SKOP

Politikers syn på
säkerhetskameror
SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle
(SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 300 kommunal-, landstings-,
och oppositionsråd. Intervjuerna gjordes under februari 2012.
Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv
återfinns undersökningen under registreringsnummer S7FEB12.
Ansvarig för undersökningen åt uppdragsgivarna är Erik Mellenius och Sofia
Hultåker Hammarström.

SKOP, Sturegatan 16, 114 36 Stockholm, telefon 08-587 978 00, e-post skop@skop.se
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Sammanfattning
Nästan alla tillfrågade (92 procent) tror att säkerhetskameror kan öka tryggheten i
samhället.
Sju av tio (70 procent) anser att lagstiftningens fokus bör ligga på det inspelade
materialet snarare än på kamerorna och deras placering.
Hälften av de intervjuade (50 procent) tycker att det mest negativa med
säkerhetskameror är känslan av ett övervakningssamhälle.
Nästan alla (93 procent) tycker att filmer från mobilkameror som publiceras på
internet är ett större hot mot den personliga integriteten än material från
säkerhetskameror.
Generellt är män och borgerliga politiker mer positivt inställda till
säkerhetskameror än kvinnor och rödgröna politiker.
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Metodbeskrivning
Frågeformulär
Frågorna hade i huvudsak fasta svarsalternativ.

Population
Kommunal-, landstings-, och oppositionsråd i Sverige. Det är dessa personer som
beskrivs i denna undersökning.

Urval
Ett slumpmässigt urval av kommunal-, landstings-, och oppositionsråd i Sverige.

Datainsamlingsmetod
Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning från SKOP:s
intervjucentral i Stockholm.

Datainsamlingsperiod
Intervjuerna gjordes under februari 2012.

Svarsfrekvens och bortfall
I urvalet ingick 322 personer.
Totalt har 300 personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 93 procent.
Bortfallet består av 22 personer som inte ville medverka i undersökningen.

Statistisk säkerhet
Den statistiska säkerheten sammanhänger med urvalsstorleken och antal svar. Ju
fler som ingår i en undersökning, desto större säkerhet. I en undersökning med ett
urval om 300 personer är den statistiska osäkerheten cirka +/- 4 procentenheter för
procenttal runt 50.
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Huvudresultat
Möjligheter med säkerhetskameror
92 procent tror att säkerhetskameror kan öka tryggheten i samhället
SKOP frågade, ”Tror du att säkerhetskameror kan öka tryggheten i samhället?”.
Nästan alla (92 procent) tror att säkerhetskameror kan öka tryggheten i samhället;
Tabell 1. Några (8 procent) tror inte det.

Tror du att säkerhetskameror kan öka tryggheten i samhället?
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Borgerliga politiker tror i större utsträckning än politiker som representerar
partierna i det rödgröna blocket att säkerhetskameror kan öka tryggheten i
samhället.
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82 procent tror att kameror kan öka tryggheten och minska bråket på läktare
SKOP frågade, ”Tror du att kameror skulle kunna öka tryggheten och minska
bråket på fotbollsarenornas läktare?”.
De flesta (82 procent) tror att kameror skulle kunna öka tryggheten och minska
bråket på fotbollsarenorna; Tabell 5. Nästan en femtedel (18 procent) tror inte att
kameror skulle kunna göra det.

Tror du att kameror skulle kunna öka tryggheten och minska bråket på
fotbollsarenornas läktare ?
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Män och borgerliga politiker tror i större utsträckning än kvinnor och rödgröna
politiker att kameror skulle kunna öka tryggheten och minska bråket på
fotbollsarenornas läktare.
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77 procent tror att kameror kan reducera våld, skadegörelse och stölder i skolor
SKOP frågade, ”Tror du att kameror kan bidra till reducering av våld,
skadegörelse och stölder och därmed bidra till en bättre arbetsmiljö i skolor?”.
En mycket stor majoritet (77 procent) tror att kameror kan bidra till bättre
arbetsmiljö genom reducering av våld, skadegörelse och stölder; Tabell 8. Nästan
en fjärdedel (23 procent) tror inte att kameror kan göra det.

Tror du att kameror kan bidra till reducering av våld, skadegörelse och
stölder och därmed bidra till en bättre arbetsmiljö i skolor?
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Män och borgerliga politiker tror i större utsträckning än kvinnor och rödgröna
politiker att kameror kan bidra till reducering av våld, skadegörelse och stölder
och därmed bidra till en bättre arbetsmiljö i skolor.
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Bestämmelser om kameror
73 procent tycker att kameror kan utgöra risk för integritetskränkning
SKOP frågade, ”Myndigheterna har en restriktiv hållning kring tillstånd för
kameror. Tycker du att säkerhetskameror utgör en risk för kränkning av
människors personliga integritet?”.
En mycket stor majoritet (73 procent) tycker att kameror kan utgöra en risk för
integritetskränkning; Tabell 2. En majoritet (54 procent) svarade ”Ja, men för
ökad säkerhet kan kamerorna få förekomma ändå”. En av sex (16 procent) tycker
att säkerhetskameror utgör en risk för kränkning om inspelat material kan komma
på drift. Några få (3 procent) svarade ”Ja, bara att det finns kameror känns som en
kränkning”. Drygt en fjärdedel (27 procent) svarade ”Nej, risken är försumbar”.

