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Sammanfattning. 
 
 

Detta arbete har som syfte att klargöra vad allmänheten har för inställning till allmän 

kameraövervakning samt att reda ut vilken nytta kameraövervakningen gör. Kriminologerna 

talar om en teori som kallas rutinaktivitetsteorin som bl.a. går ut på att brottligheten minskar 

om det finns en kapabel väktare som ser brottet. I dagens samhälle kan den platsen tas av en 

övervakningskamera som spelar in vad som händer och ökar risken för att brottslingen skall 

åka fast. 

 

 Det har gjorts flera undersökningar om svenska folket inställning till kameraövervakning. 

Svenska Gallupinstitutionen har vid två olika tillfällen gjort rikstäckande undersökningar och 

resultatet av dem visar att allmänheten har blivit mer accepterande mot att kameror observerar 

dem på allmänna platser. 1995 accepterade 66 % kameraövervakning på gator och torg medan 

sju år senare svarade, på samma fråga, hela 75 % att de accepterade kameror på gator och torg. 

 

Kameraövervakning har visat sig ha en preventiv effekt på vissa brott. De brott som det har 

tydligast effekt på är egendomsbrott som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen har 

även visat sig fungera bäst på platser med en redan hög och koncentrerad brottslighet varvid 

införandet av övervakningskameror kompletteras med andra åtgärder som ökad belysning och 

insyn. Det är viktigt att inse att övervakningskameror inte är någon universallösning på 

brottsligheten och i vissa fall har kameraövervakningen ingen noterbar effekt. Kostnaden för 

övervakningen kan ofta överstiga eventuella vinster vid exempelvis minskad skadegörelse. 

Information insamlades från lagtext, Internet, Brottsförebyggande rådets (BRÅ) rapporter och 

litteratur. Intervjuer eller snarare samtal fördes med ett antal på området insatta personer.       
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1. Inledning. 
 
Det går knappt en dag utan att man ser en artikel rörande kameraövervakning i medierna. Det 

är svårt att betvivla ämnets heta status och att det berör oss som individer. Arbetet försöker 

klargöra allmänhetens inställning till kameraövervakning samt den faktiska nyttan av 

densamma.    

 
1.1 Bakgrund. 
 
Brottslighet har alltid funnits!? Nja, inte förrän vi har sagt att ”just detta är brottsligt”. Efter vi 

har definierat vad som är en kriminell handling, vilket är en föränderlig tolkning, har 

människan haft olika sätt för att stävja, bevaka och straffa de olika gärningsmännen. 

 

Enligt rutinaktivitetsteorin krävs en motiverad gärningsman, lämpligt objekt/offer och 

avsaknaden av kapabla väktare för att brott skall begås. I och med dagens avancerade teknologi 

och IT-samhälle finns en uppsjö med nya sätt att förstärka, raffinera övervakarens del i denna 

teoretiska triangel. Frågan är, hur övervakade vill vi bli. På grund av ämnets omfattning så 

valde vi att begränsa oss till kameraövervakning på allmän plats. Valet av kameraövervakning 

som ämne baserades på att det är något som vi inom polisen kan använda oss av inom vår 

yrkesutövning. Även aspekten av allmänhetens ökade acceptans gentemot kameraövervakning 

reflekterar hur allmänheten i stort ser på ökade säkerhetsåtgärder som inkräktar på individens 

person. 

 

Under den senaste tiden har media uppmärksammat flera fall där kameraövervakning har 

använts för att få ett brott löst. Det mest uppmärksammade fallet är bilderna från NK på den 

misstänkte mördaren av utrikesminister Anna Lindh. Kameraövervakning är ett hett ämne som 

flitigt diskuterats och granskats av medierna. En åtgärd som så fundamentalt inskränker på 

individens integritet väcker naturligt debatt. Genom skönlitteratur och filmer har man kunnat 

urskönja skräckscenarion där en korrupt maktelit håller undersåtarna i schack genom sträng 

kontroll (Ex: filmen Enemy of the State, 1998). Efter mordet på utrikesminister Anna Lindh 

den 11 september 2003, gick polisen ut med kameraövervakningsbilder på den misstänkte. 

