordningslagen kommer inte att behandlas ytterligare i uppsatsen. 
3 Waever, Benjamin och Lahtinen, Markus: Övervakning och integritet: Teknik, skydd och aktörer i det nya 

kontrollandskapet, sida: 89. Länk till källan finns i referenslistan längst ner i dokumentet.  
4 Detta kommer aktualiseras utifrån Europakonventionens artiklar; rätt till liv, äganderättsskyddet i första 

tilläggsprotokollet och inte minst rätten till privatlivet. 
5 SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten? sida: 549. 
6 SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten? sida: 541–542. 
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omklädningsrum eller i en trädgård. Detta innebär stora risker för intrång i den personliga 

integriteten.7 

Denna studie fokuserar på regelverket som rör den nya kameraövervakningslagen 

(2013:460), kameraövervakningsförordningen (2013:463), personuppgiftslagen (1998:204) 

och rättspraxis av de högsta allmänna förvaltningsdomstolarna efter årtalet 2013. Ett högre 

europeiskt regelverk kommer att behandlas i uppsatsen för ett jämförande avsnitt. I EKMR 

finns mer än tiotals artiklar och tilläggsprotokoll, men i uppsatsen beskrivs endast artiklarna 

om rätten till liv (artikel 2), om skydd för egendom (P1-1) och rätten till privatlivet (artikel 8) 

för att uppfylla syftet med uppsatsen. Vad gäller artikel 8 om privatlivet ingår den personliga 

integriteten som är viktigast i förhållande till syftet. Dessa artiklar skyddas även i andra 

internationella åtaganden och europarättsliga värden. Bland annat finns samma rättigheter 

föreskrivna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna därmed i FN konventionens 

allmänna förklaring i artikel 3 rätten till liv, artikel 12 rätten till privatliv och artikel 17 om 

rätt till att äga egendom.8 De utnämnda artiklarna kommer endast att behandlas utifrån 

EKMR.  

Rättsområdet är heltäckande när det gäller etablerade former av kameror men inte när det 

gäller rörliga kameror såsom drönare eller kroppsburna kameror. 9 Därmed vid tillämpningen 

av lagen ser man bristfälliga regleringar. Det är av ytterst vikt i denna uppsats att behandla 

dessa brister utifrån rättspraxis som sätter gränsen för tillåtna och icke tillåtna 

kameraövervaknings tillämpningar på allmänna platser och vad som utgör en 

övervakningskamera och frågor som rör intresseavvägningen. Det centrala problemet 

avseende tillämpningen av kameraövervakning är att det sker dit allmänheten har tillträde.10 

Det är en inskränkning för den personliga integriteten och kan upplevas som ingripande och 

förnedrande. Lagen som kommer att behandlas har även en begränsning, en tillståndsplikt för 

att utöva kameraövervakning.11 Vid användning av övervakningskameror uppstår en 

intressekollision mellan övervakningsintresset samt den enskildes intresse att inte 

                                                 
7 Ibid, sida: 109. 
8 FN:s allmänna förklaring, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring.  
9 SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten? sida: 109. 
10 Enligt 5 § i kameraövervakningslagen (2013:460) gäller lagen inte vid kameraövervakning av en plats dit 

allmänheten inte har tillträde. 
11 I vissa fall, i kameraövervakningslagen finns en begränsning till de som vill bedriva kameraövervakning, 

länsstyrelsen prövar frågan om tillstånd till kameraövervakning (8–9 §). Det finns undantag i 10–15 § som 

underlättar ansökning till användning av kameraövervakning. Se mer i avsnitt 3. 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
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kameraövervakas. Därmed blir integritetsskyddet särskilt känslig vid behandling av 

materialet som bevaras, i fall de upptagna bild- eller ljudmaterialen publiceras eller sprids.12 I 

det avseendet, när allmänheten inte har tillträde gäller personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) 

som syftar till att skydda den personliga integriteten.13 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det heltäckande syftet med uppsatsen är att identifiera och utreda det rättsliga regelverket för 

kameraövervakning på allmänna platser dit allmänheten har tillträde i anknytning till den 

personliga integriteten.14 En fortsatt syfte är att utreda tillämpningen och den 

tillståndspliktiga processen av kameraövervakning samt ska en jämförelse redogöras vad 

gäller förenligheten av övervakningsintresset och integritetsintresset i den högre givna rätten 

som påverkar den personliga integriteten. Slutligen beskrivs intresseavvägningen i en 

rättsfallsanalys och frågeställningen besvaras. Frågeställningen lyder: 

• Vilka olika intressekonflikter förekommer vid kameraövervakning? 

1.3 Metod och material 

Denna uppsats är rättsvetenskaplig och metoden är rättsvetenskaplig med utgångspunkt att 

identifiera, analysera och diskutera rättens roll, funktion och utveckling. Ändamålet med 

uppsatsen är att utreda den juridiska frågeställningen genom användning av den 

rättsdogmatiska metoden för att systematisera och tolka gällande rätt,15 det vill säga lex lata.16 

Den aktuella, faktiska gällande rätten används; såsom relevanta rättsregler, domstolspraxis, 

förarbeten, doktrin och juridiska artiklar för att uppfylla ändamålet med uppsatsen. Det 

rättsliga regelverket för kameraövervakning finns bland annat i kameraövervakningslagen 

(2013:460) (KÖL),17 kameraövervakningsförordningen (2013:463) och när allmänheten inte 

                                                 
12 SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten? sida: 109. 
13 PuL är en viktig lagstiftning som förbjuder ingrepp i den personliga integriteten. Denna är en viktig aspekt att 

belysa eftersom det är en konsekvens av användning av övervakningskameror. Vidare i kapitel 2 tas denna 

aspekt upp i förhållande till EU-lagstiftning angående dataskyddsdirektivet. 
14 Det är ytterst svårt att avhålla sig från området där allmänheten inte har tillträde vid kameraövervakning och 

därför bör en sådan aspekt beskrivas ytligt utifrån personuppgiftslagen i svensk rätt och dataskyddsdirektivet 

inom EU. Dessa regler syftar till att skydda den personliga integriteten mot kränkningar av behandling av 

personuppgifter som sker i bildupptagningsmaterial som ett resultat av övervakningskameror. Det är viktigt att 

belysa både dit allmänheten har tillträde och dit allmänheten inte har tillträde för att förstå problematiken som 

föreligger bland annat i kameraövervakningslagen och relevant rättspraxis. 
15 Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod: 2010, sida: 167. 
16 Nationalencyklopedins uppslagsverk, lex lata; 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lex-lata (Hämtad 2016-12-25) 
17 Hädanefter benämnt som KÖL. 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lex-lata


4 

 

har tillträde till övervakningen tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) (PuL).18 Den 

juridiska rättsproblematiken vid kameraövervakning bland annat i tillståndsplikt och 

tillämpningsfrågor ska illustreras utifrån domstolarnas rättspraxis; det blir en rättsfallsanalys 

utav både Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och kammarrätten (KamR). Den juridiska 

databasen, Infotorg Juridik har använts för att referera till valda rättsfall. 

Inslag av en jämförande metod är väsentlig i denna uppsats för att argumentera, lex ferenda,19 

det vill säga hur lagen bör utformas.20 Den jämförande metoden är inriktad på att analysera 

lagstiftningars skillnader och likheter mellan olika rättsordningar eller organisationers 

juridiska konventioner.21 I det hänseendet ska europarättsliga lagar och regler behandlas i 

förhållande till den svenska rätten. Europarådet är en juridisk organisation och har bearbetat 

en mycket viktigt konventionen; den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna som förkortad till Europakonventionen eller 

EKMR22, där fokus kommer ligga på 3 artiklar; om rätten till liv (artikel 2), om skydd för 

egendom (första tilläggsprotokollet artikel (P1-1) 23 och rätten till privatlivet (artikel 8), för 

att få en komparativ genomslag. Likaså ska en liten del av Europeiska unionens rättsordning 

angående dataskyddsdirektivet åskådliggöras.  

Det var tänkt att hela kapitel 2 och 3 skulle behålla sin objektivitet, men här får en avvikelse 

göras för att få en röd tråd igenom uppsatsen med betydelsefull egen argumentation kring 

intressekonflikten och så att texten sammanflätas kring syftet.  

Referenssystemet som används i uppsatsen behandlas från Oxfordsystemet, således fotnoter. 

Längst bak i dokumentet finns en referenslista där alla källor samlas och går ut på en 

alfabetisk ordning. Det finns även en rättsfallsförteckning.  

 

                                                 
18 Hädanefter benämnt som PuL. 
19 Klami-Wetterstein, Sandvik, Björn – Hur skriver man en rättsvetenskaplig uppsats? Instruktioner för 

avhandlingsskribenter, 2010, sida: 5–6. 
20 Nationalencyklopedins uppslagsverk, lex ferenda; 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lex-ferenda (Hämtad 2016-12-25) 
21 Nationalencyklopedins uppslagsverk, jämförande metod; 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mf%C3%B6rande-

metod (Hämtad 2016-12-25) 
22 Hädanefter används beteckningen EKMR i uppsatsen istället för den europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
23 Hädanefter används beteckningen P1-1 istället för första tilläggsprotokollet artikel 1 i EKMR. 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lex-ferenda
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mf%C3%B6rande-metod
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mf%C3%B6rande-metod
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1.4 Avgränsning  

Det finns ett annat regelverk om kameraövervakning som hemligt tvångsmedel (27 kap. 20 § 

rättegångsbalken). Den är inte av betydelse i uppsatsen och kommer inte att behandlas. Enligt 

4 § i kameraövervakningslagen gäller inte hemlig kameraövervakning (27 kap. 

rättegångsbalken) eller lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 

brott i denna lag.  

En ytterligare avgränsning är vid sidan av privatlivet, i EKMR artikel 8 behandlas även rätten 

för respekt för familjelivet, hem och korrespondens och rymmer utanför uppsatsens syfte.  

Tidigare rättsfall innan reformen av kameraövervakningslagen har inte valts i denna uppsats. 

Det bör påpekas att på grund av lagen är så pass ny, blir man begränsad till vad som finns ute 

i de juridiska databaserna. Det finns inte ett svenskt rättsfall ännu som tar upp rätten till liv 

och därför har rättigheten exemplifierats av ett återgivet rättsfall från EU-domstolen. 

1.5 Disposition 

I nuvarande kapitel har min ambition med arbetet presenterats. I nästkommande kapitel görs 

bekant de högre gällande normkällorna i förhållande till kameraövervakning. Ljuset av 

europarätten sätter ramarna för den nationella rätten och som påverkar förhållandet mellan 

stat och enskild och därför kommer den beskrivas först. Europakonventionen i det 

sammanhanget ges störst utrymme för de valda rättigheterna. EKMR:s artiklar ska kopplas 

samman till kameraövervakning med egna resonemang. Vidare beskrivs relevanta delar av 

EU-rätten, då dataskyddsdirektivet gäller vid behandling och bevaring av personuppgifter 

som en konsekvens för användningen av kameraövervakningens bildupptagning och 

ljudinspelning med ett belysande rättsfall.  

I tredje kapitlet ges en omfattande redogörelse av den nationella gällande rätten. 

Redogörelsen tar sin början i RF som sedan rör sig inåt till nationell lagstiftning om 

kameraövervakningslagen och dess förordning som berättigar bland annat tillstånd och tillsyn 

av kameraövervakning. Därefter återges rättspraxis av de högsta förvaltningsdomstolarna 

som är en central del i arbetet för att identifiera bland annat vilka intressen som styr 

avvägningen, tillämpningsfrågor och frågor om var och när gäller kameraövervakning. 

Kapitlet är av stor vikt för att senare förstå i avsnitt 4 hur domstolarna har tolkat och använt 

sig av paragraferna i lagen och inte minst europarättsliga regler. 

I kapitel fyra följs i uppsatsens rättsvetenskapliga arbete en genomgående rättsdogmatisk 

diskussion i en rättsfallsanalys och besvarandet av frågeställningen. Detta görs med egna 
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glasögon för att överväga rättsläget på det som framgått i utredningen och identifiering av det 

rättsliga regelverket. Rättsfallsanalysen har sin utgångspunkt i de redovisade 

tolkningsfrågorna i domstolarna. Det görs en granskning av domstolarnas resonemang kring 

diskursen avseende den personliga integriteten och övervakningskameror. Därefter besvaras 

uppsatsens frågeställning som är central och säcken knyts ihop i förhållande till syftet. Därtill 

följer en avslutning. 

