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Policyfrågor 

a.1)”Live streaming” på utställning 

På förekommen anledning, en förfrågan från en specialklubb togs frågan upp om vilka 
regler/policy som bör gälla för ”live streaming” på utställning. 

 

Efterforskningar gjordes hos SKKs juridiska- och marknadsavdelning för att höra om 
det finns några hinder generellt för en arrangör att filma på en utställning oavsett om 
det direktsänds eller inte: ”Det som arrangören/specialklubben hänvisar till polisen i 
sin förfrågan handlar om ”kameran är uppsatt utan att manövreras på platsen”, som 
då räknas som kameraövervakning och då behövs tillstånd från länsstyrelsen. Om 
kameran i det tänkta fallet har stått på, utan någon fotograf närvarande så är det 
kanske ett gränsfall beroende på hur länge fotografen varit borta från kameran. Är 
kameran fast monterad utan att manövreras alls, räknas det som kameraövervakning, 
vilket i princip bara får användas för att förebygga brott och olyckor. ” 

Ovan nämnda om fast kameraövervakning. 

I övrigt finns ingen regel som innebär att man inte får fotografera på allmänna platser 
och då även de personer som befinner sig där utan att be om tillstånd, till exempel på 
platser som torg, parker och gator. Undantag finns gällande publicering av bild på en 
person om det är kränkande för personen. Detta finns det en särskild paragraf i 
personuppgiftslagen för, den så kallade missbruksregeln. Men är inte så aktuell i 
normalfallet i samband med utställningsarrangemang.  

 

Sammanfattningsvis är det alltså tillåtet att fotografera/filma på allmän plats och 
sedan publicera verken, även om det finns personer på bilderna.  
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Efter att ha tagit del av ovan nämnda information från SKKs juridiska avdelning beslöt 
UtstK att ändå rekommendera arrangerande klubbar att i förväg informera utställarna 
i de fall som ”live streaming” förekommer på utställningsarrangemangen och 
respektera om någon uttryckligen säger att de inte vill vara med på bild.  
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Med vänlig hälsning 
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