BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA
ET1314 EXAMENSARBETE I ELEKTROTEKNIK 15HP
SÄKERHETSTEKNIK

Kameraövervakning på
allmänna platser
En undersökning om studenters inställning till
kameraövervakning
Emelie Fryding, Anna Petré
VT 2013

Examinator: Anders Nelsson

Förord
Vi vill först och främst tacka de högskolor och universitet som hjälpt oss att ta fram kontaktuppgifter till studenter samt de studenter som svarat på enkätundersökningen, utan dem hade
denna uppsats inte varit möjlig att genomföra.
Vi vill även tacka er som genomfört vår undersökning inför det ”riktiga utskicket” och kom
med feedback om utformingen utav den och som ledde till omformulering av vissa frågor.

Sammanfattning
Kameraövervakning har ökat kraftigt under de senaste åren, under en dag fångas vi av ett flertal övervakningskameror till exempel i kollektivtrafiken, på gator, i gallerior och på arbetsplatser.
Huvudsyftet med kameraövervakning ska vara att förebygga brott, förhindra olyckor och
därmed jämförliga ändamål. Vid tillstånd av kameraövervakning är det Länsstyrelsen som gör
en bedömning huruvida syftet med kameraövervakning väger tyngre än den personliga integriteten. I många fall nekas kameraövervakning just på grund av att syftet inte väger tyngre
än den kränkning som sker på den personliga integriteten.
Undersökningar om vad allmänheten anser om kameraövervakning är få och är dessutom
några år gamla. Vi har därför valt att genomföra en mindre undersökning om vad civilingenjörsstudenter vid nio olika högskolor/universitet i Sverige anser om kameraövervakning på
allmänna platser. Undersökningsfrågorna handlade till största del om inställning till kameraövervakning på allmänna platser rent allmänt men även studenternas inställning till kameraövervakning och den personliga integriteten.
Undersökningen visar att majoriteten av civilingenjörsstudenterna som svarat på enkäten anser att det är positivt med kameraövervakning och 54 % anser även att fler platser bör övervakas, framförallt kollektivtrafiken, bankomater, nattklubbar/krogar, parkeringsplatser samt
platser där brottsstatistiken är hög bör övervakas.
Efter denna genomförda undersökning, som visar en positiv inställning till kameraövervakning, rekommenderar vi att en större undersökning bör genomföras för att få en bild av allmänhetens inställning till kameraövervakning på allmänna platser och personliga integriteten
och se om man eventuellt kan lätta på lagar och regler för tillstånd för kameraövervakning på
allmänna platser.
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1. Introduktion
1.1.

Inledning

Kameraövervakning ökar allt mer i Sverige och i övriga världen. Under en dag fångas vi
av ett flertal övervakningskameror till exempel i kollektivtrafiken, på gator, i gallerior
och på arbetsplatser (Lindahl, 2009).
Efter ett flertal olika brott både i Sverige och i andra länder har det ökat markant med
kameraövervakning, från 2002 till 2009 har antalet övervakningskameror på allmänna
plaster i Sverige ökat från drygt 9000 till 20 000 (Lindahl, 2009).
Enligt IMS Research omsätter den globala försäljningen av övervakningsutrustning under 2013 drygt 15 miljarder och förväntas öka ytterligare till 20,5 miljarder under 2016
(Securityuser.se, 2013).
Huvudsyftet med kameraövervakning skall enligt LAK 6§ vara “om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål” men
kräver även “vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad skall
särskilt beaktas hur övervakningen skall utföras och vilket område som skall övervakas”.

I Sverige är Länsstyrelsen tillstånds- och tillsynsmyndighet och LAK styr var, hur och
när kameraövervakning får ske. Ju större integritetsriskerna med kameraövervakning är,
desto högre krav måste ställas på den sökandes behov av kameraövervakning. I många
fall där kameraövervakning på allmänna platser nekas av Länsstyrelsen är det på grund
av att syftet för övervakning inte väger tyngre än kränkningen på den personliga integriteten, se bilaga 4.
Men vad anser allmänheten om kameraövervakning på allmänna platser och hur ser de
på kränkningen av den personliga integriteten?

Enligt en undersökning som vi genomfört i en tidigare kurs (Fryding, Petré, & Thorbert,
2013) samt en undersökning som genomförts tidigare av bland annat BRÅ visar att majoriteten av allmänheten anser att kameraövervakning är positivt och att de flesta även
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skulle vilja se mer kameraövervakning (Johansson & Nilsson, 2009). Övervakning är
dock inte bara positiv. Med mer övervakning tillkommer även risken för att den personliga integriteten kränks och i värsta fall kan personers/allmänhetens vanor kartläggas,
något som Orwell redan 1949 i sin framtidsskildring “1984” skrev om (Orwell, 1949).

1.2.

Bakgrund

Vi har valt detta ämne på grund av att det finns ett eget personligt intresse kring kameraövervakning på allmänna platser och att vår B-uppsats handlade om värmekameror
och hur dessa kan användas som en komplettering till “traditionella” övervakningskameror vid säkerhetsövervakning (Fryding & Petré, 2012). Under arbetets gång med Buppsatsen ökade vårt intresse för kameraövervakning och framförallt intresset för lagen
om allmän kameraövervakning och Länsstyrelsens bedömningar vid godkännande för
övervakning där de i många fall nekar övervakning på grund av kränkning av den personliga integriteten. Detta har lett till att vi vill veta mer om vad allmänheten tycker om
kameraövervakning i förhållande till Länsstyrelsen och LAK. Vi vill även fördjupa
våra egna kunskaper om kameraövervakning på allmänna platser och den personliga
integriteten.
Dessutom tycker vi även att det är intressant med debatten om LAK och eventuella
kränkningar av den personliga integriteten.

LAK är från 1998 och under de senaste tio åren har regeringen genomfört ett flertal utredningar om hur lagen bör ändras för att anpassas mer till dagens teknik och krav på
övervakning som brottsförebyggande åtgärd (Regeringens proposition, 2013). Dessutom
har det i utredningarna diskuteras hur kameraövervakning och framförallt hur övervakningsmaterialet ska hanteras för att inte kränka den personliga integriteten. Detta kommer troligvis att leda fram till en ny lag om kameraövervakning som kommer att träda i
kraft under sommaren 2013.

Det vi tycker är intressant är att det inte finns så många undersökningar om vad allmänheten tycker om kameraövervakning på allmänna platser. Vi ställer oss frågan varför det
finns så få undersökningar om just det då det är en väldigt aktuell fråga, både med tanke
på ökningen av kamerövervakning och förslag till ny lag.
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Då vi har begränsade resurser för att nå ut till ett representativt urval för hela befolkningen har vi valt att skicka ut vår enkät till civilingenjörsstudenter runt om i Sverige.
Antalet enkäter och den geografiska spridningen anser vi utgöra underlag för att kunna
dra ett antal slutsatser, som följaktligen kommer ha sin utgångspunkt i urvalsgruppen.

1.3.

Disposition

Uppsatsen är indelad i sju kapitel som är uppdelad i underrubriker.
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen, dess syfte och avgränsningar. I det andra kapitlet redovisas metoder och urvalet som används vid utförandet av
enkätundersökningen samt under uppsatsens gång. Det tredje kapitlet innefattar en fördjupning om området kameraövervakning bland annat om LAK samt begreppet personlig integritet.
I fjärde kapitlet redovisas den undersökning som vi har genomfört samt en kort analys
av resultatet. Det femte kapitlet innehåller diskussion om resultatet av undersökningen i
relation till tidigare forskning samt kritisk granskning av vårt arbete med enkätundersökningen och rapporten.
Det avslutande kapitlet innehåller slutsatser som vi dragit av undersökningen samt rekommendationer till vidare undersökningar.

1.4.

Syfte/problemformulering

Kameraövervakning ökar runtom i samhället vilket innebär att vi blir mer övervakade
än tidigare. När Länsstyrelsen med hänvisning till LAK avslår ansökningar om kameraövervakning på allmänna platser är argumentet ofta att kameraövervakningens syfte inte
väger tyngre än den personliga integriteten men vad anser studenter om kameraövervakning på allmänna platser och den eventuella kränkningen av den personliga integriteten?

De frågeställningar som ställs i denna uppsats är:


Vad anser studenter om kameraövervakning på allmänna platser?



Anser studenter precis som Länsstyrelsen att det är integritetskränkande med
kameraövervakning på allmänna platser?



Tror studenterna att kameraövervakning har brottsförebyggande effekt?
3

1.5.

