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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kamerövervakningen fungerar på fyra 

gymnasieskolor i Stockholm. Jag ville ta ta reda på hur skolledningen tänker kring 

kameraövervakning, vilka fördelar och nackdelar som det kan medföra. Den valda metoden för 

undersökningen har varit kvalitativa intervjuer, med rektorer på fyra gymnasieskolor. Mina 

frågeställningar är följande: Hur ser problembilden ut som motiverar för kameraövervakning på 

gymnasieskolor? På vilket sätt kommer kameraövervakningen att åtgärda problemet? Hur hanterar 

skolan informationen? Hur motiverar skolor övervakningen kontra elevers integritet? 

Kameraövervakningen har enligt Datainspektionens undersökningar ökat med över 150 procent på 

skolor sedan 2005 och ökningen tycks fortsätta. I denna studie berörs även relevanta kriminologiska 

teorier som situationell brottsprevention, rutinaktivitetsteorin och Flygheds teori om normalisering 

av det exceptionella. I denna undersökning finner man många likheter mellan rektorernas argument 

för kameraövervakning. De menar att det fungerar som trygghetsskapande och har en avskräckande 

effekt på individer. Forskning från bl.a. Brå har visat att kameraövervakningen kan förebygga brott 

men störst effekt har det på redan utsatta områden. Kritiken som talar emot kameraövervakningen 

menar att det kränker den personliga integriteten och används utöver det syftet som från början var 

anledningen till att skolorna började med kameraövervakningen. Behovet av kameraövervakningen 

ska vägas mot bedömningen om intrånget i den personliga integriteten står i proportion till 

varandra.
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1. Inledning 

Kameraövervakning på allmän plats har idag ökat och ser ut att fortsätta att öka (Brå 2003 s. 8). 

Kameraövervakningen i brottsförebyggande syfte har blivit allt vanligare inom kollektivtrafiken, 

taxibilar och andra områden exempelvis skolor (Brå 2007 s. 9). Övervakningen på skolor har enligt 

en enkätundersökning från Datainspektionen ökat med över 150 procent sedan 2005. Den 

undersökningen har enligt Datainspektion gett en viss fingervisning om utvecklingen 

(Datainspektionen 2008 s. 6). Allt fler skolor verkar anse att kameraövervakningen är den rätta 

lösningen för att ingripa mot stöld, bråk och skadegörelse. Skadegörelsen är enligt Skolfastigheter i 

Stockholm AB, (SISAB), som förvaltar merparten av skolor och förskolor i Stockholms stad ett 

stort problem som medförde kostnader på totalt 15,6 mkr. under året 2009 (SISAB 2010). Det har 

visat sig i några svenska fallstudier som genomfördes av Brottsförebyggande rådet, (Brå) att 

kameraövervakningen fungerar i viss mån som en brottsförebyggande åtgärd och inte minst som en 

trygghetsskapande åtgärd. Detta förutsatt att övervakningen sker på strategiskt utvalda platser och 

på rätt sätt. Kameraövervakningen har visat sig vara effektiv på de platser där brottsligheten redan 

är hög. Däremot är de brottsförebyggande effekterna relativt begränsande på de platser där 

situationen är förhållandevis är god från början (Brå 2007 s. 10). I vågskålen mellan argumenten om 

att kameraövervakning kan bidra till en minskad brottslighet och att det i viss mån upplevs som 

trygghetsskapande, finner man integritetsaspekten. Kameraövervakning medför ett intrång i 

människors privatliv men samtidigt kan kameraövervakning förebygga brott och öka tryggheten. 

Dessa två aspekter står inte alltid i proportion till varandra och detta leder till kritik emot 

kameraövervakning. De som är kritiskt inställda till kameraövervakningen hävdar att 

kameraövervakning bidrar till att skapa ett övervakningssamhälle med rum för bl.a. fler avancerade 

övervakningssystem som känner igen beteendemönster etc. (SOU 2002:110 s. 59). Det finns därför 

en lagstiftning som reglerar hur användandet av kameraövervakningen får ske på platser dit 

allmänheten har tillträde, lagen om allmän kameraövervakning, LAK (1998:150). Det krävs oftast 

tillstånd hos länsstyrelsen för att bedriva övervakning på platser dit allmänheten har tillträde. 

Övervakningen inomhus dit allmänheten inte har tillträde kräver i regel inget tillstånd. Det som 

gäller då är att personuppgiftslagen, PuL, följs. Datainspektionen har som uppgift att se till att PuL 

följs.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur ett urval av gymnasieskolor i Stockholm 

motiverar behovet av att bedriva kameraövervakning. Hur ser problembilden ut och hur har 
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skolorna tänkt att med hjälp av övervakningen kunna åtgärda de problem som finns på respektive 

gymnasieskola? Kameraövervakning sker inom en rad olika området, exempelvis kollektivtrafiken, 

taxibilar och arbetsplatser. För min del, tycker jag att det är särskilt intressant att undersöka 

kameraövervakning i en annan kontext, nämligen skolmiljö.  

