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Sammanfattning 

Drönare är obemannade luftfartyg som vanligtvis fjärrstyrs från marken. 

Från att ursprungligen ha brukats i militär verksamhet har drönare de 

senaste åren börjat spridas till civila näringsverksamheter, t.ex. inspektion 

av fastigheter. Genom HFD 2016 ref. 71 I fastställde Högsta 

förvaltningsdomstolen att kameror monterade på drönare är 

övervakningskameror, och därför är tillståndspliktiga enligt 

kameraövervakningslagen.  

 

Kameraövervakningslagen har till syfte att tillgodose samhällets behov av 

kameraövervakning samtidigt som skyddet för de enskildas personliga 

integritet säkerställs. Denna uppsats undersöker avvägningen mellan 

skyddet för den personliga integriteten av enskilda som övervakas och det 

motstående intresset som yrkesverksamma drönarpiloter har att i 

professionellt syfte fotografera eller filma med drönare. 

 

Den personliga integriteten har ingen lagstadgad definition. I detta arbete 

används Strömholms definition att enskildas personliga integritet utgörs av 

deras intresse att själv reglera dels flödet av personlig information som utgår 

ifrån honom eller henne, dels nyttjandet av denna information. Lagen 

skyddar enskildas personliga integritet genom att den har ett brett 

tillämpningsområde, ett tillståndsförfarande som möjliggör förhandskontroll 

av övervakningskameran och en upplysningsplikt för brukaren att göra 

enskilda som filmas eller fotograferas uppmärksamma på att övervakning 

sker. Vidare måste kameraövervakningen utformas på ett integritetsvänligt 

sätt för att få ett beviljat tillstånd enligt överviktsprincipen, d.v.s. efter en 

avvägning mellan de motstående intressena.  

 

Det motstående intresset i ramen för denna uppsats är yrkesverksamma 

drönarpiloters intresse att utföra uppdrag från kunder i sin 

näringsverksamhet. Inom drönarbranschen finns det en rädsla för att 

definitionen av kamerorna som övervakningskameror ska medföra negativa 
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associationer vilket kan skada utvecklingen av yrket. Tillståndsförfarandet 

medför en avgift och handläggningstider som kan försvåra 

yrkesverksamheten. Kraven på upplysning har i praxis dock tillgodosetts 

genom tydliga villkor i tillstånden. Genom överviktsprincipen faller i 

princip möjligheten bort för yrkesverksamma att ta emot uppdrag med 

kommersiella syften, då det för tillstånd enligt lagen krävs att 

övervakningen tillgodoser ett samhälleligt intresse. 

Kameraövervakningslagen väger alltså intressena emot varandra med olika 

vikt i lagens olika moment för att hitta en rimlig avvägning.  
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Summary 

Drones are unmanned aerial vehicles that are controlled from the ground. 

From having been used at first solely for military purposes, they have spread 

to civil businesses over the last few years, for example to help at property 

inspections. Through HFD 2016 ref. 71 I it was decided that cameras 

mounted on drones are considered as surveillance cameras and require 

permits according to the camera surveillance law.  

 

The purpose of the camera surveillance law is to provide for the need for 

camera surveillance and at the same time protect the personal integrity of 

individuals. This essay puts the interest for the personal integrity of 

individuals against the interest for professional drone pilots to fly drones in 

their business.  

 

The term “personal integrity” is not defined in Swedish law. In this essay, 

the theory of Strömholm is being used, which states that the personal 

integrity consists of the interest of individuals to have sole power to regulate 

the flow of personal information about themselves and to regulate the usage 

of that information. The law protects the personal integrity through a broad 

application, the requirement to obtain permit for surveillance cameras that 

allows the authorities to control the camera beforehand, and a need for the 

camera user to inform the individuals captured on camera that they are 

subject to surveillance. Furthermore, in order to be granted permit according 

to the principle of overbalance, the surveillance must be formed in a way 

that impedes on the integrity of individuals as little as possible.  

 

The opposite interest in the framework of this essay is the interest of 

professional drone pilots to carry out drone flight missions in their business. 

In the drone branch there exists a fear that the broad application of the 

camera surveillance law leading to cameras on drones being called 

“surveillance cameras”, can give the public negative associations which will 

damage the development of the profession. The compulsory permit is 
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followed by fees and processing times, which complicates the missions and 

make them more expensive. The compulsory information that must be given 

to individuals has in practice been ensured by terms in the permits. Through 

the principle of overbalance, the possibility for professionals to take on 

commercial missions has become difficult, because the law only allows for 

surveillance if it is needed for a social interest.  

 

In conclusion, the camera surveillance law weighs the interests against each 

other with different importance in the different elements of the law to find a 

reasonable balance.  
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1 Inledning 

 

1.1 Allmänt  

Drönare förknippas idag ofta med militär verksamhet, exempelvis inom 

USA:s krigsföring. Drönarens teknik har dock de senaste åren sett en stor 

utveckling. Med bättre upplösning på kamerorna och billigare beståndsdelar 

har den spridits från sitt ursprungliga militära användningsområde och 

används idag även för civila ändamål, där den till och med fyller en viktig 

funktion i flera sorters näringsverksamheter. Vid fotografering och filmning 

med drönare finns det alltid en risk att personer fångas på bild vilket 

aktualiserar viktiga integritetsfrågor. Samtidigt kan inte bortses ifrån att 

drönare på kort tid har skapat en bransch där yrkesverksamma bygger upp 

hela sin affärsidé kring drönarrelaterade uppdrag. Mycket tyder på att 

drönare i framtiden kommer att bli essentiella inom flertalet yrkesområden. 

Intresset för skydd för enskildas personliga integritet måste därför ställas 

emot intresset för yrkesverksamma att kunna använda drönare i sin 

verksamhet.  

 

Denna uppsats undersöker hur dagens reglering av den professionella 

användningen av drönare förhåller sig i spänningsfältet med den personliga 

integriteten av individer som kan påverkas av denna. I arbetet har jag 

utgångspunkten att det är viktigt att enskildas personliga integritet skyddas, 

men även förståelse för att skyddet kan ta för stort utrymme i förhållande till 

drönarpiloters motstående intresse.  

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med arbetet är att undersöka hur avvägningen mellan intresset för 

skydd för enskildas personliga integritet och yrkesverksamma drönarpiloters 

intressen har gjorts i lagstiftningen angående drönare.  
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1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla mitt syfte har jag besvarat följande övergripande 

frågeställningen: hur ställs skyddet för enskildas personliga integritet i 

gällande rätt om drönare emot yrkesutövarnas intresse? 

Inom ramen för min frågeställning har jag utarbetat följande arbetsfrågor, 

som besvaras under uppsatsens gång.  

- Vad är yrkesutövarnas intresse?  

- Hur skyddas personlig integritet i gällande rätt om drönare? 

- Hur behandlar gällande rätt om drönare intresset för personer som i 

sin näringsverksamhet flyger med drönare? 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen berör endast den svenska regleringen av kameraövervakning med 

drönare, och inte hur gällande rätt ser ut i andra länder. Vidare handlar 

denna uppsats inte om andra tillstånd och regler som krävs för drönare, än 

sådana gällande fotografering och filmning. För att flyga drönare 

yrkesmässigt krävs t.ex. tillstånd från Transportstyrelsen, vilket inte 

kommer behandlas ytterligare. Dessutom ska uppsatsen inte beröra 

säkerhetsaspekten med drönarflygning och hemlig kameraövervakning, då 

det faller utanför dess syfte.  