Hypotes

Det finns ett fåtal undersökningar om allmänhetens inställning till kameraövervakning
därför vill vi göra en något större undersökning om vad studenter anser om kameraövervakning på allmänna platser.
Vi vill även undersöka om studenter anser att det är integritetskränkning med kameraövervakning eller om de tycker att kameraövervakning är positivt och brottsförebyggande.

1.6.

Avgränsningar

Denna uppsats kommer enbart att behandla allmän kameraövervakning och kommer
således inte att innehålla någon information om hemlig kameraövervakning eller ljudupptagning.
Undersökningen har vänt sig till studenter som studerar ett civilingenjörsprogram vid
nio olika högskolor/universitet i Sverige, detta innebär att vi fått in svar från personer i
åldersspannet 18-45 och det är från detta urval vi kommer att dra våra slutsatser, de
skall således inte ses som representativa för allmänheten.
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2. Metodkapitel
2.1.

Alternativa metoder

2.1.1.
Intervju
Intervju är en av de datainsamlingsmetoder som kan användas vid många olika situationer och det är den mest grundläggande metoden för att samla in information om vad
människor egentligen tycker och tänker.
När man genomför en intervju med en person kan man få kunskap om erfarenheter,
åsikter, upplevelser och värderingar. Man får även en större förståelse för hur olika
människor resonerar. När man gör en intervju innebär detta att man samlar in olika personers åsikter vilket gör resultatet mer subjektivt.
Beroende på intervjuns struktur så kan man få både kvalitativ och kvantitativ data. Det
finns tre olika intervjusformer, strukturerad, ostrukturerad och semistrukturerad.
Om man vill ha ett kvantitativt resultat använder man sig av den strukturerade intervjun,
och för att få kvalitativ resultat använder man sig av ostrukturerad intervju.
Det är syftet med intervjun som avgör vilken form av intervju som ska användas.
I den strukturerade intervjun finns förutbestämda frågor och ofta förutbestämda svar till
exempel genom skala 1-5. Strukturerade intervjuer används ofta när man gör telefonintervjuer eller kortare intervjuer. Det är endast de frågorna som finns förutbestämde som
kommer att ställas, detta till skillnad mot ostrukturerad där man kan ställa följdfrågor.
Den ostrukturerade intervjun innehåller öppna frågor där den intervjuade får svara fritt
och ger även intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor och gå in på djupet för att få
veta mer om vad personen tycker och tänker i vissa specifika frågor. Tyvärr finns en
nackdel med detta och det är att det kan bli svårt att sammanställa och jämföra resultat.
Den semistrukturerade intervjun är en blandning av strukturerade och ostrukturerad intervju. Man använder sig av både förutbestämda och öppna frågor. På detta sätt kan man
få en mer systematisk analys av resultatet men ger intervjuaren en möjlighet att styra
diskussionen till en viss del. Intervjuaren måste dock ha en tydlig överblick över ämnet
och vad som är relevant att få fram i intervjun. Genom att använda sig av semistrukturerad kan man få fram både kvantitativa och kvalitativa resultat (Bohgard, o.a., 2010).
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För- och nackdelar
Intervju är en subjektiv och flexibel metod för att få veta vad personer tycker och tänker
och att man även kan ställa följdfrågor. Detta ger mer detaljerad information samt minskar risken för feltolkning av både frågor och svar.
Nackdelar med intervju är att intervjuaren måste finnas på plats men framförallt så kan
intervjuaren påverka den intervjuade med sin inställning, personlighet, position samt uti
från den organisation intervjuaren representerar. Detta kan leda till att den intervjuade
svarar på ett visst sätt. Dessutom behöver resultatet inte spegla vad den intervjuade
egentligen tycker och därför bör man även genomföra observation för att se hur personer egentligen agerar
En annan nackdel med intervju är att man inte kan dra långtgående slutsatser om vad
hela målgruppen tycker i en fråga utan resultatet speglar till stor del vad just de intervjuade anser (Bohgard, o.a., 2010).
Den största nackdelen med intervju är att det är oerhört tidskrävande. Först krävs det ett
omfattande arbete för att ta fram fakta om det området som intervjun ska behandla för
att sedan kunna göra relevanta frågor och uppfylla syftet med intervjun. Därefter måste
tid bokas för intervjun och sedan ska den genomföras. Bearbetningen av en intervju är
även den mycket tidskrävande. Man kan räkna med att en intervju på en timme tar ungefär en arbetsdag att bearbeta (Lindström, 2012).
2.1.2.
Litteraturstudie
Det finns olika litteraturstudier bland annat allmän litteraturstudie, systematisk litteraturstudie, metaanalys (systematisk) och begreppsanalys.
Den allmänna litteraturstudien eller litteraturöversikt innebär att man sammanställer en
bakgrund som ska motivera att man gör en empirisk studie eller en beskrivning av kunskapen som finns just nu inom ett visst område. Det man gör i denna studie är nämligen
att beskriva och analysera de studier man har valt, detta går oftast inte att göra på ett
systematiskt sätt. Studien har beprövats och man har upptäckt brister i studien, bland
annat måste man ta i beaktande att författaren bara har tillgång till begränsad forskning
och att författaren själv kan välja artiklar som stödjer författarens ståndpunkt vilket gör
urvalet selektivt. Dessutom kan olika experter inom samma område komma fram till
olika slutsatser. Detta gör att denna studie inte är att rekommendera eftersom många
felaktiga slutsatser kan dras.
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En systematisk litteraturstudie innebär att man systematiskt söker, granskar kritiskt och
sedan sammanställer litteraturen inom det ämne man valt. När man gör en systematisk
litteraturstudie så innebär detta att man samlar in tidigare data från genomförda empiriska studier och det är även viktigt att man använder sig av aktuell forskning inom området. Man kan både samla in vetenskapliga tidskriftsartiklar och andra vetenskapliga
rapporter. Det man även ska tänka på är att inkludera all forskning inom ämnet, men
detta kan bli svårt både av ekonomiska och praktiska skäl. Antalet studier som hittas
beror helt på personen som ska göra den nya studien samt vilka krav denna person ställer på studierna och vad författaren hittar.
Det krävs relativt många steg när man ska göra en litteraturstudie, Forsberg & Wengström (2013) nämner åtta punkter som bör ses över vid en litteraturstudie:


Motivera varför studien görs (problemformulering)



Formulera frågor som går att besvara



Formulera en plan för litteraturstudien



Bestämma sökord och sökstrategi



Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter



Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå



Analysera och diskutera resultat



Sammanställa och dra slutsatser

Metaanalys är en annan typ av systematisk litteraturstudie som är mer avancerad. Det är
en analys av en samling data från flera olika studier. När man använder sig av all data
möjliggör man även analysen av ett större datamaterial. Men man ska även vara medveten om att en metaanalys kräver särskild metodkunskap och statistiska beräkningar.

I begreppsanalysen så görs även där en viss typ av litteraturstudie. Man studerar helt
enkelt ordböcker och litteratur. Man studerar olika begrepp, vilket innebär hur man benämner olika upplevelser, fenomen och erfarenheter. När man gör denna studie är syftet
att man förtydligar samt ökar förståelsen för ett visst begrepp (Forsberg & Wengström,
2013).
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2.1.3.
Enkätundersökning
Enkätundersökning är en typ av strukturerad intervju som är indirekt. Den som blir intervjuad och den som intervjuar har inte någon kontakt med varandra (Bohgard, o.a.,
2010).
Enkätundersökningen innehåller frågor som till största del har fasta svarsalternativ och
fylls i av den svarande. Med en enkätundersökning kan man på ett enkelt och snabbt sätt
få ut enkäten till så många som möjligt på kort tid (Ejlertsson, 2005).
Eftersom en enkätundersökning genomförs utan att den som svarar på enkäten har någon möjlighet att ställa följdfrågor till de frågor som finns är det viktigt att frågorna är
välformulerade och att de bara kan tolkas på “ett” sätt (Bohgard, o.a., 2010).
Man kan använda sig av både öppna och icke öppna frågor. De öppna frågorna är frågor
där den svarande får skriva med egna ord medan de icke öppna frågorna har förutbestämda alternativ exempelvis ”JA/NEJ” (Trost, 2012).
Att använda öppna frågor kan vara problematiskt då det kan vara svårt för personer att
svara på frågan och att svaren är svåra att sammanställa (Bohgard, o.a., 2010).
En enkätundersökning handlar inte bara om själva frågeformuleringarna utan innebär
även ett omfattande tanke- och planeringsarbete inför utformandet av undersökningen.
Ett omfattande arbete med problemformulering genom litteraturgenomgång krävs både
för att göra avgränsningar och för att sätta undersökningen i ett vetenskapligt sammanhang (Ejlertsson, 2005).
Fördelar med enkätundersökning är att samtliga som deltar i undersökningen får samma
information vid samma tidpunkt. Med en enkät kan den som svarar sitta i lugn och ro
och svara på enkäten och även vara anonym. Detta kan innebära att personen inte känner samma press som man kan uppleva vid en intervju (Bohgard, o.a., 2010).

