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1. Sammanfattning 
 

Vi har tillsammans med polismyndigheten i Blekinge och BTH genomfört ett projekt som 
fokuserar på kameraövervakningen i länet. Projektet går ut på att kontrollera, undersöka och 
se om det går att förbättra övervakningen som redan finns runt om hos bensinstationerna. Vi 
gör det för att polisen ska få en bättre möjlighet att kunna hantera det övervakningsmateriel 
som de samlar in i stationerna när det har begåtts ett misstänkt brott. Det är genom 
undersökningar och besök av olika stationerna som vi har kontrollerat hur pass väl deras 
övervakningssystem fungerar och får en bild av hur de olika stationerna skiljer sig åt. Det är 
också för att få en bättre bild om hur det i dagsläget ser ut med kameraövervakningen runt om 
i länet. Vi ställer även frågor till de ansvariga för kameraövervakningssystemet för att få en 
bättre uppfattning över hur de ser på sitt kameraövervakningssytem och vad de själv vill 
förbättra. 

Vi har närmare betraktat de lagar och regler som gäller för kameraövervakning i bl.a. butiker, 
bensinstationer och allmänna platser. Vilka regler som gäller för uppsättning av kameror på 
olika platser, inspelning, lagring, ansökningar, anmälningar och undantag.  

Vi har även tagit fram några rekommendationer till de olika företagen som ska kunna hjälpa 
dem att förbättra sina övervakningssystem. Det kan vara saker som felriktade kameror, dålig 
belysning, föråldrad utrustning och lagringsmedium som kan behöva tillsyn eller förnyas. 
Men också kontrollera hur övervakningen sköts, säkerheten till systemet och om det finns 
tillräcklig med kunskap om hur systemet ska skötas. Vi har även tagit fram en standard som 
vi tycker att företagen bör ha i åtanke vid installation eller uppgradering av ett 
övervakningssystem. För att systemet ska vara till en så stor hjälp som möjligt för polisen.  

Vi har kommit fram till att övervakningssystemen hos de stationer vi har besökt kan skilja sig 
väldigt mycket ifrån varandra. Det finns många bra och dåliga delar hos de olika företagen 
som de kan förbättra när det gäller kvalité och säkerhet.  

Sida | 1  
 



Innehållsförteckning 
1. Sammanfattning .................................................................................................................................. 1 

2. Inledning ............................................................................................................................................. 3 

2.1. Bakgrund ...................................................................................................................................... 3 

2.2. Syfte och frågeställning ............................................................................................................... 3 

2.3. Avgränsningar .............................................................................................................................. 3 

2.4. Metod ........................................................................................................................................... 3 

2.4.1. Intervjufrågor .................................................................................................................... 4 

2.5. Diskussion kring källor ................................................................................................................ 5 

2.6. Struktur ........................................................................................................................................ 5 

3. Juridik ................................................................................................................................................. 6 

3.1. Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning .......................................................................... 6 

3.2. Personuppgiftslagen ..................................................................................................................... 9 

3.3. Anmälan och tillstånd för kameraövervakning i bensinstationer. .............................................. 10 

4. SWOT – Analys av kameraövervakningssystem .............................................................................. 11 

4.1. Styrkor........................................................................................................................................ 11 

4.2. Svagheter .................................................................................................................................... 11 

4.3. Möjligheter ................................................................................................................................. 11 

4.4. Hot ............................................................................................................................................. 12 

6. Undersökning .................................................................................................................................... 14 

6.1. Standardförslag på övervakningskamera ................................................................................... 14 

6.2. Undersökningsresultat ................................................................................................................ 16 

6.2.1. Tillvägagångssätt .................................................................................................................... 16 

6.2.2. Resultat av besöken ................................................................................................................. 16 

6.2.2.1. Station 1 ....................................................................................................................... 16 

6.2.2.2. Station 2 ....................................................................................................................... 17 

6.2.2.3. Station 3 ....................................................................................................................... 17 

6.2.2.4. Station 4 ....................................................................................................................... 18 

7. Diskussion ......................................................................................................................................... 19 

9. Källförteckning ................................................................................................................................. 21 

9.1. Internet ....................................................................................................................................... 21 

 

Sida | 2  
 



2. Inledning 
2.1. Bakgrund      
Vi har genomfört ett examensarbete tillsammans med Polismyndigheten i Blekinge och BTH 
där vi har valt att undersöka hur kameraövervakningen ser ut på olika bensinstationer runt om 
i länet. Eftersom bensinstationer är några av dem som kan ha mest nytta med ett 
övervakningssystem då det inträffar en del smitningar där personer tankar och sedan kör iväg 
utan att betala. Vissa bensinstationer har även nattöppet och kan ibland få problem med 
påverkade personer. Vi vill då undersöka bland annat om bensinstationernas 
övervakningssystem är rätt riktat, tillräcklig kvalitet, inte störs ut av motljus och om systemet 
har servats och fungerar väl. Vi vill då med den kunskap vi har få in tillräckligt med 
information för att kunna ge en överblick över hur bensinstationernas övervakningssystem ser 
ut i dagens läge, och då även kunna ge förslag till förbättringar.  

2.2. Syfte och frågeställning 
Det vi har som mål att uppnå med detta arbete är att både vi och polismyndigheten i Blekinge 
ska ha en klar bild över hur övervakningen ser ut på bensinstationer runt om i länet. Vi ska då 
undersöka om kvalitén på det inspelade materialet är tillräckligt bra för att kunna identifiera 
en eventuell smitare med hjälp av antigen registreringsnummer på fordonet eller en 
tillräckligt bra bild för en identifiering av personen på inspelningen. Vi ska även kontrollera 
hur ofta de har användning för övervakningen, kamerornas placering, om de är riktade mot 
det objekt de ska övervaka, om det behövs göra en eventuell omplacering, hur kamerorna 
påverkas av utomhusmiljön så som stark solljus eller smutsiga linser. Utefter det ska vi göra 
vår egen bedömning och eventuellt ge förslag om vad vi tycker kan förbättras med 
övervakningssystemet.  