Jag vill även få svar på om mina intervjudeltagare, rektorerna, tycker att kameraövervakning är 

lösningen för deras respektive problemområde. Jag vill dessutom få en insikt i hur de reflekterar 

kring eventuella intrång i elevers personliga integritet som kan uppstå när man bedriver 

kameraövervakning. 

 

Frågeställningarna är följande: 

 Hur ser problembilden ut som motiverar behovet av kameraövervakning på 

gymnasieskolor? 

 På vilket sätt anser rektorerna att kameraövervakningen löser problembilden på skolan? 

 Hur och vem hanterar det inspelade materialet på skolorna? 

 Hur resonerar rektorerna kring kameraövervakning mot eventuellt intrång i elevers 

integritet? 

 

1.2. Lagstiftning om kameraövervakning 

Kameraövervakningen regleras i Sverige av två lagar: Personuppgiftslagen (PuL) och lagen om 

allmän kameraövervakning (LAK), Lagarna överlappar varandra och det som avgör vilken lag som 

ska tillämpas är beroende på vart kameran är riktad och vad den fångar. Kameraövervakning på 

allmän plats får ändå anses vara en integritetskänslig åtgärd. I de fall där kameror registrerar platser 

dit allmänheten har tillträde, gäller lagen om allmän kameraövervakning. I sådana fall krävs oftast 

tillstånd från länsstyrelsen. Platser som registreras men som allmänheten inte har tillträde till, t.ex. 

skolor, bostäder eller arbetsplatser regleras av PuL. Det krävs inget tillstånd för att bedriva 

övervakningen men personuppgifterna måste beaktas i enlighet med bestämmelserna i PuL 

(Datainspektionen 2008 s. 1). 

 

Personuppgiftslagen, PuL.  

Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har enligt 1 § uppgift att skydda 

människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av person uppgifter (PuL, 

1998:204 1 §). Det kan röra sig om fall där personuppgifter samlas in, lagras, bearbetas eller 

registreras, uppfattas som integritetskänsliga (Datainspektionen 2009 s. 2). Definitionen av 

personuppgifter är: all den information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person 
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som är levande. Personuppgifter gäller även krypterade och elektroniska uppgifter om dessa direkt 

eller indirekt är möjliga att knyta till fysiska personer (PuL, 1998:204 3 §). Vad som räknas som 

integritetskänslig information är inte alltid klart och kan uppfattas på olika sätt av olika individer. 

Känsliga personuppgifter är enligt PuL, (1998:204 13 §) de uppgifter som avslöjar t.ex. ras eller 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, medlemskap inom olika rörelser och uppgifter som rör 

hälsan eller sexualliv. Vissa människor kan uppfatta all informationsregistrering som kränkande 

medan andra kan ha en helt annan uppfattning och accepterar insamlandet av informationen i en 

större utsträckning. Vad som uppfattas som kränkande måste avgöras i varje enskilt fall där 

Datainspektionen gör en samlad bedömning av följande: hur känslig information det rör sig om, i 

vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket syfte de behandlas och vilka konsekvenser 

kan behandlingen leda till. Datainspektionen menar att det är även upp till skolorna att själva göra 

en proportionalitetsbedömning om behovet av kameraövervakningen är proportionerlig i 

förhållandet till personuppgiftsbehandlingen. I bedömningen ska även beaktas om ändamålet kan 

uppnås med andra åtgärder som innebär ett mindre intrång i den personliga integriteten. Hos de 

inspekterade skolorna kom Datainspektionen fram till att övervakningen inte står i proportion 

mellan ändamålet och det avsevärda intrånget i elevernas personliga integritet.  

 

Lagen om allmän kameraövervakning 

Lagen om allmän kameraövervakning trädde i kraft den 1 juli 1998 då den gamla lagen om 

övervakningskameror (1990:484) upphörde att gälla. Syftet med lagen om allmän 

kameraövervakning är att reglera användningen på sätt att integriteten upprätthålls samtidigt som 

övervakningen bedrivs på ett effektivt sätt (SOU 2002:110 s. 13). 1 § I denna lag finns 

bestämmelser om användning av övervakningsutrustning (allmän kameraövervakning). Allmän 

kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet (PuL, 

1998:150). Enligt 2 § så omfattar lagen inte enbart TV-kameror utan även annan optiskt-elektronisk 

utrustning som överför bilder vidare till en bildskärm eller lagras i ett annat elektroniskt system. 

Lagen riktar sig också enbart mot automatiska eller fjärrmanövrerade apparater, vilket innebär att 

en kamera som filmar direkt på plats och sköts manuellt inte omfattas av lagen (SOU 2002:110 s. 

36). 

Enligt (5 § Tillstånd till allmän kameraövervakning krävs för att en övervakningskamera skall få 

vara uppsatt så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd behövs dock 

inte i fall som avses i 7-10 §§) (1998:150).  