2 Europarätten 

2.1 Inledning 

I följande kapitel ska regleringar av rätten till liv, äganderätten och privatlivet behandlas 

utifrån EKMR i förhållande till förenligheten av övervakningsintresset och integritetsintresset 

och EU:s dataskyddsdirektiv som belyser konsekvensen av användning av 

kameraövervakning. Detta kapitel syftar på att se hur dessa rättigheter betraktas ur ett 

europarättsligt perspektiv. Den svenska rättens eventuella oförenlighet med europarätten kan 

utgöra ett argument i fråga om regleringens ställning i svensk rätt. Att lyfta upp 

konfliktytorna utifrån ett europarättsligt perspektiv är optimalt för att ge insikt om relevant 

diskussion som behandlas även i kapitel 4.  

Först presenteras EKMR, för att få en helhetsbild av vilken slags konvention Sverige har 

ratificerat och vilka förpliktelser som tillfaller staten som påverkar enskilda individer med 

fokus av de valda rättigheterna. Med stöd från varje artikel ges en kort sammankoppling till 

kameraövervakning med egna kommentarer. Vidare ges en kort introduktion till EU-rätten 

för att få kännedom om vilket förhållande staten har med EU och särskilt dess regelverk om 

dataskydd. Det är för att belysa en komplexitet som fokuserar på konsekvenserna av 

användningen av kameraövervakningen.  

2.2 Europakonventionen 

Enligt EKMR ska varje medlemsstat inklusive Sverige tillförsäkra var och en under deras 

jurisdiktion de fri- och rättigheter som är inskrivna i konventionen.24 Medlemsstaterna har en 

negativ förpliktelse som innebär att staten och i sin tur myndigheterna som representerar 

staten bör avhålla sig från ingrepp i den enskildes rättigheter. Detta förbud finns bland annat i 

artikel 2 rätten till liv, P1-1 skydd för egendom och artikel 8 rätten till privatliv.25 Staten har 

även en positiv förpliktelse att garantera medborgarna rättigheterna genom att bland annat 

förhindra kränkningar utförda av andra privata rättssubjekt för att skydda enskildas rättigheter 

                                                 
24 Bernitz & Kjellgren: Europarättens grunder: 2014, sida: 148. 
25 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk rättspraxis: en kommentar: 2015, sida: 57. 
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och samtidigt för att tillvarata allmänna intressen.26 Dessa förpliktelser kommer att 

exemplifieras med de valda rättigheterna nedanför i förhållande till kameraövervakning. 

2.2.1 EKMR artikel 2 - rätten till liv 

Den mest grundläggande rättigheten är rätten till liv. I EKMR artikel 2 första punkten 

föreskrivs det att ingen ska berövas livet avsiktligt av någon annan. Staten ska inte aktivt 

döda personer och inte heller enskilda får beröva någon annan livet. Den allmänna betydelsen 

av artikel 2 är att den tillämpas först när en person har dödats. Däremot enligt den positiva 

förpliktelsen för staten handlar det om att skydda den enskildes liv i ett tidigare stadium 

såsom om personen utsätts för oförsvarlig livsfara. Om staten inte har åtgärdat detta stadium 

om exempelvis en person blir misshandlad på ett livshotande sätt men ändå leder inte till 

döden, kommer det lik nära stadiet leda till ett brott mot artikel 2.27 Vissa åtgärder såsom 

uppsåtligt dödande eller inte genom åtgärder av militär, polis eller andra brottsbekämpande 

myndigheter kan vara förenlig med artikel 2 för att försvara någon mot olaglig våldsgärning. 

I sådana sammanhang måste en bedömning göras om vad som är absolut nödvändigt med 

hänsyn till de konkreta omständigheterna i varje särskild situation.28 Bestämmelsen ålägger 

medlemsstaterna att skydda rätten till liv i lagen. Det ska alltså finnas en strafflagstiftning 

som kriminaliserar avsiktligt dödande av enskilda personer.29 Artikel 2 förutsätter därmed att 

det ska finnas polis, åklagare och domstolar som verkar för att beivra våldsbrott. 

Myndigheterna har även en skyldighet att bland annat hitta försvunna personer, utreda en 

persons död under oklara omständigheter och föranstalta om lagföring.30 

Kameraövervakning syftar till att skydda människors liv. Det är någorlunda föreskrivet i 

kameraövervakningslagen att lagen skyddar liv men helhetsbestämmelsen syftar till att 

förhindra olyckor, brott och annat jämförligt då i detta ingår att säkerhet vid hälsa och liv bör 

säkerställas. Det är förskrivet i 11 § 2 p. KÖL att kameraövervakning får ske utan ansökan av 

en räddningsledare för att bland annat efterforska en försvunnen person. Vidare i samma 

bestämmelse i punkt 3 kan polismyndigheten eller säkerhetspolisen utöva 

kameraövervakning om det finns en särskild risk att det finns allvarlig brottslighet som leder 

till fara för liv, hälsa eller omfattande förstörelse av egendom för att förebygga brott. Den 

                                                 
26 Ibid, sida 571–572. 
27 Denna förpliktelse tas upp i EKMR artikeln 2, andra punkten a). 
28 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk rättspraxis: en kommentar: 2015, sida: 61–64. 
29 Regeringskansliet, De medborgerliga och politiska rättigheterna, 1999, sida: 15–16. 
30 Det är en förpliktelse för staten att fastställa dödsorsaken, se mer Danelius: Mänskliga rättigheter i europeisk 

rättspraxis: en kommentar: 2015, sida: 69, 75. 
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svenska bestämmelsen inriktar sig på att skydda den enskildes liv vilket innebär att staten 

åtgärdar detta med hjälp av övervakningskameror. Med andra ord uppfyller staten i den 

meningen en hel del av sin positiva förpliktelse som konventionen har ålagt. 

2.2.2 EKMR P1-1 - skydd för egendom 

Enligt EKMR P1-1 har var och en rätt för sin egendom. Äganderätten innebär att en person 

kan inneha egendom och personen kan därmed vägra tillträde till den och disponera över den 

fritt. Begreppet egendom är vidsträckt, det gäller både fast och lös egendom såsom 

immateriella rättigheter, nyttjanderätter och sociala förmåner och krav som kan riktas 

gentemot staten av en enskild. Både fysiska och juridiska personer kan ha äganderätt. 

Rättigheten kan hävdas gentemot det allmänna det vill säga staten och kommunen av påstådd 

kränkning i den skyddade rättigheten.31  

Staten har stort utrymme att närmare utforma denna bestämmelse. Statens positiva 

förpliktelse är att skydda rättigheten mot kränkningar utförda av andra privata rättssubjekt. 

Lagen ska bli utformad så att den skyddar mot tillgrepp av egendom och den enskilde ska få 

en möjlighet att återfå sin egendom som har frånhänts ägaren olovligen.32 Om en persons 

egendom blir stulen ska det finnas möjlighet till att väcka skadeståndstalan. Därutöver ingår i 

statens skyldigheter att det finns lämpliga rättsmedel mot ingrepp i den enskildes äganderätt 

och att staten ska utreda och vid behov åtala brott mot egendom. Myndigheterna i 

Novoseletskiy mot Ukraina hade brutit mot artikel 1.1 genom att de inte hade effektivt utrett 

hur personen förlorade sin egendom.33 I skyddet omfattas även rätten till utövande av 

näringsverksamhet. Återkallande av tillstånd att driva näringsverksamhet går mot rätten till 

näringsfrihet och kan bli föremål för ett ingripande i artikel P1-1. Tillstånd ska bedömas 

utifrån kriterierna som anges i artikeln, dock bör det noteras att tillstånd vanligtvis inte är 

ovillkorligt och obegränsat i fråga om giltighetstiden.34-35  

Förhållandet mellan rätt till skydd för egendom och kameraövervakning är att övervakningen 

syftar till att skydda personers fasta och lösa egendom. Det är inte glasklart vad som avgör 

distinktionen mellan både fast och lös egendom, men enligt 1 § jordabalken (1970:994), fast 

                                                 
31 Nergelius, Joakim, De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet, 2012, sida: 11–19. 
32 Egendomsskyddet i svensk rätt återfinns i 8–10 och 12 kap. i BrB, se mer en detaljerad beskrivning av 

bestämmelserna i SOU 2013:85 sidorna: 57–61. 
33 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk rättspraxis: en kommentar: 2015, sida: 578. 
34 Ibid sida: 572. 
35 En fördjupande del av äganderätten angående egendomsberövanden och utnyttjande av egendom behöver 

knappast genomgås här. Den delen faller utanför uppsatsens syfte. 
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egendom är jord exempelvis fastigheter.36 Det innebär att allt som inte är fast egendom är lös 

egendom bland annat ekonomiska verksamheter, bilar, båtar, med mera. Som nämnts ovanför 

är statens positiva förpliktelse att enligt EKMR P1-1 skydda denna rättighet gentemot 

kränkningar utförda av andra rättssubjekt. Överträdelse av rättigheter är till exempel stöld och 

förstörelse av annans egendom genom exempelvis brand, klotter eller krossande fönsterrutor 

eller annat motsvarande. Genom kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde 

kan man avslöja personer som har orsakat skadegörelsen. Detta kan vara till nytta där brott av 

dessa slags avskräcks. I statens positiva förpliktelsen ingår därutöver att det ska finnas 

”lämpliga rättsmedel” mot ingrepp i den enskildes äganderätt. Som sagt är 

kameraövervakning ett lämpligt rättsmedel att avskräcka brott och därmed är det ett sätt att 

utreda och åtala brott mot egendom. Det nämnda fallet ovan säger mycket om hur 

kameraövervakning behövs i sådana situationer för att utreda en persons förlorade egendom.  

2.2.3 EKMR artikel 8 - rätt till privatliv  

Enligt artikel 8 har var och en rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens och kan inskränkas med stöd av lag och bland annat för att skydda andra 

personers fri- och rättigheter. Vad som avses med privatlivet är väldigt svårdefinierat och har 

olika aspekter.37 Begreppet privatliv har en vid tolkning av Europadomstolen. Den omfattar 

bland annat uppgifter om den enskildes identitet, hälsa, sexuell läggning och namn samt 

innefattar skyddet information som rör den personliga utvecklingen såväl som relationer till 

andra individer. Skyddet rör även den enskildes ära, spridning av individens information och 

sist men inte minst registrering och utlämning av uppgifter ur allmänna register.38 

Den viktigaste aspekten är att den skyddar också den personliga integriteten. Det strider mot 

artikel 8 om någon publicerar uppgifter som gäller en persons privatliv om det inte anses ha 

ett starkt allmänt intresse. I artikeln ingår även rätten att bli lämnad i fred och ett skydd mot 

påträngande uppmärksamhet. I det innefattas skydd mot att bli fotograferad eller avlyssnad i 

film eller ljudinspelning vid publicering eller utnyttjande för obehöriga syften. Här finns 

starka motstående intressen, att exempelvis använda sådant material i brottsutredningar. Det 

                                                 
36 Allt om Juridik, Fördjupning – fast eller lös egendom? - och allt däremellan, 2015, sida: 2. 

http://www.alltomjuridik.se/wp-content/uploads/2015/12/F%C3%B6rdjupning-fast-eller-l%C3%B6s-

egendom.pdf (Hämtad 2016-12-30). 
37 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk rättspraxis: en kommentar: 2015, sida: 364. 
38 SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten? sida: 151–152.  

http://www.alltomjuridik.se/wp-content/uploads/2015/12/F%C3%B6rdjupning-fast-eller-l%C3%B6s-egendom.pdf
http://www.alltomjuridik.se/wp-content/uploads/2015/12/F%C3%B6rdjupning-fast-eller-l%C3%B6s-egendom.pdf
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är krav på proportionalitet för den avvägningen som skall göras mellan de kolliderande 

intressena.39-40 

Liksom beträffande de två andra påvisade bestämmelserna i konventionen har staten även i 

denna bestämmelse en positiv förpliktelse att skydda den enskildes privata sfär. Det ska göras 

genom lagstiftning och mot övergrepp i särskilda situationer. Myndigheternas underlåtenhet 

att inte ge tillräckligt rättsligt skydd för den enskilde utgör ett brott mot konventionen. Staten 

ska alltså utfärda lagar som skyddar privatlivet och kriminaliserar sådana handlingar som 

kränker privatlivet och inte minst beivra dem effektivt. Staten ska också avhålla sig från 

ingrepp i den skyddade rättigheten.41 Det finns ett intressant fall hos Europadomstolen som 

lyfter upp en del av uppsatsens syfte och det är värt att citera den beskrivningen av rättsfallet 

som görs av författaren Danelius: 

”I Peck mot Förenade kungariket hade en man med hjälp av en kniv försökt beröva sig livet 

på en allmän plats där det fanns kameraövervakning. Fotografier av honom som tagits med 

övervakningskameran i denna känsliga situation publicerades sedan av kommunen i syfte att 

illustrera nyttan med övervakningen. Även på television förekom bilder av händelsen. 