2.3. Avgränsningar 
För att i ett bra sammanhang kunna koppla ihop nyttan med ett kameraövervakningssystem 
och hur det används i praktiken ute på bensinstationer så valde vi att begränsa våra besök till 
bemannade stationer, eftersom de bemannade stationerna kan utsättas för smitningar, stölder 
eller rån så har de störst användning för övervakningen. Vi ska starta med att göra våra besök 
i Karlskrona.  Detta för att snabbt och enkelt kunna boka ett möte med kort varsel ute på de 
olika stationerna. Vi kommer sedan försöka expandera utåt i mån av tid. Vi har fokuserat på 
kameraövervakningen och flera av dess tillhörande bitar så som hur utrustningen hanteras, 
kvalitet, lagar och regler för utrustning och placering.  

2.4. Metod 
För att kunna genomföra detta arbete så har vi haft en nära kontakt med Polismyndigheten i 
Karlskrona. Vi har ett skrivet sekretessavtal med Polismyndigheten för att säkerhetsställa att 
den information vi har fått ta del av från deras sida inte kommer missbrukas. Vi har träffats 
genom möten för att diskutera vad det är vi kommer att inrikta oss på och varför vi valt att 
göra detta. Även vilka mål det är vi ska försöka uppnå och hur vi ska genomföra dem. För att 
få en snabbare, enklare och för företagen tryggare kontakt mellan bensinstationerna och oss 
så har vi haft hjälp av närpolisen som först kontaktar stationen och informerar om vårt projekt 
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och även bekräftar samarbetet mellan Polisen och BTH. Detta för att underlätta besöket både 
för oss och för den aktuella bensinstationen.  

Vi har använd oss av ett tidigare arbete som vi tre har skrivit för att underlätta att slippa 
skriva om alla lagar t.ex.1 

Vi har undersökt vilka lagar och regler som innefattar CCTV-övervakning och har vid en del 
frågeställningar kontaktat länsstyrelsen för att få svar.  

Vid ett besök på en bensinstation så tog vi kontakt med den som var ansvarig över 
kameraövervakningen. Vi bokade sedan in ett möte där vi besökte stationen och genomförde 
en intervju där vi fick svar på våra frågor om deras övervakningssystem. Vi fick se hur 
systemet förvarades, dess kvalitet, placeringar och hur hanterbart det är. Fick även gå runt 
stationen både utanför och inne i butiken och kontrollera placeringen av alla kameror.  

De resultat vi får fram kommer vi att jämföra de olika bensinstationerna emellan och på så 
viss kunna se om det finns några gemensamma svagheter eller starka punkter. På detta vis 
kan vi få fram information om hur mycket de olika stationerna skiljer sig från varandra i 
deras övervakning.  

2.4.1. Intervjufrågor 
Det här är några av frågorna vi ställde vid våra besök. 

Är ni nöjda med kameraövervakningssystem? 

Hur ofta får ni användning av kameraövervakningen? 

Hur ofta har ni underhåll för kameraövervakningssystem 

Vilka har behörighet att se på inspelningsmaterialet? 

Vem utför underhållet på kameraövervakningssystemet? 

Har ni sätt några förändringar sen ni skaffade kameraövervakning? 

Hur ser ni på en eventuell uppgradering? 

Hur är ert samarbete med polisen? 

Hur gammalt är ert system? 

Hur många kameror har ni? 

Är ni nöjda med placeringen av kamerorna? 

 

                                                            
1 Projekt, Kameraövervakning. Teknisk rapport från Blekinge Tekniska Högskola. 
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2.5. Diskussion kring källor 
Datainspektionen är en utav de källor som vi har använt oss av. Det är en myndighet som har 
till uppgift att förhindra att behandling av personuppgifter ska leda till intrång i enskilda 
personers integritet. De finns där för att förhindra att våra personliga uppgifter sprids eller 
felaktigt ändras. De tillhandahåller information om de lagar och regler som hanterar våra 
personliga uppgifter och tar emot eventuella frågor olika människor kan ha angående olika 
ärenden. De finns till för att skydda privatlivet och uppdaterar ofta sin hemsida med ny 
information och tillhandahåller en enkel struktur.  

En annan källa som vi har använt oss av är Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är de som hanterar 
ansökningar och anmälningar när det gäller kameraövervakning. De ser till att reglerna när 
det gäller kameraövervakning följs genom att göra besök för att kontrollera detta. 

2.6. Struktur 
Vi har strukturerat rapporten på ett sådant sätt att vi börjar med en sammanfattning för att ge 
en bra inblick på vad projektet är inriktat mot, de metoder vi använt för att få fram vår 
information och kortfattat summera våra resultat av rapporten.  Därefter i inledningen 
beskriver vi de metoder vi använt för att få fram informationen, vårt syfte med rapporten och 
vilka avgränsningar vi har gjort i arbetet.  Vi har även gjort en SWOT-analys där vi 
analyserar olika fördelar och nackdelar med kameraövervakning på bensinmackar.  Vi har 
även tagit med en juridisk del där vi förklarar vad som gäller för kameraövervakning allmänt 
och lite mer om tillstånd och anmälan när det gäller bensinstationer.  

Vi presenterar sedan resultaten an våra besök ute på de olika bensinstationerna följt av en 
diskussion om vad vi tyckte var bra respektive dåligt på de olika stationerna och en del 
förslag på saker som vi tycker kan förbättras för att kunna hålla en högre nivå på säkerheten. 
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3. Juridik  
Det är två lagar i Sverige som bestämmer läget för kameraövervakning: Personuppgiftslagen 
och lagen om allmän kameraövervakning. De två lagarna täcker varandra och det är då bra att 
veta vilken lag som ska användas. Kamerans placering är inte avgörande för vilken lag som 
gäller. Det är vart den är riktad och vad den fångar upp. Om du vill sätta upp en kamera som 
fångar upp rörelse från en plats dit allmänheten har tillträde. Då krävs det  i normala fall att 
man söker tillstånd från länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för kameraövervakning. 
  