Det krävs alltså vanligen tillstånd från länsstyrelsen om kameraövervakning ska bedrivas på platser 

dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen beslutar sedan om intresset för övervakningen väger 
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tyngre än ett eventuellt intrång i den personliga integriteten. Undantag från lagen har dock 

banklokaler, butiker och postkontor då det enbart räcker med en anmälan till länsstyrelsen. Jämfört 

med länder som Danmark, Finland, Norge och Storbritannien så bedriver Sverige allra hårdast 

lagstiftning kring kameraövervakning. Danmark och Norge har dock särskilda lagar men dessa 

lagar innehåller färre bestämmelser än den svenska. I jämförelse med dessa länder så är det endast i 

Sverige där det krävs tillstånd för att bedriva kameraövervakning (SOU 2002:110 s. 15). Tillstånden 

för kameraövervakning har ökat. Enkätundersökningar som genomfördes bland länsstyrelserna i 

landet visade att år 1996 fanns det knappt 5000 tillstånd i landet och i januari 2002 fanns det 6100 

tillstånd och 3200 ansökningar, totalt 9300 tillstånd eller ansökningar (SOU 2002:110 s. 15). År 

2009 har antalet ökat till ca 9500 tillstånd och 11 000 ansökningar om kameraövervakning, totalt 20 

500. Det innebär en ökning med över 50 procent mellan år 2002 och 2009 (Brå 2009 s. 13). Man 

bör dock vara medveten om att antalet tillstånd och ansökningar inte nödvändigtvis motsvarar den 

faktiska användningen av kameraövervakning eftersom tillstånden och ansökningar inte alltid 

gallras ur länsstyrelsens system när vissa beslutar sig för att upphöra med kameraövervakningen 

(SOU 2002:110 s. 16). 

 

1.3. Skydd för privatlivet/integriteten 

Rätten till skydd för privatlivet är en grundläggande mänsklig rättighet. I Europakonventionens 

artikel 8.1 beskrivs det att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 

sin korrespondens (SOU 2002:18 s. 162). Europarådets dataskyddskonvention fungerar också som 

ett skydd för personuppgifter (SOU 2002:110 s. 50). Argumenten mot kameraövervakning brukar 

ofta handla om att övervakningen kan kränka den personliga integriteten och bidrar till att skapa ett 

övervakningssamhälle. Kritiken handlar också om att övervakningen kan komma att utökas då 

staten tillåter det ske i alltför stor okontrollerad utsträckning. Ett exempel på detta går att finna i 

England, där videoband från kameraövervakning har blivit en försäljningsvara och tekniken har 

idag kommit så pass långt framåt att det numera finns avancerade övervakningskameror som känner 

igen beteendemönster och ansikten som i sin tur kan kopplas samman med andra sökbara register 

(SOU 2002:110 s. 59). På samma sätt som det inte råder entydig definition med vad som räknas 

som känslig information så är inte heller begreppet personlig integritet entydigt. Uppfattningen är 

att alla människor har rätt till en personlig sfär, utan att fysiskt och psykiskt intrång sker. Som 

tidigare påpekats så kan uppfattningen om den personliga sfären variera hos olika individer. 

Variationen kan bero på människornas kulturella, etniska, religiösa och sociala bakgrund (SOU 

2002:110 s. 83). I Datainspektionens pressmeddelande (2008) menade Datainspektionen att det 

råder stora brister i hur skolor hanterar personuppgifter. Kartläggningen genomfördes av 
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Datainspektionen våren 2008, med hjälp av enkäter på internet som besvarades av ca 200 skolor 

samt inspektioner hos 15 skolor i landet. Resultatet visar att alla skolor som Datainspektionen har 

inspekterat, hanterar elevers personuppgifter på ett sätt som anses bryta mot personuppgiftslagen. 

Datainspektionen menar att det råder stora brister i kunskapen på hur skolorna får behandla 

personuppgifter. Vanliga fel på skolor är enligt Datainspektionen: Det saknas kontroll över om och 

hur gamla elevers uppgifter gallras bort från IT-systemen. Känsliga personuppgifter registreras utan 

samtycke från elever eller föräldrar och IT-systemen kan nås via Internet utan tillräcklig hög 

säkerhet (Datainspektionens pressmeddelande 2008). Datainspektionen har år 2009 följt upp 

kartläggningen och har inspekterat ytterligare fyra skolor. Resultaten visar att det råder fortsatta 

brister hos skolorna. Skolorna saknar rutiner för när gamla personuppgifter ska tas bort, istället så 

lagrar skolorna uppgifterna ”tills vidare”. (Datainspektionens pressmeddelande 2009). 

Datainspektionen har exempelvis i deras beslut för Bromma gymnasium kunnat konstatera att den 

kameraövervakningen som bedrivs inomhus i Bromma gymnasium inte står i proportion till 

ändamålen med övervakningen, genom intrång i elevers rätt till en fredad och privat sfär. 