Europadomstolen fann att spridningen av dessa bilder utan mannens samtycke var ett 

allvarligt och oproportionerligt ingrepp i hans rätt till respekt för privatlivet.” 42 

Det citerade fallet ovan tar fokus på spridningen av personuppgifter och inte direkt om 

kameraövervakning. Orsaken till hur personuppgifterna spreds var mycket som användningen 

av kameraövervakningen som medel. Kommunen gjorde ett ingrepp och spred de upptagna 

bilderna av kamerautrustningen med syftet att kommunen ville förhindra självmord, då det 

som aktualiserades är rätten till liv, dock tog de inte hänsyn till hans integritet. Användningen 

av kameraövervakningen på allmän plats uppfyllde lagens syfte om att förhindra olyckor eller 

annat jämförligt. Det gick över syftet när kommunen spred bilderna, då gällde PuL. 

Integritetsaspekten är väldigt stark i förhållande till personuppgifter och i det fallet stämdes 

kommunen för spridning av hans känsliga situation till media. I kapitel 2.3.1 nedanför 

fortsätter uppsatsen med PuL i förhållande till den högre rättskällan EU angående 

dataskyddsdirektivet. 

                                                 
39 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk rättspraxis: en kommentar: 2015, sida: 377. 
40 Kamera är ett ingrepp som delas i två kollisioner, den första är att den är önskvärd, medan den andra är en 

kränkning. 
41 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk rättspraxis: en kommentar: 2015, sida: 365. 
42 Ibid, sida 379. 
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2.3 Unionsrätten 

Europeiska unionen (EU) är ett organ som omfattar EU-rätten eller även kallad som 

unionsrätten. Unionsrätten är en självständig rättsordning skild från den nationella rätten och 

folkrätten. Dock måste EU:s regelverk lojalt tillämpas och respekteras direkt i nationella 

domstolar.43 Enligt företrädesprincipen gäller EU-rätten framför nationell rätt. Den 

överordnade rätten kan åberopas direkt eller indirekt av enskilda medborgare inför nationella 

domstolar och myndigheter. 44 Detta sker på grund av Sveriges anslutning till EU 1994 där 

medlemskapet stadgas i 1 kap. 10 § RF. Staten har även lämnat beslutanderätt till EU (10 

kap. 6 § RF). EU fördragen har införlivats och betraktas som en del av den svenska rätten.45 

De flesta EU-rättsliga regler har direkt effekt i det nationella planet; förordningar, direktiv, 

beslut och andra överenskommelser för att nämna några. Dock vad gäller direktiv har 

medlemsstaterna utrymme att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet av 

direktivet där ofullständigheter kan förekomma vid införandet. Idag omfattas direktiv av 

direkt effekt så att korrekt implementering sker i medlemsstaterna.46 

2.3.1 Det EU-rättsliga dataskyddsdirektivet i förhållande till PuL 

(1998:204) 

Den nuvarande EU-regleringen finns i dataskyddsdirektivet; Europaparlamentets och rådets 

direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om behandling av det fria flödet av sådana uppgifter. Den syftar till att 

garantera en skyddsnivå för alla medlemsstater när det gäller personers fri- och rättigheter 

avseende behandling av personuppgifter.47 I svensk rätt har direktivet genomförts genom den 

svenska personuppgiftslagen (1998:204) som syftar till att skydda människor mot deras 

personliga integritet som kränks genom behandling av personuppgifter av såväl enskilda som 

av myndigheter (1 §). Det som avses med personuppgifter är all slags information som kan 

direkt eller indirekt hänföras till en fysisk person som är i livet (3 §).  

Om kameraövervakningen sker på ett sätt som innebär att personer direkt eller indirekt kan 

identifieras, innebär det en behandling av personuppgifter. Kameraövervakningen baseras på 

digital teknik vilket i en viss mån leder till kränkning av personuppgifter, och det omfattas av 

personuppgiftlagens bestämmelser. 48 En svensk reglering av kameraövervakningen måste 

                                                 
43 Hydén Håkan, Hydén Therese: Rättsregler: En introduktion till juridiken, 2014, sida: 100–101. 
44 Bernitz & Kjellgren: Europarättens grunder: 2014, sida: 99–100, 110. 
45 Ibid, sida: 109. 
46 Ibid, sida: 112, 115. 
47 SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten? sida: 153–154. 
48 Proposition 2012/13:115, sida: 30. 
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därför vara förenlig med EU regleringen; dataskyddskonventionen och 

dataskyddsdirektivet.49 Ett rättsfall hos EU-domstolen ska kortfattat beskrivas vad gäller 

kameraövervakning i privatbruk i förhållande till egendom, liv och hälsa för att exemplifiera 

övervakningsintresset och ett visst integritetsintresse i förhållande till de valda rättigheterna. 

2.3.2  EU-domstolen, mål nr C-212/13  

Rättsfallet handlar om en man från Tjeckien som hade en kamera monterad på sin villa. 

Kameran filmade en allmän väg samt ingången till huset mittemot. Hans inspelningar 

lagrades på en hårddisk, dock hade ingen annan än mannen själv tillgång till utrustningen och 

materialet. Syftet med att övervaka villan är att han och hans familj hade utsatts för attacker, 

såsom krossade fönster av oidentifierade gärningsmän. Efter en ytterligare attack med 

övervakningskameran uppsatt, kunde två gärningsmän identifieras. Materialet användes som 

bevismaterial i brottsmålrättegång. En fråga som togs upp var om mannens 

övervakningssystem var lagligt, då tjeckiska domstolen bad om tolkningsbesked avseende 

direktivet om dataskydd 94/96/EG. EU-domstolen menar att ändamålet med direktivet är att 

skydda grundläggande rättigheter och särskilt privatlivet. Vad gäller direktivet finns ett 

undantag för sådan behandling av personuppgifter när det gäller en fysisk person som 

bedriver detta av rent privat natur.50 Samma lagförhållande finns i den tjeckiska lagen.51 

Fortsättningsvis konstaterade EU-domstolen att de upptagna bilderna som identifierade 

personerna omfattas i lagens mening samtidigt som inspelningen och lagringen av sådant 

material. Dock menar EU-domstolen att den tjeckiska domstolen bör ta hänsyn till de 

legitima intressen hos personer som spelar in och lagrar in information för att skydda 

familjens egendom, hälsa och liv. Slutligen tolkades intressena av EU-domstolen att syftet 

med övervakningen är att skydda husägarens egendom hälsa och liv, vad gäller ett område dit 

allmänheten har tillträde anses det utgöra behandling av personuppgifter som ett led i 

verksamhet av rent privat natur. Alltså med andra ord får den tjeckiska mannen fortsätta 

utöva sin kameraövervakning, när allmänheten har tillträde men, övervägdes av att den 

bedrevs av rent privat natur.  

   

                                                 
49 Dir. 2016:54, sida 1.  
50 Artikel 3 i direktivet. 
51 Här måste noteras att även i vår svenska PuL finns denna bestämmelse i 6 §. En liknande bestämmelse finns i 

KÖL 5 § att lagen inte är tillämplig vad gäller övervakning som bedrivs av en fysisk person som ett led i en 

verksamhet av rent privat natur. 
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3 Nationell rätt 

3.1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att beskriva Sveriges konventionsenliga förpliktelse att införliva 

artiklarna inom EKMR, 2, 8 och P1-1 i svensk rätt. Först beskrivs förhållandet mellan 

Sverige och EKMR och sedan ska artiklarna beskrivas utifrån det svenska grundlagsskyddet i 

regeringsformen och av andra viktiga lagbestämmelser som påverkar generellt 

kameraövervakning. Den svenska lagstiftningen beror på utvecklingen som sker i EKMR och 

därför bör dessa redogöras ur ett svenskrättsligt perspektiv. Därefter beskrivs regelverk om 

kameraövervakning och rättspraxis för att avgöra gällande rätt och är av betydelse för att 

redogöra hur dessa lagar har redogjorts och övervägts i domstolarna.  

3.1.1 Förhållandet mellan Sverige och EKMR 

Sverige ratificerade Europakonventionen år 1953 utan att inkorporera konventionen i svensk 

rätt.52 För att en internationell överenskommelse ska bli gällande i Sverige måste staten som 

är en dualiststat införliva konventionen för att den ska bli gällande.53 Sverige inkorporerade 

Europakonventionen år 1995 genom en särskild lagstiftningsåtgärd i den svenska 

rättsordningen. Den stadgas i 2 kap. 19 § regeringsformen att ingen lag och inte heller andra 

föreskrifter får meddelas i strid med konventionen.54 Det innebär att konventionens 

bestämmelser och rättspraxis hos Europadomstolen ska tillämpas direkt av svenska domstolar 

och myndigheter.55 Europakonventionen anses ha en särskild status i svensk rätt. Den är inte 

riktig lag och inte heller grundlag. Faktamässigt är konventionen föreskriven i vår grundlag 

som lag, för övrigt anses den vara ”däremellan” som när det gäller tillämpningen av 

konventionen. Vid strid av svenska lagar gentemot konventionen, tillämpas konventionens 

bestämmelser framför nationella lagbestämmelser.56 

Motsvarande rättigheter som stadgas i EKMR återfinns i det svenska grundlagsskyddet i 2 

kap. i RF. Rättigheternas giltighetsområde är formulerade att de tillerkänner varje 

medborgare rättigheterna. Dessa regler avser att skydda fysiska och juridiska personer i vissa 

                                                 
52 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk rättspraxis: en kommentar: 2015, sida: 42. 
53 Det finns två metoder att införliva internationella överenskommelser/konventioner i svensk rätt. Den första är 

genom transformering då hela konventionen omarbetas till svensk författningstext. Den andra är inkorporering 

som sker genom en särskild lagstiftningsåtgärd som föreskriver att konventionen ska tillämpas av bland annat 

dem berörda myndigheterna. Se mer Warnling-Nerep, Wiweka: Finna rätt: Juristens källmaterial och 

arbetsmetoder, 2014, sida: 40–41. 
54 Warnling-Nerep, Wiweka: Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2014, sida: 41. 
55 Bernitz, Ulf: Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2014, sida: 82.  

Ett tillägg bara att det är viktigt att skilja mellan Europadomstolen i Strasbourg och EU-domstolen i Luxemburg 

som är två fullständigt fristående internationella domstolar. 
56 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk rättspraxis: en kommentar: 2015, sida: 46. 
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fall de är tillämpliga. Reglerna är utformade så att de skyddar enskilda mot det allmänna, med 

andra ord mot staten och delvis verkställande och normgivande organ.57 Enligt ett förarbete 

ges inte rättigheterna i grundlagen ett omfattande skydd gentemot angrepp från enskilda.58 

Det skulle kräva från lagstiftaren att ange detaljerat förbjudna rättighetskränkande beteenden 

för den enskilde, så att den enskilde känner till överträdelserna vid varje rättighet.59  

3.1.2 Rätten till liv 

Det finns ingen svensk bestämmelse som stadgar direkt rätten till liv, det finns endast en 

straffbestämmelse. Därmed i grundlagen föreskrivs en indirekt reglering om att staten inte får 

aktivt döda. I regeringsformen (RF) 2 kap. 4–5 § får dödsstraff inte förekomma. Det finns en 

straffbestämmelse i brottsbalken (BrB) 3 kap. 1 § ”Den som berövar annan livet, döms för 

mord till fängelse...”. Riksdagen har även godkänt ett tillägg (protokoll nr 13) i 

Europakonventionen som innebär att dödsstraff förbjuds under alla omständigheter. 