Kameraövervakning betyder ständigt ett intrång i de bevakades personliga integritet och för 
att det ska vara tillåten får inte intrånget vara olämpligt, eller med andra ord får det inte vara 
kränkande. För att det inte ska bli kränkande med kameraövervakning måste avsikten och 
behovet med övervakningen vara viktigare än de som övervakas intresse för skydd av den 
personliga integriteten. Det betyder att kameraövervakning inte får användas som en 
förstaåtgärd, utan det ska krävas starka skäl för att intrånget i det privata området ska vara 
motiverad.2  3 

 

3.1. Lag (1998:150) om allmän kameraövervakning 

Inledande bestämmelser 
Med övervakningsutrustning avses i denna lag  
1. TV-kameror, andra optisk-elektroniska hjälpmedel och därmed likvärdiga utrustningar som 
är monterade så att det kan utan att styras på platsen utnyttjas för personligövervakning och 
separata tekniska anordningar för att bearbeta eller förvara bilder som tas upp av sådana 
utrustningar (övervakningskameror)  
2. särskilda tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud som i förbindelse 
med användning av övervakningskamera utnyttjas för personövervakning (övrig 
övervakningsutrustning). 

Upplysningsplikt 
Informering om att det finns allmän kameraövervakning skall tydligt visas genom skyltning 
eller på något annat effektivt sätt. Kan man avlyssna ljud eller ta upp ljud så skall det finnas 
en särskild anvisning om detta. Upplysningen om att det finns allmän kameraövervakning 
skall finnas uppe när systemet sätts upp. 

Man behöver inte upplysa om du har kameraövervakning som sker för att skydda ett 
skyddsobjekt. Polisen behöver heller inte upplysa om de utför automatisk 
hastighetsövervakning. 
 

                                                            
2 http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad‐kameraovervakning.pdf 
 
3 http://www3.lansstyrelsen.se/lst/sv/amnen/Kameraövervakning/ 
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Finns det särskilda skäl får undantag från upplysningsplikten i övrigt medges detta av 
Länsstyrelsen. En sådan ansökan om undantag ska skriftligt skickas till Länsstyrelsen. 

Tillstånd 

Tillstånd för allmän kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera skall tillåtas få 
vara uppsatt så att den kan riktas mot ett område eller byggnad dit allmänheten har tillträde. 

Tillstånd för allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av sådan övervakning 
väger tyngre i jämförelse med den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid 
bedömningen av intresset för allmän kameraövervakning skall särskilt beaktas om 
övervakningen behövs för att förhindra olyckor, förebygga brott eller därmed likvärdiga 
ändamål. Vid en bedömning av den enskildes intresse av att inte bli övervakad så skall man 
särskilt tas hänsyn till hur övervakningen skall genomföras och vilket område som skall 
övervakas. 

Undantag från tillståndsplikten 

Det krävs inte tillstånd för allmän kameraövervakning när övervakningen sker med en 
övervakningskamera som för trafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är 
monterad på fordon, maskin eller annat liknande för att förbättra sikten för föraren eller 
utövaren. Det krävs heller inget tillstånd för Trafikverket när de genomför övervakning.  
 
Det krävs inte tillstånd för allmän kameraövervakning i ett kasino om övervakningen har ett 
syfte att förhindra eller att avslöja ett brott eller lösa tvister om spel mellan spelare och den 
som arrangerar spelet. Men upptagning av ljud eller avlyssning får inte ske utan tillstånd. 

En polismyndighet eller den som är räddningsledare får sätta upp allmän kameraövervakning 
utan att anmäla tillstånd, om bevakningen är viktig för att förhindra en hotande 
olyckshändelse eller för att begränsa följderna av en inträffad olycka. 
En polismyndighet får sätta upp allmän kameraövervakning utan tillstånd, om det finns 
anledning till att tro att det finns risk för att allvarlig brottslighet som medför fara för liv, 
hälsa eller som för omfattande förstörelse av egendom kommer att utövas på en bestämd plats 
och syftet med övervakningen är då att förhindra eller förebygga brottet. 

Anmälan 

En övervakningskamera får efter anmälning till Länsstyrelsen sättas upp för allmän 
kameraövervakning i en bank, en lokal hos ett kreditmarknadsföretag eller ett postkontor, då 
enbart i området utanför in- och utgångar till en sådan lokal samt vid en betalningsautomat 
eller liknande anordning i anslutning till en sådan lokal. Men enbart då övervakningen har till 
syfte att avslöja eller förebygga brott och om övervakningskameran är fast monterad och 
försedd med fast optik. 
Ljudupptagning eller avlyssning får bara ske om anordningen för upptagning av ljud eller 
avlyssning aktiverats på grund av misstanke om brott. 
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En övervakningskamera får efter en anmälan till Länsstyrelsen sättas upp för allmän 
kameraövervakning i en butikslokal. Då måste övervakningen ha till syfte att förebygga eller 
att avslöja brott. Övervakningskameran måste vara försedd med fast optik och fast monterad. 
Den som avser att bedriva övervakningen har en skriftlig överenskommelse med 
skyddsombud, skyddskommitté eller den organisation som representerar de anställda på 
arbetsplatsen om övervakningen. Bara bilder av kassaområdet och in- och utgångar får 
bevaras eller behandlas utan tillstånd. Upptagning utav ljud eller avlyssning får inte ske utan 
tillstånd. 

Bevarande av material 

På en plats där allmän kameraövervakning används och dit allmänheten har tillträde får inte 
fler personer än de som behövs för att övervakningen ska kunna bedrivas ha tillgång till 
bearbetade eller bevarade bilder eller upptaget ljud. Materialet skall behandlas så att olämplig 
användning kan motverkas. 

Ljud- eller bildmaterial från en allmän kameraövervakning på en plats dit allmänheten har 
tillträde får endast förvaras under högst en månads tid dock längre om länsstyrelsen beslutar 
om en längre förvaringstid. Detta gäller dock inte vid en eventuell brottsutredning då sparas 
materialet tills utredningen är färdig och då blir det bevismaterial och ska sparas enligt lagar 
och regler enligt detta. 
 

