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Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad 
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar 
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

Advokaten Agneta

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, 
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.
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Advokatbyrån Nywa

Bokstaven Z är en utmaning när det gäller 
juridiska begrepp. Jag har tidigare skrivit 
om Zug um Zug, Zoonoslagen och Zebra 
crossing, som ni finner på www.nywa.nu.

Vad är att zooma in?
Att ”zooma in” betyder att storleken 
ändras på det föremål eller den person som 
är i blickfånget, vilket görs med hjälp av ett 
zoomobjektiv i en kamera. Syftet med en 
inzoomning är att fotografen ska komma 
närmare det önskade motivet. När du zoo-
mar in och tar ett foto kan flera juridiska 
begrepp aktualiseras, såsom fotoskydd och 
olaga integritetsintrång.

Fotoskyddet är en rättighet i upphovs-
rättslagen som kan bli aktuell bland annat 
när ett foto inte anses utgöra ett fotogra-
fiskt verk enligt upphovsrättslagens mening, 
vilket innebär att bilden inte är upphovs-
rättsligt skyddad. Bilder från övervaknings-
kameror eller trafikövervakning är inte 
fotografiska verk, men omfattas istället av 
fotoskyddet.

Fotoskydd föreligger oavsett bildens 
utseende och tillkommer den som tagit 
bilden. Fotografen har uteslutande rätt att 
göra den fotografiska bilden tillgänglig för 
allmänheten, framställa exemplar av bilden, 
samt att få sitt namn angivet på det sätt 
som krävs enligt god sed. Fotoskyddet gäl-
ler i femtio år från det år då bilden togs.

År 2010 avgjorde EU-domstolen ett mål 
rörande frågan om upphovsrätt till ett foto-
grafi taget av Eva-Marie Painer, föreställan-
de Natascha K som vid tio års ålder hade 
kidnappats, som säkerhetsmyndigheterna 
använt då hon efterlystes. När Natascha K 
flydde från sin kidnappare använde sig flera 
tidningar av det fotografi som Eva-Marie 
Painer tagit och det uppstod därmed en 
tvist angående rättigheterna till fotografiet. 
En av frågorna var om fotografiet kunde 
anses vara upphovsrättsligt skyddat eller 
om det skulle omfattas av fotoskyddet. 
EU-domstolen konstaterade att följande 
kriterier har betydelse: om fotografen 
gjort fria och kreativa val i samband med 
skapandet av bilden genom att till exem-
pel välja iscensättning, vilken pose den 
fotograferade personen ska inta, belysning, 
fotovinkel och skapad atmosfär. Genom 
dessa valmöjligheter kan fotografer sätta 
sin ”personliga prägel” på fotografiet. Den 
personliga prägeln är avgörande om ett 
fotografi endast ska vara fotoskyddat eller 
få det mer omfattande upphovsskyddet.

Olaga integritetsintrång kan föreligga 
om en person gör intrång i någons privatliv 
genom att sprida till exempel bilder som 
rör någons sexualliv, hälsotillstånd eller där 
någon utsatts för till exempel våldsbrott 
eller sexualbrott. Gärningspersonen kan 
också ha gjort intrång i någons privatliv 
genom att ha spridit en bild där vederbö-
rande zoomat in på någons helt eller delvis 
nakna kropp eller på någon som befinner 
sig i en mycket utsatt situation, till exempel 
en person som genomför ett självmordsför-
sök eller är med om en allvarlig olycka.

Att en bild har spridits innebär att bilden 
gjorts tillgänglig för fler än ett fåtal perso-
ner. Det finns ingen bestämd gräns för hur 
många ett fåtal personer är, men bör enligt 

Högsta domstolen i vart fall utgöra mer 
än tre personer. Spridandet av bilder kan 
vara brottsligt ifall spridningen typiskt sett 
medför allvarlig skada på den personliga 
integriteten och privatlivet, det vill säga 
psykiskt lidande för den som bilden berör. 
Handlingen ska dessutom inte vara försvar-
lig med hänsyn till syftet, såsom ett led i en 
nyhetsförmedling. 

Högsta domstolen dömde år 2020 en 
person för olaga integritetsintrång. Gärnings-
mannen hade lagt ut en bild på Instagram 
av en påtagligt berusad underårig person 
som kräktes och befann sig i en väldigt 
privat situation. Högsta domstolen ansåg att 
personens välbefinnande därmed skulle anses 
vara allvarligt rubbat och att en bild i denna 
situation måste vara fredad från obehörigas 
insyn. Gärningsmannen hade 500 följare 
på Instagram och bilden gjordes tillgänglig 
för samtliga även om alla inte hann se fotot. 
Domstolen beaktade att spridningen skett till 
många personer och att vissa dessutom var 
gemensamma vänner, vilket ansågs kunna få 
negativa sociala konsekvenser för den utsatte.

Vad är razzia?
I rättegångsbalken 28 kap. 3 § finns en 
bestämmelse om husrannsakan som brukar 
kallas razzia. En razzia innebär att polisen 
genomför en noggrann och överraskande 
husrannsakan, till exempel i syfte att exem-
pelvis beslagta stöldgods eller avslöja illegal 
verksamhet. Exempel på husrannsakan är 
narkotikarazzia och sexköpsrazzia.