Regleringen av rätten till liv i svensk rätt är delvis mångsidig men inte omfattande. Sverige 

har uppfyllt den positiva förpliktelsen när det gäller straffbestämmelsen i BrB och 

dödsstraffet i RF. Dock bör det finnas en mer inriktad bestämmelse om att skydda just rätten 

till liv. Det är någorlunda besvärligt att rätten till liv generellt skyddas av EKMR om inte FN 

konventionens allmänna förklaring i artikel 3. Skyddet i svensk rätt för rätten till liv är att den 

åtgärdas utifrån brottsbekämpande myndigheter. Dessa myndigheter agerar och ingriper i den 

personliga integriteten. I KÖL skyddas en person eller annan persons liv. KÖL har en sådan 

reglering som gör att polismyndigheten, säkerhetspolisen och räddningstjänsten kan ingripa i 

rättigheten för att skydda rätten till liv. Det som har också framställts ovanför i kapitel 2 i 11 

§ 2–3 p. KÖL att dessa myndigheter kan övervaka om det är av vikt att efterforska en 

försvunnen person eller för att åtgärda allvarlig brottslighet som innebär fara för liv, hälsa 

och egendom.  

3.1.3 Rätten till skydd för egendom 

Det grundlagsrättsliga egendomsskyddet stadgas i 2 kap. 15 § i RF. Den tillförsäkrar enskilda 

ett skydd mot det allmänna för sin äganderätt. Det finns även straffbestämmelser i 8–10 och 

12 kap. i BrB som riktar sig bland annat mot gärningar som stöld och fysiska angrepp på 

någon annans egendom som består i förstörelse, olovligt brukande eller skadegörelse och 

                                                 
57 Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt, 2014, sida: 153–154. 
58 Justitieministern i proposition 1975/76:209 sida: 86. 
59 Nergelius, Joakim: Svensk statsrätt, 2014, sida: 155. 
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samtidigt risken till dessa straffbeläggs.60 Rätten till näringsfriheten föreskrivs i 2 kap. 17 § 

RF om att enskilda kan driva näring eller utöva yrke, samt kan begränsningar införas för att 

skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte att gynna vissa personer eller företag 

ekonomiskt.  

EKMR:s artiklar är omfattande med mångsidiga skydd. Det är oftast utrymme för staterna att 

ytterligare bestämma vad som ska omfattas av rätten. Det handlar om ett omfattande val att 

avgöra huruvida en viss åtgärd är proportionerlig eller inte vid ingrepp i den skyddade 

rättigheten. Det är tillämpningen av proportionalitetsprincipen vid intresseavvägning som 

förutsätter beaktande av syftet för de offentliga myndigheterna.61 Jag hänvisar till bland annat 

länsstyrelsen och datainspektionen som två skilda förvaltningsrättsliga myndigheter som bör 

beakta proportionalitet vid den tillståndspliktiga verksamheten och själva tillämpningen av 

lagarna. 

Det finns bara ett kort stadgande om att förhindra brott och olyckor som kan röra någons 

egendom, i 11 § 3 p. KÖL. Att skydda denna rättighet avgörs väldigt mycket om allmänheten 

har tillträde eller inte. När allmänheten inte har tillträde, berörs det av PuL och den starka 

personliga integriteten som framställs kort nedtill. 

3.1.4 Rätten till privatliv 

Efter reformen i januari 2011 tillkom ett skydd för den personliga integriteten i 2 kap. 6 § 2 

st. RF. Här garanteras den enskilde ett skydd mot det allmänna.62 Var och en är skyddad 

gentemot det allmänna mot betydande intrång i den personliga integriteten som görs utan 

samtycke. Detta gäller vid övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 

förhållanden.63  

Vad som avses med den personliga integriteten är i ständig fråga. Begreppet är inte definierat 

i svensk lagstiftning. Enligt ett uppslagsverk innebär begreppet ”orubbat tillstånd; 

okränkbarhet; oberoende”.64 Dock härstammar den från det latinska ordet integer som 

betyder orörd, hel. Enligt förarbetena används ordet för att beteckna en persons värde och 

värdighet i vardagliga tal.65 Fortsättningsvis uttrycks begreppet personlig integritet utifrån ett 

                                                 
60 SOU 2013:85, sida 55, 57, 61. 
61 Hybbinette, Viktoria: Ett konstitutionellt perspektiv på en privatiserad planprocess – med fokus på legalitet, 

objektivitet och egendomsskydd, 2013, sida 58. 
62 SOU 2008:3, sida: 96. 
63 SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten?  sida: 153. 
64 Svenska Akademins ordlista, 13e upplagan, 2006, s. 389. 
65 SOU 2016:41, Hur står det till med den personliga integriteten? sida: 135. 
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rättighetsperspektiv och vad som utgör en kränkning av den. Såsom det som har nämnts i 

beskrivningen utifrån EKMR handlar begreppet om att kontrollera spridning och användning 

av någon annans känsliga, personliga information.66 Denna personliga information regleras i 

PuL som framförts ovan och kan inskränkas vid bland annat övervakningsintresset för att 

skydda liv och egendom vid kameraövervakning. Här gäller även en proportionerlig 

bedömning vid avvägningen mellan intressekonflikten. KÖL och PuL är utformade för att 

skydda den personliga integriteten, dock är det nödvändigt i speciella situationer att göra 

ingrepp i den enskildes integritet för att åstadkomma en viktigare åtgärd, att förhindra eller 

förebygga allvarliga brott. 

3.2 Regelverk om kameraövervakning 

3.2.1 Tidigare regleringar av kameraövervakning 

År 1977 infördes lagen (1977:20) om TV-övervakning. Innan dess saknades bestämmelser 

om kameraövervakning. Lagen tillkom för att stärka integritetsskyddet mot kränkningar. Det 

förskrevs i lagen att kameraövervakning inte fick ske i hemlighet och att ansökan om tillstånd 

sker av länsstyrelsen. Lagen (1977:20) ersattes av lagen om övervakningskameror (1990:484) 

som inte reglerade genomgripande förändringar i jämförelse med den tidigare lagen. Dock 

den mest grundläggande regleringen var att övervakningen inte skulle ske utan länsstyrelsens 

vetskap och tillstånd vid allmänna platser.67 Länsstyrelsen var tillstånds- och 

tillsynsmyndigheten för utövningen av kameraövervakning. Justitiekanslern fick överklaga 

beslut med stöd av lagen som skulle ske till allmän förvaltningsdomstol. Lagen (1990:484) 

om övervakningskameror ersattes av lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning som 

trädde i kraft den 1 juli 1998. Beteckningen ”allmän kameraövervakning” hade valts för att 

skilja lagen från lagen om hemlig kameraövervakning (1995:1506). Frågan om 

ljudupptagningar i samband med övervakningen infördes med 1998 års lag.68 Tanken bakom 

lagen var att den ska ge mer utrymme för användning av kameraövervakning än tidigare. 

Fortsättningsvis ska det vara tillåtet att göra övervakningar av entréer till restauranger, hotell 

etc. om syftet är att förebygga brott.69  

3.2.2 En ny kameraövervakningslag 

Det finns en kameraövervakningslag, (KÖL) (2013:460) som trädde i kraft 1 juli 2013 och 

innehåller en ny reglering av kameraövervakning. Tidigare reglerades kameraövervakning i 

                                                 
66 Ibid, sida: 136–137. 
67 Proposition 1997/98:64, sida: 12–15. 
68 SOU 2002:110, sida: 34–35. 
69 Ibid, sida: 38. 
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både personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning 

(LAK). 70  Alla regler om kameraövervakningen är idag samlade på ett och samma lag så att 

den rättsliga regleringen blir mer överskådlig och lättillgänglig.71 Till den nya 

kameraövervakningslagen hör en förordning, kameraövervakningsförordningen (2013:463) 

med kompletterande regler om bland annat tillsyn. 

3.2.3 Lagens syfte och tillämpningsområde 

Enligt 1 § kameraövervakningslagen är syftet att tillgodose behovet av kameraövervakning 

för berättigade ändamål samtidigt som den enskilde skyddas mot otillbörliga intrång i den 

personliga integriteten. För att tydliggöra är kameraövervakning användning av 

övervakningsutrustning (2 §). Med övervakningskameror avses TV-kameror, andra optisk-

elektroniska instrument och andra jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de 

manövreras på platsen och kan användas för personövervakning och separata tekniska 

anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud. Lagen gäller inte vid s.k. hemlig 

kameraövervakning som utförs av Polismyndigheten eller säkerhetspolisen (4 §). 

3.2.4 Allmänna krav 

Det är ett allmänt krav för kameraövervakningen för alla typer av platser att användningen av 

övervakningen sker lagligt och enligt god sed med hänsyn till den enskildes personliga 

integritet (7 §). För att kameraövervakningen ska vara tillåten krävs det att överviktsprincipen 

gäller. Principen innebär att intresset av övervakningen ska väga tyngre än den enskildes 

intresse att inte bli övervakad för att tillstånd ska ges.72 Vid bedömning av intresset ska det 

särskilt beaktas om övervakningen är för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra 

olyckor eller andra jämförliga ändamål och beakta hur och var övervakningen ska utföras 

med vilken användning av teknik för att främja det personliga integritet (9 §).  

3.2.5 Kameraövervakning mot platser dit allmänheten har tillträde 

Det krävs som huvudregel tillstånd för att bedriva kameraövervakning som är uppsatt så att 

den riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde (8 §). Tillstånd ges av länsstyrelserna (16 

§). Det förskrivs att en ansökan ska innehålla information om området som ska 

kameraövervakas (17 §). Tillståndet ska förenas med villkor om hur kameraövervakningen 

får anordnas. Sådana villkor ska avse övervakningens ändamål, utrustningen som får 

användas och området som får övervakas. Länsstyrelsen kan besluta om övriga villkor som 

                                                 
70 Dir 2015:125 kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd sida: 2. 
71 Proposition 2012/13:115, sida 1. 
72 SOU 2016:41, sida: 544. 
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behövs för tillståndet. Dessa villkor får avse upplysningar om övervakningen, användning, 

upptagning, bevarande eller annan behandling av bilder, avlyssning eller upptagning av ljud 

och andra förhållanden som har betydelse för att skydda den enskildas personliga integritet. 

Beslutet för tillståndet får meddelas för en begränsad tid (19 §). Om förutsättningarna för 

tillståndet inte längre uppfylls kan länsstyrelsen återkalla tillståndet (20 §). 

Vid andra fall är det tillräckligt med en anmälan till länsstyrelsen för att 

kameraövervakningen ska vara tillåten (21 §). Det gäller i bland annat butiks-, bank- och 

postlokaler samt i parkeringshus och tunnelbanor. Kameraövervakningen är tillåten endast 

om den är uppsatt och att den uppfyller angivna syftet om att förebygga brott och olyckor. 

Avlyssning och upptagning av ljud är inte tillåten utan tillstånd (12–15 §). Det finns även 

undantag från kravet på tillstånd för kameraövervakning. Det krävs inte tillstånd vid bland 

annat; viss kameraövervakning i trafiken, Polismyndigheten som bedriver automatisk 

hastighetsövervakning, för att skydda en viss byggnad, vid övervakning av vissa i lagen om 

uppräknade skyddsobjekt och av kasinon (10 §). Det finns även tillfälliga undantag från 

tillståndsplikten för att kameraövervakning ska ske under högst en månad utan att ansökan 

har gjorts. Det gäller övervakning om bedrivs av polismyndigheten, eller en räddningsledare 

om avsikten är för att avvärja en hotande olycka eller begränsa verkning av en inträffad 

olycka. Eller om avsikten är att efterforska en försvunnen person och om avsikten är att 

förebygga eller förhindra brott så pass allvarliga att det innebär fara för liv, hälsa eller 

förstörelse av egendom (11 § 1–3 p.). 

3.2.6 Kameraövervakning mot platser dit allmänheten inte har tillträde och tillsyn enligt 

kameraövervakningsförordningen 

Lagens tillämpningsområde (5 §) gäller inte vid kameraövervakning dit allmänheten inte har 

tillträde, där en fysisk person bedriver övervakning av sin verksamhet av rent privat natur. 