 

Uppsatsen tar inte upp kameraövervakningslagen (2013:460) (KÖL) i sin 

helhet utan behandlar de delar av lagen som faktiskt aktualiseras vid 

övervakning med drönare. De moment som problematiseras är 

tillämpningsområdet, tillståndsförfarandet, överviktsprincipen och 

upplysningsplikten.  
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1.5 Forskningsläge  

Eftersom kameraövervakning med civila drönare är ett relativt nytt fenomen 

som uppkom för drygt ett år sedan, finns ännu ingen väletablerad juridisk 

forskning att tillgå i ämnet.  

 

1.6 Metod 

För att redogöra för gällande rätt har jag använt mig av den rättsdogmatiska 

metoden, och däri utrett lagstiftningen, förarbeten och praxis.1 Den 

personliga integriteten har jag definierat genom att undersöka förarbeten och 

doktrin. Sedan har jag dragit kopplingar mellan gällande rätt och 

definitionen av den personliga integriteten som jag beslutat mig för att 

använda, nämligen Strömholms integritetsbegrepp2. Intresset för 

yrkesverksamma har jag utformat utifrån information från drönarbranschen, 

dels från den godkända branschorganisationen UAS Sweden (Unmanned 

Aerial Systems Sweden), dels från en rapport som Transportstyrelsen har 

sammanställt om branschens intressen. Efter att ha undersökt gällande rätt 

ur denna synvinkel har jag i analysen ställt dessa två intressen mot varandra 

för att identifiera hur de kolliderar.  

 

1.7 Material 

Det finns i princip inga svenska rättsvetenskapliga artiklar att utgå ifrån 

gällande fotografering med drönare, då frågan aktualiserades så sent som 

förra året för första gången. Istället har jag till stor del utgått ifrån 

information från UAS Sweden och en proposition om ändring av KÖL 

gällande drönare. Vidare har jag undersökt praxis ifrån länsstyrelser som tar 

upp tillståndsbedömningen. Trots att dessa beslut inte har något 

                                                 
1 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.) s. 21.  
2 Strömholm s. 31; kapitel 2.2. 
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prejudikatvärde belyser de i min uppsats hur KÖL tillämpas på drönare i 

frånvaro av ytterligare vägledande prejudikat.  

 

Vid klargörandet av rättsläget gällande generell kameraövervakning har mitt 

största fokus legat på KÖL och dess förarbeten, och förarbeten till 

föregående lagar. Praxis har jag använt för ett fåtal tydliggöranden. 

Eftersom äldre lagar har i stort sätt samma ordalydelse och utformning som 

KÖL, är äldre praxis fortfarande relevant för rättstillämpningen.  

 

Angående den personliga integriteten finns flera utredningar. Även här har 

förarbeten till integritetsskyddande lagstiftning varit en viktig 

informationskälla, men likaså rättsvetenskaplig doktrin och särskilt Stig 

Strömholms bidrag till antologin ”Om våra rättigheter”. Strömholm 

refereras till i diverse förarbeten och andra artiklar om den personliga 

integriteten, vilket ledde mig till att utgå ifrån hans definition av begreppet.  

 

1.8 Disposition 

Kapitel 2 ger en bakgrund till själva KÖL och hur drönare kom att innefattas 

i den. I kapitel 3 beskrivs de intressen utifrån vilka lagstiftningen senare ska 

analyseras, nämligen skyddet för enskildas personliga integritet och intresset 

för yrkesverksamma drönarpiloter. Kapitel 4 har utformats så att KÖL:s 

moment analyseras ur de ovan redovisade intressena, varefter kapitel 5 ger 

en kort redovisning av hur fotografering med drönare kommer att regleras i 

framtiden. Avslutningsvis ställs intressena emot varandra i det analyserande 

kapitel 6, varpå slutsatsen redovisas.   
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2 Bakgrund till regleringen av 

drönare 

 

2.1 Historisk bakgrund till 

kameraövervakningslagen 

KÖL är den senaste av flera lagstiftningar som har reglerat 

kameraövervakning sedan lagen (1977:20) om TV-övervakning. Lagen kom 

efter att användningen av övervakningskameror hade fått spridning under 

60-talet, och det fanns ett behov för lagstiftning som reglerade dem.3 Genom 

lagen infördes att vissa kameror skulle behöva tillstånd så att länsstyrelserna 

kunde kontrollera utformningen och omfånget av övervakningen.4 

 

En översyn av regleringen skedde genom lagen (1990:484) om 

övervakningskameror m.m., som utvidgade integritetsskyddet, men 

samtidigt förenklade tillståndsförfarandet gällande övervakningar med ett 

generellt sett lågt integritetsintresse.5 Nästa modernisering kom genom 

lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning (LAK) om utvidgade 

möjligheten till tillstånd i brotts- eller olycksförebyggande syfte.6 

Tillståndsförfarandet ersattes då av anmälan då det gällde övervakning på 

områden där kameraövervakningsintresset generellt sett väger tungt, 

exempelvis utanför banklokaler.7 

 

Snart efter LAK trädde personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) i kraft, som 

utgör införlivandet av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG) i svensk rätt. 

Detta resulterade i att regler om kameraövervakning fanns i både LAK och 

                                                 
3 Prop. 1975/76:194 s. 5. 
4 Prop. 1975/76:194 s. 9. 
5 Prop. 1989/90:119 s. 1.  
6 Prop. 1997/98:64 s. 1. 
7 Prop. 1997/98:64 s. 34. 
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PUL. För att förenkla tillämpningen och öka förutsägbarheten 

sammanfördes reglerna slutligen i en enda lag genom KÖL.8  

 

2.2 Kameraövervakningslagens 

tillämpningsområde 

Innan 2016 var rättsläget gällande fotografering och filmning med drönare 

oklart. I oktober 2016 kom dock ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen 

(HFD) som klarlade att verksamheten var övervakning i KÖL:s mening.9 I 

fallet ansökte en person, A, om tillstånd hos länsstyrelsen att fotografera 

med drönare i sin näringsverksamhet, där han på uppdrag av kunder 

fotograferade fastigheter och markområden. Kärnfrågan var om flygning 

med kamera skulle täckas av bestämmelserna i KÖL.10 Om så var fallet 

skulle tillstånd krävas för användning av utrustningen. För att kunna 

förklara fallet på ett begripligt sätt vill jag först ge en snabb beskrivning av 

lagens tillämpningsområde.  

 

KÖL tillämpas på övervakningskameror. En övervakningskamera definieras 

i 2 § KÖL som utrustning som är uppsatt så att den kan användas för 

personövervakning, utan att manövreras på platsen. Utrustningen innefattar 

vanliga kameror, men även fiberoptiska kikare och röntgenkameror.11 

 

För att en kamera ska ses som övervakningskamera krävs för det första att 

kameran är uppsatt. Detta uppfylls genom en varaktig placering av kameran 

någonstans – oftast på en vägg eller stolpe, men även rörliga föremål 

innefattas.12 Om kameran är endast kortvarigt placerad är 

varaktighetskriteriet inte uppfyllt och kameran är inte uppsatt.13 För det 

                                                 
8 Prop. 2012/13:115 s. 31f.  
9 HFD 2016 ref. 71 I. 
10 HFD 2016 ref. 71 I. 
11 Prop. 2012/13:115 s. 26. 
12 Prop. 2012/13:115 s. 26. 
13 Prop. 2012/13:115 s. 26.  
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andra ska kameran manövreras från annan plats. Härmed undantas 

handhållna kameror från lagen, som alltså inte utgör övervakningskameror. 

Med manövrering menas en ”fortlöpande hantering” av kameran, och inte 

att den sätts på och av på platsen eller monteras.14 För det tredje är en 

kamera endast en övervakningskamera om den kan användas för 

personövervakning, alltså identifiering av enskilda personer.15  

 

En övervakningskamera är enlig 8 § KÖL tillståndspliktig om den riktar sig 

mot en plats dit allmänheten har tillträde. Kameran undgår enligt 10–15 §§ 

KÖL tillståndsplikt om det exempelvis gäller övervakning som bedrivs av 

Polismyndigheten eller Försvarsmakten, och behöver, i fall där 

övervakningen ska bedrivas utanför en banklokal eller restaurang, endast 

anmälas. 

