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Sammanfattning 

Brottsligheten är ett stort problem för många människor i vårat samhälle. I dagens moderna 

samhälle satsas mer och mer resurser på brottsförebyggande åtgärder. Detta har gjort att 

kameraövervakning blivit alltmer vanlig på allmänna platser. Det stora hindret för 

kameraövervakningens utveckling har varit skyddandet av den enskilda personens integritet.  

 

Syftet med denna rapport är att dels ta reda på i vilken utsträckning kameraövervakning kan 

användas brottsförebyggande och dels ta reda på hur kameraövervakning kan användas ur 

bevissynpunkt.  

 

De frågeställningar som behandlas i rapporten är: Finns det någon begränsning för vilka allmänna 

utrymmen som kan kameraövervakas, måste länsstyrelsen granska och bevilja tillstånden för 

kameraövervakning eller kan användaren sätta upp kameror på eget bevåg, vad visar två svenska 

undersökningar som gjorts i Malmö på Möllevångstorget och i Helsingborg i Stadsparken. 

 

Den här rapporten har arbetats fram genom att samla material från olika källor och därefter 

sammanställt materialet för att få svar på frågeställningarna och för att kunna uppfylla syftet med 

rapporten. 

 

I rapporten har det kommit fram att resultaten med kameraövervakning kan skilja sig relativt 

mycket beroende på olika faktorer, däribland plats för övervakning och kombinationen med andra 

brottsförebyggande åtgärder.  

I rapporten utreds också om det finns någon begränsning för vilka allmänna utrymmen som kan 

övervakas och om länsstyrelsen måste granska och bevilja tillstånd för kameraövervakning eller 

om användaren kan sätta upp kameror på eget bevåg. 

 

I det avslutande kapitlet diskuteras vilka orsaker som finns till de olika resultaten på 

Möllevångstorget i Malmö och i Stadsparken i Helsingborg. 

Betydelsen av den personliga integriteten tas upp till diskussion vad gäller vilka allmänna platser 

som kan kameraövervakas och vem som bör besluta om tillstånd för det. 
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1 INLEDNING 

Vi har valt att skriva en rapport om kameraövervakning för att få en inblick i dels hur man 

kan använda tekniken för att förebygga brott och dels hur man kan använda 

kameraövervakningen ur bevissynpunkt. Detta är ett intressant ämne eftersom polisen alltmer 

använder sig av teknisk utrustning i det vardagliga arbetet och att mycket av det som händer i 

vårat samhälle faktiskt filmas. 

 

1.1 Bakgrund 

Brottsligheten är ett stort problem för många människor i vårat samhälle. I dagens moderna 

samhälle satsas mer och mer resurser på brottsförebyggande åtgärder. Detta har gjort att 

kameraövervakning har blivit alltmer vanlig på allmänna platser. Denna typ av 

brottsförebyggande åtgärd måste användas på ett sätt som gör att det blir effektivt i 

kombination med andra åtgärder. Flera undersökningar har visat på att endast 

kameraövervakning inte utgör ett fullgott skydd mot brottslighet, t ex måste det finnas fullgod 

belysning på en kameraövervakad parkeringsplats för att avskräcka brottslingar från att begå 

brott. Att gärningsmännen också blir lagförda för brotten har visat sig ha stor betydelse för 

hur brottsligheten på platsen tenderar att öka respektive sjunka (www.bra.se). 

 

Det stora hindret för kameraövervakningens utveckling har varit skyddandet av den enskilda 

personen integritet. Motståndet mot kameraövervakning har var varierande beroende på vilka 

platser som skall övervakas. T ex har folk i allmänhet inget problem med att de blir 

övervakade i matbutiker och på banker, däremot är det många som inte vill bli övervakade när 

de äter på restaurang eller provar kläder (www.bra.se). Efter det att Lag (1998:150) om 

allmän kameraövervakning kom till har människor i allmänhet i större utsträckning börjat att 

acceptera kameraövervakning på allmänna platser.  

 

De undersökningar som har gjorts på detta område har främst genomförts i andra länder bl a i 

Storbritannien. Resultaten från dessa undersökningar har visat på att kameraövervakning kan 

minska brottsligheten betydligt och att den också i viss mån kan leda till ökad trygghet (Blixt, 

2003). Liknande undersökningar har ganska nyligt gjorts i Sverige och påvisar liknande 

resultat.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att dels ta reda på i vilken utsträckning kameraövervakningen kan 

användas brottsförebyggande och dels ta reda på hur kameraövervakningen kan användas ur 

bevissynpunkt.  