Det är alltså inget förbud att kameraövervaka platser vid exempelvis privatbostäder eller 

garage, förråd, sjöbodar eller privat tomtmark som inte används i näringsverksamhet.73 

Således krävs varken tillstånd eller anmälan för kameraövervakning när det gäller platser dit 

allmänheten inte har tillträde. Dock finns det krav på samtycke till övervakningen av de som 

övervakas. Den övervakade har rätt att återkalla samtycket när som helst. Övervakning av 

honom eller henne därefter får inte ske (22 §). Under vissa förutsättningar behövs inget 

samtycke för att övervaka en plats dit allmänheten inte har tillträde. Endast med syftet att 

                                                 
73 Om kameraövervakning används i en näringsverksamhet för att kontrollera kunder eller arbetstagare som 

vistas, är undantaget inte tillämplig, se mer propositionen 2012/13:115, sida 45–46. 
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förebygga, avslöja eller utreda brott och utreda olyckor samt med hänsyn till 

överviktsprincipen. Ändamålen med övervakningen ska dokumenteras samt att 

övervakningen ska ske enligt proportionalitetsprincipen74 (23 §).    

Men om det innebär att den fysiska personen bedriver privat kameraövervakning om bilder 

eller ljud som sprids till en större krets personer, gäller personuppgiftslagen (1998:204).75 

Den gäller däremot inte om den enskilde behandlar personuppgifter helt privat. PuL 

innehåller allmänna riktlinjer för användning och behandling av personuppgifter. Ändamålet 

med behandlingen bör göras för berättigade ändamål (9 § c PuL). Datainspektionen har en 

central tillsynsansvar för all kameraövervakning i Sverige och myndigheten bidrar till att 

reglerna om behandlingen av personuppgifter i PuL sker på ett säkert sätt så att behandlingen 

inte medför otillbörligt intrång i den enskildes personliga integritet.  

Regler om tillsyn föreligger i kameraövervakningsförordningen (2913:463). 

Datainspektionen har flera uppgifter i samband med tillsynen och det är att utvärdera 

rättstillämpningen, ge råd och stöd till länsstyrelserna och till allmänheten som tillhandahåller 

och använder övervakningsutrustning (1 §). Datainspektionen utöver tillsyn över platser dit 

allmänheten inte har tillträde också (2 §). För att tillvarata allmänna intressen kan 

myndigheten överklaga ett beslut av länsstyrelsen (3 §). Anmälan och prövning av ärenden 

om kameraövervakning tas ut av länsstyrelsen och hamnar på 700 kr (4–5 §§). Förordningen 

avslutas med andra avgiftsbestämmelser 7–8 §§.    

3.2.7 Överklagande av beslut 

Innan länsstyrelsen beslutar om tillstånd till kameraövervakning har kommunen ett tillfälle att 

yttra sig (18 §). Kommunen får överklaga beslutet där övervakningen kommer ske om det 

förslagsvis avser en arbetsplats av en organisation som företräder de anställda på 

arbetsplatsen. Länsstyrelsen får även ändra eller återkalla ett beslut enligt upplysningsplikten 

om tillståndet inte längre uppfylls (27 § 3 st.). Annars kan tillsynsmyndigheten överklaga till 

allmän förvaltningsdomstol om de anser att någon bryter mot kameraövervakningslagens 

bestämmelser (47 §)76. De allmänna förvaltningsdomstolarnas instansordning börjar med 

förvaltningsrätten, kammarrätten och till sista instans högsta förvaltningsrätten.  

                                                 
74 I det avseendet ska övervakningen inte användas i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose 

ändamålet med övervakningen. 
75 Proposition 2012/13:115, sida: 45. 
76 Även Datainspektionen får överklaga beslutet om kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde 

för att ta tillvara allmänna intressen. Se kameraövervakningsförordningen.  
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3.2.8 Kameraövervakningslagens övriga regler 

Det finns en nyhet som anges i den nya kameraövervakningslagen om att användningen av 

teknik ska främja skyddet av den enskildes personliga integritet (användning av 

integritetsvänlig teknik) ska särskilt beaktas vid bedömningen av om kameraövervakningen 

kan godtas.77 Ändamålet med upptagna bild- och ljudmaterial får inte behandlas för ett annat 

ändamål som är oförenligt med det som materialet samlades in för. Dessutom får inte de 

upptagna bild- och ljudmaterialen ges till fler personer än vad som behövs för att bedriva 

övervakningen. Om materialen ska användas när allmänheten inte har tillträde gäller 

personuppgiftslagen (1998:24), (33 §).  

3.3 Rättspraxis 

3.3.1 Inledning  

Att identifiera bristfälliga regleringar i förhållande till den påfallande utvecklande teknologin 

i kameraövervakningslagen är viktigt för att kunna rättsligt argumentera i analysen. Det blir 

mest rättsfall av kammarrätten som är vägledande inför underinstansens domar. I början hade 

jag tänkt att ta med endast rättsfall från HFD eftersom de anses vara mest vägledande, men 

det är endast två fall som har hunnit ända upp till sista instansen. De kommer att framställas 

och innefattar störst antal frågor, och därför blir det en längre framställning för just dessa.  

I avsnittet behandlas rättspraxis efter 2013 som tar fokus på kameraövervakningslagen i 

förhållande till den personliga integriteten. Avsnittet klargör hur HFD och KamR har bedömt 

bland annat tillämpnings- och tillståndsregler och frågor som gäller intresseavvägningen 

mellan övervakningsintresset och den enskildes intresse som avgörs bland annat utifrån 

platsen (offentlig eller privat), om kamerautrustningen är uppsatt i lagens mening eller om 

övervakningen används för personövervakning.  

I de nedanstående underrubrikerna till 3.3 kommer 12 rättsfall att refereras. Det kan vara att 

ett rättsfall behandlar samtidigt flera frågor. Rättsfallen kommer att grupperas utifrån fyra 

utgångspunkter, nämligen; vad som utgör en övervakningskamera, de två 

intresseavvägningarna, och övriga rättsfall. Först i intresseavvägningen behandlas 

integritetsintresset som väger tyngre och i andra delen, övervakningsintresset som väger 

tyngre. Den tredje indelningen är ”övriga rättsfall” och är för sig själva för att den inte riktigt 

                                                 
77 Datainspektionen: Faktablad – kameraövervakningslagen – lagar och regler, PDF - 

http://www.datainspektionen.se/documents/faktablad-kameraovervakningslagen.pdf  

http://www.datainspektionen.se/documents/faktablad-kameraovervakningslagen.pdf
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passar in i fördelningen i grupperna ovanför. Den behandlar betydelsefulla frågor ur andra 

perspektiv. Jag kommer själv att beteckna rättsfallen så att läsaren följer med i analysdelen. 

3.3.2 Vad utgör en övervakningskamera 

3.3.2.1 HFD mål nr 78–16: Drönare fallet 

Först utav målen är hädanefter benämnd som drönaremålet. P.E ansökte hos länsstyrelsen om 

tillstånd för att bedriva kameraövervakning med en kamera som var monterad på en drönare, 

dvs. ett obemannat luftfartyg. Den skulle användas för stillbildsfotografering i hans enskilda 

firma. Via videolänk kunde han dokumentera byggnader och områden som styrdes från 

marken med en radiosändare. Länsstyrelsen ansåg att övervakningsintresset inte vägde tyngre 

än integritetsintresset eftersom allmänheten har tillträde till övervakningen och det var 

möjligt att personidentifiera med en sådan kamera.78 

P.E överklagade beslutet hos förvaltningsrätten, som upphävde det som ansåg att kameran 

inte utgjorde en övervakningskamera i lagens mening, den var inte uppsatt och kunde inte 

heller manövreras på platsen. Datainspektionen överklagade domen till kammarrätten. 

Kammarrätten ansåg däremot att kamerans placering på drönaren fick anses uppsatt i lagens 

mening och att den utgjorde en övervakningskamera som krävde tillstånd. Kameran var 

riktad mot platser dit allmänheten hade tillträde och därför uppfyllde drönaren samtliga 

förutsättningar för en tillståndspliktig övervakningskamera. Kammarrätten upphävde 

förvaltningsrättens dom och visade målet åter till förvaltningsrätten för fortsatt prövning av 

frågan om tillstånd till kameraövervakningen 9 § KÖL. P.E överklagade kammarrättens dom 

till HFD. Medan datainspektionen yrkade att PE:s överklagande skulle avslås. Frågan i målet 

var om en kamera som är monterad på en drönare är en övervakningskamera. 

HFD menar att en kamera är en övervakningskamera om den är uppsatt så att den, utan att 

manövreras på platsen, kan användas för personövervakning. En övervakningskamera är 

oftast permanent fästad på exempelvis en vägg eller en stolpe för att övervaka ett visst 

geografiskt område.79 Placeringen bör ha en viss varaktighet för att kameran ska omfattas av 

lagens tillämpningsområde.80 Således en kamera monterad på en drönare kan anses vara 

uppsatt även om det gäller att montera bort kameran efter varje flygning. P.E: s kamera var 

fästad på drönaren, därför ansåg den vara uppsatt i lagens mening. En annan fråga var om 

                                                 
78 Det krävs tillstånd enligt kameraövervakningslagen (2014:460) om kameran är uppsatt och riktas mot en plats 

dit allmänheten har tillträde. Med övervakningskamera avses bland annat en kamera som är uppsatt så att den, 

utan att den manövreras på platsen, kan användas för personövervakning. 
79 Proposition 1975/76:194 s. 21. 
80 Proposition 2012/13:115 s. 26. 
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kameran användes utan att den manövrerades på platsen. Hanteringen av drönaren skedde 

från en plats som var åtskild från där kameran var uppsatt. Alltså kameran manövrerades inte 

på platsen.81 En till fråga var om kameran användes för personövervakning. Med 

personövervakning avses att kameran möjliggör identifiering av enskilda personer.82 

Eftersom kameran var uppsatt på ett rörligt föremål var det inte heller omöjligt att 

personidentifiera människor och vilket innebär att den kunde användas för 

personövervakning. Kameran utgjorde en sådan övervakningskamera som avses i 2 § 

kameraövervakningslagen. Eftersom kameran var riktad mot platser dit allmänheten har 

tillträde var den tillståndspliktig. Därmed gäller inte undantagsregleringen i 10 § 1 st. HFD 

ansåg i likhet med kammarrätten att målet bör återförvisas till förvaltningsrätten för fortsatt 

prövning av frågan om tillstånd till kameraövervakning.   

3.3.2.2 HFD mål nr 4110–15: Mobiltelefonkameramålet 

Detta rättsfall är någorlunda samma tema som det föregående och tar upp nästan samma antal 

frågor förutom frågan om personövervakning. Den ena parten, J.S hade ansökt hos 

länsstyrelsen om tillstånd att få bedriva kameraövervakning med en mobiltelefonkamera som 

skulle placeras på insidan av vindrutan i en bil eller på ett cykelstyre. Syftet med 

övervakningen var att filma det som finns framför fordonet under färd och skulle ske lägst 1–

2 minuter och högst 20 minuter. Kameran skulle startas och stängas av manuellt under 

färdens gång. Bilderna som skulle användas för lifelogging, att kontinuerligt filma vad 

personen ser och upplever. Länsstyrelsen avslog J.S ansökan om tillstånd eftersom dem ansåg 

att kameran var tillståndspliktig med motiveringen att den enskildes intresse vägde tyngre än 

övervakningsintresset. J.S överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som upphävde det.83 

Datainspektionen överklagade upp till HFD och yrkade att HFD upphäver kammarrättens 

dom för att återförvisa målet till förvaltningsrätten för fortsatt prövning av frågan om tillstånd 

till kameraövervakning. Frågan i målet var om en kamera under färd som var monterad på 

vindrutan i en bil eller ett cykelstyre var en övervakningskamera. 