Ansökan om tillstånd och anmälan 

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning och anmälan om allmän 
kameraövervakning skall genomföras skriftligen hos länsstyrelsen i det län där 
kameraövervakningen skall inträffa. 

En ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning skall innehålla uppgifter om vad 
ändamålet med kameraövervakningen är och vilken utrustning som kommer användas. 
Vilken plats kommer utrustningen vara placeras och vilket område som kommer övervakas 
samt vilka omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet. 
Om en övervakning avser för en arbetsplats skall yttrande från skyddsombud, 
skyddskommitté eller en organisation som företräder de som är anställda vara med i ansökan. 

En anmälan om allmän kameraövervakning skall innehålla uppgifter om den person som skall 
sköta kameraövervakningen och de som skall ha hand om övervakningen samt i vilken typ av 
verksamhet som övervakningen skall användas i. Hur bilderna skall behandlas eller bevaras 
och om ljud avlyssnas och tas upp. Vilka personer som skall få ha tillträde till materialet samt 
hur områden utanför in- och utgångar samt betalningsautomater eller liknande utrustning 
skall övervaka. 
Om det blir förändringar som har redovisats i en anmälan skall länsstyrelsen skriftligen 
upplysas om ändringen. 
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Tillsyn 

Länsstyrelsen gör tillsyner på allmän kameraövervakning av de platser dit allmänheten har 
tillträde. Länsstyrelsen skall dessutom se till att tillståndskravet och anmälningsplikten för 
monterade övervakningskameror som inte tagits i bruk följs. 

Länsstyrelsen har rätt att under tillsynen få tillträde till kontrollrum och andra delar av en 
övervakningsanläggning. Länsstyrelsen får också begära information från den som bedriver 
kameraövervakning samt undersöka sparad bild- eller ljudmaterial. Detta gäller också i fråga 
om den som för någon annans räkning tar hand om övervakningen. 

Straff m.m. 

Böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
upplysningsplikt, tillståndsplikt, anmälningsplikt eller bevarandetid 4 

3.2. Personuppgiftslagen 

När kameraövervakning ska ske på andra platser än dit allmänheten har tillträde gäller 
personuppgiftslagen. De platserna kan vara inne i skolor, i flerfamiljshus och i fikarum på 
arbetsplatsen där enbart personal får vistas. Det krävs inget tillstånd eller anmälan för att få 
övervaka platser enligt ovan men det betyder inte att det bara är sätta upp kameror och spela 
in hur som helst. Det är den som är personuppgiftsansvarig som har till uppgift att bedöma 
om kameraövervakningen följer de regler som finns i personuppgiftslagen. Det är 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen. 

Kameraövervakning är alltid ett intrång i de övervakades personliga integritet och för att det 
ska vara tillåtet får intrånget inte vara kränkande. För att kameraövervakningen inte ska bli 
kränkande så måste målet och behovet av övervakningen väga tyngre än de övervakades 
intresse av skydd för den personliga integriteten. Det innebär då att kameraövervakning inte 
får använda som en standardåtgärd och det krävs starka skäl för att intrånget i det privata 
området ska vara motiverad. 

För att kunna avgöra om kameraövervakningen är tillåten enligt personuppgiftslagen måste 
en noggrann granskning av bland annat följande omständigheter göras. 

Man måste ta hänsyn till vilka som ska övervakas och vilka platser som ska övervakas samt 
vad som då sker på de bevakade platserna. Man ska tänka på att om området är större som 
ska övervakas då blir integritetsintrången större. Då det finns känsliga utrymmen som ska 

                                                            
4 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980150.HTM 
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övervakas då blir integritetsintrång också större som till exempel i ett personalrum, 
omklädningsrum, klassrum eller trapphus en bostad.5 

3.3. Anmälan och tillstånd för kameraövervakning i bensinstationer. 
 

Anmälnings avgiften är på 700kr och betalas samtidigt som inlämning av anmälan. 
Kameraövervakningen ska ha syfte att avslöja eller förebygga brott, den ska vara fast 
monterad med fast optik. Då får kameraövervakning bedrivas och spelas in vid in- och utgång 
samt kassaområdet. Ljud får ej spelas in utan ansökan om tillstånd. 

Tillstånd för allmän kameraövervakning kostar 3700kr, om du har ett befintligt system och 
vill förlänga tillståndet kostar det 1200kr. Har man ett befintligt tillstånd för de kameror som 
finns i stationen men vill utvidga med flera kameror så måste en avgift på 2000kr betalas för 
detta. 
Tillståndet omfattar lagrings system och bearbetning av inspelningen. Tillstånd ansöks i det 
län som övervakningskameran ska vara uppsatt i.  

 

 

  

 

  

                                                            

5 http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/kameraovervakning/ 
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4. SWOT – Analys av kameraövervakningssystem 
En SWOT-analys är i högsta grad en användbar metod för att kunna utvärdera och analysera 
en organisation eller ett företags styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter 
(Opportunities) respektive hot (Threats). Det är med hjälp av styrkorna och svagheterna inom 
en organisation som man kan möta och tackla hot och möjligheter. 

4.1. Styrkor 
• Förebyggande: Kan användas för att i tidigt stadium upptäcka brott. 
• Identifieringshjälpmedel: Är användbart vid identifiering av personer och fordon 

som misstänkts för brott. 
• Upptäcka brott: Används för att upptäcka brott, och förhindra att det genomförs. 
• Obemannat system: Det behöver inte alltid finnas någon som övervakar 

monitorerna, då materialet sparas i minst fjorton dagar. 
• Avskräckande: Med hjälp av skyltning så kan man avskräcka personer från att begå 

brott. 

4.2. Svagheter 
• Dålig kvalité: Inspelat material kan inte användas vid identifiering, då 

komprimeringen för bilden inte är tillräcklig bra. Det kan även vara dålig kvalité på 
kameran. 