 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Finns det någon begränsning för vilka allmänna utrymmen som kan kameraövervakas? 

2. Måste länsstyrelsen granska och bevilja tillstånden för kameraövervakning eller kan 

användaren sätta upp kameror på eget bevåg? 

3. Vad visar två svenska undersökningar som gjorts i Malmö på Möllevångstorget och i 

Helsingborg i Stadsparken? 

 

1.2.2 Avgränsningar  

Vi har valt att helt utelämna trafikövervakning, vidare har vi valt att rikta in oss på 

kameraövervakning i Sverige. 

 

2 TEORETISK BAKGRUND 

En av de mest framträdande teorierna som förklarar varför brott begås är rutinaktivitetsteorin. 

I rutinaktivitetsteorin skiljer man mellan tre huvudgrupper av faktorer som påverkar 

uppkomsten av brottssituationer. Dessa tre grupper är: motiverad gärningsman, attraktivt 

brottsobjekt och frånvaro av adekvat skydd. Enligt rutinaktivitetsteorin är risken för brott hög 

när dessa tre faktorer samanfaller i tid och rum. Om någon av dessa faktorer påverkas så 

skulle det enligt teorin minska risken för brott avsevärt (Torstensson& Wikström, 1997). 

 

Kameraövervakning kan fungera som en form av adekvat skydd. Med detta menas att platsen 

är bevakad och eventuellt även av en person som på en monitor ser vad som händer på 

platsen. Detta skulle kunna resultera i att en gärningsman som bestämt sig för att försöka begå 

ett brott mot ett visst objekt avböjer då denne upptäcker att platsen är kameraövervakad. 

 

I boken Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen som framställdes i samband 

med utvecklandet av närpolisverksamheten och det problemorienterade arbetssätten inom 

polisen, talar man om olika nivåer av brottprevention. Dessa är primär, sekundär och tertiär 

brottsprevention (Dahl& Sundelin, 1999). 
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Den primära brottspreventionen syftar till att upplysa en eventuell gärningsman om vilka 

risker han löper för att bli upptäckt. Ett exempel är när polisen ska göra nykterhetskontroller 

och tar hjälp av den lokala tidningen för att upplysa allmänheten. Syftet är att få eventuella 

rattfyllerister att låta bli att köra bil onykter. Vad gäller kameraövervakning så skulle det t ex 

innebära att då en person ser att en viss plats är kameraövervakad så avstår denne från att begå 

brottslig handling hellre än att bli upptäckt. 

 

När polisen använder den sekundära brottspreventionen vill man visa sig på plats så mycket 

som möjligt för att därigenom få eventuella gärningsmän att avstå från att begå brott. T ex 

visar sig polisen på krogen strax innan stängning för att få onyktra personer att välja bort 

bilen. Om vi skall jämföra med kameraövervakning kan man tänka sig butiker som på 

monitorer visar vad som filmas. Om en motiverad gärningsman ser sig själv på en monitor 

inser han att han är övervakad och att risker för att bli ertappad finns. 

 

Tertiär brottsprevention innebär att man med ett straff förmår personer att inte återfalla i brott. 

Ibland räcker det inte med att polisen informerar i tidningar eller att de visar sig ute bland 

allmänheten. För att följa våra tidigare exempel så blir den sista utvägen för polisen att få bukt 

med rattonykterhets problemet att upprätta en kontroll utmed vägarna. Med 

kameraövervakningen kan det vara en motverkande effekt för att brott skall begås när 

gärningsmannen inser att han fastnar på film som senare används som bevis vid lagföring. 