HFD tog upp frågan om en kamera monterad i en bil eller på en cykel kan anses vara 

”uppsatt”. HFD förklarar såsom drönaremålet att en övervakningskamera ska vara fästad på 

exempelvis vägg eller stolpe för att övervaka ett avgränsat geografiskt område. Den aktuella 

bestämmelsen tog inte upp sikte på fasta anordningar. En kamera som var tillfälligt uppsatt 

                                                 
81 HFD använde sig av de rättsliga regleringarna i kameraövervakningslagen 1, 2, 8 och 10 §§§§. 
82 Proposition 2012/13:115 s. 27. 
83 Förvaltningsrätten ansåg att användningen av kameran inte krävde tillstånd eftersom den inte var uppsatt i 

lagens mening. 
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ansågs inte göra en övervakningskamera. Placeringen är viktig för att kameran ska omfattas 

av lagens tillämpningsområde. AA hade lämnat uppgifter om att kameran fästades på 

fordonet och därför ansågs den vara uppsatt i lagens mening. Nästa fråga som togs upp var 

om kameran användes ”utan att den manövrerades på platsen”. Det som avsågs var att den 

fortlöpande hanterades från en plats som var klart åtskild från där kameran var uppsatt. Lagen 

var inte tillämplig på handhållna kameror. Eftersom föraren själv startade och stängde 

kameran och avgjorde vad som filmades. All manövrering skedde genom kameran på platsen. 

HFD avslutade med att det inte var fråga om en övervakningskamera som omfattades i 

kameraövervakningslagens mening och tillstånd krävdes inte.  

3.3.3 Integritetsintresset väger tyngre än övervakningsintresset 

3.3.3.1 KamR mål nr 2466–16: Tingsrättmålet 

Frågan i det fallet handlar om utökat tillstånd till kameraövervakning med rätt till att bevara 

bilder och om man kan övervaka ett område utanför tingsrättens fasad och upp till 

tingsrättens entré samt gräsmattan. Datainspektionen överklagade länsstyrelsens beslut till 

förvaltningsrätten. Rätten avsåg att integritetsintresset väger tyngre om övervakningen skedde 

dygnet runt med bildinspelning samt att i närheten fanns ett stort sjukhusområde, två skolor 

och bostäder då det fanns anledning att många personer passerar det övervakade området. 

Däremot påpekade rätten att det handlar om landets domstolar och det bör läggas större vikt 

vid sådana områden. Länsstyrelsen överklagade till kammarrätten. Kammarrätten ansåg att 

Datainspektionen, länsstyrelsen och förvaltningsrätten hade bedömt fel gällande hur enskilda 

personer passerar tingsrättens övervakade område. Tingsrättens tomt var omgärdat med 

trädgård och staket med buskar. Därför borde gången till tingsrätten inte sammanställas med 

allmänna gator och torg där allmänheten vistas däremot så länge det inte fanns ett fysiskt 

hinder som gör att personer hindras att passera in i tingsrättens tomt, ansågs det att 

allmänheten har tillträde till platsen och därför var den tillståndspliktig. Tillstånd skulle ges 

om övervakningsintresset vägde tyngre. Kammarrätten vägde att integritetsintresset inte kan 

ge vika i det fallet eftersom integritetsintrånget höjdes vid inspelning och bevaring av bilder 

samt saknas dokumentation på platsen som har varit föremål för brott, därför upphävs 

förvaltningsrättens dom och länsstyrelsens beslut fastställs.  

3.3.3.2 KamR mål nr 1852–16: Torgmålet 

Detta rättsfall handlade om ett kommunalägt fastighetsbolag som hade ansökt om tillstånd till 

kameraövervakning. Ansökan avsåg bevakning under kvälls- och nattetid och bolaget hade 

vidtagit alla tänkbara förebyggande åtgärder och föreslagit integritetsvänlig teknik. Det 
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indirekta syftet med övervakningen var att öka tryggheten i området medan den direkta var 

att bistå rättsvårdande myndigheter såsom polismyndigheten att förebygga, avslöja och utreda 

brott och genom det skapade man ett tryggt och levande torg. Frågan i målet var om 

övervakningsintresset vägde tyngre. Kammarrätten bedömde att det var en betydande skillnad 

mellan kameraövervakning av gator och torg som skedde av polismyndigheten och sådana 

som skedde i kommunal regi. Kommunen hade ett allmänt ansvar att hålla ordning och 

säkerhet inom kommunen, medan brottsbekämpande myndigheters syfte var tydligare. Det 

var ostridigt att torgets brottslighet var omfattande, vilket avgjorde avvägningen. Men det var 

inte kommunen som hade ansökt om tillstånd utan det var ett kommunalt bolag. Ett sådant 

privaträttsligt subjekt hade inte ett övergripande ansvar att hålla ordning och säkerhet som en 

kommun hade. Kammarrätten ansåg att integritetsintresset vägde tyngre eftersom bolaget 

ändå hade ett begränsat behov av övervakningen och därför avslogs överklagandet. 

3.3.3.3 KamR mål nr 2000–15: Hamnområde målet 

Hamnområde målet handlade om en fiskhamnsförening som hade ansökt om tillstånd till 

kameraövervakning av en hamn där allmänheten hade obegränsat tillträde. Länsstyrelsen 

avslog ansökan med motivering att integritetsintresset vägde tyngre än övervakningsintresset 

och att integritetsvänlig teknik inte hade utretts i tillräcklig omfattning. Föreningen 

överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Frågan i målet var om föreningen skulle få 

tillstånd att sätta upp sex fasta övervakningskameror med fast optik. Förvaltningsrätten 

menade att området var för nöje och rekreation, människor skulle kunna röra sig fritt utan att 

bli övervakade. Det ska finnas ett stort behov att trygga säkerheten eller förebygga brott för 

att tillstånd ska ges. Föreningen hade ett utdrag av polismyndigheten där 21 brott hade 

anmälts vid hamnen. Brott hade ökat i hamnen de senaste åren då båtar och andra egendom 

var av betydande ekonomiskt värde. Skadegörelse eller stöld för denna typ av egendom 

medförde kapitalförstöring och andra olägenheter för ägarna. Därför ansåg förvaltningsrätten 

att behovet vägde tyngre än allmänhetens integritetsintresse. Datainspektionen överklagade 

till kammarrätten som bedömde att kameraövervakning som hade fodrats av föreningen var 

nära ett bostadsområde och vid ett område för friluftsliv och rekreation. Den enskilde kunde 

vistas utan att övervakningen tillmättes stor betydelse. Kammarrätten fann att 

övervakningsintresset inte kunde överväga den enskildes intresse av att inte bli övervakad. 

Överklagandet beviljades.   
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3.3.4 Övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset 

3.3.4.1 KamR mål nr 845–15: Malmömålet 

Länsstyrelsen beviljade Polismyndighetens ansökan om fem övervakningskameror och rätt 

att behandla och bevara bilder (bildinspelning). Platsen var Malmö som var en av de mest 

våldsutsatta platserna i Sverige. Datainspektionen överklagade att det skulle endast tillåtas 

övervakning i realtid och inte bildinspelning. Frågan i målet var om tillståndet som beviljats 

till Polismyndigheten skulle få ske med bildinspelning. Förvaltningsrätten bedömde att 

övervakningsintresset vägde tyngre än integritetsintresset i detta fall samtidigt som att 

övervakningssyftet var att förebygga och bevisa begångna brott. Överklagandet avslogs. 

Datainspektionen överklagade till kammarrätten. Kammarrätten gjorde samma bedömning 

som förvaltningsrätten. 

3.3.4.2 KamR mål nr 2333–15: Miljömålet 

Länsstyrelsen beviljade bolag S ansökan om kameraövervakning. Tillståndet innefattade 

rätten till bildinspelning dygnet runt samt lagring av material i högst två månader. 

Datainspektionen överklagade. Syftet med övervakningen var att förebygga, förhindra och 

utreda brott samt förebygga olyckor inom området där kemikalier förvarades och andra 

ämnen som kunde vara farliga för miljön och för den enskildes hälsa. Kammarrätten fann att 

behovet att övervaka medförde ett betydande övervakningsintresse inom området och därför 

medgavs tillstånd till bolaget. 

3.3.4.3 KamR mål nr 3322–14 – Arenamålet 

En fastighet kallad till SGA hade ansökt om tillstånd till 388 övervakningskameror i syfte att 

avskräcka brott och förhindra brott samtidigt vid händelse av brott, fastställa personernas 

identitet i hela arenan. Länsstyrelsen gav vissa villkor på när bildinspelning fick ske. 

Datainspektionen överklagade till förvaltningsrätten. Upptagningsområdena innefattade 

restauranger, lounger och barer där integritetsintresset var mycket stark samtidigt som 

tillståndet innefattade rätten att spela in och under viss tid bevara bilder, vilket ökade 

intrånget i den enskildes integritet. Förvaltningsrätten bedömde att på just dessa platser kunde 

tillstånd inte ges annat än när arenan var stängd för allmänheten. Vid andra platser fick tre 

timmar före matchstart vara lämpligt att kameraövervaka. SGA överklagade domen. 

Kammarrätten bedömde med hjälp av 9 § att den sökande skulle visa att 

övervakningsintresset vägde tyngre än integritetsintresset. Fråga i målet var om SGA hade 

visat behov att kameraövervaka dessa områden, om övervakningsintresset var tyngre än den 

enskildes. Kammarrätten la vikt på vad SGA hade anfört och om att det fanns behov att 

förebygga, avslöja och utreda brott. Det var en betydande skillnad mellan kameraövervakning 
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som skedde av polismyndigheten och sådan som sker i privat regi. Alltså SGA hade inte visat 

att behovet av övervakningsintresset vägde tyngre. Kammarrätten instämde med 

förvaltningsrättens dom om tidsaspekten (3 timmar innan matchen började) samt att inte 

övervaka i vissa ytor som rymmer restauranger, barer och lounger. Överklagandet avslogs i 

de framställda delarna. 

3.3.4.4 KamR mål nr 3546–15: Kriminalvårdsanstaltmålet 

Kriminalvården hade ansökt om att lägga upp kameror med inspelning i anstaltsområdet. 

Villkoren av länsstyrelsen avsåg inte avlyssning eller inspelning med ljud samt fick de sparas 

i högst 2 månader och att övervakningen skulle göras genom tydlig skyltning. 

Datainspektionen överklagade. Kriminalvården yrkade att det fanns en risk på skadegörelse 

på såväl personalens fordon som tjänstefordon och syftet med övervakningen var att 

förebygga brott. Kammarrätten menade att kriminalvårdsanstalterna var någorlunda speciella 

eftersom det var personer som hade gjort sig skyldiga till olika typer av brott. Det var viktigt 

att säkerheten bevarades. Därför ansågs området inta en särställning i 

kameraövervakningshänseendet. Frågan i målet var om kameraövervakning med rätten att 

spela in och bevara bilder, ökade risken för intrång i den personliga integriteten. 

Kammarrätten bedömde att kamerornas upptagningsområde skulle beviljas i den 

omfattningen som länsstyrelsen godkände. Det handlade om sidan av anstalten där infarten 

och parkeringen var belägna och övervakningen fick inte sträcka sig närmare den allmänna 

vägen än 10 meter. Övervakningsintresset vägdes tyngre än den integritetsintresset i syfte att 

utreda, förhindra och förebygga brott samtidigt som specifikt för att förhindra rymningar, 

skadegörelse och olovligt tillträdesförsök. 

3.3.5 Övriga rättsfall 

3.3.5.1 KamR mål nr 3168—3197–15: Trygghetsrum målet 

SL ansökte om tillstånd till kameraövervakning i de 30 så kallade trygghetsrummen – dit 

vakter kunde föra omhändertagna personer i väntan på polis. Länsstyrelsen beviljade 

tillståndet. Datainspektionen överklagade till förvaltningsrätten. Frågan som togs upp var om 

rummen kunde betraktas som utrymmen dit allmänheten hade tillträde. Rätten ansåg att 

rummen var avsedd för en viss personkrets och att det var fråga om en plats dit allmänheten 

hade tillträde. Alltså var övervakningen tillståndspliktig och vid intresseavvägningen vägde 

kameraövervakningen tyngre än den enskildes intresse. Däremot menade kammarrätten att 

allmänheten inte hade möjligheten att på egen hand ta sig in och uppehålla sig i dessa 

trygghetsrum, där endast behöriga personal hade tillträde. Rummen var alltså inte av en sådan 
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del av t-banesystemet dit allmänheten hade tillträde i den meningen som avsåg i 

kameraövervakningslagen. Övervakningen var därmed inte tillståndspliktig. Underinstansens 

beslut upphävdes. 