 

I tillståndsprövningen ska länsstyrelsen enligt 9 § KÖL göra en 

intresseavvägning där intresset för kameraövervakning vägs mot intresset 

för skydd för enskildas personliga integritet. Enligt den s.k. 

överviktsprincipen ska tillstånd beviljas om intresset för kameraövervakning 

väger tyngre än integritetsintresset, där intresset för brottsutredning, 

förhindrande av olyckor och liknande väger särskilt tungt.16  

 

2.3 Drönarfallet, HFD 2016 ref. 71 I 

År 2016 kom det vägledande s.k. drönarfallet, som klarlade rättsläget 

gällande fotografering och filmning med drönare. I fallet ansökte A om 

tillstånd att få fotografera dygnet runt med en kamera monterad på en 

drönare i hela Östergötlands län. Länsstyrelsen fann att kameran utgjorde en 

övervakningskamera och var tillståndspliktig, och gjorde därför en 

tillståndsbedömning och intresseavvägning enligt 9 § KÖL.17 De intressen 

                                                 
14 Prop. 2012/13:115 s. 26. 
15 Prop. 2012/13:115 s. 27. 
16 Prop. 2012/13:115 s. 28. 
17 Länsstyrelsen Östergötland, dnr 211-10621-14, beslut 2015-02-25.  
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som ställdes emot varandra var då intresset för skydd för enskildas 

personliga integritet och intresset för A att tillgodose en kund med en tjänst. 

Då detta varken var av brottsförebyggande, olycksförebyggande eller 

liknande karaktär, vägde As intresse inte tungt i avvägningen. Risken för 

integritetsintrång var däremot stor, då ansökan omfattade hela länet, och 

även omfattade behandling och lagring av uppgifter. Vidare menade 

länsstyrelsen att upplysningsplikten, som tillståndet kunde förenas med 

troligtvis inte skulle uppfyllas av A, som fick avslag.18  

 

A överklagade till förvaltningsrätten som bedömde att kameran inte var en 

övervakningskamera och inte tillståndspliktig. Eftersom flygningarna pågick 

i maximalt 15 minuter i sträck och kameran nedmonterades däremellan, 

ansåg förvaltningsrätten att varaktighetskriteriet inte var uppfyllt. Vidare 

menade förvaltningsrätten att kameran manövrerades på plats då drönaren 

alltid flögs inom synhåll.19 

 

Datainspektionen överklagade beslutet som tillsynsmyndighet för KÖL, och 

hävdade i kammarrätten att kameran var uppsatt eftersom fotograferingen 

var återkommande, yrkesmässig och bedrevs över tid, och därför omfattades 

av tillståndsplikt. Kammarrätten resonerade kring undantagsregeln i 10 § 1 

st 6 p KÖL, där Försvarsmaktens fotografering med obemannade 

flygfarkoster undantas från tillståndsplikt. Genom en motsatstolkning 

fastställde kammarrätten att fotografering med drönare som inte tillhör 

Försvarsmakten däremot borde omfattas av tillståndsplikten. Till skillnad 

från förvaltningsrätten menade kammarrätten också att en kamera som var 

uppe i luften och kontrollerades från marken inte kunde anses manövreras 

på platsen. Kameran var alltså tillståndspliktig och Datainspektionen fick 

rätt.20 

 

                                                 
18 Länsstyrelsen Östergötland, dnr 211-10621-14, beslut 2015-02-25. 
19 HFD 2016 ref. 71 I. 
20 HFD 2016 ref. 71 I. 
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A överklagade till HFD som slutligen avgjorde att kameran var en 

tillståndspliktig övervakningskamera. Eftersom kameran återkommande 

monterades på drönaren var varaktighetskriteriet uppfyllt trots att kameran 

nedmonterades efter varje flygning. HFD anslöt sig även till kammarrättens 

bedömning att kameran inte manövrerades på plats när den var uppe i luften. 

Vidare framhävde HFD att kameran kunde användas för personövervakning, 

trots att A enligt villkor från Transportstyrelsen inte fick flyga närmare 

personer än 50 meter. Då det ändå var fysiskt möjligt för drönaren att flyga 

närmare, var personidentifiering utifrån kamerans gynnsammaste 

förhållanden möjligt trots Transportstyrelsens restriktioner.21 HFD avslog 

överklagandet varefter frågan om tillstånd kunde beviljas, återförvisades till 

förvaltningsrätten för fortsatt prövning. Förvaltningsrätten nekade tillstånd 

eftersom integritetsintresset vägde över intresset för kameraövervakning, 

vilket jag återkommer till i kapitel 4.2.22 

 

                                                 
21 HFD 2016 ref. 71 I.  
22 Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 8518-15, dom 2017-02-10. 
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3 Intressen 

 

3.1 Den personliga integriteten 

För att undersöka hur enskildas personliga integritet skyddas i regleringen 

gällande drönare, klarlägger jag i detta kapitel en definition av begreppet 

som jag utgår ifrån. Trots att skyddet för enskildas personliga integritet är 

grundlagsstadgad, finns det ingen lagstadgad definition på den personliga 

integriteten. Jag konkretiserar här begreppet, och redovisar sedan i korthet 

grundlagsskyddet för enskildas personliga integritet som gäller i Sverige.  

 

Den personliga integriteten är ett omfattande begrepp som kan tolkas på 

olika sätt. Istället för att författa en stel definition som inte kan godtas av 

allmänheten har lagstiftaren valt att inte definiera begreppet alls.23 Ändå har 

kommittéer och författare i förarbeten och doktrin laborerat med generella 

definitioner som utgångspunkt för sina arbeten.  

 

I SOU 1984:54 diskuterar tvångsmedelskommittén integritetens olika delar 

baserat på grundlagsskydden i 2 kap regeringsformen (RF). Den menar att 

man kan para ihop varje skydd för individen med en sorts integritet och 

laborerar med fem aspekter av integriteten, bl.a. den fysiska personliga 

integriteten som är den personliga friheten och rörelsefriheten, och den 

personliga integriteten i ideell mening som utgör skyddet för personligheten 

och privatlivet.24 

 

Även i doktrin har den personliga integriteten diskuterats. Stig Strömholm, 

professor i civilrätt och allmän rättslära, diskuterar ett integritetsbegrepp 

som utgår från handlingarna som anses kränka den. Om man kan fastställa 

vilka ageranden som ses som kränkningar av den personliga integriteten, 

                                                 
23 Prop. 2005/06:173 s. 26. 
24 SOU 1984:54 s. 42. 
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kan man sedan definiera allt som faller innanför dessa ramar som den 

personliga integriteten. Härvid berör Strömholm en mängd olika områden 

där den personliga integriteten kan kränkas både psykiskt och fysiskt, bl.a. 

genom kroppsundersökningar, olovlig fotografering och angrepp på annans 

heder och ära.25  

 

Som en samlande definition på detta spretiga område föreslår Strömholm att 

den personliga integriteten är: 

”den enskildes intresse av att själv och ensam s.a.s. reglera dels flödet 

av den information som utgår beträffande hans förhållanden, dels 

nyttjandet av sådan information samt av speciella identifikationsdata 

(namn, bild, röst).”26  

Vidare noterar Strömholm att denna personliga integritet, som kommer till 

uttryck på olika sätt, inte är absolut utan måste vägas emot motstående 

intressen. Om ett motstående intresse väger tyngre kan begränsningar av 

skyddet för integriteten anses motiverade. Begränsningen måste då ske i lag; 

dock kan en myndighet göra avvägningen i varje enskilt fall.27  

 