Samhällsdebatten verkar ha flyttat fokusen från integritetskränkningen till vilken nytta  
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kameraövervakning kan göra. Först när verkligheten står för dörren och händelser som berör en 

i ens relativa närhet, lirkas acceptansen upp gentemot säkerhetshöjande åtgärder. Även i  

DNA-debatten kan man skönja en ökad efterfrågan av utökade register och lagstiftning som 

underlättar myndigheternas registrering och lagföring.         

 

I lagen (1998:150) om kameraövervakning står det att man måste upplysa allmänheten genom 

tydlig skyltning om man genomför kameraövervakning. Tillstånd från länsstyrelsen krävs om 

kameran skall vara riktad mot en plats där allmänheten har tillträde. Undantaget är bank, post 

och butiker där det bara krävs en anmälan till länsstyrelsen för att få sätta upp kameror ifall 

syftet är att avslöja eller förhindra brott.. Polismyndigheten behöver inte heller ansöka om 

tillstånd ifall syftet är att förhindra eller avslöja brott och man av någon särskild anledning tror 

att det finns risk för att allvarlig brottslighet som innebär fara för liv eller hälsa eller 

omfattande förstörelse kommer att utövas på en viss plats. Enligt lagen får inte fler personer än 

vad som krävs för hanteringen ha tillgång till bilderna. De personer som har tillgång till 

bilderna får inte röja eller sprida vad han fått om en persons enskilda förhållanden.  

 
1.2 Syfte. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka samhällets syn på kameraövervakning och utröna om 

det finns några fördelar med kameraövervakning på allmänna platser och om 

kameraövervakning kan utgöra ett bevisvärde vid en rättsprocess.  

 

Ett ytterligare syfte är att belysa brytpunkten mellan individens integritet och den samhälliga 

effekt kameraövervakningen utgör i förhållande till. proportionalitets- och legalitetsprincipen.   
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1.3 Frågeställningar. 

 

1. Hur har samhällets syn på kameraövervakning förändrats och var vill allmänheten se 

kameror som övervakar allmänna platser? 

 

2. Har kameraövervakningen en positiv effekt på brottsligheten och allmänhetens trygghet eller 

orsakar kameraövervakningen att brottsligheten flyttas till omkringliggande områden?                 

 

1.4 Avgränsningar. 

 

Arbetet är avgränsat till kameraövervakning på allmän plats. Arbetet berör inte hemlig 

kameraövervakning eftersom ämnet redan är tillräckligt omfattande som det är.  

För att göra arbetet så tillämpligt som möjligt för svenska förhållanden, avgränsades arbetet till 

endast svenska arbeten och rapporter. 

 

2. Teoretisk bakgrund.  

 

Rutinaktivitetsteorin går ut på att tre element måste vara uppfyllda för att förutsättningarna för 

att ett brott skall begås1. Tar man bort ett av elementen så förhindrar man brottet.  

De tre elementen är: 

• Motiverad förövare  

• Lämpligt objekt 

• Avsaknad av kapabla väktare 

Det krävs en förövare som vill utföra brottet samt har något att vinna med att utföra gärningen 

(lämpligt objekt). Med kapabla väktare menas personer som kan se brottet och på något sätt 

kan göra så att förövaren känner att han riskerar att åka fast. Även övervakningskameror 

räknas in som väktare.   Det räcker att förövaren upplever att det finns en kapabel väktare. Det 

innebär att en kameraattrapp kan räknas som kapabel väktare om gärningsmannen tror på att 

den ökar upptäcktsrisken.   

 

                                                
1 Jerzy Sarnecki, Introduktion till kriminologi, Studentlitteratur, Lund, 2003  
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Proportionalitetsprincipen; innebär att värdet med det mål man skall uppnå måste vara större 

än skadan ingreppet innebär för den enskilde. 

 

Legalitetsprincipen; innebär att alla frihetsinskränkande åtgärder måste ha stöd i lagen. 