Övervakning är enligt Datainspektionen kränkande i den mening som avses i 5 a § andra stycket 

PuL. För att utrycka sig kort så är övervakning att betraktas som kränkande när den inte är rimlig i 

proportion till integritetsintrånget (Datainspektionens beslut 2008 s. 2). 

 

1.4. Kriminologisk relevans 

Jag anser att min undersöknings kriminologiska relevans ligger kring kameraövervakningens 

brottsförebyggande effekter rent generellt, samt dess effekter på den upplevda och faktiska 

tryggheten. För min studie blir det aktuellt att undersöka just hur skolledningen anser att 

kameraövervakningen bidrar till att skapa trygghet och förebygga brott samt vilka andra möjligheter 

och även risker som kamerorna kan bidra till.  

 

 

 

2. Teori 

Brottsliga handlingar, alltså de handlingar som beläggs med straff har under olika epoker samt i 

olika samhällen kriminaliserats för att undvika de direkta eller indirekta skador som dessa 

handlingar orsakar. Varför personer begår brott kan förklaras genom en rad olika faktorer på bl.a. 

individ- och strukturnivå där faktorerna kan leda till ökad sannolikhet för att en brottslig handling 

inträffar. Faktorer kan även avhålla en individ från att begå brott. Faktorerna verkar då som 

brottsförebyggande. Individnivån brukar innefatta individens personlighet och liknande medan 
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strukturnivå handlar mer om olika sociala och ekonomiska förhållanden i ett samhälle (Sarnecki 

2004 s. 7). 

 

2.1. Situationell brottsprevention 

Kameraövervakning räknas som en situationell brottsförebyggande åtgärd (Brå 2003 s. 10). 

Situationell brottsprevention som enligt Labs definition går ut på att: 

 

 Försvåra genomförandet genom att t.ex. öka tillträdeskontrollen till vissa platser. Reducera 

tillgången till olika brottshjälpmedel. Tekniska åtgärder som att sätta upp larm, kameror etc. 

 

 Öka risken för upptäckt genom t.ex. kameraövervakning eller informell socialkontroll, som 

kan utövas av grannar, lärare och andra personer än exempelvis poliser, väktare m.fl. som 

hör till kategorin formell kontroll. Bevakningsinsatser på platser där det förekommer många 

brott. 

 Reducera lönsamheten av brott genom att t.ex. plocka ur värdesaker ur bilen på 

parkeringsplatser. 

 

Med andra ord rent av försvåra för personer att begå brott (Lab 2007 s. 204) Sarnecki talar istället 

om minskad sannolikhet för att brottet ska äga rum. I hans breda definition ingår åtgärder som 

förebygger brott, alternativt reducerar skador till följd av brott (Sarnecki 2004 s. 10). Med ett sådant 

resonemang anser man att kameraövervakning kan avskräcka personer från att begå brott, avbryta 

pågående brott och att inspelat material kan användas som bevisföring vid utredning av brott (Brå 

2003 s. 10). Grundidéerna inom situationell brottsprevention är att personen som begår brott inte 

handlar impulsivt utan begår rationella val där personen tänker ut och väger riskerna mot fördelarna 

i varje situation (Lab 2007 s. 201). Detta rationella tankesätt kallas inom kriminologin för rational 

choice vilket innebär att brottslingen fattar sina beslut om att begå brott utifrån bedömningen av 

vilka svårigheter och risker kontra fördelarna ett brott kan medföra (Wortley 1997 s. 65). 

Kameraövervakning skulle i det här fallet kunna leda till en ökad upptäcktsrisk och kan fungera för 

att avskräcka en individ från att begå brott i och med att personen bedömer att risken att ertappas 

ökar. Kritiken mot situationell brottsprevention riktar sig mot eventuella överflyttningseffekter som 

kan uppstå när man riktar in åtgärder mot en specifik plats eller område, dvs. en individ som 

bedömer att risken för att bli upptäckt är mindre på andra platser kan komma att börja begå brott där 

istället. Vilket är ytterligare exempel på hur individers rationella tankesätt fungerar (SOU 2002:110 
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s. 98). Statistik kan då visa på en minskning av brottsligheten på ett område men i själva verket kan 

brottsligheten egentligen bara ha förflyttats till ett annat område. (Brå 2009 s. 1). 

 

2.2. Rutinaktivitetsteorin 

Lawrence Cohen och Marcus Felson (1979) har i sin ”Routine Activity Approach” formulerat tre 

element som krävs för att ett brott ska kunna begås. 

 Motiverad förövare 

 Lämpligt objekt 

 Avsaknad av kapabla väktare 

 

Med detta synsätt räcker det enligt Cohen & Felson att ett av dessa tre element saknas för att brottet 

inte ska begås. (Williams & McShane 1998 s. 314). Enligt teorin skapas förutsättningar för 

brottslighet genom vårt dagliga liv. Brottslig aktivitet anses vara förknippad med rutiner från 

vardagslivet, som arbete, skola, fritidsaktiviteter osv. (Sarnecki 2003 s. 222). Konsekvensen av 

detta blir då att det är svårt att förvänta sig några dramatiska förändringar av brottslighetens 

omfattning utan att det också sker andra viktiga samhällsförändringar (Sarnecki 2004 s. 12). 