2.2.

Motiv för val av metod

För att göra en undersökning där man når ut till många studenter valde vi att genomföra
en enkätundersökning. Vi valde att genomföra enkätundersökningen via Textalk Websurvey som är ett internetbaserat program som man gör enkätundersökningar i
(Websurvey.textalk.se, 2013).
Fördelar med webbenkätundersökning är att man på ett lätt, tidsbesparande och kostnadsfritt sätt kan nå ut till många personer på kort tid (Ejlertsson, 2005).
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Genom att göra enkätundersökningen via internet blir det enklare att nå ut till många
personer via epost samt att enkätundersökningsprogrammet erbjuder sammanställning
av resultatet.
Vi valde att ha både öppna och icke öppna frågor för att få en bredare bild av vad personerna anser om olika frågor. De öppna frågorna användes vid frågor där vi ville ha ett
mer uttömande svar och inte ville styra de svarande, vilket gav personen en möjlighet
att uttrycka sin åsikt. På detta sätt fick vi en bredare bild av vad personerna ansåg om
frågan. Eftersom det är svårt att sammanställa och generalisera svar från öppna frågar
valde vi att bara ha ett fåtal sådana frågor för att på ett enklare sätt kunna dra slutsatser
om svaren (Ejlertsson, 2005).
För att ta fram underlag till både enkäten och teoribakgrunden runt allmän kameraövervakning valde vi att genomföra en systematisk litteraturstudie. Genom att använda oss
av systematisk litteraturstudie fick vi en bredare bild av en del av den forskning och de
undersökningar som genomförts tidigare om allmän kameraövervakning (Forsberg &
Wengström, 2013).
För att få en bredare bild av begreppet personlig integritet valde vi att genomföra en
begreppsanalys. Genom att läsa litteratur i området skapade vi oss en ökad förståelse för
begreppet (Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom personlig integritet är ett väldigt omfattande begrepp har vi valt att begränsa tolkningen det på ett visst sätt.

2.3.

Kritisk granskning av metod

Vid utförande av enkätundersökningar får man räkna med ett visst bortfall. Detta bortfall varierar beroende på typ av undersökning. Hälsoområdet har ofta ett väldigt lågt
bortfall medan marknadsundersökningar har ett mycket stort bortfall.
Det finns två typer av bortfall, internt och externt. Det interna bortfallet är bortfall på
enskilda frågor och kan bero på dåligt utformade frågor (Ejlertsson, 2005). Det externa
bortfallet är det bortfall som blir då personer inte har möjlighet eller vill svara på enkäten, vid webbenkäter ökar det externa bortfall (Ejlertsson, 2005). Det externa bortfallet
vid webbenkäter kan bero på en mer teknisk karaktär så som att mail blockeras av
spamfilter eller i brandväggar. Dessutom kan mottagarens inbox på mailen vara full och
därför inte ta emot något e-mail eller så kan mailadressen ha upphört (Trost, 2012).
Personer med läs- och skrivsvårigheter eller språksvårigheter hamnar även i det externa
bortfallet (Ejlertsson, 2005).
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Ett annat skäl till externt bortfall vid denna undersökning kan vara att vi lade in samtliga
1900 mailadresser för hand. Detta kan medföra stavfel som gör att mailet inte kommer
fram.

En nackdel med att använda enkätundersökning är att man har ett begränsat antal frågor
och förutbestämda svarsalternativ. Detta gör att personer inte kan ställa följdfrågor och
ställer höga krav på frågornas och svarsalternativens utformning (Ejlertsson, 2005). En
annan nackdel är att man kan tolka frågorna på olika sätt (Bohgard, o.a., 2010).

2.4.

Alternativa urvalsmetoder

Det finns olika urvalsmetoder exempelvis icke-sannolikhetsurval och sannolikhetsurval.
När man använder sig av icke-sannolikhetsurval går det inte att statistiskt fastställa hur
stor del av målgruppen som finns representerade av i den valda gruppen. Det går dock
fortfarande att göra generaliseringar men de kommer inte att ha någon statistisk grund
och används ofta vid fallstudier.
Sannolikhetsurval används då man statistiskt vet hur stor del av målgruppen som är representerad i den utvalda gruppen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2007).

Bekvämlighetsurval är en typ av icke-sannolikhetsurval där forskaren själv väljer vem
som ska delta i undersökningen. Det finns två lika versioner av bekvämlighetsurval,
stark bekvämlighetsurval och svag bekvämlighetsurval. Stark bekvämlighetsurval innebär att man fokuserar på just den grupp som har den starkaste kopplingen till syftet för
undersökning. Svag bekvämlighetsurval tillkommer när forskaren själv väljer de som
ska ingå i undersökning för att de är närmast till hands och detta urval bör undvikas eftersom forskaren väljer de som ska ingå i undersökningen bara för att de finns nära till
hands (Deacon, Pickering, Golding, & Murdock, 2010).

2.5.

Motiv för val av urvalsmetod

Då vi har begränsade resurser och en avgränsad tidsperiod för färdigställandet av uppsatsen valde vi att göra ett så kallat bekvämlighetsurval.
Vid denna undersökning har vi använt oss av icke-sannolikhetsurval då vi har valt ut
studenter som läser ett civilingenjörsprogram vilket innebär att vi inte kan fastställa stat10

istiskt hur stor del av målgruppen (Sveriges studenter) som finns representerade i den
valda gruppen (1900 studenter vid civilingenjörsprogram). Dessutom har vi använt oss
av bekvämlighetsurval, där vi själva har valt ut att använda oss av just studenter som
studerar vid ett civilingenjörsprogram.
Anledningen till att vi valde just studenter var att det var enklast för oss att få tag i kontaktuppgifter till dem. För att begränsa urvalet ytterligare valde vi att ta civilingenjörsstudenter då det finns civilingenjörsprogram vid flera lärosäten, både i större och lite
mindre städer.

2.6.

Kritisk granskning av urval

Många gånger kan man inte fråga samtliga i den population som man vill undersöka på
grund av att det både skulle bli för tidskrävande och för dyrt så därför måste man göra
ett urval. För att man ska kunna göra urvalet representativt för hela populationen krävs
det att man gör ett rätt urval (Trost, 2012). Om man inte gör ett urval som är representativt för populationen kan det uppstå bias, vilket innebär ett systematiskt fel i resultaten
(Ejlertsson, 2005).
Vid användande av bekvämlighetsurval detta kan leda till att urvalet inte blir representativt för populationen och gör att man inte kan dra slutsatser om vad hela populationen
anser om frågorna som ställts (Trost, 2012).

2.7.

Populationsbegränsningar

Målet med undersökningen var att se vad studenter i Sverige anser om kameraövervakning. Läsåret 2010/2011 fanns 362 582 studenter i Sverige (Högskoleverket, 2012) och
att genomföra en undersökning på samtliga studenter ter sig inte rimligt.
Därför valde vi att begränsa populationen till studenter som studerar ett civilingenjörsprogram. 2006 fanns det drygt 25 000 civilingenjörsstudenter och den siffran är troligvis
något högre idag (Högskoleverket b. , 2008). I dagsläget finns det tolv högskolor/universitet som erbjuder civilingenjörsprogram (Studera.nu), samtliga tolv högskolor/universitet har kontaktas och kontaktuppgifter till 1900 studenter från nio högskolor/universitet har erhållits.
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3. Bakgrund och relaterat arbete
3.1.

Ökning av kameraövervakning

De senaste åren har kameraövervakning ökat drastiskt. Vid 1996 fanns knappt 5000
tillstånd medan det vid 2002 fanns drygt 6 100 tillstånd och 3 200 anmälningar (totalt
9300). I början av 2009 ökade denna siffra till 9 500 tillstånd och 11 000 anmälningar
alltså totalt 20 500. Detta innebär att mellan 2002 och 2009 har tillstånd för kameraövervakning ökat med över 50 %. Ökning angående anmälningar bör däremot tas med en
nypa salt då flera Länsstyrelser har sagt att det finns anmälningar som är 20 år gamla
och de känner inte till om kameraövervakning fortfarande sker (Lindahl, 2009).