”Ingen brott utan lag, inget straff utan lag” 2. 

 

Allmän plats är enligt boken Brott & påföljders3 mening, ”varje plats, inomhus eller utomhus, 

som är upplåten till och eljest regelbundet besöks av allmänheten”.  Om allmänheten bara har 

tillträde till lokalen vissa tider på dygnet (exempelvis biografer eller butiker) så är platsen 

bara allmän plats under tiden den är öppen för allmänheten.  

 

 3. Metod. 

 

Arbetet föregicks av djupanalyser utav lagen om allmän kameraövervakning, remissyttranden 

och propositioner. Vidare söktes relevant information från Internet bland tidningsartiklar och 

Brårapporter. Vid enkla slagningar i Internet märktes tydligt att det finns ofantliga mängder 

information och ett stort intresse i media för kameraövervakning. För att gallra bland 

mängden av information valdes i första hand svenska artiklar och rapporter ut. Även om  

litteraturen och de åtskilliga artiklarna gav en bra inblick och svar på ett flertal av arbetets 

frågeställningar märktes det att det fanns luckor att fylla för att få klarhet och bekräftelse i en 

rad frågor. 

 

Telefonintervju genomfördes med Björn Astborn på Rikspolisstyrelsen (RPS) och med 

rättsekreterare Lotta Gustavsson på RPS. För den vetenskapliga bakgrunden användes i första 

hand böcker från Umeå universitetsbibliotek samt biblioteket PHS i Umeå.   

 

 

 

 

                                                
2 Frank Johansson, Allmän polislära, Malmö, 2002  
3  Dahlström, Nilsson, Westerlund, Brott & påföljder, Bruuns bokförlag, Göteborg, 2001 
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4. Resultat. 

4.1 Allmänhetens syn på kameraövervakning.  

 

Det finns en mindre uppsjö av statistiska undersökningar som beskriver hur folket som bor 

eller berörs på de aktuella platserna tycker angående kameraövervakning. De flesta av dessa 

undersökningar har ägt rum inför ett införande av tillika nämnd utrustning. Vad som 

kännetecknar samtliga undersökningarna är att i samtliga fall har syftet med att införa 

kameraövervakningen skett ur en brottspreventiv synvinkel. Vilket har medfört att 

allmänheten känner sig tryggare.  

 

Majoriteten av allmänheten är positiv till kameraövervakning, vilket visas i den rikstäckande 

undersökning Svenska Dagbladet lät Svenska Gallupinstitutet göra 1995. Denna 

undersökning visar att 60 % var positiva till kameraövervakning på butiker, allmänna parker  

och på gator och torg. 86 % av de tillfrågade accepterade ökad kameraövervakning i butiker 

om det minskade antal brott4.  

 

Andelen av de tillfrågade som accepterade kameraövervakning på de andra ställena som 

ingick i undersökningen var på gator och torg (66 %), i parker (58 %), i offentliga hissar     

(67 %) och på offentliga toaletter (32 %).Sju år senare, 2002, fick Svenska Gallupsinstitutet 

återigen uppdraget att upprepa undersökningen. Denna gång var det BRÅ och 

Kameraövervakningsutredningen som gav dem uppdraget. Andelen av de tillfrågade som 

accepterade kameraövervakning år 2002, på de ställen som ingick i undersökningen var i 

butik (91 %), på gator och torg (75 %), i parker (77 %), i offentliga hissar (67 %) och på 

offentliga toaletter (34 %). 

 

Undersökningen år 2002 utökades med att innefatta även andra platser, till exempel, taxibilar 

(82 %), krogköer (67 %) och parkeringsplatser (88 %). De procentuella värdena inom 

parantes står för allmänhetens acceptans.   

 

 
                                                
 
4 Madeleine Blixt, Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, Brårapport 2003:11  
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Undersökningarna visar tydligt att allmänheten har blivit mer positiva och accepterande till 

kameraövervakning på allmän plats i syfte att förebygga brott.  

