PRESSMEDDELANDE, Lund, 12 september 2017

Ny undersökning: 90 procent positiva till användandet av
säkerhetskameror på gator och torg
Under andra veckan av augusti genomfördes 1000 telefonintervjuer på temat allmänhetens attityd
till användandet av säkerhetskameror på gator och torg. 90% av allmänheten svarade positivt när
de ställdes frågan ”Vad tycker du om övervakningskameror på allmän plats?” uppdelat på 49% som
ställde sig mycket positiva och 41% som ställde sig ganska positiva. Vidare ansåg 72% av de tillfrågade att det borde sättas upp fler säkerhetskameror än vad det finns idag, medan 3% uttryckte en
önskan om färre säkerhetskameror.
Undersökningen berörde även relationen personlig integritet och användandet av säkerhetskameror.
På frågan ”Närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats (torg och gator) inkräktar på min personliga integritet.” anger 83 % att närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats inte inkräktar på deras personliga integritet (andel som instämmer ”mycket dåligt/inte alls” 58% och ”ganska dåligt”
25%).
Utöver den vanligt förekommande fokuseringen på säkerhetskamerornas brottsavskräckande effekt
– det som kallas den preventiva effekten – inkluderades även två andra effekter som ofta utelämnas
i undersökningssammanhang, nämligen möjligheten att upptäcka pågående brott och att använda
det lagrade materialet till att utreda och klara upp brott.
•
•
•

83% av de tillfrågade uppfattar att närvaron av säkerhetskameror hindrar potentiella gärningsmän från att begå brott (28 % instämmer mycket bra och 55% instämmer ganska bra)
86% av de tillfrågade uppfattar att säkerhetskameror är ett bra stöd i arbetet att upptäcka
pågående brott (45 % instämmer mycket bra och 41% instämmer ganska bra)
82% av de tillfrågade uppfattar att materialet från säkerhetskameror kan användas till att utreda och klara upp begångna brott (35% instämmer mycket bra och 47% instämmer ganska
bra)

Tilliten till Polisens förmåga att själva besluta om sitt behov av kamerabevakning inkluderades även i
studien. På frågan ”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 det
finns ett behov.” ansåg 45% att deras integritet inte alls kränks, 23% ansåg att det påståendet
stämde ganska dåligt överens med deras uppfattning, 17% uppfattade det stämma ganska bra och
13% mycket bra. Sammantaget avvisar 68% påståendet om att deras integritet kränks om Polisen
själva får besluta om sitt behov av kamerabevakning.
Allmänheten kan sammanfattningsvis beskrivas vara mycket positiv till användandet av säkerhetskameror på allmän plats och ser även ett behov av att öka antalet säkerhetskameror i förhållande till
det antal som finns uppsatt idag. När det gäller effekt (nytta) av säkerhetskameror uppfattar de tillfrågade möjligheten att upptäcka pågående brott som den främsta nyttan med säkerhetskameror.
De tillfrågade deltagarna menade att närvaron av säkerhetskameror på offentlig plats inte alls inkräktar på deras integritet. Likaså avvisar de tillfrågade helt oron för missbruk från Polisens sida om
Polisen själva tillåts besluta om sitt behov av kamerabevakning.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Lahtinen, forskare och samordnare för studien, LUSAX, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Tel: 046-222 91 59. E-mail: markus@lusax.se
Om studien
Securitas är sedan 2017 partnerföretag till Ekonomihögskolan. Securitas har bett forskargruppen
LUSAX vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet att samordna och kvalitetssäkra en studie på temat
allmänhetens attityd till användandet av säkerhetskameror på allmän plats. Undersökningen genomfördes av KANTAR SIFO med 1 000 svenskar under perioden 7-11 augusti 2017.
Om LUSAX
LUSAX har sedan 2006 forskat kring frågor som rör effekterna av den ökade digitaliseringen av säkerhetssystem. LUSAX drivs utifrån ambitionen att relevant och användbar forskning skapas i nära samarbete med näringsliv, förvaltning, samhälle och medborgare. LUSAX är en icke-vinstdrivande forskargrupp vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
www.lusax.se
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