3.2.

Brottsförebyggande och
tidigare undersökningar

Övervakningskameror används i största mån som brottsförebyggande i butiker, parkeringsgarage och andra inomhusmiljöer. Men under senare tid har det även blivit vanligare med brottsförebyggande kameraövervakning i kollektivtrafiken, taxibilar, på skolgårdar med mera.
Enligt en rapport som BRÅ presenterade under 2003 varierar effekten av kameraövervakning. Men om övervakning används under rätt och gynnsamma förhållanden förebygger brott. Framförallt var det planerade brott som förebyggdes som exempelvis inbrott, stöld och skadegörelse. Däremot sågs ingen avskräckande effekt och minskning
av oplanerade brott som exempelvis våldsbrott i samband med alkoholpåverkan
(Farrington & Welsh, 2007).

Enligt BRÅ (Lindahl, 2009) finns det framför allt fyra sätt som kameraövervakning kan
fungera brottsförebyggande:
• “Genom att avskräcka från brott då potentiella gärningspersoner upplever risken för
upptäckt som större.
• Genom att öka den verkliga sannolikheten för upptäckt genom att polis och åklagare
använder de inspelade bilderna för att utreda och bevisa brott.
• Genom att avbryta pågående brott i de fall då kamerorna är kopplade direkt till en
kommunikationscentral och polisen på det sättet kan infinna sig på rätt tid och plats.
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• Genom att kamerorna signalerar förbättringar i miljön kan de öka tryggheten och den
informella sociala kontrollen”.

En intervjustudie som genomfördes i samband med utökning av kameraövervakning i
Landskrona visar att 90 % ansåg att kameraövervakning var ganska eller mycket bra.
Nästan 50 % ansåg att de kände sig tryggare med kameraövervakning. Däremot tyckte
ungefär 40 % att tryggheten inte hade påverkas av kameraövervakningen.
Resultatet skiljde sig åt mellan de olika ålderskategorierna. Yngre personer var något
mer kritiska mot övervakning och upplevde brott och ordningsstörande i området som
ett större problem än de äldre. Förklaring till detta kan vara att de yngre personerna i
större utsträckning vistas på de platser där våldsbrott sker (Lindahl, 2009).

För att skapa en trygghetseffekt med kameraövervakning är det särskilt viktigt att kännedom om kameraövervakning finns. Detta gäller även om man vill uppnå brottsförebyggande effekt. Ett sätt att öka kännedomen om kameraövervakning är att använda sig
av media och/eller anslag och skyltning.
Genom att ha kännedom om kameraövervakning känner sig människor tryggare då de
vet att övervakning sker för att förebygga brott och ordningsstörningar.
När potentiella gärningspersoner har kännedom om kameraövervakning sker en brottsförebyggande effekt då de avstår från att begå brott på dessa platser då de vet att risken
finns att bli upptäckta i samband med brottet (Lindahl, 2009).

3.3.

Lagen (1998:150) om kameraövervakning och
nytt lagförslag

Det finns i dagsläget två lagar som hanterar kameraövervakning, dels LAK som behandlar hur kameraövervakning på allmänna platser får ske och dels PuL som behandlar hur
personuppgifter får hanteras.
Regeringen vill sammanföra dessa två lagar i en ny lag, enligt (Regeringens proposition,
2013), för att göra reglerna om kameraövervakning enklare, lättillgänglig och mer överskådliga.
Fördelen med att slå ihop de båda lagarna är att den som ska tillämpa reglerna endast
behöver använda sig av en lag istället för två. Eftersom PuL är en subsidiär lag innebär
det att avvikande bestämmelser i andra lagar och förordningar har företräde framför PuL
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vilket skulle göra en sammanslagning av de båda lagarna möjligt (Regeringens
proposition, 2013).
Vissa begrepp förekommer både i PuL och LAK, till exempel behandling, och dessa
begrepp bör definieras samt ha samma innebörd i båda lagarna.
I PuL 3§ definieras behandling “som varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i
frågan om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte” (Regeringens
proposition, 2013). Det ges även exempel på olika former av behandling, bland annat
insamling, lagring, bearbetning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning samt förstöring (Regeringens proposition, 2013).
I LAK sker behandling i PuLs mening när bild och ljud som innehåller personuppgifter
tas upp. Även när någon tittar på bilder, lyssnar på ljudupptagning eller om bilder och
ljud bearbetas, oavsett om detta sker vid direktupptagning eller i efterhand sker behandling (Regeringens proposition, 2013). Dessutom omfattar begreppet behandling även
behandling av material som inte innehåller personuppgifter.
Regeringens förslag är att definitionen av begreppet behandling ska vara den samma
som i PuL 3§ men med en justering att även material som inte innehåller personuppgifter bör omfattas i behandling. detta för att det rent praktiskt finns svårigheter att skilja
dessa åt (Regeringens proposition, 2013).
Enligt LAK 14 § får bildmaterial endast sparas i högst en månad om inte Länsstyrelsen
har gett sitt tillstånd till längre tid, vid exempelvis vid brottsutredningar. I det nya lagförslaget finns en ändring som kan komma att innebära att man får spara bildmaterialet i
högst två månader, detta på grund av att många brott inte upptäcks tidigare än en månad
vilket kan innebära att bildmaterial redan raderats då brottet upptäcks (Regeringens
proposition, 2013).

I dagsläget är det Länsstyrelsen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet för kameraövervakning till platser där allmänheten har tillträde och Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för kameraövervakning där allmänheten inte har tillträde.
I propositionen ger regeringen som förslag att det ska finnas en central tillsynsansvarig,
“detta ansvar ska bland annat omfatta utvärdera rättstillämpningen, följa upp den operativa tillsynen, ge råd och stöd till länsstyrelserna samt ge allmänna råd”. En anledning till en central tillsynsansvarig är att man har upptäckt att det saknas praxis för hur
Länsstyrelsen bedömer tillstånd för kameraövervakning på allmänna plaster.
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Regeringens förslag är att Datainspektionen blir tillsynsmyndighet då det i myndighetens nuvarande uppgift bland annat ingår att upptäcka och förbygga hot mot den enskildes personliga integritet (Regeringens proposition, 2013).

Regeringen vill även införa i den nya kameraövervakningslagen skadeståndsansvar, för
att både verka förebyggande och leda till bättre efterlevnad av lagen (Regeringens
proposition, 2013).
I dagens LAK finns det ingen skadeståndsbestämmelse vilket gör det svårt att få ersättning. För att få ersättning enlig SkL krävs att en viss typ av brottslig gärning orsakat
skadan samt att kränkningen är allvarlig. Detta innebär att kraven är högt ställda om
man jämför med PuL där personen har rätt till skadestånd för alla kränkningar av den
personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med lagen orsakar.
Detta innebär att kränkningen inte behöver vara varken allvarlig eller orsakat av en gärning som kan ge straff. Om skadeståndsansvar gäller för all kameraövervakning så kan
detta öka motivationen hos de som övervakar att bedriva det på ett lagligt sätt.

Utformningen av skadeståndsansvaret bör vara utformat som i PuL 48§:
“Skadestånd
48 § Den personuppgiftsansvarige skall ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med
denna lag har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan i den utsträckning det är skäligt
jämkas, om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller
henne.”
Med denna utformning kommer ersättning utgå både för skada som till exempel personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada samt för kränkning av den personliga integriteten. Dessutom måste skadan eller kränkningen orsakats av kameraövervakning i
strid med kameraövervakningslagen för att ersättning ska vara berättigad. Genom att
införa skadeståndansvar förstärks den enskildas integritetsskydd (Regeringens
proposition, 2013).
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3.4.

Personlig integritet

Den personliga integriteten och LAK har en stark sammankoppling och när man talar
om allmän kameraövervakning måste man alltid ta den personliga integriteten tas i beaktning. Vilket innebär att man måste ha en förståelse för vad den både innebär och avser.
Själva ordet personlig integritet är svår att avgränsa och detta kan skapa problem. I juridiken finns en definition och hos allmänheten så finns det en annan. I allmänhet kan
innebörden av ordet ändras över tid beroende på vem man frågar. Personer har olika
värdegrunder och olika samhällssyn vilket gör det svårt att ha en klar innebörd av ordet
(Nilsson, 2011).