 

Ett par lokala undersökningar om allmänhetens attityd gentemot kameraövervakning på 

allmän plats har genomförts5 i Malmö 1998, respektive Helsingborg 1995. I Helsingborg 

deltog 1705 personer och i Malmö omfattades 5263 av undersökningarna.  

 

Båda undersökningarna visar att en majoritet av de tillfrågade är positiva till 

kameraövervakning i butiker, allmänna parker och på gator och torg (73-83%).  

Vid jämförelse med Gallupinstitutets undersökningar 1995 och 2002, är det tydligt att 

undersökningarna i Helsingborg och Malmö stärker trovärdheten i resultatförändringen som 

påvisar allmänhetens ökade acceptans av kameraövervakning.      

 

4.2 Effektiviteten. 

 

Effektiviteten med kameraövervakning kan mätas på fyra olika sätt6 vilkas mer ingående 

kommer att förklaras senare i arbetet; 

  

• Förebygga brott. 

• Öka allmänhetens trygghet.  

• Verktyg i utredningsarbete. 

• Avbryta pågående brott med snabba insatser.  

 

Det har genomförts ett flertal lokala kameraövervakningsprogram runt om i Sverige där 

brottsstatistiken har jämförts före och efter införandet av övervakningskameror. Dock i vissa 

fall är det svårt att se på statistiken som entydigt bevis på hur kameraövervaknings har påverkat 

brottsligheten, då även andra åtgärder har genomförts. Bättre belysning, strategisk 

plan/växtplanering och patrullering är några exempel av andra kompletterande åtgärder som  

 

                                                
5  http://www.bra.se/extra/apropa/?button_read_old_article.148.=1 

 
6 Gunnar Thun, Övervakningskameror på allmän plats och personlig integritet, Uppsats i kriminologi, 2003 
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genomförts vid vissa av övervakningsområdena. Det är också av stor vikt att upplysa om 

kameraövervakningen genom god skyltning och information7.    

  

 

4.2.1 Förebygga brott. 

 

Kameraövervakning har visat sig fungera bäst på platser med en redan hög koncentrerad 

brottslighet. Stöld och skadegörelse/klotter är typiskt planerade brott där 

kameraövervakningen har visat sig vara en signifikant brottsbekämpande åtgärd. Vid 

impulsbrott och brott som sker under påverkan av alkohol och dylika substanser visar däremot 

statistiken att kameraövervakningen har en mindre avskräckande verkan7. 

 

Vid två skolor i Fagersta infördes kameraövervakning på grund av omfattande skadegörelse. 

För att få ned kostnaderna användes både riktiga kameror samt attrapper som skiftades runt 

mellan varandra. Resultatet för skolorna visade på en inbromsande effekt även om inte 

skadegörelserna minskade. Den uppskattade ökningen av brotten uteblev jämfört med den 

ökade skadegörelsen de andra skolorna i kommunen som inte infört övervakningskameror 

fick. Om ökningen av skadegörelse varit lika hög på de skolor som inför kameror hade de 

extra kostnaderna överstigit de medel som lagts ut på kameraövervakningen. Alltså kan antas 

att de totala kostnaderna för skolorna blev mindre än om de inte infört 

övervakningskamerorna8   

 

Parkeringsplatser är ett av de områdena där kameraövervakningen har tydligast direkta 

effekter. Vid ett särkilt drabbat boendegarage i en mellanstor svensk stad infördes fyra lådor 

för kameror samt en kamera som flyttades runt mellan lådorna. Området skyltades tydligt för  

att upplysa eventuella gärningsmän. Efter två år (2002) hade bilinbrotten och biltillgreppen 

minskat med 78 %9. 

 

 

                                                
7 Madeleine Blixt, Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, Brårapport 2003:11 

8 http://www.bra.se/extra/apropa/?button_read_old_article.494.=1 

9 Madeleine Blixt, Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, Brårapport 2003:11 
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 I en av Sveriges större städer infördes fyra övervakningskameror vid ett av stadens centrala 

allmänna parkeringshus. Efter två år hade bilbrotten minskat med 10 % jämfört med de två 

åren innan införandet. I båda fallen sjönk bilbrotten drastiskt i direkt anslutning till införandet 

av övervakningskamerorna, men efterföljande år kan man i båda fallen se en ökning av 

anmälda brott10. 