Enligt 1 kap. 2 § fjärde stycket RF, ska det allmänna värna om den enskildas 

privat- och familjeliv. Detta är endast ett målstadgande och därför inte 

bindande för det allmänna, men preciseras bl.a. i 2 kap. 6 § andra stycket RF 

som särskilt skyddar för övervakning och kartläggning av enskildas 

personliga förhållanden utan samtycke. Integritetsskyddet är inte absolut 

utan kan inskränkas genom lag. Vidare gäller det endast gentemot det 

allmänna, och har inte verkan mellan enskilda.28  

 

Vid sidan om skyddet i RF finns även Europakonventionen (EKMR) som 

gäller som lag i Sverige.29 I EKMR regleras skyddet för enskildas 

                                                 
25 Strömholm s. 30. 
26 Strömholm s. 31.  
27 Strömholm s. 32. 
28 Prop. 2009/10:80 s. 173. 
29 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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personliga integritet särskilt i artikel 8 om enskildas rätt till respekt för sitt 

privat- och familjeliv. Denna rättighet gäller negativt och positivt, vilket 

innebär att det allmänna inte får ingripa i enskildas privatsfär och utöver 

detta även måste säkerställa att andra enskilda inte ingriper (till skillnad från 

RF som enbart gäller i förhållande till det allmänna).30 Artikeln har ett brett 

tillämpningsområde som täcker olika områden från övervakning och 

distribuering av bilder på enskilda, till kroppsbesiktning i samband med 

brottsutredningar.31 Intrång i rättigheten kräver enligt artikel 8.2 lagstöd och 

får endast göras om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med 

hänsyn till ett antal legitima syften, såsom brottsförebyggning och skyddet 

för andras fri- och rättigheter. 

 

Sammanfattningsvis utgör den personliga integriteten ett stort personligt 

område för enskilda, såväl psykiskt som fysiskt, där olika sorters intrång, 

med eller utan individens vetskap, inte ses som motiverade utan att ett 

tyngre motstående intresse tillgodoses.  

 

3.2 Drönare och yrkesverksamma 

drönarpiloters intresse 

I detta kapitel ger jag först en introduktion till vad drönare är och hur de kan 

användas i näringsverksamhet. Sedan utarbetar jag intressen som 

yrkesgruppen ”uppdragstagare som flyger med drönare” kan tänkas ha, för 

att i ett senare kapitel analysera den gällande lagstiftningen i ljuset av dessa.   

 

Drönare är obemannade luftfartyg som fjärrstyrs från marken eller flyger 

förprogrammerade rutter. En kamera kan monteras på farkosten, vilket 

möjliggör fotografering eller filmning från luften. Tidigare användes 

                                                 
30 Karnov internet, lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 8, not 49, 2017-05-14. 
31 Karnov internet, lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 8, not 50, 2017-05-14. 
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drönare främst i militära sammanhang, men de senaste åren har mindre 

kameror med hög upplösning och lättare kontrollerbara drönare utvecklats, 

vilket snabbt har gjort dem populära även för civilt bruk.32 Idag används 

drönare inom skogs- och jordbruk, fastighetsförvaltning och för 

reklamsyften, där de särskilt används för fotografering ovanifrån och i 

svåråtkomliga områden.33 Drönarbranschen är en snabbt växande bransch 

som år 2016 hade cirka 1 800 ”piloter/framförare” som hade sökt 

yrkesmässiga tillstånd från Transportstyrelsen.34  

 

I takt med den ökade tillgängligheten av drönare har en ny yrkesgrupp vuxit 

fram, nämligen yrkesverksamma drönarpiloter som på uppdrag av 

exempelvis skogsbrukare eller mäklarbolag dokumenterar ytor eller objekt 

från luften.35 Jag utgår inom ramen för denna uppsats från några intressen 

som yrkesverksamma drönarpiloter kan antas ha. Jag menar att de har som 

intresse att så effektivt som möjligt uppfylla kundernas uppdrag. För detta 

krävs att flygningar kan ske snabbt efter att uppdraget tas, och att det 

föreligger en flexibilitet i reglerna som gör det möjligt för uppdragstagarna 

att flyga på ett stort område och nå så många kunder som möjligt. Därför 

menar jag att det är drönarpiloternas intresse att lagstiftningen möjliggör 

flygningar billigt och kräver minimalt med byråkrati. 

 

                                                 
32 Sandén och Gunnarsson s. 19.  
33 Sandén och Gunnarsson s. 20ff.  
34 Transportstyrelsen, remissyttrande s. 1.   
35 UAS Sweden punkt 6. 
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4 Kameraövervakningslagen 

Konsekvensen av drönarfallet blev att kameror på civila drönare är 

tillståndspliktiga övervakningskameror. Som nästa steg undersöker jag hur 

skyddet för enskildas personliga integritet säkerställs i KÖL, för att sedan 

granska lagen i ljuset av intresset för yrkesverksamma drönarpiloter. Som 

tidigare nämnts har jag valt att begränsa mig till delarna i KÖL som är 

relevanta för tillstånd för övervakning med drönare, nämligen 

tillämpningsområdet, tillståndsförfarandet, överviktsprincipen och 

upplysningsplikten.   

 

4.1 Personlig integritet i KÖL 

Enligt 1 § KÖL är lagens syfte att tillgodose behovet av kameraövervakning 

samtidigt som skyddet för enskildas personliga integritet säkerställs. Redan 

det faktum att kameraövervakning överhuvudtaget förekommer och att 

enskilda filmas utgör integritetsintrång, men samtidigt är 

kameraövervakning oumbärlig i dagens samhälle.36 KÖL skapar en balans 

mellan dessa motstående intressen. I detta kapitel redogör jag för hur 

skyddet för enskildas personliga integritet tillgodoses i KÖL, varvid jag 

utgår ifrån Strömholms definition av personlig integritet som jag har 

avhandlat ovan.37 

 

4.1.1 Tillämpningsområdet 

För att KÖL ska vara tillämplig på en kamera krävs som ovan nämnts att 

personövervakning ska vara möjlig med kameran. Med personövervakning 

menas att kameran kan identifiera personer, genom att ansiktet eller klädseln 

syns, eller att kameran uppfattar utmärkande rörelser eller kroppsformer. 

Enbart möjligheten till personidentifiering vid de gynnsammaste 

                                                 
36 SOU 2016:41 s. 549f. 
37 Jfr kapitel 2.1. 
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förhållandena räcker, för att personövervakning ska föreligga.38 Det krävs 

därför inte att kameran rent faktiskt används för personövervakning, för att 

den ska vara en övervakningskamera.39 För att återknyta till 

integritetsbegreppet gör det för enskilda ur integritetssynpunkt ingen 

skillnad om syftet med övervakningen är att han eller hon ska identifieras 

eller om det bara är en bieffekt; ett integritetsintrång sker oberoende av detta 

eftersom information har utgått från den enskilda. Därför är det ur 

integritetsperspektiv gynnsamt att lagen inte tar hänsyn till om 

personövervakning är övervakningens syfte eller inte.40  

 

För att kameran ska vara tillståndspliktig krävs även att kameran riktar sig 

mot en plats dit allmänheten har tillträde. Detta innefattar offentliga platser 

såsom gator och torg, men också avskilda områden som affärer, biografer 

och badhus. Även offentliga transportmedel, såsom bussar och taxibilar 

räknas in.41 Dessutom har det ingen betydelse om personer faktiskt vistas på 

platsen eller inte, vilket betyder att även avlägsna skogsområden är platser 

dit allmänheten har tillträde och omfattas av tillståndsplikt.42 Det stora 

tillämpningsområdet möjliggör ett stort skydd för enskildas personliga 

integritet då många övervakningar blir tillståndspliktiga och kan 

kontrolleras, och onödiga integritetsintrång förhindras. Detta möjliggör för 

den enskilda att i flera situationer själv reglera flödet av den personliga 

informationen som utgår ifrån honom eller henne.43 

 