Myndigheterna har en restriktiv hållning kring tillstånd för kameror.
Tycker du att säkerhetskameror utgör en risk för kränkning av
människors personliga integritet?
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70 procent tycker att lagstiftningens fokus bör ligga på det inspelade materialet
SKOP frågade, ”Var anser du att fokus i första hand bör ligga i lagstiftningen när
det gäller användningen av säkerhetskameror? På kamerorna och på vilka platser
som ska vara fredade från kameror, eller på det inspelade materialet så att endast
behöriga får tillgång till detta?”.
Sju av tio (70 procent) anser att fokus bör ligga på det inspelade materialet; Tabell
3. Tre av tio (30 procent) anser att fokus bör ligga på kamerorna och på vilka
platser som ska vara fredade från kameror.

Var anser du att fokus i första hand bör ligga i lagstiftningen när det
gäller användningen av säkerhetskameror?
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fredade från kameror
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91 procent anser att man bör få använda kamerainspelning på brottsutsatta platser
SKOP frågade, ”Anser du att man bör ha möjlighet att använda kameror med
inspelning på dokumenterat brottsutsatta allmänna platser, till exempel torg, gator
eller skolgårdar?”
Nästan alla (91 procent) anser att man bör ha möjlighet att använda kameror med
inspelning på brottsutsatta allmänna platser; Tabell 4. Tre av fem (60 procent)
anser att man bara bör ha det om endast polisen får tillgång till materialet. En av
tio (10 procent) anser att man inte bör ha möjlighet att använda kameror med
inspelning på dokumenterat brottsutsatta torg, gator eller skolgårdar, det innebär
ett för stort ingrepp i den personliga integriteten.

Anser du att man bör ha möjlighet att använda kameror med inspelning
på dokumenterat brottsutsatta allmänna platser, till exempel torg, gator
eller skolgårdar?
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Ja, men bara om endast polisen får
tillgång till materialet

Nej, det innebär ett för stort
ingrepp i den personliga
integriteten

Män och borgerliga politiker svarar ”Ja, det är en rimlig åtgärd” i större
utsträckning än kvinnor och rödgröna. Rödgröna politiker svarar med något av de
andra två svarsalternativen i större utsträckning än borgerliga.
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72 procent tycker att det är rimligt att kameror får användas utanför butiksentréer
SKOP frågade, ”Butiksrån begås ofta av förövare som maskerar sig precis innan
de går in i butiken. Är det rimligt att kameror även kan få användas i området
direkt utanför butiksentréerna för att öka möjligheten att identifiera
butiksrånare?”. Intervjupersonerna kunde svara ”Ja, då ökar polisens möjligheter
att gripa rånare” eller ”Nej, folk som promenerar på trottoaren utanför ska inte
behöva riskera att bli filmade”.
Drygt sju av tio (72 procent) tycker att det är rimligt att kameror även kan få
användas i området direkt utanför butiksentréerna; Tabell 9. Nästan tre av tio (28
procent) tycker inte det utan anser att folk som promenerar på trottoaren utanför
inte ska behöva riskera att bli filmade.

Butiksrån begås ofta av förövare som maskerar sig precis innan de går
in i butiken. Är det rimligt att kameror även kan få användas i området
direkt utanför butiksentréerna för att öka möjligheten att identifiera
butiksrånare?
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Ja, då ökar polisens möjligheter att gripa rånare

Nej, folk som promenerar på trottoaren utanför ska
inte behöva riskera att bli filmade