  

3 METOD 

Den här rapporten har vi arbetat fram genom att samla material från olika källor och därefter 

sammanställt materialet för att få svar på frågeställningarna och för att kunna uppfylla syftet 

med rapporten. Främst har vi använt oss av material från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och 

litteratur från bl a Marie Torstensson och Per-Olof H Wikström. Metoden som vi använt oss 

av är en kvalitativ metod i form av bearbetning av utvalt material. Detta för att vi anser att 

denna metod är mest tillämplig med tanke på rapportens begränsning och att ämnet tidigare 

berörts i flertalet rapporter. Vi har valt bort den kvantitativa metoden på grund av att vi anser 

att det tar alltför lång tid i anspråk. Det hade dock varit intressant att genomföra en 

enkätundersökning t ex vid polisutbildningen kontra någon annan universitetsutbildning för 

att se hur uppfattningen om kameraövervakning varierar.  
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4 RESULTAT  

Kameraövervakningen regleras utifrån Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning. Denna 

lag tillkom 1998 för att intresset av att förebygga och utreda brott skulle spela en mer 

framträdande roll i förhållande till integritetsintresset än tidigare. Sammanfattningsvis 

innehåller lagen följande bestämmelser. 

 

Kameraövervakning skall ske med tillbörlig hänsyn till den enskildes personliga integritet. 

Med övervakningsutrustning avses tv-kameror, andra optisk-elektroniska instrument som är 

uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning. Den 

som använder sig av allmän kameraövervakning måste tydligt upplysa om att platsen är 

övervakad. Tillstånd till allmän kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera ska 

få vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd behövs 

inte för banklokaler och postkontor, samt området vid in och utgångar till sådana lokaler. 

Denna typ av bevakning måste ha till enda syfte att avslöja eller förebygga brott, samt så 

måste övervakningskameran vara fast monterad. Detsamma gäller butikslokaler. För dessa tre 

typer av lokaler krävs dock att en anmälan om kameraövervakning görs till länsstyrelsen. Bild 

eller ljudmaterial från allmän kamera övervakning av en plats dit allmänheten har tillträde får 

bevaras under högst en månad, om inte länsstyrelsen beslutar om en längre bevarandetid. 

Tillstånd och anmälan om kameraövervakning görs till länsstyrelsen i det län som 

övervakningen ska ske. Länsstyrelsen utövar tillsyn över allmän kameraövervakning av en 

plats dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen skall också se till att tillståndskravet och 

anmälningsplikten för uppsatta övervakningskameror som inte tagits i bruk efterlevs.  

 

4.1 Vad visar de två fallstudier som gjorts i Malmö och Helsingborg? 

 

4.1.1 Möllevångstorget i Malmö 

I Malmö på Möllevångstorget har man satt upp övervakningskameror. Detta är ett centralt 

beläget torg där det finns en mängd affärer och nöjesställen. Under dagtid bedrivs torghandel 

och där ligger flera restauranger, pubar och affärer som bla säljer livsmedel från olika länder. 

Området består av hyreslägenheter med många mindre privata värdar, andelen 

enpersonshushåll är stor och lägenhetsstandarden har länge varit låg. Andelen ungdomar, 

studenter och invandrare  från hela världen är stor och omflyttningen i stadsdelen är hög. 
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Inför införandet av kameraövervakningen fanns det en viss oro för att kamerorna skulle 

förstärka bilden av Möllevången som ett problemfyllt område. Det sågs som en risk att det 

positiva arbetet som gjorts i området den senaste tiden skulle motverkas av kamerorna.  

Enligt polisen begicks på Möllevångstorget betydligt fler grova brott mot person och 

egendom än i övriga centrala delar av Malmö. Platsen var också tidvis samlingsplats för 

kriminellt belastade personer. Sommaren 2001 inleddes övervakningen med tre rörliga 

färgkameror. De är placerade högt för att få bästa möjliga täckning. De täcker hela torget och 

även en bit in i angränsande kvarter. Det finns ett krav om att kamerorna skall kunna 

identifiera personer på 100 meters avstånd med hjälp av en zoomfunktion. Detta för att med 

större säkerhet kunna identifiera personer och kunna använda materialet som bevisning. 

Lägenheterna, affärerna och uteserveringarna fick enligt tillståndet inte övervakas. Endast 

dygnets mörka timmar, 21.00-06.00, fick övervakas. Kännedom om övervakningen är en 

betydelsefull förutsättning för att den skall kunna fungera både brottsförebyggande och 

trygghetsskapande. I samband med starten sattes tjugo skyltar om övervakningen upp runt 

torget och informationen spreds i lokalpressen.  