Lämpliga objekt karakteriseras enligt Felson av fyra egenskaper, som på engelska förkortas VIVA: 

 Value (värde) Sett ur gärningsmannens subjektiva bedömning av värdet av ett objekt. 

 Inertia (tröghet) Fysiska egenskaper hos objektet som påverkar dess lämplighet t.ex. storlek 

och vikt. 

 Visibility (synlighet) Objektet som angrips förutsätter att gärningsmannen kan se och 

urskilja det. 

 Access (tillgänglighet) Är objektet lättåtkomligt ökar sannolikheten för den att bli utsatt 

(Felson & Clarke 1997 s 85, översättning av Sarnecki 2003). 

 

Felson (1998) menar även på att det inom kriminologin har fästs mycket vikt åt frågan om varför 

vissa människor begår fler brott än andra och därmed underlåtit studera brottsligheten i sin kontext 

(Sarnecki 2004 s. 12). 

För att komma fram till lämpliga åtgärder för att förebygga brott bör man först studera problemet 

för att sedan försöka komma på tänkbara lämpliga åtgärder. Efter införandet av åtgärderna bör man 

följa upp effekterna för att se om metoden fungerar som det var tänkt. Dessa steg som går ut på 

identifiering av problemet och åtgärder är vanliga för vad som brukar betecknas under kategorin 

situationell brottsprevention (Lab 2007 s. 203). 
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2.3. Normalisering av det exceptionella 

Janne Flyghed (2000) talar om det som han kallar för normalisering av det exceptionella. Det 

innebär en utvidgning av tillämpningen av olika tvångsmedel. Man inrättar dessa medel för grov 

och ovanlig brottslighet men efter tillämpningen börjar tvångsmedlen istället användas för allt 

lindrigare brottslighet. Flyghed menar också att denna utveckling ofta går åt ett håll dvs. att ett 

tvångsmedel sällan tas ur bruk efter det att den ursprungliga hotbilden har försvunnit utan istället 

finner man nya faror som kan rättfärdiga fortsatt användande av tvångsmedlet (Flyhed 2000 s. 47). 

Expansionen betraktas ofta som en nödlösning för ett särskilt problem för att sedan i efterhand 

framstå som en nödvändig åtgärd som borde bli permanent. De ovanliga eller extrema händelserna 

fungerar då som utlösande faktor och på det sätt förstärks hotbildsnormaliseringen (Flyghed 2000 s. 

48). När hotbilden framställs som ständigt hög, på bristfälliga underlag, leder det till en uppfattning 

om att det råder ett skyddsunderskott för att sedan leda till en acceptans av utökade 

kontrollmöjligheter (Flyghed 2000 s. 49). Med andra ord kan det uppstå gråzoner som kan 

expandera och det kan leda till att olika metoder används för att kontrollera potentiella riskgrupper 

(Flyghed 2000 s. 110). Enligt Flyghed saknas det ofta fakta som belägger hoten och motåtgärdernas 

effektivitet (Flyghed 2000 s. 59). Vidare talar Flyghed om relationen mellan motmedlen och 

allmänhetens acceptans. Mycket av det som talas om i media påverkar hur hotbilder och motmedlen 

uppfattas av allmänheten. Detta kan leda till positiva eller negativa reaktioner från allmänheten 

(Flyghed 2000 s. 61). De som inte reagerar kan vara passiva av två skäl, antingen är de likgiltiga 

medan andra helt enkelt har en uppfattning men av olika skäl inte visar sin åsikt (Flyghed 2000 s. 

62). En negativ reaktionen skulle då minska legitimiteten hos beslutsfattarna, exempelvis om ett 

tvångsmedel innebär en allt för stor integritetskränkning och det uppstår många negativa reaktioner 

kring detta. I motsats till negativa reaktioner är det så klart även möjligt att reaktionerna är av det 

positiva slaget. Detta kan innebära att åtgärdarna uppfattas som tillfredställande. Därmed betyder 

inte det att den presenterade hotbilden är riktig eller att medlen är de mest lämpade (Flyghed 2000 

s. 62). En kritik mot Flygheds teori är att den främst riktar sig mot polisen och dess 

brottsförebyggande metoder som t.ex. buggning, hemlig teleövervakning och hemlig teleavlyssning 

(Flyghed 2000 s. 231). 