 

Vid Möllevångstorget i Malmö var den grova brottsligheten mot personlig egendom var högre 

än resterande Malmö, därför införde polisen övervakningskameror i juli, 2001 för att stävja 

brottsligheten. Tre rörliga färgkameror med zoomfunktion sattes upp på husfasaderna. 

Övervakningen fick endast ske mellan kl.21:00 och 06:00 på kvällar och nätter. I lokalpressen 

informerades allmänheten om kamerorna, samt 20 upplysningsskyltar sattes upp runt torget. 

Ett år efter införandet visar statistiken på tydliga effekter. Samtliga brott hade minskat med  

40 %, brott mot person minskade med 52 % och stöldbrott inklusive fickstöld och 

skadegörelse minskade med 32 %10.  

 

I den centralt belägna Stadsparken i Helsingborg som också var tungt kriminellt belastad 

sattes fem fasta kameror som täckte huvudstråken och området vid fontänen vid 

stadsbiblioteket upp. Även dessa kameror fick endast användas mellan klockan 21:00 och 

06:00 på sommaren och mellan 19:00 och 07:00 på vintern. Året innan kamerainförandet 

ökades patrullering av vaktbolag, beskäring av växtligheten, polisiär närvaro samt 

belysningen förbättrades. Effekterna visade sig dock inte vara tillräckligt stora och 

kommunen beslutade då att komplettera åtgärderna med införandet av övervakningskameror. 

Året efter införandet av kamerorna10 visade det sig att brotten mot person var oförändrade 

medan den totala brottsligheten minskade med 10 %.  

 

Det har visat sig att kameraövervakningens effekter kan vara mycket otydliga och ge olika 

effekter på olika platser. Varje plats är unik och det går aldrig att förutsäga vilket resultat som 

kameraövervakningen kommer att ge även om det går att urskönja vissa mönster och liknande  

 

 
                                                
10 Madeleine Blixt, Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, Brårapport 2003:11 
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resultat vid jämförande av olika platser med kameraövervakning. Ofta spelar även många 

andra aspekter stor roll på effekterna, på flera platser där kameraövervakning införts har även 

andra åtgärder inletts som påverkar området11. Även överflyttningseffekterna skiljer sig från 

plats till plats. Vissa områden skapar en positiv överflyttningseffekt som påverkar de 

närliggande områdena och även de får en minskning av anmälda brott. I andra fall har det 

blivit en negativ överflyttningseffekt.  

 

Ett exempel på det är i Birmingham där stöld ur bil ökade på närliggande gator som inte var 

täckta av kameraövervakningen12. Det absolut vanligaste är att det inte blir någon mätbar 

överflyttningseffekt när man inför kameraövervakning. Även om det i de flesta fallen inte 

märks någon minskning eller ökning av antal brott i de angränsande områdena är det svårt att 

avgöra hur brottsligheten hade sett ut om inte kameraövervakningen hade införts. Kanske 

bromsades brottsökningen upp och den förväntade ökningen uteblev12. 

 

4.2.2 Öka allmänhetens trygghet. 

 

En av de saker som allmänheten tycker är positivt med kameraövervakning är 

trygghetskänslan den ger. De anser att kan känna sig tryggare eftersom de tror att det är 

mindre troligt att någon skulle begå något brott när de har en kamera som registrerar vad de 

gör. Tryggheten ökar även av att man vet att polisen har möjligheten att upptäcka brott med 

kamerorna och komma snabbt till platsen om något skulle hända13.  