 

Effekterna visar på att antalet polisanmälda brott på Möllevångstorget tydligt har minskat 

efter det att kameraövervakningen infördes. Det genomsnittliga antalet anmälda brott på 

Möllevångstorget före övervakningen var omkring 170 brott per år. Närmare en tredjedel av 

brotten är mot person och omkring två tredjedelar är stöldbrott och skadegörelse. Året efter 

det att kamerorna sattes upp minskar antalet brott på torget med 40 procent, till omkring 100 

anmälda brott. Störst är minskningen av brott mot person, som halverats jämfört med de 

föregående åren. Även stöldbrotten minskar tydligt.  

 

En viktig fråga att undersöka i samband med situationella åtgärder som kameraövervakning är 

om brotten flyttar till andra närliggande platser. Därför har utvecklingen av anmälda brott mot 

person utomhus (misshandel och rån) särstuderats i de kvarter som ligger omkring torget. 

Resultatet visar att dessa brott minskar något i de omkringliggande kvarteren under det första 

året med övervakning på torget. Detta tyder på att kameraövervakningen på Möllevångstorget 

inte har föranlett några överflyttningseffekter. Däremot skulle man kunna tänka sig att den 

förebyggande effekten har spridit sig även till kvarteren omkring torget (Blixt, 2003). 
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4.1.2 Stadsparken i Helsingborg 

Liksom Möllevångstorget  är Stadsparken i Helsingborg centralt belägen och ligger nära både 

tåg- och färjeterminal. Parken är förhållandevis liten men många använder dess gångvägar. 

Växtligheten är riklig och belysningen koncentrerad till gångvägarna. Fastigheterna runt 

parken består främst av hyreslägenheter från sekelskiftet. De boende i området är ekonomiskt 

sett mer välmående än övriga befolkningen i Helsingborg och de boende vid 

Möllevångstorget i Malmö. 

 

I Helsingborg var det både polisen och det lokala brottsförebyggande rådet som i ett led i 

arbetet med att minska problemen med brott, ordningsstörningar och otrygghet arbetade för 

att få igång kameraövervakning i parken. En lokal trygghetsundersökning hade bland annat 

visat att parken upplevdes som den mest otrygga platsen i centrala Helsingborg och 

majoriteten bland kommuninvånarna var positiva till kameraövervakningen av platsen. Innan 

installationen vidtogs ett flertal trygghetsskapande åtgärder. Träd fälldes, häckar beskars, 

belysningen förbättrades och polisen ökade sin närvaro under vissa perioder.  

 

Kamerorna i Stadsparken sattes igång i juni 2001. Enligt ansökan har kameraövervakningen 

tre syften: att förebygga brott, att öka tryggheten för människor som passerar eller vistas i 

parken och att kunna identifiera gärningsmän. I efterhand har det kommit fram att ett syfte 

också är att polisen skall kunna avbryta pågående brottslig verksamhet i parken.  

 

I Stadsparken sattes fem fasta svartvita kameror upp som enbart täcker parkens huvudstråk. 

Liksom på Möllevångstorget sker övervakningen under dygnets mörka timmar 21.00-06.00 

under sommarhalvåret  och 19.00-07.00 under vinterhalvåret.  

 

Även i Helsingborg informerade man om kameraövervakningen i lokala dagstidningar inför 

starten. Skyltarna på gångvägarna i Stadsparken är emellertid betydligt mer diskreta än de på 

Möllevångstorget. Antalet anmälda brott är betydligt lägre i Stadsparken än på 

Möllevångstorget. I motsats till Möllevångstorget minskar inte heller de polisanmälda brotten 

i Stadsparken tydligt efter det att kameraövervakningen infördes. Före åtgärden anmäldes i 

genomsnitt 40 brott per år och året efter anmäldes 36 brott. Något mer än hälften av brotten är 

brott mot person. Eftersom antalet anmälda brott i Stadsparken är relativt lågt är det svårt att 

dra några säkra slutsatser om kameraövervakningens effekter. Uppgifterna visar emellertid att 

den inte har lett till en tydlig minskning av den polisanmälda brottsligheten (Blixt, 2003). 
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4.2 Måste länsstyrelsen granska och bevilja tillstånden för kameraövervakning eller kan 

användaren sätta upp kameror på eget bevåg? 