Borgerliga politiker svarar ”Ja, då ökar polisens möjligheter att gripa rånare” i
större utsträckning än rödgröna. Rödgröna politiker svarar ”Nej, folk som
promenerar på trottoaren utanför ska inte behöva riskera att bli filmade” i större
utsträckning än borgerliga.
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Det mest negativa och det mest positiva
50 procent anser att känslan av ett övervakningssamhälle är det mest negativa
SKOP frågade, ”Vad är, enligt din uppfattning, det mest negativa med
säkerhetskameror?”. Intervjuarna läste därefter upp 3 svarsalternativ samt
alternativet Annat svar.
Känslan av ett övervakningssamhälle
Hälften (50 procent) av respondenterna tycker att känslan av ett
övervakningssamhälle är det mest negativa med säkerhetskameror; Tabell 6.
Kvinnor tycker i större utsträckning än män att detta är det mest negativa med
säkerhetskameror.
Oron över att bildmaterialet kan komma på drift
Nästan två av fem (37 procent) tycker att oron över att bildmaterialet kan komma
på drift är det mest negativa. Borgerliga politiker tycker i större utsträckning än
rödgröna att denna oro är det mest negativa med säkerhetskameror.
Att man blir påmind om hur illa ställt det är i samhället
En tiondel (11 procent) tycker att det mest negativa med säkerhetskameror är att
man blir påmind om hur illa ställt det är i samhället. Personer som är 50 år eller
äldre har svarat med detta alternativ i större utsträckning än dem som är 49 år eller
yngre.
Annat
Ett fåtal (2 procent) svarade något annat. Bland dem var en falsk trygghetskänsla
ett återkommande svar. Svaren finns listade i Tabell 6. Alla som svarade med
alternativet Annat var 49 år eller yngre.
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Vad är, enligt din uppfattning, det mest negativa med
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48 procent tycker att det mest positiva med kameror är att de förebygger brott
SKOP frågade, ”Vad är, enligt dig, det mest positiva med säkerhetskameror?”.
Intervjuarna läste därefter upp 3 svarsalternativet samt alternativet Annat.
De förebygger brott
Nästan hälften (48 procent) av intervjupersonerna tycker att det mest positiva med
säkerhetskameror är att de förebygger brott; Tabell 7.
De bidrar till att brott kan klaras upp
Nästan lika många (45 procent) tycker att det mest positiva är att
säkerhetskameror bidrar till att brott kan klaras upp.
De medverkar till att oskyldiga slipper bli föremål för brottsutredningar
Några få (4 procent) tycker att det mest positiva med säkerhetskameror är att de
medverkar till att oskyldiga slipper bli föremål för brottsutredningar.
De är kostnadsbesparande i jämförelse med att använda bevakningspersonal
Mycket få (1 procent) tycker att kostnadsbesparingen jämfört med att använda
bevakningspersonal är det mest positiva med säkerhetskameror.
Annat
Ett fåtal (2 procent) svarade att något annat är det mest positiva med
säkerhetskameror. Bland de svaren dominerar känslan av trygghet. Svaren finns
listade i Tabell 7.

Vad är, enligt dig, det mest positiva med säkerhetskameror?
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Påståenden om kameror
SKOP frågade, ”Instämmer du i följande påståenden?”. Fyra påståenden lästes
upp.
93 procent tycker att mobilkameror är ett större integritetshot än säkerhetskameror
Nästan alla (93 procent) instämmer i påståendet ”Filmer från mobiltelefoner som
läggs ut på internet är ett större hot mot den personliga integriteten än material
som kommer från trygghets- och säkerhetskameror”; Tabell 13. Några (7 procent)
instämmer inte.

Filmer från mobiltelefoner som läggs ut på internet är ett större hot mot
den personliga integriteten än material som kommer från trygghets - och
säkerhetskameror.
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72 procent ser gärna en ökad användning av kameror
Drygt sju av tio (72 procent) instämmer i påståendet ”Kameror ökar tryggheten så
jag ser gärna en ökad användning av trygghets- och säkerhetskameror”; Tabell 10.
Nästan tre av tio (28 procent) instämmer inte.

Kameror ökar tryggheten så jag ser gärna en ökad användning av
trygghets- och säkerhetskameror
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Män, äldre personer och borgerliga politiker instämmer i påståendet i större
utsträckning än kvinnor, yngre och rödgröna politiker.
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54 procent anser att PUL skyddar brottslingar och att det är orimligt
En majoritet instämmer i påståendet ”Enligt PUL (personuppgiftslagen) krävs det
att en gärningsman som filmats ger sitt tillstånd för att filmen skall kunna visas.
Det är orimligt att PUL skyddar brottslingar som idag”; Tabell 12. Nästan hälften
(46 procent) instämmer inte i påståendet.

%

Enligt PUL (personuppgiftslagen) krävs det att en gärningsman som
filmats ger sitt tillstånd för att filmen skall kunna visas. Det är orimligt
att PUL skyddar brottslingar som idag.
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Män och borgerliga politiker instämmer i större utsträckning än kvinnor och
rödgröna politiker.
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23 procent anser att bilder från videoupptagningar bör visas mer frekvent
Nästan en fjärdedel (23 procent) instämmer i påståendet ”För att identifiera
gärningsmän som begår grova brott bör bilder från videoupptagningar visas mer
frekvent i tv, tidningar och på internet”; Tabell 11. En mycket stor majoritet (77
procent) instämmer inte.

För att identifiera gärningsmän som begår grova brott bör bilder från
videoupptagningar visas mer frekvent i tv, tidningar och på internet.
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Borgerliga politiker instämmer i större utsträckning än rödgröna politiker.
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