3.3.5.2 KamR mål nr 4452–15 En övervakningskamera riktad både mot plats dit 

allmänheten har tillträde och inte har tillträde målet 

Länsstyrelsen hade beviljat SiS LVM-hem Lunden tillstånd att sätta upp elva 

övervakningskameror för att övervaka ytor inom och runt en byggnad i Lunden, där 

allmänheten hade tillträde och samtidigt inte har tillträde. Länsstyrelsen hade gett villkor till 

tillståndet. Datainspektionen yrkade att förvaltningsrätten avvisar Lundens ansökan om 

tillstånd för samtliga övervakningskameror där allmänheten inte har tillträde (innanför 

inhägnaden). Inspektionen menade att kameraövervakningen av platsen dit allmänheten inte 

hade tillträde krävdes inte tillstånd enligt bestämmelserna i 22–23 §§ i 

kameraövervakningslagen och inte i 8 § kravet för tillstånd. Datainspektionen framförde 

vidare i yrkandet att de hade ett tillsynsansvar i dessa områden och inte länsstyrelsen, som 

”hade tagit över” ansvaret för villkoren av övervakningen och tillsynen av platsen dit 

allmänheten inte hade tillträde. Med andra ord, hade länsstyrelsen inte behörighet att utföra 

detta, den var behörig att endast besluta om tillstånd gällande utföringen av tillsyn över 

platser dit allmänheten hade tillträde. Vidare anfördes av datainspektionen att de 

tillståndspliktiga och icke tillståndspliktiga områden borde hållas isär så att den som bedrev 

kameraövervakningen och andra berörda skulle veta vilka regler som skulle tillämpas på 

respektive plats. 

Frågan i målet var om en övervakningskamera, som var både riktad mot en plats dit 

allmänheten hade tillträde och mot en plats dit allmänheten inte hade tillträde, var 

tillståndspliktig i sin helhet eller endast i den delen som avsåg övervakning av en plats dit 

allmänheten har tillträde. Förvaltningsrätten bedömde att det inte finns bestämmelser som 

uttryckligen avsåg övervakningskameror som var uppsatta på ett sådant sätt att de samtidigt 

övervakade en plats dit allmänheten hade tillträde såväl en plats dit allmänheten inte hade 

tillträde. Det var riktigt som Datainspektionen påpekade att det var svårt att avgöra vem som 

hade befogenhet att utöva tillstånd över kameraövervakningen, men enligt 19 § skulle 

Lunden vara knuten till tillståndet. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 

Datainspektionen överklagade till kammarrätten och yrkade att Länsstyrelsen inte hade 

behörighet att meddela tillståndet till Lunden. Kammarrätten bedömde att så länge 

övervakningskamerorna var riktade mot en plats dit allmänheten hade tillträde var de således 
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tillståndspliktiga enligt 8 KÖL. Kammarrätten fann inte skäl till annan bedömning om 

omständigheterna var att de aktuella kamerorna var riktade mot en plats dit allmänheten inte 

hade tillträde, vilket medförde att tillståndsplikten var knuten till att kamerorna var också 

riktade mot en plats dit allmänheten hade tillträde. Kammarrätten avslog överklagandet.  

3.3.5.3 KamR mål nr 2842–14: Preciserade villkormålet 

I det fallet handlade det om ett bolag som ansökte om tillstånd till kameraövervakning i syfte 

att övervaka sina skogsmaskiner och personalbodar som var uppställda på olika platser i 

skogsområden dit allmänheten hade tillträde, för att förebygga stölder, bland annat 

dieselstölder och andra skadegörelse av skogsmaskiner. Datainspektionen överklagade 

beslutet och ärendet gick vidare till kammarrätten. Allmänheten vistades för rekreation i det 

nämnda området. Men allmänheten hade inte tillträde till själva skogsmaskinerna och 

arbetsbodarna som var inhägnade. Det var krav på tillämpningen av överviktsprincipen vid 

platser dit allmänheten hade tillträde, där kameraövervakningen bedrevs. Enligt 17 § KÖL 

borde en ansökan innehålla information om området som skulle övervakas. En sådan 

beskrivning av platserna återfanns inte i målet. Dock menade kammarrätten att preciseringen 

av platsen inte hindrade att tillståndet kommer att beviljas. Det var alltså området som var 

placerad på ett sådant sätt att övervakningsintresset vägde tyngre än integritetsintresset. Målet 

återförvisades till länsstyrelsen för en utredning till vilka villkor som behövdes för att skydda 

den personliga integriteten.  

4 Analys 

4.1 Inledning 

I analysdelen har vi närmat oss arbetets rättsvetenskapliga diskussion från ett omfattande 

identifiering och undersökning. I uppsatsen har rättsfallreferaten i avsnitt 3.3 tagit stort 

utrymme i anspråk. Orsaken till detta är att besvara frågeställningen utifrån gällande rätt samt 

att kunna identifiera vilka intressen som kolliderar. Först ska en rättsfallsanalys ta plats med 

hänvisning till samtliga rättsfall i en kronologisk ordning och därtill ska frågeställningen 

besvaras med en avslutning. Senare tas upp frågeställningen som rubrik för att försäkra 

besvarandet av frågan med hjälp av informationen som har framställts och avslutar det sista 

ordet.  
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4.2 Rättsfallsanalys 

 

Med dagens teknik har man utvecklat alla möjliga slags kameror exempelvis kroppsburna 

kameror eller drönare med videoinspelning. Först är det viktigt att fastställa vad en 

övervakningskamera är i domstolens mening. Drönaremålet och mobiltelefonkameramålet 

gällde frågorna om en drönare eller en mobiltelefonkamera kunde sammanställas med en 

uppställd övervakningskamera. Drönaren ansågs var uppsatt i lagens mening och 

manövrerades på platsen.84- 85 Den var även riktad mot en plats dit allmänheten hade tillträde. 

En ospecifik drönare kan fotografera och eventuellt spela in filmer och i sin tur kan den 

användas för personövervakning också vilket leder till frågan om integritetsintresset och 

därför ansåg domstolen att den var tillståndspliktig. En mobiltelefonkamera monterad på 

vindrutan i en bil eller ett cykelstyre ansågs inte var uppsatt i lagens mening och inte heller 

var manövreringen, därför ansåg den inte utgöra en övervakningskamera, liksom rymmer 

kroppsburna kameror utanför kameraövervakningslagens tillämpningsområde, ändå om de är 

riktade mot en plats dit allmänheten har tillträde. Det finns bristande säkerhet avseende 

inspelade material från sådana kroppsburna kameror som kan få stora konsekvenser för 

enskilda. Liksom inspelat material kan bli oförenlig med syftet för vilket uppgifterna 

samlades in för och vid inspelningen kan känsliga situationer filmas också utan avsikt. Vad 

gäller lagring av sådant material blir PuL tillämplig.  

Tingsrättmålet handlade om allmänheten hade tillträde eller inte till platsen. Om det inte hade 

funnits ett fysiskt hinder till att passera tomten ansågs det att allmänheten hade tillträde.86 

KamR ansåg att övervakningen var tillståndspliktig samt att integritetsintresset vägde tyngre 

vid inspelning och bevaring av bilder. KamR tog hänsyn till platsen då ett stort antal 

människor passerade och uppehöll sig där. Domstolen gjorde en individuell bedömning av 

hur brottutsatt platsen var och hur stort hotbilden var för brottsliga angrepp av de nämnda 

uppgifterna av tingsrätten. Det som var märkbart av rättsfallet var att platsen avgjorde väldigt 

mycket om övervakningen var tillståndspliktig eller inte. Liksom beträffande det kan man 

säga att platsen kopplas direkt till andra frågor samtidigt. Frågorna kan vara kopplade till 

intresseavvägningen i förhållande till andra aspekter såsom personidentifiering eller bevaring 

och videoinspelning. I tingsrättmålet kan en distinktion göras med 

                                                 
84 HFD mål nr 78-16. 
85 HFD mål nr 4110-15. 
86 KamR mål nr 2466-16. 
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kriminalvårdsanstaltmålet.87 Det nämndes av förvaltningsrätten i tingsrättmålet att det handlar 

om landets domstolar och det bör läggas större vikt vid sådana områden där 

integritetsintresset var större med inspelning och bevaring av bilder. Medan i 

kriminalvårdsanstaltmålet ansåg kammarrätten att anstalten var speciell, eftersom det var 

personer som hade gjort sig skyldiga till olika typer av brott som ledde till att 

övervakningsintresset vägde tyngre. Tingsrätten och kriminalvårdsanstalten är 

offentligrättsliga myndigheter som finns för att säkerställa ordning. Enligt domstolarna 

brukar brott förekomma vid dessa byggnader, ändå var domen olika. Vad som skilde sig var 

att i kriminalvårdsanstaltmålet vägdes syftet tyngre där det var specifikt för att förhindra 

rymningar, skadegörelse och olovligt tillträdesförsök medan i tingsrättens syfte var att 

förebygga brott, med ingen angiven dokumentation. 

Frågan om att kameraövervaka med syfte att förhindra skadegörelse kopplas mina tankar till 

hamnområde målet och preciserade villkormålet. Enligt hamnområde målet hade det skett 

stöld och skadegörelse och detta hade medfört kapitalförstöring och andra olägenheter vid 

båtarna i hamnen. 88 Det kan kopplas till äganderätten i EKMR P1-1, 2 kap. 15 och 17 § RF. 

Här blir två motstående intressen, skydd för egendom och respekt för ens personliga 

integritet. Det var intressant att förvaltningsrätten vägde att behovet var tyngre än 

allmänhetens integritetsintresse i syfte att förhindra andra rättssubjekt förstörelse av egendom 

i hamnområdet. Medan kammarrätten vägde att integritetsintresset var tyngre för att 

övervakningsområdet ligger nära ett bostadsområde och vid ett område för friluftsliv och 

rekreation.  

Samma uppfattning finns i det preciserade villkormålet då skillnaden var att bolaget inte fick 

tillstånd. 89 Orsaken var att bolaget inte hade preciserat övervakningskamerorna som skulle 

bli uppsatta i skogsområdet. Enligt bolaget var deras skogsmaskiner och personalbodar 

uppställda på olika platser i området. Det skulle avgöra enligt kammarrätten beviljandet av 

tillståndet om dessa områden hade angetts i ansökningen. Det var således viktigt att tillämpa 

kraven som lagen förutsätter för att få tillstånd att övervaka. 

Vad gäller den tillståndspliktiga verksamheten var det ytterst viktigt att veta vem som kan 

ansöka om tillstånd och hur tillståndet gavs av länsstyrelsen. En sådan fråga kan belysas 

utifrån arenamålet där länsstyrelsen gav villkor till SGA fastigheten gällande bildinspelning 

                                                 
87 KamR mål nr 3546-15. 
88 KamR mål nr 2000-15. 
89 KamR mål nr 2842-14. 
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vid övervakning.90 Den viktigaste frågan var utifrån den tillståndspliktiga verksamheten att 

den sökandes syfte med övervakning jämfördes med polismyndigheten. Det var antagligen 

stor skillnad mellan vem som ansöker om tillstånd från länsstyrelsen och till vilket syfte man 

vill bedriva kameraövervakning. Det spelar stor roll till avgörandet till beviljande av 

tillståndet. Det som jämfördes var fastigheten som inte var en brottsbekämpande myndighet 

som polismyndigheten och därför ansåg KamR att syftet med övervakningen inte uppfyllde 

behovet att övervaka. Integritetsintresset vägdes en del i det fallet men ändå fick SGA 

tillstånd att bedriva kameraövervakning med en begränsning av tider, innan matchen började. 

Det var mindre intrång i den personliga integriteten ansåg domstolen. 

Ett likadant fall var torgmålet då ett kommunalt fastighetsbolag ansökte om 

övervakningskameror i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott för att skapa trygghet i 

torget.91 Fastigheten nekades tillstånd då kammarrätten såsom arenamålet ovan, påpekade att 

det var en betydande skillnad mellan utövning av övervakningskameror som sker i kommunal 

regi och sådana som sker i polismyndigheten.  

Det europeiska målet handlade om utövningen av kameraövervakning i ett led av rent privat 

natur, vilket tillstånd inte fordrades. Rättsfallet var intresseväckande eftersom den gav 

rättighet till videoinspelning och lagring av material som fick användas helt privat i syfte att 

skydda sin egendom, familjens liv och hälsa. Den personliga integriteten skulle aktualiseras 

om mannen spred vidare materialen, då skulle dataskyddsdirektivet vara tillämplig. Syftet 

med utövningen skulle orsaka ingrepp i andras personliga uppgifter.  