4.1.2 Tillståndsförfarandet  

Tillståndsförfarandet infördes med lagen om TV-övervakning då lagstiftaren 

såg stora risker för att övervakningskameror skulle missbrukas för 

otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet.44 Förhandskontrollen  

                                                 
38 Prop. 1989/90:119 s. 40. 
39 Prop. 1989/90:119 s. 40. 
40 Jfr kapitel 2.1. 
41 Prop. 2012/13:115 s. 28. 
42 Prop. 1989/90:119 s. 17. 
43 Jfr kapitel 2.1. 
44 Prop. 1975/76:194 s. 14. 
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av kamerornas laglighet minskar risken för detta genom att öppna upp för 

debatt kring kamerans integritetsintrång redan innan den tas i bruk.45 Vidare 

möjliggör tillståndsförfarandet kontroll över förekomsten och utformningen 

av övervakningskameror, vilket förenklar den löpande tillsynen.46 

 

Tillståndet kan förenas med villkor för att i det enskilda fallet anpassas till 

kameraövervakningen. Enligt 19 § KÖL kan länsstyrelsen utfärda villkor 

exempelvis om hur upplysningsplikten ska uppfyllas, om bevaring och 

behandling av bilder, vilken utrustning som får användas och vid vilka tider 

övervakning får pågå. Ett brott mot villkoren kan enligt 45 § KÖL leda till 

böter eller fängelse i högst ett år. Att länsstyrelsen skräddarsyr tillståndet 

genom villkor gör att kameraövervakningen kan utformas så 

integritetsvänligt som möjligt anpassat till individuella förhållanden.47  

 

4.1.3 Överviktsprincipen  

För beviljat tillstånd krävs enligt 9 § KÖL att intresset för 

kameraövervakningen väger tyngre än intresset för den enskilda att inte bli 

övervakad. Länsstyrelsen måste då göra en proportionalitetsavvägning och 

enligt överviktsprincipen avgöra vilket intresse som får företräde.48 

Överviktsprincipen skyddar enskildas personliga integritet genom att 

kameraövervakningen måste utformas så integritetsvänlig som möjligt, och 

inte tillåts om integritetsriskerna är för stora.49 Enligt 9 § 3 st KÖL ska vid 

bedömningen av den enskildas intresse att inte bli övervakad, alltså på 

integritetssidan av intresseavvägningen, särskilt beaktas hur övervakningen 

utförs, om integritetsvänlig teknik används och var övervakningen sker.  

 

Tillstånd för kameraövervakning kan som konstaterats ovan innefatta 

efterföljande bevaring eller behandling av materialet. Behovet för detta 

                                                 
45 Prop. 1975/76:194 s. 17. 
46 Prop. 1975/76:194 s. 9. 
47 Prop. 2012/13:115 s. 64. 
48 Prop. 2012/13:115 s. 47. 
49 SOU 2007:22 del II s. 250f. 
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måste påvisas i det enskilda fallet och kameraövervakningsintresset måste 

väga mycket tungt.50 Vid behandling och bevaring av material ökar 

integritetskränkningen eftersom den enskilda tappar kontrollen över 

informationen i ytterligare ett led efter själva upptagningen, och eftersom 

kontrollen över nyttjandet av informationen fråntas den enskilda.51  

 

En ytterligare bedömningsfaktor i överviktsprincipen är om integritetsvänlig 

teknik används. Tekniken kan vara t.ex. mjukvara som suddar ut människor 

i övervakningskamerans bild så att endast silhuetter finns kvar, eller som 

krypterar materialet när det bevaras.52 Detta främjar enskildas personliga 

integritet genom att enskilda som filmas i slutändan ändå inte syns på bild, 

och knappt någon information utgår gällande deras förhållanden trots att 

kameran är riktad mot dem.53  

 

Angående var kameraövervakningens sker gäller att övervakning på platser 

där människor rör sig för nöje och rekreation och inte förväntar sig att bli 

övervakade, medför en större risk för integritetskränkning. Övervakning på 

bibliotek54, museum55 och allmänna torg med affärer och kontor56 har i 

praxis utgjort sådana platser. Det motstående intresset måste då väga särskilt 

tungt för att tillstånd ska beviljas. Vidare kan det krävas villkor såsom att 

övervakning endast får ske vid vissa tider, eller ska riktas åt vissa specifika 

håll.57 Däremot tillgodoses integritetsintresset i större mån om enskilda som 

inte vill bli övervakade enkelt kan välja en annan plats.58 Här kan återigen 

anknytas till integritetsbegreppet; genom att välja en plats som inte är 

övervakad reglerar den enskilda själv flödet av information som utgår 

beträffande hans eller hennes förhållanden.59 

                                                 
50 SOU 2007:22 del II s. 250f. 
51 Jfr kapitel 2.1.  
52 Prop. 2012/13:115 s. 48f. 
53 Jfr kapitel 2.1. 
54 RÅ 2005 not. 52. 
55 RÅ 2003 ref. 7.  
56 RÅ 2010 ref. 22 I. 
57 RÅ 2010 ref. 22 I.   
58 RÅ 2010 not. 14. 
59 Jfr kapitel 2.1.  
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4.1.4 Upplysningsplikten 

Ett ytterligare instrument i lagen som skyddar enskildas personliga integritet 

är upplysningsplikten. Enligt 25 § KÖL ska den som bedriver 

kameraövervakning upplysa t.ex. genom skyltar att övervakning sker, och 

dessutom visa vem det är som bedriver den. Om det redan framgår av 

platsen vem det är som övervakar, exempelvis om kameran är uppsatt i en 

butik, kan allmänheten utgå ifrån att det är butiksägaren som övervakar och 

då behövs ingen information om detta.60 

 

Genom upplysningsplikten säkerställs att kameraövervakningen sker öppet, 

vilket medför ett mindre integritetsintrång än en dold övervakning.61 Vid 

öppen kameraövervakningen kan den enskilda välja en annan plats eller 

åtminstone anpassa sig och sitt agerande till vetskapen att han eller hon 

övervakas, vilket ger personen större möjlighet att reglera flödet av 

personlig information.62 Att det i otydliga fall måste framgå vem det är som 

bedriver övervakningen bidrar till den enskildas trygghet och minskar 

integritetsintrånget, då det ger den enskilda möjligheten att vända sig till den 

ansvariga om han eller hon finner sin integritet kränkt.63  

 

4.2 Intresset för yrkesverksamma i KÖL 

Som nästa steg ska jag undersöka hur KÖL tillämpas specifikt på drönare 

och återkoppla till det motstående intresset, nämligen intresset för 

yrkesverksamma drönarpiloter att bedriva sin verksamhet. 

 

                                                 
60 Prop. 2012/13:115 s. 85f. 
61 Prop. 1989/90:119 s. 28.  
62 Jfr kapitel 2.1.  
63 Prop. 2012/13:115 s. 86. 
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4.2.1 Tillämpningsområdet 

En kamera på en drönare är en övervakningskamera enligt KÖL, oberoende 

av om kameran ska användas för personövervakning eller för ett annat syfte.  