Personlig integritet innebär:
”kontext finns en kränkning av den personliga integriteten i den mån ett intrång sker i
den privata sfären och detta oavsett om det finns uppgifter som det finns rimliga skäl att
beteckna som integritetskränkande sprids”.
Det diskuteras även om att ”enbart kameraövervakningen eller känslan av att vara
övervakad innebär ett intrång i den personliga integriteten” ett så kallat ”abstrakt integritetsintrång” (Collste, 1997).

I Regeringsformen, 2 kapitlet 6 §, finns skydd för den enskilde personen gentemot
kroppsligt ingrepp och även till “kroppsvisitation, husrannsakan och liknande inträng
samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande”.
Dessutom är var och en skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten
“om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.” Detta innebär att personer är skyddade, utöver LAK, av
grundlagen mot övervakning som innebär intrång i den personliga integriteten. Detta
måste tas i beaktande när beslut om kameraövervakning på allmänna platser tas.
3.4.1.
Övervakning och personlig integritet
Den personliga integriteten och kameraövervakning är sammakopplade på många olika
sätt, en av de avgörande frågeställningarna som ställs vid kameraövervakning är vilket
sorts övervakning som sker, det kan vara antingen sluten eller öppen övervakning och
dessa två olika övervakningssätt kan påverka integritetsfrågeställningar på olika sätt.
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I den slutna övervakningen krävs speciella befogenheter för att ha tillgång till inspelningsmaterialet och i den öppna är det fri tillgång (Collste, 1997, s. 802). I LAK finns
speciella bestämmelser hur hantering av övervakningsmaterial ska ske samt ur enbart de
med befogenheter får ha tillgång till materialet. Fastän dessa lagar finns utesluter detta
inte diskussionerna om den personliga integriteten. Bara för att lagar finns innebär det
inte alltid att de följs. Obehöriga personer kan få tillgång till materialet antingen genom
brott eller på grund av oförsiktighet.
Andra känsliga frågeställningar inom detta ämne är nyttan av övervakningen, antingen
samhällsnytta eller främja en enskild individs syfte, i lagen nämns både dessa. Nyttan av
kameraövervakning måste enligt 6 § i LAK göras med avvägning mellan den enskildes
intresse av att inte bli övervakad och det skäl som finns för att bedriva övervakning. Vid
avvägning ska speciellt övervakningens syfte tas i beaktande. Om syftet är att bekämpa
brott, förhindra olyckor eller liknande räknas det som samhällsnytta. Däremot kan en
individ ansöka om tillstånd eller anmäla övervakning för enskilda ändamål som till exempel butiksägaren som ansöker om övervakning i affären eller taxichauffören i taxibilen. Man måste skilja på avsikten och resultatet vid övervakning för att kunna göra en
utvärdering av behovet för övervakning gentemot ingreppet på den personliga integriteten.
Övervakning har flera sidor, samtidigt som man måste tänka på den personliga integriteten för de personer som blir övervakade är det just de personer som blir övervakade som
skyddas av övervakningen (Nilsson, 2011).
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4. Egen undersökning
4.1.

Resultat redovisning och tolkning av resultat

Enkätundersökningen skickades ut till 1900 civilingenjörsstudenter vid nio högskolor/universitet i Sverige, vi fick svar från 333 studenter. Könsfördelningen i undersökningen var 65 % män och 35 % kvinnor. Åldersfördelningen visas i figur 1.

2. Åldersfördelning
Antal per ålder
68
50

48

25
13
1

30

36
25
13 10

1

1

1

3

1

1

3

1

2

12 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 41 45
Figur 1 Fråga 2

Svarsfrekvensen var tyvärr låg, ungefär 18 %, vilket måste tas i beaktande när man
bedömer på resultatet. På grund av den låga svarsfrekvensen kan vi inte dra några långtgående slutsatser om vad samtliga civilingenjörsstudenter anser om kameraövervakning
på allmänna platser. Däremot kan denna undersökning ge en fingervisning om av vad
dessa studenter anser.

I detta kapitel kommer några av frågorna från undersökningen att redovisas mer ingående, resultatet från samtliga frågor finns i bilaga 3. Resultat enkätundersökning.
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Vår undersökning visar att 72 % är positivt inställda till kameraövervakning på allmänna platser (se figur 2) och 54 % anser även att fler platser bör övervakas (se figur 3).

Figur 2 Fråga 6

6. Tycker du att det
är positivt med
kameraövervakning
på allmän plats?
Ja

11. Tycker du att flera
platser bör
kameraövervakas?
Ja

Nej

Nej

28%

46%

54%

72%
Figur 2 Fråga 6

Figur 3 Fråga 11

I första hand tycker studenterna att skolor, bankomater, kollektivtrafik, parkeringsplatser, nattklubbar/krogar samt på platser där brottsstatistiken är hög bör övervakas.
Resultatet är i enighet med tidigare undersökningar hos allmänheten som genomförts av
bland annat BRÅ (Johansson & Nilsson, 2009) att studenter är positivt inställda till kameraövervakning på allmänna platser.
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Vi hade två snarlika frågor om personlig integritet och kameraövervakning (se figur 4).
En knapp majoritet (67 %) anser inte att det är integritetskränkande med kameraövervakning. Men det är intressant att med alternativ “VET INTE” på fråga 13 gör att antalet som inte anser att det är ett problem för den personliga integriteten minskar till 44 %.

Figur 4 Fråga 7 och fråga 13

18 % av de som i fråga 7 inte tyckte att det var integritetskränkande med kameraövervakning på allmänna platser anser däremot i fråga 13 att det är ett problem för den personliga integriteten med kameraövervakning. 20 % av de som inte tycker att det är integritetskränkande har svarat “VET INTE” på fråga 13 medan 14 % av de som anser att
det är integritetskränkande har svarat “VET INTE” (se figur 5).
De studenter som svarade att det är integritetskränkande med kameraövervakning på
allmänna platser anser 8 % att det inte är något problem för den personliga integriteten
med kameraövervakning.

20

Figur 5 Delar av fråga 13

Som resultatet visar skiljer sig resultatet mellan de två frågorna något. Eftersom frågorna är snarlika trodde vi att resultatet även skulle vara det. Att 18 % av de som anser
att det inte är integritetskränkande med kameraövervakning på allmänna platser men
tycker att det är ett problem för den personliga integriteten är lite märkligt eftersom frågorna i stort sätt är likadana (se figur 5).
Kan studenterna tolkat frågorna på olika sätt och att de därför har svarat annorlunda på
de både frågorna? I fråga 7 står det uttryckligen “kameraövervakning på allmänna platser” medan i fråga 13 enbart står ”kameraövervakning”, detta kan möjligen ha lett till de
avvikande resultaten.
Dessutom har 20 % respektive 14 % valt att svara “VET INTE” på fråga 13, ett alternativ som inte fanns i fråga 7. Detta kan även ha påverkat skillnaderna i resultatet.
Kan studenterna som svarat “VET INTE” på frågan 13 även svarat “VET INTE” på
fråga 7 om detta svarsalternativ funnits?
Anledningen till att det inte fanns svarsalternativ “VET INTE” i fråga 7 var att vi helt
enkelt missade det i frågan.
Vår tanke var att inte ha så många frågor med svarsalternativ “VET INTE” då det är lätt
att enbart svara i “VET INTE” genom en hel enkät utan att behöva ta ställning till frågan.
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I fråga 14 vilket tar upp om det är mer integritetskränkande om någon i realtid sitter och
tittar på övervakningsmaterialet svarar 50 % JA och 50% NEJ (se figur 6).
Detta är intressant att bara hälften av de tillfrågade inte tycker att det är kränkande mot
den personliga integriteten.
Vi trodde att fler skulle tycka att det var integritetskränkande om någon i realtid sitter
och tittar på övervakningsmaterialet eftersom det då är någon som ser vad som görs och
kan kommentera personerna som övervakas.
Fråga 15 visar att 82 % anser att det är mindre integritetskränkande om kameramaterialet enbart används vid brottsutredningar, ett resultat som vi förväntade oss eftersom det
finns ett “gott syfte” med att använda på materialet (se figur 7).

14. Är det integritetskränkande
om någon i realtid sitter och tittar
på kameraövervakning?
Ja

Nej

50%

50%

Figur 6 Fråga 14

15. Är det mindre
integritetskränkande om
kameramaterialet enbart
används vid
brottsutredningar?
Ja
14%

Nej

Vet inte

4%

82%

Figur 7 Fråga 15
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81 % tror att det är brottsförebyggande med kameraövervakning (se figur 8), detta trots
att det inte finns några entydiga undersökningar som stödjer detta (som tidigare nämnts i
kapitel 3.2.). Hur kommer det sig att studenter tror detta? Kan det vara en övertro på
kamerornas effekt eller att det belyses i media och TV-serier (till exempel Efterlyst och
CSI) att man löser brott med hjälp av kameraövervakning?
Innan vi satte oss in i ämnet trodde även vi att kameraövervakning var brottsförebyggande och vi tror till största del att det beror på just att media påverkar den bilden av
kameraövervakningens användningsområde. I media, upplever vi, att det inte diskuteras
de gånger som kameror finns men inte kan användas utan enbart när kameramaterial
finns och kan användas för att till exempel identifiera gärningsmän.