 

3. Tidigare forskning 

I Sverige har det inte genomförts undersökningar som behandlar kameraövervakning på skolor. Än 

mindre finns det av svenskt vetenskaplig forskning som undersöker kameraövervakning i 

inomhusmiljöer (SOU 2002:110 s. 99). Brå har genom fallstudier utvärderat kameraövervakning i 

stadsmiljön, på gator och torg samt på parkeringar. Utvärderingen riktade sig mot 
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kameraövervakning på Mölletvångstorget i Malmö och i Stadsparken i Helsingborg. Brås fokus låg 

på att undersöka kameraövervakningens effekter på brottsligheten och konsekvenser för den 

personliga integriteten och tryggheten (Brå 2003 s. 6). Resultaten från utvärderingen visade på att 

skillnader mellan platserna förekom. Stadsparken utrustades i juni 2001 med fem 

övervakningskameror. Parken har enligt en lokal trygghetsundersökning upplevts som den mest 

otrygga platsen i centrala Helsingborg. Syftet med kamerorna är att förebygga brott, öka tryggheten 

samt ha möjligheten att kunna identifiera gärningsmän. Olika brottsförebyggande åtgärder hade 

vidtagits men trots detta så fortsatte rån och överfall i parken. Kamerorna skulle då fungera som ett 

komplement till dessa andra åtgärder. Bilden är kopplad direkt till polisens kommunikationscentral. 

Detta innebär att det rör sig om det som kallas aktiv kameraövervakning, vilket betyder att en 

person observerar monitorer som är kopplade till kameran i realtid. En fördel med s.k. aktiv 

kameraövervakning är att det finns då möjligheten att avbryta pågående brott. En mindre nackdel är 

att det krävs personal som granskar monitorn. Motsatsen till aktiv övervakning kallas passiv 

övervakning och innebär att filmerna granskas i efterhand, utan en möjlighet att avbryta pågående 

brott. Ett år efter installation följde man upp den anmälda brottsligheten och resultaten visade på en 

oförändrad brottsnivå och utan några överflyttningseffekter, dvs. brottsligheten hade inte förflyttats 

till närliggande platser (Brå 2009 s. 16). Däremot ökade tryggheten bland boende runt parken.  

 

På Möllevångstorget i Malmö installerades tre rörliga färgkameror i juli 2001. Polisen identifierade 

platsen som särskilt utsatt område, där fler grova brott mot person och egendom begicks jämfört 

med resten av centrala Malmö. Syftet med kamerorna var att avbryta pågående brottslighet och 

möjligheten till att kunna dokumentera brottsliga angrepp mot person samt annan brottslighet. 

Kamerorna täckte hela torget och spelade in mellan klockan 21:00 och 06:00 varje dag. Även här 

rör det sig om aktiv övervakning. Återigen studerades brottsnivån ett år efter installation och den 

anmälda brottsligheten hade kraftigt minskat. Den polisanmälda brottsligheten minskade med 40 

procent. Stöldbrottsligheten hade minskat med över 30 procent och brott mot person hade minskat 

med över 50 procent (Brå 2003 s. 6). Minskningen var som störst under det första halvåret av 

uppföljningen. Andra halvåret ökade antalet anmälda brott igen. Även här uppmärksammades inga 

överflyttningseffekter till närliggande områden. Tryggheten bland boende och besökare hade 

däremot ökat något strax efter att kamerorna installerades. Man bör dessutom vara medveten om att 

den anmälda brottsligheten kan påverkas av andra faktorer som t.ex. anmälningsbenägenheten. 

Därför är exempelvis antalet polisanmälda brott inte en tillräckligt säker indikator på brottslighetens 

omfattning eftersom en nedgång enligt statistiken över polisanmälda brott just kan bero på en 

minskad anmälningsbenägenhet (Sarnecki 2007 s. 340). När Brå undersökte kameraövervakning på 
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Möllevångstorget sju år efter installationen så fann man att kameraövervakningen pågick 

fortfarande men eftersom utrustningen inte hade bytts ut så ansåg polisen att utrustningen var 

förlegad. Polisen använde sig sällan av dessa övervakningskameror i brottsuppklarande syfte. Ingen 

hade gripits med hjälp av kamerorna och enligt polisen hade kamerornas avskräckningseffekt 

avtagit i princip helt och hållet (Brå 2009 s. 17). Man ska dock som med mycket annan forskning 

förhålla sig kritiskt till i det här fallet polisens mätningar då dessa grundar sig på deras egna 

erfarenheter och iakttagelser och inte på vetenskapligt utförda undersökningar (SOU 2002:110 s. 

99). En annan aspekt som är viktig att vara medveten om är att kameraövervakningen användes som 

ett brottsförebyggande komplement och egentligen är det svårt att peka ut de aktiva beståndsdelarna 

i kopplingen mellan kameraövervakning och minskad brottslighet. Man bör ha kännedom om 

förhållanden mellan olika faktorer som samspelar med varandra. Det är alltså svårt att särskilja på 

kameraövervakningens effekter med effekter från andra åtgärder t.ex. förstärkt belysning, 

väktarbevakning eller andra övriga åtgärder (Brå 2003 s. 14). Alternativa metoder för att mäta 

brottsligheten behövs samtidigt som man behöver undersöka exempelvis graden av täckning som 

kamerorna har (Welsh & Farrington 2007 s. 56). Inte minst är dessa kunskaper viktiga när det 

handlar om vilka rekommendationer som ges angående kameraövervakning, vare sig man redan 

använder sig utav det eller har planer på att börja med kameraövervakning.  