Den breda definitionen kan enligt branschorganisationen vara skadlig för 

marknaden, då begreppet ”övervakning” ger negativa associationer för 

allmänheten genom felaktiga tolkningar i media.64 Marknaden för drönare 

befinner sig enligt Transportstyrelsen emellan uppbyggnadsfasen och 

mognadsfasen.65 Branschen i stort är mycket mån om att upprätthålla ett 

gott rykte hos allmänheten, så att tekniken och marknaden kan fortsätta 

utvecklas.66 

 

4.2.2 Tillståndsförfarandet 

Enligt 18 § KÖL lämnas en ansökan om tillstånd skriftligen till 

länsstyrelsen. Denna ansökan är belagd med en ansökningsavgift, som för 

tillstånd för kameraövervakning uppgår till 3 700 kronor.67 Vidare 

tillkommer vid en ansökan alltid en viss handläggningstid.68 Att behöva ett 

nytt tillstånd inför varje flygning skulle försvåra de yrkesverksamma 

drönarpiloternas verksamhet genom att uppdragen fördröjs och blir mycket 

dyra.69 Det skulle vara omöjligt att flexibelt och med kort varsel tillgodose 

sina kunders behov, då varje uppdrag skulle vara förenat med den 

fullständiga ansökningsprocessen för kameraövervakning.70  

 

Datainspektionen öppnar som lösning på problemet upp möjligheten att 

söka generella tillstånd för kameraövervakning, som innefattar ett större och 

mer flexibelt användningsområde. Genom villkor förtydligas då i vilken typ 

av område och för vilket syfte övervakning får ske; exempelvis kan krävas 

                                                 
64 UAS Sweden punkt 1.  
65 Sandén och Gunnarsson s. 24.  
66 Sandén och Gunnarsson s. 26.  
67 6 § Kameraövervakningsförordning (2013:436) och 10 § Avgiftsförordning (1992:191). 
68 Prop. 2016/17:182 s. 26.  
69 Datainspektionen, vägledning s. 4.  
70 Jfr kapitel 2.2. 
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att området där fotograferingen sker är avspärrat, att närliggande fastigheter 

inte övervakas, eller att bildmaterial med personer på raderas efter 

flygningen. Villkor kan också avse vilka tider fotografering får ske och att 

integritetsvänlig teknik måste användas i kameran.71 De generella tillstånden 

är mer tillmötesgående för de yrkesverksamma drönarpiloterna, eftersom de 

större geografiska områdena där övervakning är tillåten möjliggör en 

bredare kundbas och att uppdrag kan utföras utan att piloterna innan ska 

behöva söka ytterligare tillstånd.72 

 

Det generella tillståndet har bemötts olika i praxis. Efter återförvisningen i 

drönarfallet avslog förvaltningsrätten ansökan om det generella tillståndet, 

trots att Datainspektionens vägledning hade publicerats vid 

handläggningstillfället. Då tillståndsansökan omfattade hela Östergötlands 

Län kunde starka integritetsintressen aktualiseras på många platser.  I senare 

praxis från länsstyrelser beviljades däremot länsomfattande tillstånd, som 

även gällde övervakning dygnet runt.73   

 

I drönarfallet fotograferade A endast tidigt på morgonen och valde manuellt 

när kameran skulle fotografera. Vidare kunde, om människor oavsiktligt 

fångades på bild, fotografierna raderas i direkt anslutning till flygningen.74 

Detta räckte inte för att ett generellt tillstånd skulle beviljas; 

integritetsriskerna var enligt länsstyrelsens uppfattning fortfarande alltför 

stora. Enligt länsstyrelsernas senare beslut krävde villkoren generellt sett att 

kameran endast användes för bestämda ändamål i särskilda områden, 

exempelvis kartering av fastigheter, ytor eller terräng för att skapa 

tredimensionella modeller av miljön.75 Vidare fanns krav på att kameran 

                                                 
71 Datainspektionen, vägledning s. 5.  
72 Jfr kapitel 2.2. 
73 Länsstyrelsen Stockholm, dnr 2112-47569-2016, beslut 2017-04-07; 
Länsstyrelsen Kronobergs län, dnr 211-6222-2016, beslut 2017-03-15; 
Länsstyrelsen Stockholm, dnr 2112-46637-2016, beslut 2017-03-01. 
74 Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 8518-15, dom 2017-02-10. 
75 Länsstyrelsen Kronobergs län, dnr 211-6222-2016, beslut 2017-03-15; 
Länsstyrelsen Stockholm, dnr 2112-46637-2016, beslut 2017-03-01. 
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inte aktiverades förrän den var 100 meter över marken eller så högt upp att 

identifiering av personer inte är möjlig.76 

 

4.2.3 Överviktsprincipen 

Enligt 9 § 2 st KÖL ska vid bedömningen av intresset för 

kameraövervakning särskilt beaktas om kamerorna används för 

brottsbekämpning, förhindrande av olyckor eller andra jämförliga ändamål. 

Detta är inte en uteslutande lista utan utgör endast intressen som ska väga 

särskilt tungt i avvägningen. Andra samhälleliga intressen med legitima 

syften kan också beaktas, men då ska tillstånd endast beviljas restriktivt och 

om integritetsriskerna är helt försumbara.77  

 

Andra syften än de i lagen särskilt nämnda som har ansetts legitima är 

underlättandet av en gudstjänst, där vaktmästaren filmade altaret och därför 

kunde sköta ljudet och ljuset lättare,78 och övervakning av en åtelplats för att 

kartlägga vildsvins rörelsemönster och bedriva en mer effektiv jakt.79 I det 

förstnämnda fallet vägde integritetsintresset i kyrkan ändå över, men i det 

senare fallet beviljades tillstånd. Eftersom området var uppbökat och 

otillgängligt var det inte troligt att människor skulle röra sig på platsen och 

integritetsrisken sågs som försumbar. Vidare beviljades tillstånd för 

åtelkameror på nyplanterade åkrar men inte på tomma åkrar, eftersom 

integritetsintresset vägde tyngre där då allmänheten lättare hade tillgång till 

marken.80 

 

Som framgår kan tillstånd beviljas för intressen utanför de i lagen angivna, 

men endast i specifika fall och då allmänheten i princip inte har tillgång till 

området. 

                                                 
76 Länsstyrelsen Kronobergs län, dnr 211-6222-2016, beslut 2017-03-15; 
Länsstyrelsen Stockholm, dnr 2112-46637-2016, beslut 2017-03-01.  
77 Prop. 1997/98:64 s. 28. 
78 RÅ 2009 ref. 10.  
79 Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2585-10, dom 2011-02-10. 
80 Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2585-10, dom 2011-02-10. 
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Gällande fotografering med drönare kan tillstånd beviljas om övervakningen 

har ett syfte som särskilt beaktas i KÖL. Exempel på användningsområden 

som innefattas är räddningsaktioner eller inspektion av skogsbränder. 

Vidare kan tillstånd beviljas om övervakningen sker med ett samhälleligt 

intresse och legitimt syfte, och integritetsintresset är försumbart. Här skulle 

det kunna gälla fastighetsbesiktning, tillsyn av skog och markområden, eller 

forskning. För att integritetsintresset ska reduceras till försumbarhet får inga 

identifierbara personer vara med i det upptagna materialet. Annars bör det 

raderas direkt efter flygningen.81 I senare praxis har tillstånd beviljats för 

flygningar som har sådana samhälleliga intressen som att exempelvis skapa 

tredimensionella modeller av terräng.82 

 

Om flygningen är kommersiell är däremot utrymmet för beviljat tillstånd 

ytterst begränsat.83 Exempelvis företag som genom drönarflygning vill 

forska för att utveckla sina egna produkter, tillgodoser inget samhälleligt 

intresse, och kan knappt beaktas i intresseavvägningen.84 I drönarfallet var 

syftet med flygningarna att fotografera byggnader, bostadsområden eller 

naturområden för flera ändamål, varav det största var reklam och 

fastighetsannonsering. Eftersom syftet endast var att tillgodose 

uppdragsgivare med en tjänst, var det ett kommersiellt, icke-samhälleligt 

intresse, och inte beaktansvärt.85  

 

Den nuvarande regleringen tillåter alltså inte för yrkesverksamma att 

överhuvudtaget tillhandahålla tjänster, om materialet i slutändan ska 

användas för reklam, även om inga människor är med på bilderna. Enligt 

Transportstyrelsens uppskattning utgör drönarflygningar för sådana 

kommersiella syften cirka hälften av alla drönare som används 

yrkesmässigt.86 De drönarpiloter som inriktar sig på sådana uppdrag kan då 

                                                 
81 Datainspektionen, vägledning s. 1.  
82 Länsstyrelsen Kronobergs län, dnr 211-6222-2016, beslut 2017-03-15.  
83 Datainspektionen, vägledning s. 2. 
84 Datainspektionen, vägledning s. 2.  
85 Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 8518-15, dom 2017-02-10. 
86 Sandén och Gunnarsson s. 32.  