8. Tror du att
kameraövervakning på
allmänna platser är
brottsförebyggande?
Ja

Nej

19%

81%
Figur 8 Fråga 8
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Studenterna är oeniga om hur kameraövervakningsmaterialet kan användas för att till
exempel kartlägga personers vanor med mera. 39 % tror inte att materialet kan komma
att användas till kartläggning medan 28 % inte vet och 33 % tror att detta kan förekomma (se figur 9).
Vi tror att en anledning till att studenterna är så oeniga i frågan kan vara att man inte har
tänkt på vad själva materialet kan användas till.
Själva syftet med kameraövervakning ska enligt LAK 6 § “om övervakningen behövs
för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål” vilket innebär att man inte får använda kameraövervakning och materialet till andra ändamål än
vid dessa tre syften. Trots detta tror 33 % att det kan förekomma att materialet används i
andra ändamål. Anledningen till detta är självfallet svårt att veta, eftersom man aldrig
kan vara säker på att materialet används till det som det är tänkt till. Därför är det viktigt
att fundera över vem övervakar övervakarna?

10. Tror du att
kameraövervakningsmaterialet
används till annat än det är tänkt till
som t.ex. kartläggning av personers
vanor med mera?
Ja

Nej

28%

Vet inte
33%

39%
Figur 9 Fråga 10
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71 % tycker inte att det är mer integritetskränkande att bli övervakad av en myndighet
än ett privatägt företag medan 17 % anser att det är mer integritetskränkande (se figur
10).
Resultatet är i enighet med vad vi trodde, myndigheten är den som man går till när något har hänt och det är den man litar på. Således förväntas de sköta övervakning på ett
professionellt sätt. Kring de privatägda företagen vet man inte riktigt hur de sköter
övervakningen och vad de använder övervakningen till. Dessutom ska Länsstyrelsen ha
resurser att kontrollera samtliga som har övervakning vilket kan bli svårt och detta kan
innebära att övervakning inte sker enligt de lagar och förordningar som finns .

17. Tycker du att det är mer
kränkande att bli övervakad av en
myndighet än ett privatägt företag
(t.ex. en butik)?
Ja

Nej

Vet inte
17%

12%

71%
Figur 10 Fråga 17

Undersökningen visar att största delen av studenterna tycker att övervakningsmaterialet
enbart ska användas vid brottsutredningar, skötas av staten och bara behöriga med utbildning ska ha tillgång till materialet för att kameraövervakning ska ske på ett sätt så
att den personliga integriteten inte ska kränkas.
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Studenterna anser inte att det är en bra idé att förlänga tiden som man får spara övervakningsmaterialet från en månad till två, hela 67 % anser att detta är dåligt (se figur
11).
Vi trodde att majoriteten skulle tycka att det var ett bra förslag men det visade sig att så
inte var fallet. Anledningen till detta kan vara frågeformuleringen, då vi fått några
kommentarer att om polismyndigheten hade en bättre organisation skulle brott klaras
upp fortare och att lösningen inte är att förlänga lagringstiden.

18. Idag får det inspelade materialet sparas i en månad (med
tanke på den personliga integriteten) men ett nytt lagförslag vill
förlänga detta till två månader på grund av att många brott inte
upptäcks/utreds under den första månaden. Vad anser du om
förs
Bra

Dåligt

12%

Ingen åsikt

21%

67%

Figur 11 Fråga 18
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5. Diskussion
5.1.

Resultat diskussion

Som undersökningen visar är 72 % av de som svarat på undersökningen är positiva till
kameraövervakning på allmänna platser och detta är i enighet med tidigare undersökningar som genomförts i ämnet. Däremot visar undersökningen att 67 % inte anser att
det är integritetskränkande med kameraövervakning på allmänna platser. Det är något
som går emot vad Länsstyrelsen i många fall hävdar då de nekar kameraövervakning på
allmänna platser. Självklart måste den aspekten behandlas och tänkas på vid tillståndsprövning men man behöver möjligtvis inte ha så pass strama bedömningar som i många
fall hindrar och begränsar kameraövervakning. Länsstyrelsens uppgift är att utifrån
LAK bedöma huruvida kameraövervakningen uppfyller de krav som ställs och att syftet
med kameraövervakningen väger tyngre än kränkning av den personliga integriteten.

LAK är från 1998 och under de senaste tio åren har regeringen genomfört ett flertal utredningar om hur lagen bör ändras för att anpassas mer till dagens teknik och krav på
övervakning som brottsförebyggande åtgärd. Dessutom har det i utredningarna diskuteras hur kameraövervakning och framförallt hur övervakningsmaterialet ska hanteras för
att inte kränka den personliga integriteten.
I den senaste utredningen, som troligtvis kommer att leda till en ny lag under sommaren
2013, finns ett förslag om att förlänga lagringstiden för kameramaterialet från en månad
till två månader, detta på grund av att många brott inte upptäckts under den första månaden efter brottet och att inspelningsmaterial har raderats när brottet uppdagas.
Undersökningen visar att 67 % tycker att detta är en dålig idé att förlänga lagringstiden
för kameramaterialet. Vi trodde att de flesta skulle anse att ökad lagringstid skulle vara
något bra, men frågeformuleringen kan ha varit en orsak till ett annat resultat, frågan
löd: “I dag får det inspelade materialet sparas i en månad (med tanke på den personliga
integriteten) men ett nytt lagförslag vill förlänga detta till två månader på grund av att
många brott inte upptäckts/utreds under den första månaden. Vad anser du om förslaget?” Kommentarer vi fått i undersökningen är att om polismyndigheten varit bättre
organiserad skulle brott klaras upp under den första månaden och vår tanke med frågan
var ju inte att kritisera polismyndigheten men vi bedömde att vi var tvungna att förklara
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orsaken till varför regeringen vill förlänga lagringstiden för att studenterna skulle kunna
ta ställning i frågan. Just denna frågeformulering kan vara en av orsakerna till den negativa inställningen.

Vidare visar undersökningen att många tror att det är brottsförebyggande med kameraövervakning, detta trots att undersökningar inte är helt överens om det är brottsförebyggande eller inte med kameraövervakning. Störst effekt med kameraövervakning har
setts på planerade brott så som till exempel bilinbrott men på våldsbrott med inblandning av alkohol syns däremot inga eller mycket små effekter. Men vi anser att det inte
finns några nackdelar med att studenter tror att det är brottsförebyggande eftersom
undersökningar visar att kännedom om kameraövervakning är viktigt om övervakningen
ska ha brottsförebyggande effekt.