 

Kamerorna kan även minska tryggheten om folk ser kamerorna som ett tecken på att det är ett 

speciellt farligt och brottsdrabbat område. Personer som inte känner till platsen så bra skulle 

nog känna sig säkrare innan de fick reda på att det var kameraövervakat eftersom de då börjar 

fundera på varför det skulle behövas just där12. Trygghetskänslan har mycket att göra med hur 

man bedömer kamerornas effektivitet att förebygga och avbryta brott. Det kan uppstå en falsk 

trygghetskänsla hos individen, då individen har en överskattad tilltro till kamerornas  

                                                
 
11 http://www.bra.se/extra/apropa/?button_read_old_article.494.=1 

 
12 Madeleine Blixt, Kam Gunnar Thun, kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, Brårapport 2003:13 

13 Övervakningskameror på allmän plats och personlig integritet 
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avskräckande effekt. Personer kan känna sig trygga när de ser en kameraattrapp då de tror att 

det är en riktig kamera och att eventuella gärningsmän skulle åka fast. Även om han invaggas  

i falsk trygghet så har kameraattrappen en faktisk brottspreventiv inverkan vilket medför att 

chansen att råka ut för brott minskar och därmed är trygghetskänslan inte helt obefogad.  

 

 En undersökning beträffande tryggheten hos allmänheten genomfördes tre månader innan 

införandet av övervakningskameror vid Stadsparken i Helsingborg juni 2001 och 

återupprepades 15 månader efter. Bland de boende kring stadsparken visas att 40 % känner 

sig mer trygga när de går genom parken efter införandet av övervakningskamerorna. Andelen 

besökare till Stadsparken som tre månader innan införandet trodde att de skulle känna sig 

tryggare med övervakningskameror var 71 %. 15 månader efter ansåg 43 % att de verkligen 

kände sig tryggare efter införandet. På frågan om de skulle gå oftare genom parken när det är 

mörkt om kameraövervakningen genomfördes, svarade 26 % ja innan införandet av 

kamerorna. 15 månader efter kameraövervakningen börjat svarade 4 % att de faktiskt går 

oftare genom parken efter mörkrets inbrott.        

 

Andelen som inte alls är oroliga för att bli utsatta för brott var tre månader innan införandet 

18 % och 15 månader efter införandet hade andelen stigit till 25 %. Vid undersökningen 

visade det sig att flertalet personer upplevde att den negativa publicitet Stadsparken ofta får i 

media har påverkat dem till att känna sig otrygga och hellre välja de upplysta gatorna runt 

Stadsparken14.  

  

4.2.3 Verktyg i utredningsarbete. 

 

Tekniken går fort framåt och bildkvalitén blir bättre och bättre. De bilder och filmsekvenser 

som övervakningskamerorna spelar in har ett stort bevisvärde vid en rättsprocess. Dock beror 

bevisvärdet på kvalitén av det inspelade materialet. Björn Astborn15 vid RPS fick frågan 

under våran intervju om vilka problem det finns med kameraövervakning, han svarade då att 

det finns det många aspekter att ta i beräkning när man installerar övervakningskameror.  Det  

 

                                                
14 Madeleine Blixt, Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, Brårapport 2003:11 
15 Björn Astborn, poliskommissarie vid RPS, intervju/samtal 
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finns en mängd tillverkare och företag som erbjuder övervakningskameror och kvalitén är 

minst sagt mycket varierande16.  

 

Astborn säger att polisen gärna ser att bank och postkontor konsulterar dem innan de 

installerar övervakningsutrustningen och sker så också i normalfallet i de samverkansgrupper 

som finns mellan polis, bank och post. Solreflexer och felaktiga vinklar kan göra att bilderna 

kan blir oanvändbara. Ett stort problem att ta i beaktning är att gärningsmännen döljer sin 

identitet genom maskering samt vetskapen om kamerorna medför att de redan i förberedelse 

stadiet planerar för att slå ut eller förstöra kamerorna. När bilderna är av god kvalité är de till 

stor hjälp vid spaning och senare som bevis. I TV3s program Efterlyst kan man lätt se vilken 

vikt för utredningsarbetet upptagna bilder kan ha, men dåliga bilder medför också mängder av 

felaktiga tips som tar mycket resurser i bruk för att gallra bort.   