Enligt Brås bedömning så menar de bl.a. att kameraövervakning inte bör ses som en 

universallösning, utan bör vara ett komplement till andra åtgärder. 

 

 

3.1. Kameraövervakning och dess effekter på trygghet 

Förutom att vara brottsförebyggande så kan kameraövervakning i viss mån även öka tryggheten 

eller minska rädslan för att bli utsatt för brott. När personerna vistas i ett område och är medvetna 

om att platsen är kameraövervakad så kan det leda till en viss ökning av upplevd trygghet (Brå 2003 

s. 18). Kameraövervakning kan också medföra andra positiva effekter om det resulterar i att 

brottsligheten eller andra ordningstörningar minskar. Dessa effekter kan leda till en ökning av den 

informella sociala kontrollen genom att fler personer känner sig tryggare och vågar vistas ute i 

området. Det kan signalera om att platsen är övervakad och att folket bryr sig om den. Människors 

närvara kan då förebygga brottslighet genom möjligheten till att ingripa eller vara vittnen vid 

eventuella händelser (Brå 2009 s. 2). Detta går att koppla till Oscar Newmans (1972) teori, mer känt 

som ”defensible space thesis”. Newman menar att ett område där de boende utrycker en känsla av 

vaksamhet och visar att de värnar om deras område så kan det i sin tur påverka och kanske 

förhindra personer från att begå brott i just det området i och med att gärningsmän ofta tänker 
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rationellt och väljer platser som oftast är mindre folktäta pga. upptäcktsrisken (Lab 2004 s. 48). 

Benägenhet att ingripa är starkt relaterat till hur trygg man känner sig och av styrkan av de rådande 

normerna i den aktuella miljön. Vissa fall av ingripanden kan istället vara farliga för den som 

ingriper och kan på så sätt orsaka mer skada än nytta (Sarnecki 2004 s. 19). Ingripanden mot 

brottsliga handlingar får sällan lika mycket uppmärksamhet i media som de fall där ingripandet var 

olämpligt eller där ingriparen blev skadad eller dödad. Detta kan i sin tur påverka folkets 

benägenhet till att ingripa då den mediala bilden kan bidra till att öka oron för det (Sarnecki 2004 s. 

20). Detta kan också medföra att brottsligheten förflyttas vidare till områden med mindre social 

kontroll (Lab 2007 s. 48, 102). På samma sätt som kameraövervakning kan öka tryggheten, kan det 

även i sin tur öka oron och bidra till att personerna känner sig mer otrygga eftersom de kan uppfatta 

platsen som extra farlig att vistas på i och med att kamerorna finns utsatta på platsen. På det sättet 

kan även den informella sociala kontrollen minskas. Inte minst så kan personerna känna otrygghet 

och obehag enbart genom känslan att vara övervakad (Brå 2003 s. 18). Än en gång bör det påpekas 

att forskningen som berör kameraövervakning och tryggheten är, åtminstone i Sverige, rätt 

begränsad. Viss forskning kan visa på att tryggheten kan öka med kameraövervakning men man får 

inte utesluta andra förklaringar till denna ökning som kan t.ex. bero på förstärkt belysning på 

området (Brå 2003 s. 19). Sarnecki (2004) understryker ytterligare att man vet för lite om effekterna 

av olika åtgärder och verksamheter riktade mot att förebygga brott. Åtgärderna i praktiken kan 

aldrig garanterat ge avsedda effekter. Det är ett problem med denna osäkerhet som kan få 

konsekvenser för bl.a. individers frihet och integritet (Sarnecki 2004 s. 43). Därför blir det 

intressant att ta reda på om övervakningen på skolor bidrar till att öka tryggheten och till vilken 

grad? Det bör noteras att känslan av trygghet är en subjektiv bedömning och kan uppfattas på olika 

sätt av individer. 

 

3.2. Allmänhetens inställning  

År 1995 lät Svenska Dagbladet göra en undersökning om svenska folkets inställning till huruvida 

de accepterade ökad kameraövervakning på olika platser om det kunde leda till minskad 

brottslighet. Tillvägagångssättet var telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer. 

Resultaten visade att 86 procent accepterade ökad kameraövervakning i butiker, om det kunde leda 

till minskad brottslighet. För övervakning av gator och torg, så var 66 procent villiga att acceptera 

en ökad kameraövervakning. 58 procent var positiva till ökad övervakning i parker. Vid frågan om 

ökad kameraövervakning på offentliga toaletter så var siffran 32 procent (SOU 2002:110 s. 93). 