Vi hade två snarlika frågor om personlig integritet och kameraövervakning i vår undersökning (se figur 14 och figur 16). Första frågan löd “Anser du att det är integritetskränkande med kameraövervakning på allmän plats?” och andra frågan “Är kameraövervakning ett problem för den personliga integriteten?”. I första frågan (fråga 7) svarade 67 % att de inte ansåg att det är integritetskränkande med kameraövervakning på
allmänna platser och 33 % ansåg att det var det. I fråga 13 svarade 44 % att kameraövervakning inte är ett problem för den personliga integriteten och 38 % att det är ett
problem samt 18 % svarade “VET INTE”.
Antalet som anser att det är ett problem för den personliga integriteten var i båda frågorna snarlika 33 % respektive 38 %, det intressanta är att de som inte tycker att det är
integritetskränkande minskade från 67 % till 44 % med ett “VET INTE” svarsalternativ
i fråga 13.
Vidare visar det sig att 18 % av de som i frågan 7 inte tycker att det är integritetskränkande med kameraövervakning på allmänna platser anser i frågan 13 att det är ett problem för den personliga integriteten. Dessutom anser 8 % av de som tycker att det är
integritetskränkande med kameraövervakning på allmänna platser att det inte är något
problem för den personliga integriteten med kameraövervakning (se figur4 och 5).
Andelen som svarat “VET INTE” är relativt jämnt fördelat mellan de som tycker att det
inte är integritetskränkande (20 %) och de som tycker att det är integritetskränkande (14
%).
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Frågan man kan ställa sig med dessa två frågor är varför resultatet skiljer sig åt och varför personer som svarat en sak på ena frågan ändrar sitt svar vid nästa fråga?
Själva frågeformuleringarna är snarlika varandra men i fråga 7 specificeras det med
“kameraövervakning på allmän plats” medan det i fråga 13 enbart står “kameraövervakning” detta kan ha påverkat hur studenterna svarat.
Dessutom frågar vi i fråga 13 om det är ett problem för den personliga integriteten medan i fråga 7 ställs frågan enbart om det är integritetskränkande. Man kan tycka att det
är ett problem för den personliga integriteten utan att man anser att det är integritetskränkande, därför kan man inte dra en jämförelse mellan dessa två frågor då tolkningen
av frågorna kan skilja sig mycket åt.
Det fanns även olika svarsalternativ, i fråga 7 finns enbart “JA/NEJ” alternativ och fråga
13 “JA/NEJ/VET INTE”, detta gör att man inte direkt kan jämföra resultaten med
varandra.
Som en korsanalys visat så har 18 % som i fråga 7 inte tyckt att det är integritetskränkande ändrat sitt resultat till att det är ett problem för den personliga integriteten och 8
% har ändrat sig från att tycka att det är integritetskränkande till att det inte är ett problem för den personliga integriteten.
Skulle de 20 % respektive 14 % som har svarat “VET INTE” i fråga 13 även ha svarat
“VET INTE” i fråga 7 om det funnits som alternativ?
Självklart är det svårt för oss att analysera varför studenter svarat annorlunda på frågorna men det måste tas i beaktande när man tittar på resultaten både från fråga 7 och
fråga 13. Att 67 % inte tycker att det är integritetskränkande med kameraövervakning på
allmänna platser bör inte tas bokstavligen som en sanning.

5.2.

Metodkritik

En stor nackdel med att använda sig av enkätundersökning är att det är svårt att veta om
personerna svarat seriöst eller inte. Vi har fått in två svar som garanterat inte är seriösa
då de har angett att de är 12 respektive 16 år gamla (se figur 1). Eftersom vi skickat ut
undersökningen till högskole/universitetsstudenter borde det inte finnas någon i den
åldern. Dessutom har de på fråga 3 angående vilken högskola/universitet de studerar på
angivit Hästuniversitetet och Mumindalen.

29

För att nå så många personer som möjligt på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt
ansåg vi att enkätundersökning var det bästa alternativet för oss. Om vi istället hade
genomfört en liknande undersökning med intervju hade det varit allt för tidskrävande
och vi hade inte kunnat nå ut till motsvarande antal personer samt haft svårt att få geografisk spridning på deltagarna.
Om man enbart skulle göra en litteraturstudie hade vi inte funnit tillräckligt med material i denna fråga för att kunna dra några slutsatser. Däremot har vi använt oss av litteraturstudie under bakgrundsarbetet och vid utformning av frågor till enkätundersökningen.

De nackdelarna som vi har fått bekräftat i praktiken från teorin är att svarsfrekvensen
blev väldigt låg. Vi skickade ut enkätundersökningen till 1900 studenter och fick svar
från 333, alltså en svarsfrekvens på drygt 18 % och detta kan bero på ett flertal olika
orsaker. Precis som Trost (2012) nämner så kan mailet med undersökningen fastnat i
spamfilter och brandväggar hos några av deltagarna eller så kan deras inbox varit full.
En annan orsak kan även vara att vi la in samtliga mailadresser för hand vilket kan innebära att några mailadresser blev felaktigt inlagda och därför inte nått fram.
I följebrevet till enkätundersökningen valde vi att inte berätta vilket program vi läser vid
då vi ansåg att detta kunde ge de svarande en inställning att de borde svara på att speciellt sätt just för att vi själva är säkerhetsstudenter. Däremot har vi fått kommentarer om
att några ville veta vilket program vi läser.
Vi har även fått kommentarer om att svarsalternativen varit lite för snäva och att det inte
ger en rättvis bild av området att bara kunna svara ja och nej på frågorna.
Största anledningen till att vi har använt oss av just svarsalternativ ”JA/NEJ” istället
för till exempel att ha alternativ ”VET INTE” till samtliga frågor är att vi har upplevt
vid tidigare undersökningar att det är lätt för personer att trycka ”VET INTE” rakt igenom undersökningen. Genom att ha alternativ ”JA/NEJ” tvingas den som svarar att ta
ställning i frågan.
Vid sammanställning av resultatet upptäckte vi att frågeformuleringarna troligvis haft en
viss inverkan på resultatet, speciellt i fråga 7 och 13 som är snarlika varandra, trots det
skiljde sig svarsresultaten något. Dessutom fanns det enbart svarsalternativ “JA/NEJ” i
fråga 7 och “JA/NEJ/VET INTE” i fråga 13, även detta kan ha påverkat resultaten hos
båda frågorna. Vår tanke var att fråga 7 och 13 skulle vara varandras kontrollfrågor för
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att se att de som svarat är konsekventa i sitt svarande. Eftersom vi inte använde samma
svarsalternativ kan vi tyvärr inte dra några sådana slutsatser.

5.3.

Urvalskritik

Vårt mål med undersökningen var från början att ta reda på vad allmänheten anser om
kameraövervakning, men eftersom vi hade begränsad tid och svårigheter att veta hur vi
skulle kunna få tag i kontaktuppgifter till tillräckligt många i allmänheten bestämde vi
oss för att genomföra den på studenter istället.
Vi ansåg dock att målgruppen studenter även den blev för bred så vi bestämde oss för
att begränsa undersökningen på studenter som studerar ett visst program. Vi valde civilingenjörsstudenter eftersom det finns vid ett flertal olika lärosäten, både i större och
mindre städer, i Sverige.
Eftersom dessa inte är representativt för samtliga studenter i Sverige, kan vi inte dra
några slutsatser för vad samtliga studenter anser om frågorna om kameraövervakning.
En annan sak att ta i beaktande vid analys av resultatet är att många som väljer att studera vid ett civilingenjörsprogram är tekniskt intresserade vilket kan påverka deras inställning till övervakning.
Dessutom är större delen av de som läser vid ett civilingenjörsprogram män vilket även
det kan påverka resultatet (Högskoleverket, 2008).

När urvalet skulle väljas kontaktade vi samtliga tolv högskolor/universitet som erbjuder
ett eller flera civilingenjörsprogram och vi fick kontaktuppgifter till studenter från nio
högskolor/universitet. För att ytterligare begränsa antalet studenter valde vi att kontakta
drygt 200 studenter från varje högskola/universitet. Anledningen till detta var att vi ville
ha ungefär lika många från varje högskola/universitet samt att underlätta för högskolorna/universiteten när de skulle ta fram kontaktuppgifter. I figur 13 visas antalet svarande från respektive högskola/universitet.
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5.4.

Bortfallsanalys

I Sverige finns det ungefär 25 000 civilingenjörsstudenter, enkäten skickades ut till
1900 civilingenjörsstudenter vid nio högskolor/universitet i Sverige. Totalt svarade 333
studenter, drygt 18 % av de tillfrågade.
På grund av att vi inte har tillgång till könsfördelning och åldersfördelning på civilingenjörsstudenter i Sverige kan vi inte göra en fullständig bortfallsanalys (Trost, 2012).
Däremot kan vi analysera varför svarsfrekvensen var relativt låg.

Orsaken till att vi fått färre svar från kvinnor (35 %) kan bero på att det är överrepresenterat av män vid civilingenjörsprogram (Högskoleverket, 2008) vilket kan ha lett till att
färre kvinnor fått undersökningen.
Eftersom urvalet är slumpmässigt kan vi inte säga hur många procent kvinnor respektive män som undersökningen nått ut till, även detta påverkar svarsfrekvens skillnaden
mellan kvinnor och män.

Vi tror att den största anledningen till låg svarsfrekvens är att studenter helt enkelt inte
vill, inte har tid eller lust att svara på en enkätundersökning. Vi tror även att det finns
studenter som väljer att inte svara på enkätundersökningen på grund av bristande kunskap och intresse för ämnet i fråga.

En annan orsak till den låga svarsrekvensen kan även ha berott på frågeformuleringarna.
Att skapa en enkätundersökning kräver mycket bakgrundsarbete och att formulera frågorna så att de tolkas på samma sätt av samtliga, vilket kan vara mycket svårt. Vi genomförde en lite förstudie på studenter på Blekinge Tekniska Högskola för att få feedback på enkäten, efter kommentarer på vissa frågor upptäckte vi att alla inte tolkade
våra frågor på det sättet som vi hade hoppats vilket innebar att vi gjorde om några av
frågorna.