Vad gäller bildinspelning illustrerades frågan av övervakningsintresset. Dock till skillnad från 

EU-domstolens mål var att kamerorna inte användes för privat bruk utan för att skydda 

miljön, människors hälsa och förhindra olyckor där kemikalier förvaras (miljömålet)92 samt 

för att säkra en stad från våld och brott (Malmömålet).93   

Vad gäller frågan dit allmänheten har tillträde och inte tillträde samtidigt, framställdes ett 

mycket speciellt fall.94 Frågan handlade om en övervakningskamera som både var riktad mot 

en plats dit allmänheten hade tillträde och mot en plats dit allmänheten inte hade tillträde och 

om den var tillståndspliktig i sin helhet eller en del av den. Kammarrätten bedömde att den 

                                                 
90 KamR mål nr 3322-14. 
91 KamR mål nr 1852-16. 
92 KamR mål nr 2333-15. 
93 KamR mål nr 845-15. 
94 KamR mål nr 4452-15. 
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var tillståndspliktig i sin helhet även om kamerorna var riktade mot en plats dit allmänheten 

inte hade tillträde.  

Platser dit allmänheten inte har tillträde omfattas inte i KÖL:s bestämmelser. Det bör 

illustreras av trygghetsrum målet.95 SL ansökte om tillstånd att kameraövervaka i de 30 så 

kallade trygghetsrummen. Det bör anmärkas att rummen var avsedda att ta hand om 

omhändertagna personer i väntan på polis. Kammarrätten dömde att allmänheten inte hade 

tillträde till rummen eftersom de var stängda för allmänheten i motsats till vad som 

framfördes i tingsrättmålet. Således var dessa rum inte tillståndspliktiga.  

Frågan där allmänheten hade tillträde och där allmänheten inte hade tillträde samtidigt var 

någorlunda bristfällig vid tillämpningen anser jag. Även målet i trygghetsrummen var det 

svårt att avgöra om platsen var tillståndspliktig eller inte och som bör tydliggöras i lagarna. 

Annars vad gäller tekniska utrustningar har jag framställt två rättsfall om vad omfattas som 

övervakningskameror som inte riktigt framkommer tydligt i lagen. Mobiltelefonkameror och 

drönare kan innebära en påtaglig risk för integritetsskyddet. Sammanfattningsvis tycker jag 

att rättsfallen har varit mycket intressanta och de belyser olika juridiska frågor med olika 

aspekter som utvecklades till en blandad diskussion. Det har varit nöjsamt att beskriva dessa 

rättsfall även från min synvinkel. Lagarna som har inrättats har domstolarna fastställt. Vad 

gäller bristerna i lagarna ser man det i domstolarna.  

4.3 Vilka olika intressekonflikter förekommer vid kameraövervakning? 

 

Det finns brist på material som rör förhållandet mellan EKMR:s artiklar och om 

kameraövervakning. Det är utan tvekan en intressekonflikt mellan att skydda rätten till liv, 

skydd för egendom och rätten att skydda sin integritet eller privata sfär. Det jag vill påpeka är 

att frågan om kameraövervakning har inte haft något stort utrymme i dessa diskussioner, 

förutom rättsfallet av EU-domstolen. Det är tydligt att den europeiska nivån lägger fokus på 

integritetsaspekten vid lagring och behandling av material när det gäller kameraövervakning.  

EKMR först av alla beskrev olika intressen som bör beaktas. Rätten till liv och skydd för 

egendom är bland annat rättigheter och intressen som står i konflikt med rätten till privatliv 

till att inte övervakas. Både rätten till liv och skydd för egendom utgör argument som 

rättfärdigar ingrepp i den personliga integriteten. På angivet sätt i kapitel 2 och 3 har det 

framförts att rätten till liv åsyftas vid brottsfall där säkerhet och hälsa säkerställs i förhållande 

                                                 
95 KamR mål nr 3168--3197-15.  
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till syftet med övervakningen. Med hjälp av en realtid eller inspelad kameraövervakning kan 

brottsbekämpande myndigheter skydda rätten till liv genom att åtgärda brott genom att skicka 

poliser till de övervakade områdena som de har sett på TV-skärmarna eller inspelningarna. 

Åtgärderna är för att stoppa och försvara någon mot olaglig våldsgärning, beivra våldsbrott 

och annat liknande. Kameraövervakningen i det avseendet är ett medel som 

polismyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter använder för att förebygga, eller 

utreda en persons död om inte för att hitta försvunna personer. Men som i nästan alla fall bör 

en bedömning göras innan åtgärderna strider mot en annan författning. I det hänseendet är det 

den personliga integriteten som står i andra motpolen. Bör ett ingripande göras i andras 

personliga integritet för att skydda rätten till liv? Jag anser att den frågan är självklar vad 

gäller vägen till proportionalitet och avvägning. Livet väger tyngre än integritetsaspekten. I 

andra frågor vad gäller avvägning, kan det tyckas svårt att göra denna bedömning rimlig. 

Bland annat kan vi se detta i en annan illustration där skydd för egendom blir för givet ett 

ingripande i den personliga integriteten. I kriminalvårdsanstaltmålet vägde kammarrätten 

övervakningsintresset tyngre än integritetsintresset, som handlade om bland annat att skydda 

egendom och undvika förstörelser. Alltså i vissa fall kan man rättfärdiga rättigheten just 

utifrån syftet, och i andra fall som hamnområde målet kan den sökande till 

kameraövervakningen inte ingripa i den personliga integriteten på grund av att man vill 

skydda sin egendom. 

Vad gäller hamnområde målet anser jag att kammarrätten har delvis rätt att neka övervakning 

till föreningen men inte helt. Föreningen hade ansökt om 21 kameror, vilket är ett stort 

övervakningsområde. Kammarrätten borde ha beviljat föreningen ett övervakningsområde i 

mindre omfattning så man avvärjer brott mot egendom. Det blir i någon utsträckning ett 

påtagligt intrång i den personliga integriteten, men det generella syftet är att skydda 

egendom. Intressena har inte vägts allvarligt tycker jag, så länge övervakningen avser en plats 

och inte en individ. I alla fall kan man inte säkerställa att personer inte kommer att hamna på 

den övervakade platsen så länge det är en allmän plats.  

Det jag vill kritisera är att i belysning till mina synpunkter på kriminalvårdsanstaltmålet och 

tingsrättmålet bör sådana rum ha en säkerhetsklass först av allt, då det kan förekomma hot 

och våld mot vakter, polis eller andra personal. Således är det viktigt att rummen är 

tillståndspliktiga så att det blir lättare för datainspektionen att göra tillsyn på sådana platser. 

Om de inte är tillståndspliktiga blir det svårt för länsstyrelsen göra tillsyn för efterlevnad av 

KÖL. Därmed är det svårt för datainspektionen att utföra tillsyn för de bevarade materialen 
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och bild- eller videoinspelningarna, vad gäller PuL om inte KÖL. Det handlar också om att 

trygga omhändertagna personer i sådana rum om någon annan skulle utföra ogiltig 

våldsanvändning mot dem. Det innebär att övervakningsintresset är omfattande vid sådan 

argumentation. Därför håller jag med förvaltningsrättens dom och inte kammarrättens.  

När länsstyrelsens villkor inte var uppfyllda för utövningen av övervakningskameror eller när 

tillståndet hade utlöpt hade tillståndshavaren inte anspråk att behålla tillståndet. Om ett 

tillstånd dras in och inte förlängt leder det till ett ingrepp i tillståndshavarens rätt till utövande 

av kameraövervakning för att exempelvis skydda liv på människor, djur, egendom eller helt 

enkelt att avvärja brott. Det handlar om en begränsning till utövandet av den offentliga 

kontrollen gentemot den personliga integriteten. Detta syftar främst på att främja 

integritetsaspekten från ingripanden. KÖL syftar till att skydda den personliga integriteten, då 

en intresseavvägning görs i varje enskilt fall. Detta leder till frågan om platser dit 

allmänheten har tillträde och dit allmänheten inte har tillträde är tillståndspliktiga eller inte. 

Lokaliteten spelar stor roll vad gäller utövandet av kameraövervakning.  

Konsekvensen av spridning av materialen har inte förekommit i rättsfallen. Både 

trygghetsrum målet och EU-domstolens mål kunde bli föremål för prövning av PuL om det 

skulle innebära att det sker en spridning av materialen till en större krets personer. 

Integritetsintresset värderades högt vid dessa fall. 

Vad gäller målet dit allmänheten hade tillträde och inte tillträde, hade förhållandena vägts 

tyngre för att skydda den personliga integriteten gentemot det större övervakningsintresset. 

Jag hyser en åsikt om att kammarrätten borde ha återförvisat målet till länsstyrelsen för att 

ange nya villkor att minska övervakningen dit allmänheten inte hade tillträde.96 Vad 

kammarrätten bedömde i preciserade villkormålet kunde en sådan bedömning göras i detta 

fall också. 

Vid handhållna kameror anser jag att det föreligger en stor risk för intrång för den personliga 

integriteten. Det behövs inget tillstånd för att övervaka med en mobiltelefonkamera och det 

gör att många känsliga situationer kan hamna i en videoinspelning. Jag tänker å ena sidan 

vore det ologiskt att be om tillstånd för att filma i privat bruk, å andra sidan är det fritt fram 

att filma andra personer som leder till att den personliga integriteten i någon utsträckning 

kränks. Vad gäller intresseavvägningen hos HFD, togs den inte ens upp för att den centrala 
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frågan handlade om en mobiltelefonkamera utgjorde en övervakningskamera i lagens mening 

och därför avslogs överklagandet. Likadant gällde drönare fallet, att intresseavvägningen togs 

inte upp. Men istället centraliserades frågan om personövervakning. Så länge drönaren kunde 

personidentifiera enskilda personer genom ett rörligt föremål, kunde den användas för 

personövervakning som ledde till intrång i integritetsskyddet. 

Slutligen tycker jag att sammanfattningen av intresseavvägningen framstår som tydlig i 

förvaltningsdomstolarna. Så länge den som har ansökt om tillstånd av kameraövervakning 

med ett välmotiverat syfte utgör detta en adekvat åtgärd för att agera inom området. Vad än 

intresset är; brottsförebyggande, förhindra olyckor eller avvärjande av brott kan 

kameraövervakning upprätthålla ett gott anseende i allmänhetens ögon. Jag kan inte säga att 

detta tycks vara bra för alla, men så länge förvaltningsmyndigheterna och domstolarna har 

kommit fram till en slutsats för enskilt mål, bör det vara bra för allmänheten. Men vad gäller 

skydd för egendom eller rätten till liv som utgör stort ingrepp i den personliga integriteten, 

framstår bland annat i EU-domstolens mål och i ett avskilt synfält, mobiltelefonkameramålet 

att utövandet inte alls omfattades i lagen, utan det förklaras som ett privatbruk. På det sättet 

görs det omöjligt för de som vill skydda sin personliga integritet vinna intresseavvägningen. 

Om detta var lämpligt eller inte, kan man ingalunda sluta diskutera. 
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nationerna/fn-s-allmanna-forklaring. (Hämtad 2016-12-27). 
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• Nationalencyklopedins uppslagsverk, (sökord: lex ferenda): 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lex-

ferenda (Hämtad 2017-12-25) 

• Nationalencyklopedins uppslagsverk, (sökord: jämförande metod): 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%

A4mf%C3%B6rande-metod (Hämtad 2016-12-25).  

• Nationalencyklopedins uppslagsverk, (sökord: lex lata): 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lex-lata 

(Hämtad 2016-12-25) 

• Regeringskansliet, De medborgerliga och politiska rättigheterna, Mars 1999: 

http://www.regeringskansliet.se/contentassets/12fe977a070346ac86c8b116d12c0117/

ud-info---skrift-de-medborgerliga-och-politiska-rattigheterna (Hämtad 2016-12-14). 

• Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU6. Tilläggsprotokoll till EKMR – 

dödsstraffets totala avskaffande i Europa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/arende/betankande/tillaggsprotokoll----till---europakonventionen--_GQ01UU6 

(Hämtad 2016-12-14). 
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