• Begränsad möjlighet för inspelning: Hårddisken som materialet sparas på har inte 
tillräckligt stort utrymme, vilket gör att materialet inte kan sparas tillräckligt länge. 
Detta sker framförallt om det finns många kameror i systemet. 

• Dyrt: Ett ordentligt övervakningssystem med bra kameror och en bra 
inspelningsenhet kan komma upp i stora summor, beroende på storlek på 
övervakningsområdet. 

• Tillstånd: Det krävs tillstånd för att få sätta upp kameror och spela in material. Det 
kan ta tid att få ett tillstånd och det kostar dessutom pengar. Detta kan leda till att 
företagen väljer att inte installera kameror. 

• Integritetskränkande: Personer kan känna sig kränkta, då de inte vet vad materialet 
används till. Vilket kan leda till att de känner sig övervakade. 

4.3. Möjligheter 
• Upptäcka: Man kan lättare upptäcka brott med hjälp av kamerorna. Man kan märka 

på personer om deras beteende är annorlunda. 
• Avskräcka: Med hjälp av skyltning och synliga kameror kan man påverka så att 

personer inte begår brott. 
• Trygghetskänsla: De anställda kan få en känsla av trygghet, detta kan även kunder 

känna av. Företaget kan även känna trygghet då man vet att kamerasystem har en 
avskräckande faktor och kan hjälpa till vid ett eventuellt brott. 

• Hjälpmedel: Kan användas vid en brottsutredning. 
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4.4. Hot 

• Missbruk: Det inspelade materialet kan användas på ett felaktigt sätt av företaget och 
deras anställda. 

• Krångel med utrustning: Trasig utrustning kan ge dålig kvalité på inspelat material 
eller inget material alls. 

• Känslig optik: Kamerans optik är känslig för buller, smuts, damm och så vidare. 
• Störningsmoment: Trådlösa enheter kan störas ut av obehöriga personer, som även 

kan se det inspelade materialet om det inte är krypterat. 
• Fel användare: Materialet kan hamna i ”fel” händer, vilket kan leda till att materialet 

missbrukas. Inspelat material kan användas för att begå ett brott vid senare tillfälle. 
• Integritetskränkande: Personer kanske inte vill att butiker har kameror, då de känner 

att det kränker deras privatliv. Detta gör att kunder kan välja bort butiken på grund av 
övervakningen. 

Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra styrkor? 
 
För att behålla, förbättra och underhålla de styrkor som kameraövervakningen har så kan man 
se till att underhålla utrustningen, och vid de fall som det behövs uppgradera, för att man 
skall kunna bibehålla den goda identifieringsmöjlighet som kamerorna bistår med.  

Försöka se till att systemet är användarvänligt, så att man kan utbilda nya personer i att kunna 
använda systemet. Försöka få tillstånd till att få kunna spela in på fler områden än bara vid 
kassaområdet samt in- och utgångarna. 

Hur kan vi minimera våra svagheter? 
 
För att minimera svagheterna så kan man se till att försöka byta ut de system som inte 
fungerar, samt utöka den kapaciteten som hårddisken har så att man kan spara mer material. 
Söka efter tillstånd i tid och se till att det finns inom budgeten att man har råd med det system 
som behövs för företagen. Försöka förkorta länsstyrelsens handläggningstid av tillstånd i 
dessa ärenden. 

Vilken förbättringspotential finns? 
 
Kameraövervakningssystemen utvecklas konstant, vilket ger bättre lagringskapacitet och 
kvalité på inspelat material. Detta gör även att dagens system som håller godkänd standard, 
senare blir billigare vilket kan led till att fler företag kan investera i kamerasystem. 

Hur kan vi ta tillvara på våra möjligheter? 
 
För att ta tillvara på möjligheterna så kan man se till att man har en bra utrustning så att man 
kan bibehålla upptäckten av brott i ett tidigt stadium. Se till att man har skyltat ordentligt så 
att personer vet att det finns ett system, och på så sätt förhindra brott.  
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Se till att de anställda får en ordentlig känsla av trygghet, så att de vet att kamerasystemet 
verkligen fungerar. Och även se till att kvalitén är bra så att man kan fortsätta använda 
materialet som ett hjälpmedel vid brottsutredningar. 
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6. Undersökning 
6.1. Standardförslag på övervakningskamera 
 

Videoformat   - MPEG-4 / JPEG 2000 
 
Bildupplösning  - Test med SKL-Tavla6 
 
Lagring   - Minst 7 dagar, Max 30 dagar 
 
IP-klassning  - Minst 54 
 
Bilder i sekunden  - Minst 11 
 
Motljuskompensering   - Praktiskt test 
 
Överföring   - USB 
 
Optik/sensor  - CMOS: vid mest dag användning  

CCD: Vid mest natt användning 
 
Videoformatet som vi rekommenderar att det inspelade materialet sparas i är antingen 
MPEG4 eller JPEG 2000. De båda formatet tillåter hög komprimeringsmöjlighet utan att det 
blir stor märkbar förlust på materialet. Det är därför mindre risk att komprimera materialet för 
mycket och med det minskar risken att materialet förstörs.  

Bildupplösningen skall helst vara tillräcklig för att kunna göra en identifiering av en person 
fångad på bild. För att testa att upplösningen är bra nog så görs ett test med en SKL-tavla där 
man kontrollerar att det går att urskilja de rader som krävs för att uppfylla kraven för 
identifiering. 

När det gäller att lagra det inspelade materialet så rekommenderar vi att spara det i minst 7 
dagar. Det är ifall en incident inträffar och man inte upptäcker att det finns kameror i området 
förens efter några dagar, då ska man kunna få en möjlighet att kontrollera det inspelade 
materialet och se vad som har inträffat. Därför rekommenderar vi att man helst sparar 
materialet en längre tid. Något att ha i åtanke då man bestämmer lagringstiden är att längre 
lagring kräver mer lagringsutrymme. Så man får anpassa hur länge man sparar det inspelade 
materialet efter hur mycket lagringsutrymme som man har tillgång till. Det är däremot inte 

                                                            
6 http://polisen.se/PageFiles/221102/Kameraovervakning_riktlinjer.pdf 
 

Sida | 14  
 

http://polisen.se/PageFiles/221102/Kameraovervakning_riktlinjer.pdf


tillåtet att spara materialet i mer än 30 dagar utan att få ett speciellt tillstånd från 
Länsstyrelsen. 