Vi har fått några mail från personer som valt att inte svara på enkäten då de ansett att
svarsalternativen som funnits i enkäten varit för snäva och gett en felaktig bild av området. Hur många som på grund av detta inte svarat på enkäten är självklart svårt att veta
men precis som Ejlertsson (2005) skriver så kan utformandet av enkäten påverka svarsfrekvensen.
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6. Slutsats
Syftet med uppsatsen var att få en insikt i vad civilingenjörsstudenter anser om kameraövervakning på allmänna platser men på grund av den låga svarsfrekvensen (ca 18 %)
kan vi inte dra några långtgående slutsatser om vad samtliga civilingenjörsstudenter
anser om frågan men följande kan ge en fingervisning om vad studenter anser.

Undersökningen visar att majoriteten av de svarande civilingenjörsstudenterna anser att
det är positivt med kameraövervakning på allmänna platser. En knapp majoritet (54 %)
tycker även att fler platser bör övervakas, framförallt parkeringsplatser, bankomater,
kollektivtrafik, krogar/nattklubbar och på platser där brottsstatistiken är hög.
I frågan om studenterna anser att det är integritetskränkande med kameraövervakning på
allmänna platser fick vi tyvärr inga klara svar. Vi hade två snarlika frågor i undersökningen där resultatet skildes åt. I den första frågan (fråga 7, figur 13) ansåg 67 % att det
inte är integritetskränkande med kameraövervakning på allmänna platser medan det i
den andra frågan (fråga 13, figur 15) om det är ett problem för den personliga integriteten med kameraövervakning svarade enbart 44 % att det inte är det och 18 % svarade
”VET INTE”. Skillnaderna kan bero på att det fanns olika svarsalternativ mellan de
både frågorna samt att det i första frågan (fråga 7) fanns enbart “JA/NEJ” svarsalternativ medan i fråga 13 fanns det även ett “VET INTE” alternativ. Att dra en slutsats om
vad studenter anser om integritetskränkning i samband med kameraövervakning kan vi
således inte göra med denna undersökning. Detta visar på hur viktigt det är med frågeformuleringar och utformande av svarsalternativen, något som vi fått lära oss den hårda
vägen.
Vidare visar undersökningen att majoriteten tror att det är brottsförebyggande med kameraövervakning, detta trots att undersökningar inte ger några entydiga svar huruvida
kameraövervakning är brottsförebyggande eller inte.
Ytterligare undersökningar bör genomföras för att säkerställa studenters samt allmänhetens inställning mot kameraövervakning och integritetskränkning.
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6.1.

Rekommendationer

Eftersom undersökningen hade brister så kan vi inte dra några direkta slutsatser
huruvida civilingenjörsstudenter anser om kameraövervakning och integritetskränkning.
Som frågan 7 (figur 13) visar anser 67 % att det inte är integritetskränkande däremot
visar det sig i frågan 13 (figur 15) att enbart 44 % inte anser att kameraövervakning inte
är ett problem för den personliga integriteten.
Vi anser att beslutsfattarna bör genomföra en större undersökning om vad allmänheten
anser om kameraövervakning och personlig integritet och eventuellt förändra på lagar
och regler för tillstånd för kameraövervakning på allmänna plaster. Just nu är lagen
mycket strikt vilket får till följd ansökningar om kameraövervakning på allmänna platser avslås på grund av att syftet med övervakningen inte väger tyngre än den eventuella
kränkningen av den personliga integriteten.

Vår ursprungstanke var att genomföra en undersökning om vad allmänheten tycker om
kameraövervakning på allmänna platser men på grund av begränsade resurser och
tidsåtgång fick vi begränsa vårt urval till civilingenjörsstudenter. En större undersökning med likande frågor men med ett bredare urval är att rekommendera för att ge en
bredare bild. Med ett bredare urval vad det gäller bostadsort, ålder, politiskt åsikt etcetera, tror vi kan ge ett rättvisare resultat och eventuella inställningen till kameraövervakning på allmänna platser.

Vid genomförande av en framtida liknande undersökning bör man se över målgruppen
samt hur utskicket har gått till. Att maila ut en enkätundersökning har både sina för- och
nackdelar och detta kan självklart påverka resultatet. Det man ska tänka på vid enkätundersökning via internet är att bortfallet kan bli stort vilket påverkar validiteten på undersökningen. Vår undersökning skickades ut till 1900 studenter och vi fick endast svar
från 333 studenter, alltså ett bortfall på 82 %.
Vi upplever själva som studenter att det kommer flertal undersökningar under terminens
gång samt att man själv har mycket att göra på vårterminen med examensarbeten samt
andra arbeten som ska göras klart innan sommaren.
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8. Bilagor
8.1.

Bilaga 1 Följebrev till enkätundersökning

Hej,
Vi är två studenter som läser vårt tredje år på Blekinge Tekniska Högskola.
Vi skriver just nu vårt kandidatarbete och som en del av arbetet så genomför vi en enkätundersökning.
Undersökningen handlar om vad studenter anser om kameraövervakning på allmänna
platser och vi är intresserade av din åsikt.
Undersökningen är frivillig och tar ca fem minuter att genomföra.
Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt och bara användas till detta forskningssyfte.
Personuppgiftsansvarig är Blekinge tekniska högskola och att personuppgiftsombudet
nås genom registrator@bth.se eller genom telefon 0455-385094.
Adressen till BTH:
Blekinge tekniska högskola
Registrator / J4
37179 Karlskrona
Har ni frågor och funderingar som rör undersökningen är ni välkomna att skicka dem
till kameraundersokning.bth@outlook.com
Enkätundersökningen avslutas 2013-05-05
Du kommer till enkäten genom nedanstående länk.
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=60651&usr=user2874&pwd=1750
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Anna och Emelie
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8.2.

Bilaga 2 Enkätundersökning
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8.3.

Bilaga 3 Resultat enkätundersökning

1. Kön
Kvinna

Man

35%
65%

Figur 12 Fråga 1

2. Åldersfördelning
Antal per ålder
68
50

48

25
13
1

30

36
25
13 10

1

1

1

3

1

1

3

1

2

12 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 41 45
Figur 1 Fråga 2
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3. Högskola/universitet
Antal studenter
58

52

48

44
35

43

28
17
6

1

1

Figur 13 Fråga 3

6. Tycker du att det är positivt med
kameraövervakning på allmän plats?
Ja

Nej

28%

72%

Figur 2 Fråga 6
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7. Anser du att det är
integritetskränkande med
kameraövervakning på allmän plats?
Ja

Nej

33%
67%

Figur 14 Fråga 7

8. Tror du att kameraövervakning på
allmänna platser är brottsförebyggande?
Ja

Nej

19%

81%

Figur 8 Fråga 8
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9. Tycker du att allmänna platser ska
kameraövervakas?
Ja

Nej

30%

70%

Figur 15 Fråga 9

10. Tror du att
kameraövervakningsmaterialet används
till annat än det är tänkt till som t.ex.
kartläggning av personers vanor med
mera?
Ja

Nej

Vet inte

28% 33%
39%

Figur 9 Fråga 10
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11. Tycker du att flera platser bör
kameraövervakas?
Ja

Nej

46%
54%

Figur 3 Fråga 11

13. Är kameraövervakning ett problem för
den personliga integriteten?
Ja

Nej

Vet inte

18%
38%

44%

Figur 16 Fråga 13
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14. Är det integritetskränkande om någon
i realtid sitter och tittar på
kameraövervakning?
Ja

Nej

50%
50%

Figur 6 Fråga 14

15. Är det mindre integritetskränkande
om kameramaterialet enbart används vid
brottsutredningar?
Ja

Nej

Vet inte

4%
14%

82%

Figur 7 Fråga 15
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17. Tycker du att det är mer kränkande att
bli övervakad av en myndighet än ett
privatägt företag (t.ex. en butik)?
Ja

Nej

Vet inte

12% 17%

71%

Figur 10 Fråga 17

18. Idag får det inspelade materialet sparas i en månad (med
tanke på den personliga integriteten) men ett nytt lagförslag
vill förlänga detta till två månader på grund av att många
brott inte upptäcks/utreds under den första månaden. Vad
anser du om förs
Bra

Dåligt

Ingen åsikt

12% 21%

67%

Figur 11 Fråga 18
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8.4.

Bilaga 4 Beslut Länsstyrelsen

47

48
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50