Lagstiftaren anser att intresset för 
utredning och lagföring i vissa fall väger 
över den enskildes rätt att inte utsättas för 
integritetsintrång. Husrannsakan får bland 
annat ske i lokaler som är tillgängliga för 
allmänheten, såsom kaféer, biografer och 
restauranger. En husrannsakan får göras 
enbart i syfte att leta efter föremål som ska 
tas i förvar eller beslag inom ramen för en 
brottsutredning, om förutsättningarna är 
uppfyllda för förverkande, för att vinna an-
nan utredning om brott eller att söka efter 
en person. Det ska finnas en anledning att 
anta att ett konkret brott har begåtts.

En husrannsakan får också ske i en lokal 
som används gemensamt av individer som 
kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet. 
Förutsättningarna för en sådan razzia är 
bland andra att det ska finnas en anled-
ning att anta att ett brott har begåtts där 
det är föreskrivet fängelsestraff i ett år eller 
däröver och att syftet med 
husrannsakan kommer att 
uppfyllas.

Jag avslutar med några 
kloka ord från Albert 
Einstein: ”Logik tar 
dig från punkt A till 
punkt B. Fantasin 
tar dig överallt.” 
Alla kan vi 
fantisera i dessa 
coronatider.

Om juridiska begrepp 
på bokstaven Z

Västerslä� s bostadsområde är en om-
tyckt lummig stadsdel som byggdes ut 
på 1950-talet och har en stor del gles till 
tät småhusbebyggelse i tydliga rader.

Vid den östra delen mot Vännäsvägen � nns 
medelhöga lamellhus i en öppen kvarters-
struktur. Här � nns också ett lite ovanligt 
område med så kallade kombitomter där 
bostad kombineras med en industridel 
vilket är en unik idé som fått efterföljare på 
exempelvis Umedalen och i Sävar. Bostads-
miljöerna gränsar till Västerslätts industri-
område och godsbangården.

Rödäng är en del av det så kallade 
miljonprogrammet och byggdes ut på 
1970-talet. Rödängs struktur baseras på en 
matargata utmed Tväråns sträckning kopp-
lad till så kallade säckgator och låg sluten 
bebyggelse i form av en- och tvåvåningshus. 

Här leker barn tryggt och fritt med närhet 
till grannar och lekkamrater och området 
är omtyckt bland barnfamiljer.

Västerslätts och Rödängs mötesplats 
är ett mindre centrum som har en kyrka, 
livsmedelsbutik, kafé och annan småskalig 
service. Det � nns gott om större och mindre 
lekplatser och god tillgång till skolor. Från 
stadsdelen tar man sig enkelt till city men 
även till Noliaområdet.

Umeås starka utveckling märks också i 
denna stadsdel. Det planeras för nytillskott 
av bostäder vid Tvärån och industriom-
rådet, och på sikt även i anslutning till 
Västerslätts centrum. 

Så tycker de boende
Rödberget och Tvärån med dess � na platser 
utgör lokala pärlor för de boende. Många 
beskriver området som barnvänligt och grönt.

Umeås stadsdelar
Lär känna Umeås stadsdelar och områden i denna artikelserie baserad 
på Umeå kommuns rapport ”Umeås stadsdelar – så står det till!”

TIO UTMÄRKANDE DRAG

1. Här bor i huvudsak gifta eller 
sammanboende med eller utan barn. 
Andelen under 19 år liksom de över 
45 år är överrepresenterade jämfört 
med Umeå som helhet.

2. Man äger sin bostad i mycket hög 
utsträckning. Andelen hyresrätter är 
mycket låg. Flerbostadshus � nns i ett 
område där alla bostäder är bostads-
rätter.

3. Här bor man rymligt framförallt i 
småhus av olika typer. Trångboddhet 
är inte utbrett i stadsdelen – tvärt-
om. Andelen trångbodda är Umeås 
lägsta.

4. Medelinkomsten är högre än snit-
tet och den relativa barnfattigdomen 
är väsentligt lägre än övriga staden.

5. Andelen välutbildade är låg.

6. Andelen utrikesfödda är väsentligt 
lägre än genomsnittet.

7. Friska! Med bara 18 ohälsodagar 
per år är de boende att betrakta som 
friska i hög utsträckning.

8. Väldigt hög förvärvsgrad. Fler än 
nio av tio invånare i åldrarna 20 till 64 
år förvärvsarbetar.

9. Den så kallade dagbefolkningen är 
stor och tydligt in� uerad av industri-
området som är ett stort arbetsplats-
område.

10. Trots sin närhet till centrum görs 
mindre än var annan resa med håll-
bara färdsätt. Här � nns högre andel 
bilresor jämfört med många andra 
stadsdelar. Förutom cykel � nns få 
alternativ till bil när det gäller 
hållbara färdsätt.

Läs mer i rapporten ”Umeås stadsdelar – så står det till!” 
som beskriver Umeås stadsdelar utifrån statistik, analyser 
och umebornas synpunkter. Du hittar den på Umeå kommuns 
webbplats: www.umea.se/stadsdelar. 

Trivsel nära stad och å

Västerslä�  och Rödäng

Västerslätts industriområde, de många småparkerna och lekplatserna samt Rödberget 
är några landmärken i området.
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