 

Problemet med svartvita, korniga bilder med låg upplösning som är fallet med många av de 

mindre butikernas kameror anses endast vara en tidsfråga. Både kostnaden och kvalitén hos  

  kamerorna går snabbt framåt och i takt med bättre utrustning ökar också bevisvärdet och 

polisen får bättre material vid spaningsverksamheten. Enligt rättsekreterare Lotta Gustafsson 

på RPS17 så har bilderna från övervakningskamerorna stort bevisvärde under en rättegång, 

men det är viktigt för bevisvärdet att kvalitén på bilderna är bra.            

 

 

4.2.4 Avbryta pågående brott med snabba insatser. 

 

Det är väldigt ovanligt att de platser som har övervakningskameror samtidigt har personal 

som direkt följer vad som händer på de övervakade platserna. Polisens möjligheter att snabbt 

ingripa vid pågående rån och andra brott byggs snarare på spaningsarbete. Även i de fall där 

personal direkt observerar en plats via kameraövervakning har det visat sig att det är svårt för 

övervakaren att bibehålla uppmärksamheten under längre tid18. Även i de fall en operatör väl  

 

                                                
16 Madeleine Blixt, Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte, Brårapport 2003:11 

17 Lotta Gustavsson, rättsekreterare vid RPS, intervju/samtal 
18 Gunnar Thun, Övervakningskameror på allmän plats och personlig integritet, Uppsats i kriminologi, 2003 
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hinner uppfatta brottet hinner sällan polis/väktare anlända till brottsplatsen för att avbryta 

händelseförloppet. Gärningsmännen har redan lämnat platsen och ett personrån tar inte 

särskilt lång tid att genomföra, dock kan eventuella offer få snabbare vård och hjälp samt kan 

spaningsarbetet påbörjas i ett tidigt skede.  

 

4.3 Resultatsammanfattning 

 

Oberoende av kameraövervakningens effektivitet visar resultaten tydligt på att allmänheten 

har stort förtroende och acceptans gentemot kameraövervakning. Det framkommer även att 

allmänhetens acceptans mot kameraövervakning har ökat sedan 1995. Mellan 1995 och 2002 

ökade acceptansen för kameraövervakning på gator och torg med 9 procentenheter och parker 

ökade med 17 procentenheter. 

 

Det har visat sig att övervakningskamera inte alltid har önskade effekt. Varje område är unikt 

och måste noggrant studeras inför planeringen av eventuella åtgärder såsom 

kameraövervakning och ökad patrullering och bättre belysning. Kameraövervakning fungerar 

bättre mot planerade brott och mindre bra mot impulsbrott, samt visar sig ha större effekt på 

områden med en redan hög koncentrerad brottslighet. De flesta känner sig tryggare med 

övervakningskameror men vissa tycker att det är ett tecken på att området är osäkert.   

Bilderna från övervakningskamerorna är ett viktigt verktyg för polisen vid spaning och 

informationsinhämtning. Bevisvärdet för bilderna är stort, dock är kvalitén på det inspelade 

materialet direkt avgörande för bevisvärdet.  

 

Det är ytterst sällan som övervakningskameror leder till direkta ingripanden på pågående brott 

på grund av ovanligheten att det sitter operatörer och granskar monitorerna. 
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5. Diskussion 

 

Man kan tydligt se att folk är mer toleranta till kameraövervakning på platser där de förväntar 

sig att bli sedda. De flesta accepterar kameror i butiker och på andra ställen där de normalt är 

observerade av mycket folk. Det är mycket mindre andel personer som vill ha kameror på 

ställen som offentliga toaletter, där folk förväntar sig avskildhet. Många tycker att det är bra 

med kameraövervakning om det är till för att minska brottsligheten och att man inte behöver 

oroa sig för kamerorna om man inte gör något brottsligt själv.  

 

En sak som är viktigt att tänka på när man sätter upp kameror är att den positiva effekten 

överväger den integritetskränkningen som åtgärden kan medföra. Detta är reglerat både i  

legalitetsprincipen och i lagen om kameraövervakning på allmän plats (1998:150). Med den 

stora betoningen på integriteten som ofta nämns i medier och debatter rörande 

kameraövervakning är det förvånansvärt hur stor acceptansen mot densamma faktiskt är. 