För att minska risken att inspelningsutrustningen går sönder så bör utrustningen ha en IP-
klassning på minst 54. Den första siffran 5 betyder att utrustningen är damm skyddad och 
klarar därför en längre tid i dammiga utrymmen. Den andra siffran 4 betyder att det är striltätt 
och klarar därför sig bra mot fukt och vatten. Detta för att kunna ha en längre livslängd på 
utrustningen.  

För att kunna följa händelseförlopp och få en bra uppfattning om vad som händer när man 
tittar på det inspelade materialet så bör kamerorna spela in minst 11 bilder per sekund. Spelar 
man in mindre bilder per sekund så kan man missa vissa delar av vad som har hänt. Med flera 
bilder per sekund kan göra att inspelningen ger en bättre överblick om vad som har skett. 
Men man får också ha i åtanke att fler bilder tar mer lagringsutrymme. 

Man ska också tänka på sin placering av kamerorna, starkt solljus eller lampor kan störa ut 
kamerorna, vissa kameror kan försöka kompensera emot detta själva men det bästa är att 
placera kamerorna så att de inte störs av skarpa ljus.  

Vid en brottsmisstanke så ska materialet överlämnas till polisen för att de ska kunna granska 
det. För att det då ska kunna gå så smidigt som möjligt att överföra materialet till polisen så 
är det enklast om det finns en USB utgång där man kan överföra bilderna till ett annat 
lagringsmedium.  

Det finns antingen CMOS eller CCD sensorer, CMOS sensorn har fördelar när den används i 
dagsljus för den kompenserar bort starka ljus och CCD har fördelar med bättre ljuskänslighet 
som gör att den fångar upp ljus bättre och får då in en ljusare bild som passar bättre vid natt 
användning. Det e därför beroende på kamerans placering vilken optik som ska användas. 
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6.2. Undersökningsresultat 
Som tidigare gått att läsa har vi besökt fyra bensinstationer och granskat deras kvalité på 
deras kameraövervakningssystem. De bensinstationerna som besökts ligger alla i Karlskrona 
och tillhör bensinstationskedjorna; OKQ8, Preem, Statoil och Shell. Alltså en station från 
varje kedja för att se hur mycket kvalitén skiljer sig mellan de olika kedjorna.  

6.2.1. Tillvägagångssätt 
Under dessa besök på bensinstationerna har personalen tagit fram tidigare inspelat material 
för att på så sätt för att kunna uppvisa vilken kvalité det är på systemet. Detta för att se om 
man kunde identifiera personer och se registreringsskyltar på bilar, med hjälp av det 
inspelade materialet. De ansvariga för kameraövervakningssystem på varje bensinstation, i 
nästan alla fall även den huvudansvariga för stationen, blev även ombedda att svara på några 
frågor framtagna för alla stationer. Alla ansvariga på bensinstationerna fick samma frågor 
rörande kameraövervakningssytemen de har.  
 

6.2.2. Resultat av besöken 
Här nedan kommer att resultaten från besöken presenteras. För att inte ska avslöja viktig 
information om bensinstationernas kameraövervakningssystem kommer det inte nämnas 
några namn på bensinstationerna. Utan de kommer här nedan och fortsättningsvis nämnas 
som; station 1, station 2, station 3 och station 4. 
 

6.2.2.1. Station 1 
Den ansvariga för kameraövervakningen var även ägaren till bensinstationen och han hade 
bara varit ägare i två veckor. Därför kunde vi inte få ut någon detaljerad information om 
Kameraövervakningssytemet eftersom ägaren valt att lära sig andra saker om stationen.  Han 
hade fått viss information från den tidigare ägaren och från personalen.  

Ägaren trodde att systemet var ett och ett halvt till två år gammalt. Systemet består av 18 
kameror som var placerade både inomhus och utomhus. Alla kameror man använder sig av är 
av kameratypen dome-kameror. Man sparar materialet från alla kameror och det sparas i två 
veckor. Det inspelade materialet sparas på en hårddisk inne på ägarens kontor och själva 
materialet är inte lösenordsskyddat. Alla anställda har tillgång till kontoret där materialet 
finns sparat och de som kan hantera hårdvaran till Kameraövervakningssytemet kan alltså 
komma åt och kolla på det inspelade materialet.  Den nya ägaren kan ännu inte systemet själv 
och måste därför ta hjälp från någon av de anställda. Under de två veckorna som ägaren varit 
på plats har man fått användning av det inspelade materialet tre gånger. När polisen behöver 
materialet lämnas det över via ett USB-minne eller skiva.  

Ägaren är ganska nöjd med kvalitén på materialet men på ägarens andra bensinstation i Växjö 
är kvalitén dubbelt så bra anser han. Man anser att en uppgradering vore bra men ännu inte 
nödvändig, dessutom klarar man inte av det ekonomiskt just nu. Ett av problemen som ägaren 
ser med dagens kamerasystem är att ibland reflekteras solljuset via bilrutor i biltvätten vilket 
gör att bildkvalitén blir klart försämrad på de kamerorna som träffas. Ägaren har ännu inte 
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tänkt ut hur ofta och vilka som ska utföra underhållet på kamerorna. Han skulle kolla igenom 
de gamla papprena och se om han kunde hitta vilka som gjort underhållet tidigare. Men 
troligtvis blir det när någon av kamerorna har gått sönder. 

Samarbetet med polisen är bra tycker ägaren, delvis beror det på att polisen tankar sina bilar 
vid den stationen. Han anser även att polisen lägger större vikt vid att lösa smittningar i 
Karlskrona än vad de gör i Växjö. Han har större tillit till polisen i Karlskrona att de kommer 
att lösa en smittning. 