28 
 

inte få beviljat tillstånd eller flyga överhuvudtaget, vilket inte kan vara i 

deras intresse.87 

 

4.2.4 Upplysningsplikten 

För att upplysningsplikten ska kunna uppfyllas vid drönarflygning krävs att 

de enskilda uppmärksammar drönaren. Samtidigt kan ingen skylt fästas vid 

den då den är rörlig. Enligt lagen kan dock upplysningen ske på annat 

verksamt sätt, vilket specificeras genom villkor i tillståndet.88 

 

I drönarfallet räckte inte sådana villkor. Istället utgick domstolen ifrån att 

upplysningsplikten inte gick att uppfylla, då den inte kunde ske på ett 

verksamt sätt.89 I andra fall där tillstånd har sökts, har länsstyrelserna dock 

varit mer tillmötesgående, t.ex. genom att låta den som bedriver 

övervakningen bära varselväst som utmärker honom eller henne som 

övervakare. Vidare har villkoren satt krav på att flygningen annonseras i 

lokaltidningar och på hemsidor, att information skickas direkt till berörda 

boende, och att skyltar vid infarter till området informerar om att 

övervakning sker och vem som bedriver den.90 På så sätt kan 

upplysningsplikten uppfyllas även i områden där flera människor vistas, om 

än något kostsamt för den yrkesverksamma.91 

 

 

                                                 
87 Jfr kapitel 2.2. 
88 Datainspektionen, vägledning s. 4. 
89 Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 8518-15, dom 2017-02-10. 
90 Länsstyrelsen Kronobergs län, dnr 211-6222-2016, beslut 2017-03-15; 
Länsstyrelsen Stockholm, dnr 2112-46637-2016, beslut 2017-03-01. 
91 Jfr kapitel 2.2. 
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5 Andra lösningar 

 

Juridiken kring drönare är fortfarande i ett utvecklingsstadium och flera 

förändringar förväntas inom de närmaste åren. Här presenterar jag i korthet 

vilka dessa förändringar är.  

 

Efter drönarfallet kom justitiedepartementet med ett ändringsförslag till 

KÖL, och en proposition har i skrivande stund utformats. Enligt förslaget 

skulle drönare helt undantas ur KÖL:s tillämpningsområde, och istället 

regleras av PUL. PUL, och mer specifikt missbruksregeln i 5 a § PUL 

tillämpas på bl.a. handhållna kameror och generell automatiserad 

databehandling. För drönare skulle detta innebära att tillståndsplikten slopas 

och en efterhandskontroll istället tillämpas. Enligt paragrafen får nämligen 

behandling av personuppgifter ske, så länge den inte kränker någons 

personliga integritet.92 

 

Förslaget skulle medföra positiva effekter för företagare som brukar 

drönare, och sysselsättningen i allmänhet, då företagen kan utvecklas utan 

att söka fler tillstånd.93 För att inte genom dold kameraövervakning göra sig 

skyldig till missbruk enligt 5 a § PUL måste användaren säkerställa 

drönarens synlighet genom positionsljus och skyltning, och information till 

de enskilda.94  

 

Datainspektionen har ifrågasatt om personuppgiftslagen i tillräcklig mån 

skyddar enskildas integritet gällande kameraövervakning, då möjligheten att 

förhindra kränkningar i praktiken skulle ersättas av möjligheten att endast i 

efterhand få upprättelse för en kränkning.95 Vidare finns det risk för att 

förslaget inte råder bot på att kommersiella flygningar inte tillåts, eftersom 

                                                 
92 Prop. 2016/17:182 s. 9. 
93 Prop. 2016/17:182 s. 38.  
94 Prop. 2016/17:182 s. 34. 
95 Datainspektionen, remissyttrande s. 7.  
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även missbruksregeln lägger vikt vid i vilket intresse filmningen utförs.96 

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.  

 

I maj 2018 kommer PUL och KÖL ersättas av EU:s allmänna 

dataskyddsförordning (2016/679) som återigen kommer att förändra 

rättsläget. Tillståndskraven gällande privata aktörer kommer att förenklas 

samtidig som tillsynsmöjligheterna förstärks. Vidare kommer 

tillsynsmyndigheterna kunna belägga integritetskränkande agerande med 

sanktionsavgifter, och vid särskilt riskfylld behandling av personuppgifter 

kommer den övervakande behöva samråda med tillsynsmyndigheten i 

förväg.97 Då EASA (European Aviation Safety) Agency) planerar att 

utarbeta generella säkerhetsföreskrifter även kring mindre drönare,98 

kommer reglerna gällande drönare troligtvis inom ett par år vara till stor del 

harmoniserade inom EU. 

 

                                                 
96 Datainspektionen, remissyttrande s. 4. 
97 Datainspektionen, remissyttrande s. 5f.  
98 Phys.org: “New rules needed as drones crowd the skies”, 2017-02-21, 
<https://phys.org/news/2017-02-drones-crowd.html>, besökt 2017-05-04. 
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6 Avslutande reflektioner 

Inledningsvis vill jag återknyta till mina frågeställningar. Underfrågorna har 

besvarats i den löpande texten, och analysen kommer därför fokusera på 

huvudfrågan som lyder: Hur ställs intresset för skyddet för enskildas 

personliga integritet i gällande rätt om drönare emot yrkesverksamma 

drönarpiloters intresse? Analysen är grovt uppdelad på samma sätt som 

resten av arbetet med en genomgång av de relevanta intressena, vilket följs 

av KÖL:s tillämpningsområde och tillståndsförfarande, överviktsprincipen 

och upplysningsplikten. Avslutningsvis kommer en sammanfattande 

slutsats.   

 

6.1 Analys 

Den personliga integriteten innebär förenklat uttryckt enskildas rätt att 

reglera informationsflödet som utgår gällande deras personliga förhållanden. 

Trots att integriteten är en mänsklig rättighet måste avsteg ibland göras till 

förmån för andra skyddsvärda intressen, varav intresset för yrkesutövare att 

fotografera och filma med drönare är ett. Det betyder att lagstiftning som 

gynnar yrkesutövare samtidigt kan kränka enskildas personliga integritet, 

och att båda intressen inte fullständigt kan tillgodoses samtidigt.  

 

KÖL:s tillämpningsområde omfattar i stort sett alla övervakningskameror 

riktade mot allmänheten förutom några särskilda undantag gällande 

brottsbekämpning och försvar. Även kameror som inte syftar till att bedriva 

personövervakning innefattas. Att KÖL har ett så brett tillämpningsområde 

kan vara skadligt för den relativt unga marknaden då begreppet 

”övervakning” har en negativ klang hos allmänheten. Samtidigt har jag 

tidigare konstaterat att det ur integritetssynpunkt inte är meningsfullt att 

avgränsa tillämpningsområdet till de kameror som syftar till att bedriva 

personövervakning. De kameror som inte har det syftet, men som fångar 

enskilda på bild endast som en bieffekt till sitt egentliga syfte, medför lika 



32 
 

stora integritetsintrång för de enskilda. Det skulle därför vara svårt att i detta 

hänseende tillgodose de yrkesverksammas intresse på bekostnad av skyddet 

för enskildas personliga integritet.  