Enligt Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning krävs tillstånd för att få ha en 

övervakningskamera uppsatt över en plats dit allmänheten har tillträde. Den myndighet som 

meddelar tillstånd om kameraövervakning är länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar tillstånd 

om intresset av övervakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli 

övervakad. Det utreds också om kameraövervakningen krävs för att förebygga brott, förhindra 

olyckor eller andra liknande ändamål. De undantag som finns för tillståndsplikten är 

banklokaler och postkontor om övervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja 

brott och att kameran är fast monterad. Detsamma gäller även butikslokaler med tillägget att 

det måste finnas en överenskommelse med företrädare för de anställda i butiken. Om dessa 

kriterier är uppfyllda krävs endast en anmälan om kameraövervakning till länsstyrelsen.  

 

4.3 Finns det någon begränsning för vilka allmänna utrymmen som kan 

kameraövervakas? 

Som tidigare redan nämnts krävs tillstånd för kameraövervakning. Lag (1998:150) om allmän 

kameraövervakning säger vidare att så få personer som möjligt ska ha tillgång till inspelat 

material. Materialet ska hanteras så att missbruk motverkas. Besluten som länsstyrelsen fattar 

tar stor hänsyn till den enskilde individens personliga integritet. Med anledning av detta är det 

övervägningen mellan vikten av att ha kameraövervakning på ett visst ställe och den enskildes 

intresse av att bli övervakad som sätter gränsen för vilka ställen som kan övervakas. 

 

4.4 Sammanfattning av resultaten 

Möllevångstorget i Malmö och Stadsparken i Helsingborg har visat på två olika resultat. I 

Malmö på Möllevångstorget har brottsligheten minskat sedan kameraövervakningen infördes 

och allmänheten upplever i viss mån att tryggheten har ökat på platsen. I Stadsparken i 

Helsingborg så har brottsligheten inte minskat utan däremot ökat något sedan 

kameraövervakningen startade. Trots detta har allmänheten uppgett att de upplever en ökad 

trygghetskänsla i Stadsparken sedan kamerorna togs i bruk. 

 

Länsstyrelsen skall fatta beslut avseende om kameraövervakning får användas eller ej. Detta 

för att självständiga beslut inom området lätt kan tas slentrianmässigt och den personliga 

integriteten utelämnas helt till förmån för kameraanvändarens egna intressen. En risk är även 
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att andra brottspreventiva åtgärder inte utförs och kameraövervakningen används som enda 

åtgärd. 

 

För att kameraövervakning skall kunna användas överallt krävs att länsstyrelsen utför en 

ordentlig utredning vad gäller den personliga integriteten. Har detta gjorts med hänsyn till alla 

aspekter i det enskilda fallet finns ingen begränsning för vilka allmänna platser och utrymmen 

som kan kameraövervakas.  

 

5 DISKUSSION 

Resultaten från Möllevångstorget och Stadsparken pekar åt två olika håll. På 

Möllevångstorget i Malmö har åtgärden med kameraövervakning visat på bra resultat. Antalet 

anmälda brott har minskat från 160 brott år 2000 till 104 brott år 2002 (Blixt, 2003). 

Anledningen till det goda resultatet kan ha flera orsaker. Dels den information som spridits 

genom massmedia och de skyltar om kameraövervakning som satts upp kring torget. En 

annan aspekt på varför resultatet blivit så bra är den att kamerorna täcker hela torget och även 

vissa delar i de närliggande områdena. Det finns även ett krav på att kamerorna skall kunna 

identifiera personer som filmas på 100 meters avstånd. Ytterligare en orsak till resultatet kan 

vara att det under perioden påbörjats ett socialt förändringsarbete i området t ex renoveringar 

av bostäderna i området. Upplevelsen bland allmänheten är att problemen minskat och att 

tryggheten bland besökare på Möllevångstorget ökat något (Blixt, 2003). 

 

När det gäller Stadsparken i Helsingborg har resultatet inte varit lika bra som på 

Möllevångstorget i Malmö. Här har brotten inte minskat utan snarare ökat. Antalet 

ordningsstörningar har ökat från 23 år 2000 till 32 år 2002 (Blixt, 2003). Det finns 

förklaringar till detta nedslående resultat. Dels har brottsligheten totalt sett i centrala 

Helsingborg ökat. Dessutom var parken sporadiskt övervakad (vissa fredag- och 

lördagsnätter) av vaktbolag under år 2000. De fem kameror som sitter i Stadsparken bevakar 

endast huvudstråken och lämnar stora delar av parken obevakad. Detta är inget svar på varför 

brottsligheten ökat men en förklaring till att det inte minskat. Vad som säger emot det resultat 

som visats är att man innan införandet av kamerorna även vidtog andra brottsförebyggande 