 

6.2.2.2. Station 2 
Ägaren till stationen vet inte hur gammalt systemet är men man fick för ett halvår sedan 
tillstånd att använda sig av kameror utomhus. De kamerorna som är placerade inomhus vet 
man inte hur gamla de är. Man har totalt tio kameror och man sparar materialet från alla 
kameror. Materialet sparas i fjorton dagar på en hårddisk som är placerad på kontoret där den 
ansvariga sitter. Alla anställda har tillträde till rummet, men endast två personer kan och har 
tillstånd att kolla på det inspelade materialet. Ägaren är en av de som har tillstånd att kolla på 
materialet. Ägaren anser att sedan man fått kameror utomhus har smittningarna minskat. När 
polisen vill ta del av materialet överför man det med hjälp av ett USB-minne. Man uppskattar 
att de får användning av materialet två gånger i veckan. 

Man önskar att kvalitén på bilderna vore bättre och att man skulle kunna zooma in för att 
bättre kunna läsa registreringsskyltar. Dess värre kan inte stationerna själv välja vilket 
kamerasystem de ska använda, utan det styrs centralt från huvudkontoret. Det verkar som om 
man från huvudkontoret skrivit något avtal med en leverantör och för en specifik kameratyp 
och att avtalet är från flera år tillbaka och inte uppdaterats sedan det skrevs. Det system man 
nu har kände både vi och ägaren var ett ihop plock av den utrustning som Nordric alarm har. 
Nordic alarm är leverantören av kamerasystemet. Det ar även Nordic alarm som sköter 
underhållet för systemet och det sker två gånger om året och vid behov. Kamerasystemet är 
ihop kopplat med larmet som finns på stationen, Nordic alarm är leverantör av larmet. Man 
anser att placeringen av kamerorna vid lastbilspumparna är dåliga. De är för högt riktade och 
lastbilarna måste svänga i en konstig bana, vilket leder till att man under en väldigt kort tid 
hinner se registreringsskylten. Detta skulle man vilja återgärda, men man är just nu nöjda 
med att man fått tillstånd att ha kameror utomhus. De vill även att de ska få tillstånd för en 
kamera vid kassa 2. Den är just nu obevakad och öppen lika mycket som kassa 1. 

Ägaren anser att samarbetet med polisen är bra. De engagerar sig i de smittningar som 
inträffar. Denna station har även natt öppet och polisen brukar under nätterna komma och se 
till att allt är lugnt på och runt stationen. 

 
 
6.2.2.3. Station 3 
Även på denna station har ägaren nyss tillträtt, han har varit ägare i två månader. Under 
denna korta tid har han försökt sätta sig in i Kameraövervakningssytemet som finns på 
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stationen. Systemet är två år gammalt och består av åtta kameror, där fem är aktiva och de 
övriga tre är inaktiva. Kamerorna finns både inomhus och utomhus, de inaktiva kamerorna 
finns inomhus. Men de kan sättas på för att spela in när som helst. Ägaren hade inte koll på 
hur länge materialet sparades, men trodde att det var i två veckor. Materialet sparas på en 
hårddisk på ett kontor som alla anställda har tillträde till. Själva datorn är lösenordsskyddat, 
men inget lösenord används för att komma åt hårdvaran för kameraövervakningssytemet. Det 
är endast den nya ägaren som vet hur systemet fungerar, de övriga i personalen kan endast se 
det live. Ägaren trodde att materialet sparade i Jpeg format.  Om polisen behöver tillgång till 
inspelat material förs det över via ett USB-minne. Under tiden ägaren har varit där har man i 
genomsnitt fått användning för inspelat material en gång i veckan. 

Man anser att det system som man har är dugligt, det är bättre kvalité på det material man ser 
live än det inspelade material. Man tycker att kvalitén på materialet är bra och anser att man 
just nu inte behöver uppgradera systemet. Det man skulle vilja göra är att skaffa en kamera 
som är riktad in mot fasaden där man har vissa varor placerade. Man önskar sig även en 
översikt kamera inomhus, för att kunna ha kolla på alla kunder om det blir mycket folk inne i 
butiken samtidigt. Ägaren vet inte hur ofta man kommer att ha underhåll på kamerorna, 
troligtvis kommer det att bli vid behov. Det man däremot vet är att företaget som tidigare 
utfört underhållet kommer att fortsättningsvis ha hand om det. 

Samarbetet med polisen är bra anser ägaren, man har en bra kommunikation med polisen. 
Delvis för att de tankar på bensinstationen, men också för att de ofta även kommer in och 
pratar och frågar om det uppstå några problem under tiden de inte varit där. 

 

6.2.2.4. Station 4 
Station 4 var den ända station som vi besökt där ägaren inte var ansvarig för 
kameraövervakningen.  Stationen har totalt sexton kameror som alla är installerade i februari 
2008, kamerorna är placerade både inomhus och utomhus. Materialet sparas från alla kameror 
och sparas i en månad på en hårddisk som finns placerad på ett kontor. Alla anställda har 
tillgång till kontoret, men det är enbart den ansvariga för kameraövervakningen som har 
tillgång till materialet. Den ansvariga säger att man får användning av materialet minst en 
gång i veckan. Om polisen behöver ta del av det inspelade materialet överförs det vi ett USB-
minne. 

Man är nöjda med dagens system även om man önskar bättre kvalité på bilderna. Man önskar 
alltså att de hade bättre kameror för ökad bildkvalité. Man önskar även att man kunde få 
bättre kvalité på bilder när man zoomar in på dem, framförallt vid bensinpumparna. Man 
anser att kvalitén på nattbilderna är bra, främst tackvare att övervakningsplatserna är bra 
upplysta. Det man ser som en störningskälla är att en kamera ibland bländas av solljus, men 
det området som bländas är ett område där inga bilar passerar igenom. Man anser att man 
alltid legat långt fram i utvecklingen när det gäller kvalitén på systemet i jämförelse med 
övriga bensinstationer i Karlskrona. Det är en så kallad zonchef som sätter upp kraven för 
kvalitén på kameraövervakningssystemen, men stationerna själva bestämmer när de vill byta 
ut kameror eller hela systemet. Underhåll görs vid behov och görs av en extern firma, men 
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man önskar att man kunde göra det mer. Det gäller främst att putsa kamerorna rena från 
smuts, det är tänkt att man ska göra själva.  