Verkligheten speglar en positivare attityd än mediernas.  

 

Det finns alltid en liten kärna av personer som kategoriskt är emot ökad kontroll från 

statsmakten, kan tänkas att flertalet av dessa har goda grunder att inte acceptera 

övervakningskameror och dylika kontrollorgan. Någon måste ju vara gärningsmännen bakom 

brotten.  

 

Allmänheten synes också ha större förståelse av kameraövervakning i exempelvis taxibilar, 

där empatiska tankebanor och förståelse hos den breda allmänheten är stor. Om tidningarna 

inte skulle skrivit skräckberättelser om den ”nya, grova” och ökade brottsligheten som de 

gjort de senaste 10 åren, utan istället att brottsligheten är rekordlåg och hur tryggt Sverige är 

(sanning eller ej) skulle förmodligen attityden gentemot kameraövervakningen vara betydligt 

mer negativ. Vi menar inte att medierna endast målar upp halvfabulerade skräckscenarion för 

att sälja lösnummer, men ibland kanske de överdriver en smula. Det är dock svårt att förneka 

att det finns ett samband mellan att ”skrämma” upp folket och att den av medierna uppmålade  

otryggheten i samhället härleder till ökad acceptans för att få bukt med problemen. Detta är  

 lätt att konstatera med en snabb blick mot USA efter 11 september.   
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Kameraövervakningen ger effekt, det framgår tydligt av BRÅ-rapporterna. Det visar sig tyvärr 

dock att brottsligheten verkar återgå och normaliseras mot tidigare, om än inte till samma, höga 

nivå ett par år efter införandet av kamerorna. Detta motverkas genom kontinuitet, uppföljning 

och kompletterande åtgärder. Kameraövervakningen är endast ett komplement som används 

tillsammans med andra åtgärder likt röjning av buskage och ökad planerad belysning och inte 

något universalmedel för att stävja brottsligheten. När kameraövervakningen används optimalt 

och korrekt tillsammans med andra åtgärder kan brottsstatistiken hållas nere och få mer 

långvarig effekt som förhoppningsvis aldrig når samma nivå som innan införandet.         

 

Rutinaktivitetsteorin talar om kapabla väktare vilket gör att potentiella gärningsmän avhåller 

sig från att begå brott eftersom de tror att risken för att åka fast är för stor. En 

övervakningskamera kan ha funktionen av en kapabel väktare om gärningsmannen tror att 

kameran är kapabel att öka hans upptäcktsrisk. Ibland använder sig gärningsmännen av 

metoder som gör att kameran inte längre blir kapabel att göra sitt jobb. Exempel på sådana 

fall är att man täcker över kameran, förstör den eller helt enkelt maskerar sig tillräckligt bra. I 

sådana fall förlorar kameran sin brottspreventiva roll, men kan fortfarande ge utredarna 

värdefulla ledtrådar om gärningsmannen/gärningsmännen.  

 

Om man anser att kameraövervakningen ger mer positiva effekter än den inskränkning den 

gör på den personliga integriteten så kvarstår dock problemet med kostnaden. Kostnaden för 

kamerautrustningen borde inte överskrida vinsten man får av minskningen av brotten. Till 

exempel om en skola betalar mer för övervakningsutrustningen än de sparar i minskade 

reparationskostnader efter skadegörelse skall kanske angöras om införandet av 

övervakningskamerorna skulle installerats i första taget. Dock kan det kanske vara värt det för 

att få en tryggare miljö och det kan ju även minska andra brott som till exempel misshandel.  

Kostnadsfrågan är lättast att inväga som faktor vid platser där endast egendom och gods lider 

risk att utsättas för brott såsom i parkeringshus och vid skolor. Däremot vid exempelvis  

krogköer och i parker där individer lider större risk att bli misshandlade eller våldtagna är det 

desto svårare att kräva att kameraövervakningen skall bidra med en positiv ekonomisk effekt. 

För hur mycket är ett människoliv värt? 
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