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Opinionsundersökning: Allmänhetens uppfattning kring användandet av övervakningskameror på gator och torg 

 

         

Vad tycker du om övervakningskameror på allmän plats? Är du …      
         

Mycket positiv 49%        

Ganska positiv 41%        

Ganska negativ 8%        

Mycket tveksam 1%        

Tveksam/vet ej 1%        

Totalt 100%        

         

Tycker du det borde sättas upp fler övervakningskameror, ha lika många som idag eller borde de bli färre?   

         

Fler 72%        

Lika många 21%        

Färre än idag 3%        

Tveksam, vet ej 4%        

Totalt 100%        

         

Hur väl stämmer följande påstående överens med din egen uppfattning?    

Närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats (torg och gator) inkräktar på min personliga integritet.   

         

Mycket bra 4%        

Ganska bra 12%        

Ganska dåligt 25%        

Mycket dåligt/inte alls 58%        

Tveksam/vet ej 1%        

Totalt 100%        

         

Hur väl stämmer följande påstående överens med din egen uppfattning?   

Närvaron av säkerhetskameror avskräcker potentiella gärningsmän från att begå brott     

         

Mycket bra 28%        

Ganska bra 55%        

Ganska dåligt 11%        

Mycket dåligt/inte alls 3%        

Tveksam/vet ej 3%        

Totalt 100%        

 
 
 

 
 
 
 

       



 

	
2 (3) 

LUSAX 2 oktober 2017 

 
 
 

 
 

Hur väl stämmer följande påstående överens med din egen uppfattning? 

Säkerhetskameror är ett bra stöd i arbetet att upptäcka pågående brott      

         

Mycket bra 45%        

Ganska bra 41%        

Ganska dåligt 9%        

Mycket dåligt/inte alls 2%        

Tveksam/vet ej 3%        

Totalt 100%        

         

Hur väl stämmer följande påstående överens med din egen uppfattning? 

Materialet från säkerhetskameror leder till att begångna brott utreds och klaras upp     

         

Mycket bra 35%        

Ganska bra 47%        

Ganska dåligt 9%        

Mycket dåligt/inte alls 2%        

Tveksam/vet ej 8%        

Totalt 101% (avrundningseffekt)      

         

Min integritet kränks om polisen tillåts besluta om sitt behov av kamerabevakning på egen hand,  
t.ex. rörande montering av kameror på gator och torg där polisen bedömer att det finns behov. 

Stämmer det …?         

         
Mycket bra 13%        

Ganska bra 17%        

Ganska dåligt 23%        

Mycket dåligt/inte alls 45%        

Tveksam/vet ej 3%        

Totalt 101% (avrundningseffekt)      
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VILKET av fo ̈ljande pa ̊sta ̊enden - som ro ̈r reglering av sa ̈kerhetskameror -  	
a ̈r mest avgo ̈rande fo ̈r att ditt behov av integritet sa ̈kersta ̈lls.  	

     	
Reglering i form av tydlig skyltning om att   	
det finns kameror na ̈rvarande pa ̊ offentlig plats  39% 	
Reglering i form av rutiner fo ̈r hantering, lagring och spridning  	
av material fra ̊n sa ̈kerhetskameror   43% 	
Reglering i form av att kameror beordras   	
vara avsta ̈ngda vid vissa tider   2% 	
Reglering i form av stra ̈ng tillsta ̊ndsgivning   	
ro ̈rande sa ̈kerhetskameror   10% 	
Tveksam/vet ej    6% 	
Totalt    100% 	

 
 
Om studien 
Studien genomfo ̈rdes av KANTAR SIFO mellan 7-11 augusti 2017 och beställdes av LUSAX-gruppen  
vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Ett urval av 1000 personer intervjuades via telefon.  
Urvalet är gjort av KANTAR SIFO och är geografiskt såväl som demografiskt representativt för  
allmänheten. Deltagarna är 15 år eller äldre, ingen övre åldersgräns. 
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