åtgärder. Dessa åtgärder bestod i att träd fälldes, häckar beskars, belysningen förbättrades och 

polisen ökade sin närvaro under vissa perioder. Det kan även tänkas att när det gäller så få 

brott så kan skillnaderna bli stora från ett år till ett annat. 
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Vi har gjort bedömningen att länsstyrelsen fortsatt måste bevilja tillstånd för 

kameraövervakning på allmänna platser. I nuläget finns inga andra alternativ eftersom att det 

finns reglerat i lag. Vi finner ingen anledning att ändra på detta då vi anser att den prövning 

som länsstyrelsen utför är nödvändig. Den personliga integriteten måste spela en betydande 

roll då det beslutas om kameraövervakning. Detta är något som endast en utomstående kan ge 

en objektiv bedömning på. Risken med ett självständigt beslut om kameraövervakning är att  

t ex en näringsidkare med stor sannolikhet endast skulle se till sina egna intressen och därmed 

inte ta hänsyn till den personliga integriteten. Vad som även kan bli ett problem är att 

övervakningskameror sätts upp slentrianmässigt. Man prioriterar bort andra 

brottsförebyggande åtgärder som bör vidtas långt innan en kamera installeras. Exempel på 

åtgärder innan en kamera kan vara att i butik installera ordentliga larmbågar, synlig, osynlig 

vaktpersonal och fungerande larm på kläder och dylikt. Utomhus i parker och på 

parkeringsplatser kan exempel på åtgärder vara att förbättra belysningen, röja bland buskar 

och träd för att skapa en öppnare miljö. Slutligen anser vi att det bör finnas en myndighet som 

reglerar hur mycket och var kameraövervakning kan användas. Med anledning av detta tycker 

vi att det inte skall finnas någon möjlighet för användaren att sätta upp kameror på eget bevåg. 

 

När det gäller begränsningar för vilka allmänna utrymmen som kan övervakas så har vi 

kommit fram till följande slutsatser. Som tidigare redan nämnts så styr länsstyrelsen vilka 

begränsningarna blir när det gäller kameraövervakningen. Begränsningarna blir en följd av de 

menprövningar och beslut som länsstyrelsen fattar utifrån ansökningarna. I dessa beslut bör 

den personliga integriteten spela en betydande roll för vilka begränsningarna blir. Däremot 

anser vi inte att den personliga integriteten uteslutande ska styra huruvida allmän 

kameraövervakning ska tillämpas eller ej. Skulle det visa sig att risken för brott och antalet 

brott skulle minska med hjälp kameraövervakning på en specifik plats, skall det ges möjlighet 

till övervakning. Här kan som exempel nämnas provhytter som är ett hett diskussionsämne i 

detta sammanhang. Vissa butiker har problem med att folk tar med sig varor in i provhytterna 

och därifrån lättare kan stjäla det. För att komma till bukt med detta problem kan 

kameraövervakning vara en lösning. Men det är av oerhörd vikt att kameraövervakning som 

lösning i ett sånt här fall är en absolut sista utväg. Vår uppfattning är den att man kan ha 

kameraövervakning på samtliga allmänna platser under förutsättning att länsstyrelsen fattat 

beslut utifrån integritet och brottsprevention. Därmed finner vi att det inte finns någon 

begränsning för vilka allmänna utrymmen som kan kameraövervakas. 
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Vi tycker att det finns goda möjligheter att använda material från kameraövervakningen som 

bevis. Speciellt när man använder tekniken som man gör på Möllevångstorget i Malmö där 

man genom zoom kan identifiera personer på upp till 100 meters avstånd. Finns det även en 

person som övervakar en monitor kan denna persons information användas som bevisning. En 

snabb kontakt med polisen vid sådana här tillfällen kan innebära att gärningsmannen kan 

gripas på plats och identifieras av personen som övervakat platsen via monitor. Möjligheten 

finns att spara inspelat material i upp till en månad efter inspelningstillfället. Länsstyrelsen 

har möjlighet att förlänga tiden i vissa fall. Om en person går att identifiera genom inspelat 

material kan detta användas som bevisning. Dessa saker tillsammans anser vi gör 

möjligheterna ganska stora för att använda kameraövervakning som bevis. 
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