Polissamarbetet är starkt där de gärna hjälper till när något uppkommit och man ser att de 
gärna vill lösa brott som begåtts vid stationen. Man får även ofta besök av polisen, främst 
under nätterna när man har nattöppet.   

7. Diskussion 
Om man ser på de resultat som framkommit har alla stationer ett kameraövervakningssystem 
som gör att man kan avläsa registreringsskyltar, vid vissa stationer var det lättare än andra. 
Men ingen stationerna hade i våra ögon tillräckligt bra bildkvalité för att man skulle utan 
svårigheter kunna se en registreringsskylt. Station 3 bör öka bilderna som kamerorna tar per 
sekund för att kunna få fler bilder som kan användas vid behov. Det kan göra att det inte tas 
någon bild just när man har den bästa vinkeln för att klart kunna se registreringsskylten.  
Station 4 som säger att de ligger långt när det gäller kvalité för kameraövervakningssystem, 
gör det egentligen inte. Utan de är egentligen en av de sämre, de har även ett av de äldsta 
systemen.  

Den station med bäst placerade kameror var station 3, där de hade placerat kamerorna sa pass 
bra att man kunde se registreringsskyltarna när kunder både åkte in och ut från stationen. 
Självklart hade de kameror även vid pumparna. Station 3 var också den enda station som 
följde reglerna när det gäller var man får spela in och spara materialet. De var den enda 
stationen som inomhus enbart spelade in och sparade vid in och utgång, samt vid kassan. De 
hade kameror som täckte av de andra delarna av butiken men dessa var inte igång, utan satt 
mest uppe för en skrämmande effekt. De övriga stationerna bryter mot lagen om 
kameraövervakning eftersom de spelar in och sparar på alla kameror.  

Alla stationer säger att de får nytta av det inspelade materialet minst en gång veckan. De 
känner att systemen gör nytta, i arbetet med att ta fast personer som genomför smittningar. 
De får även nytta när stamkunder glömmer bort att betala, när det händer ringer de bara upp 
kunden som kommer på sitt misstag och återvänder för att betala. 

Ett problem som man ser hos alla stationer är att de inte förvarar det sparade inspelade 
materialet tillräckligt säkert, utan hårddisken står på ett kontor. På alla stationer förvaras 
hårddisken på ett kontor där alla de anställda har tillträde. Ofta är det även lätt för kunder att 
kunna smitta in till kontoret då det är öppet in till kontoret. Här är station 1 bäst eftersom att 
man måste passera en dörr som alltid är stängd och dörren var försedd med kodlås. Vid 
station 3 var kontorsdörren placerad bakom kassadisken, men är det ett par smarta 
brottslingar kan en av dem locka iväg kassabiträdet så kompanjonen kan ta sig in till kontoret 
obemärkt. Hårddisken bör förvaras i något slag säkerhetsskåp och på en plats där endast ett få 
tal av de anställda har tillträde. Man bör även ha en backup på allt inspelat material, backupen 
ska vara placerad på ett annat ställe än stationen. Helst ska backupen vara placerad i en annan 
stad eller till och med land.  
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Positivt är även att stationerna sparar materialet i minst 14 dagar, detta är den tid som står 
som rekommenderad tid i den framtagna standarden. Tre av stationerna sparar som sagt 
materialet i 14 dagar medan station 4 sparar materialet i en månad. Har man inte upptäckt ett 
brott efter 14 dagar kommer det inte att upptäckas. Ofta upptäcker man ett brott inom två 
dagar och kan då hämta fram bildmaterialet.  

Att man ser samarbetet med polisen som väldigt god är mycket positivt. Bensinstationerna 
måste ha hjälp av polisen om man ska någon chans att lösa upp de smittningarna som sker. 
Polisen har ju tillgång till register där man kan söka en registreringsskylt och hitta ägaren till 
den bilen. Att detta fungerar är extra viktigt här där det ofta är mycket turister, både svenska 
och utländska turister.    
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9. Källförteckning 
 

9.1. Internet 
 
1. Projekt, Kameraövervakning – [Teknisk rapport] Blekinge Tekniska Högskola [2011-06-15] 
 
2. Datainspektionen, Fakta – Kameraövervakning. [Elektronisk] Tillgänglig: [2011-06-15] 
<http://www.datainspektionen.se/Documents/faktablad-kameraovervakning.pdf> 
 
3. Länsstyrelsen, Fakta – Kameraövervakning. [Elektronisk] Tillgänglig: [2011-06-15] 
<http://www3.lansstyrelsen.se/lst/sv/amnen/Kameraövervakning/> 
 
4. Notisum, Lagen om allmän kameraövervakning [Elektronisk] Tillgänglig: [2011-06-15] 
<http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980150.HTM> 
 
5. Notisum, Lagen om hemlig kameraövervakning [Elektronisk] Tillgänglig: [2011-06-15] 
<http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951506.HTM> 
 
6. Datainspektionen, PuL – Kameraövervakning. [Elektronisk] Tillgänglig: [2011-06-15] 
<http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/kameraovervakning/ > 

7. Polisen, SKL-Tavla, Kameraövervakning, sid 16. [Elektronisk] Tillgänglig: [2011-06-15] 
< http://polisen.se/PageFiles/221102/Kameraovervakning_riktlinjer.pdf> 

8. Mintron, Faktablad – Kameramodell. [Elektronisk] Tillgänglig: [2011-06-15] 
<http://www.mintron-usa.com/prod/New-prod/MTV-73K3H_files/MTV-73K3H.htm> 

9.Global, Faktablad – Kameramodell. [Elektronisk] Tillgänglig: [2011-06-15] 
<http://www.global-download.schneider-
electric.com/85257689000007EE/All/5475646BB4BA532785257810000EB53D/$File/c2962m-
d.pdf> 
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