 

Själva tillståndsförfarandet i KÖL försvårar yrkesverksamheten för 

drönarpiloterna, då kostnader och tid måste läggas på tillståndsansökningen 

för att flygningarna ska kunna genomföras. Tillståndsförfarandet fyller 

samtidigt en viktig roll för integritetsskyddet eftersom kameran kontrolleras 

innan den har tagits i bruk. Om kameran underkänns vid bedömningen, 

används den inte och ingen skada är skedd. Vidare underlättar 

tillståndsförfarandet framtida tillsyn av övervakningskameran, då 

myndigheterna redan har kommit i kontakt med användaren och vet att 

kameraövervakning bedrivs. Med möjligheten att ansöka om generella 

tillstånd är kraven på övervakaren lättade på integritetsskyddets bekostnad, 

då kontrollen blir mindre specifik. Ändå prövas syftet med flygningen, och 

övervakningen kan skräddarsys genom villkor. Om utfärdandet av generella 

tillstånd med villkor fungerar i praktiken, menar jag att tillståndsförfarandet 

tillgodoser båda intressen på ett godtagbart sätt. 

 

Genom en efterhandstillsyn, såsom lagförslaget är utformat, skulle intresset 

för de yrkesverksamma att undgå kostnader och byråkrati tillgodoses i stor 

mån. Förhandskontrollen som den är utformad idag är enligt min åsikt 

mycket värdefull för att integritetsintresset ska tillgodoses. Samtidigt menar 

jag att samhället går mot en mer tolerant syn på vad som utgör ingrepp i 

enskildas personliga integritet, och att lagförslaget är i enlighet med denna 

trend.  

 

För att skydda enskildas personliga integritet tar överviktsprincipen hänsyn 

till om tillståndet ska omfatta bevaring eller behandling av uppgifter. För ett 

beviljat tillstånd måste då det motstående intresset väga särskilt tungt. Vid 

många drönarflygningar krävs bevaring och behandling av material för att 

uppdragsgivaren ska kunna ta del av materialet, t.ex. en utförd 

tredimensionell modell. För att då minska integritetsintrånget ställer 
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länsstyrelserna generellt sett kravet att bilder med personer på måste raderas 

omedelbart, vilket skyddar enskildas personliga integritet genom att 

enskildas information inte behandlas utan deras medhåll. Jag ser dock denna 

lösning som problematisk, eftersom själva raderandet av fotografier på 

personer i sig utgör behandling och åtminstone kortvarig bevaring av den 

enskildas uppgifter. För att en bevaring av personuppgifter inte ska ske 

krävs att ingen upptagning överhuvudtaget sker av material där personer 

finns på bild. Samtidigt är vi alla människor och misstag sker, hur 

noggranna drönarpiloterna än är med att undvika inspelande när personer 

syns. Att totalt förbjuda upptagning av bilder med enskilda skulle därför 

omöjliggöra för de yrkesverksamma att fullborda sina uppdrag vilket skulle 

göra tillståndet verkningslöst. Godtagandet av bevaring och behandling 

genom sådana villkor, vilket egentligen ska ske med restriktivitet, är enligt 

mig för långtgående vilket tänjer på KÖL:s regler på ett för 

integritetsskyddet skadligt sätt.  

 

För att tillstånd ska beviljas för en kamera måste övervakningen, dvs 

drönarflygning med kamera, i princip ha ett samhälleligt intresse. Om 

intresset inte nämns uttryckligen i lagen, måste integritetskränkningen vara 

helt försumbar för beviljat tillstånd, och kommersiella intressen kan endast 

beaktas i ytterst begränsad mån. Det betyder att tillstånd för kommersiella 

intressen i princip inte beviljas, eftersom det inte ens räcker att risken för 

integritetsintrång är helt försumbar för att intresset ska väga över. Cirka 

hälften av alla tillstånd sökta för drönare från Transportstyrelsen utgör 

kommersiella flygningar för exempelvis mäklarföretag eller annonser. En 

stor del av drönarens användningsområde som det även finns en efterfrågan 

för, kan alltså inte tillåtas. Samtidigt skulle en utvidgning av tillåtna 

intressen till att även innefatta kommersiella intressen inte innebära en 

försämring av skyddet för enskildas personliga integritet, eftersom det 

motstående intresset endast har inverkan på hur tungt intresset för 

övervakning väger. Jag menar alltså att integritetsintresset kan tillgodoses i 

lika stor mån av att kameraövervakning för vissa kommersiella syften 

accepteras.  
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Vidare finns ingen tydlig förklaring i lagstiftningen av vad ett kommersiellt 

intresse överhuvudtaget innebär. Efter drönarfallet underkände 

förvaltningsrätten tillståndsansökan eftersom tillståndet söktes för det 

kommersiella ändamålet att tillhandahålla en tjänst för sina uppdragsgivare. 

Enligt den argumentationen skulle alla flygningar som sker på uppdrag ses 

som kommersiella oberoende av det slutgiltiga syftet, då uppdragstagarna 

alltid tillhandahåller en tjänst för sina uppdragsgivare, oberoende av om 

syftet med uppdraget är en fastighetsinspektion eller fotografering för en 

mäklarannons. Senare praxis av länsstyrelserna har dock tillgodosett 

flygningar utförda av uppdragstagare, då uppdragsgivarna ville ha material 

för legitima syften. Detta öppnar alltså upp för viss användning av filmning 

med drönare. Problematiken med avvägningen mellan intresset för skydd 

för enskildas personliga integritet och icke-samhälleliga intressen kvarstår 

dock.   

 

Upplysningsplikten är ett mycket viktigt instrument för integritetsskyddet. 

Genom den får den enskilda vetskap om att han eller hon övervakas vilket 

möjliggör reglering av flödet av personlig information genom att den 

enskilda får chans att anpassa sig till övervakningen eller väljer en annan 

plats. Efter drönarfallet har Datainspektionens vägledande lett till flera 

beviljade tillstånd med klara anvisningar över hur upplysningsplikten skulle 

uppfyllas. Upplysningsplikten hindrar alltså inte tillståndens utfärdande, och 

inskränker inte de yrkesverksammas intresse särskilt hårt, samtidigt som 

skyddet för enskildas personliga integritet säkerställs på ett verksamt sätt.  

 

6.2 Slutsats 

Min slutsats är att intresset för skydd för enskildas personliga integritet 

genom KÖL ställs emot motstående intressen genom en rad svåra 

avvägningar. Intresset för yrkesverksamma drönarpiloter har genom 

drönarfallet och Datainspektionens vägledning inkorporerats i lagen, och 
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väger där tyngre och lättare i de olika momenten. Tillståndsförfarandet 

tillgodoser båda intressen på ett tillfredställande sätt under förutsättningen 

att möjligheten till generella tillstånd upprätthålls. Även gällande 

upplysningsplikten har en smidig lösning funnits som tillgodoser båda 

intressen i god mån. I själva intresseavvägningen i form av 

överviktsprincipen väger dock integritetsintresset regelmässigt tyngre än 

intresset för yrkesverksamhet som utgår på kommersiella flygningar, vilket 

inskränker möjligheterna för yrkesverksam drönarflygning 

anmärkningsvärt. Här tar alltså enligt min åsikt skyddet för enskildas 

personliga integritet för stort utrymme i förhållande till drönarpiloters 

motstående intresse.  

 

När KÖL trädde i kraft år 2013 var civila användningsområden för drönare 

knappt en realitet. Sedan dess har teknikens utveckling skett i drastisk fart, 

medan lagregleringen inte har förändrats. Detta har lett till nya 

intressekonflikter och tillämpningssvårigheter, och den framtida 

lagutvecklingen i Sverige och EU verkar gå åt ett mer tillåtande håll för 

drönarpiloterna.  
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