Brå genomförde år 2002 en liknande undersökning där 1000 personer i åldrarna 15 år och uppåt 

tillfrågades. Resultaten från Brås undersökning visade att mer än 80 procent var positiva till ökad 
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kameraövervakning i butiker, taxibilar, museer och parkeringar, med förutsättningen att det leda till 

en minskad brottslighet. 75 procent var positiva till ökad kameraövervakning av parker, gator och 

torg och på allmänna kommunikationsmedel. 34 procent accepterade övervakningen på offentliga 

toaletter och 47 procent var positiva till övervakning av förvaringsskåp i offentliga 

omklädningsrum. Andelen som var negativa till kameraövervakning var liten, endast tre procent av 

de tillfrågade var negativa till kameraövervakning på de angivna platserna, motsvarande siffra i 

1995 års undersökning var sex procent. Den redan lilla andelen har alltså minskat ytterligare (SOU 

2002:110 s. 93). Tendensen tycks visa på en ökad acceptans till ökad kameraövervakning med 

endast ett fåtal personer som helt var emot kameraövervakning. Även om skillnader förekommer 

inom olika åldersgrupper, olika socialabakgrunder, mellan kvinnor och män så är dessa skillnader 

små (Brå 2003 s. 59). Exempelvis är yngre personer mindre positiva till övervakning på gator och 

torg jämfört med äldre personer. Låginkomsttagare är mer positiva till ökad övervakning i parker 

medan höginkomsttagare accepterar i större utsträckning övervakning i taxibilar (Brå 2003 s. 60). 

Även om båda dessa undersökningar visade på stor andel positiva inställningar till 

kameraövervakning så kan man inte dra slutsatsen att det skulle gälla alla platser eller just en 

särskild enskild plats av samma typ. Skillnader i inställningen till övervakning kan förekomma och 

dessutom innefattar inte just dessa undersökningar kameraövervakning i inomhusmiljöer som 

exempelvis sjukhus, skolor etc. (SOU 2002:110 s. 95). Svenska Stöldskyddsföreningen lät 

Demoskop genomföra en attityds undersökning i juni 2009. Undersökningen riktade sig till 

ungdomar i skolmiljön, föräldrar samt rektorer. Tillvägagångssättet var telefonintervjuer; 300 

intervjuer genomfördes med rektorer, 1000 intervjuer med gymnasieelever i åldern 16-19 år och 1 

000 intervjuer med föräldrar till elever i samma ålder. Resultaten visar på att 70 procent av de 

tillfrågade gymnasieeleverna tror att kameraövervakning skulle öka tryggheten i skolan. 89 procent 

tror att kameraövervakning även skulle kunna förebygga skadegörelse (SSF 2009 s. 7). 90 procent 

av gymnasieeleverna skulle även ge sin tillåtelse till kameraövervakning både utomhus och på vissa 

platser inomhus i skolan (SSF 2009 s. 3). Även till dessa undersökningar bör man förhålla sig 

kritiskt, då svaren påverkas av på hur man ställer frågorna i en undersökning.  

 

4. Metod  

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att besvara mina frågeställningar. Kvale 

och Brinkmann menar att den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att förstå teman och få 

beskrivningar från den levda vardagsvärlden ur intervjudeltagarens eget perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2009 s.43). Intervjun är enligt Kvale & Brinkmann även en process där intervjuare och 

intervjudeltagaren producerar kunskap genom samtalet. Samtalet är intersubjektivt och socialt. 
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Närmare bestämt sker produktionen i ett samtalsförhållande; den är kontextuell, språklig, narrativ 

och pragmatisk (Kvale & Brinkmann 2009 s. 34). Kvalitativ forskningsstrategi är induktiv och 

tolkande. Induktiv innebär att tolkningen växer fram under hand, utifrån materialet och 

forskningsresultaten, tillskillnad från kvantitativ forskningsstrategi där en teoriprövning har 

specificerats innan datainsamlingen (Bryman 2001 s. 249-255). Kvalitativ forskningstraditionen till 

skillnad från den kvantitativa traditionen, saknar i princip helt och hållet mätbara variabler 

(Sohlberg & Sohlberg 2009 s. 100). Jag anser att intervjuer är en lämplig metod att använda för att 

besvara och få djupare förståelse för mina frågeställningar. Kritiken mot kvalitativ forskning brukar 

mena på att det är svårt eller nästintill omöjlig att uppnå generaliserbar kunskap. Kvantitativ 

forskning till skillnad från kvalitativ forskning, bygger ofta på representativa urval och stora 

undersökningar just för att leverera generaliserbar kunskap (Karlsson & Pettersson 2006 s. 62). Jag 

skulle aldrig kunna påstå att resultaten från min undersökning exempelvis går att generalisera till att 

gälla samtliga rektorer i Stockholm i och med mitt lilla urval. Detta är inte heller något som jag 

eftersträvar utan det som blir intressant är att se hur intervjudeltagarna tänker och reflekterar kring 

ämnet kameraövervakning. Roxell (2006) påpekar dock att man bör vara försiktig med att dra 

slutsatser och generalisera människors beteenden eller åsikter, något som kan variera beroende av 

kontextuella faktorer (Roxell 2006 s. 150). Enligt Kvale & Brinkmann är utskrifter utarmade, 

avkontextualiserade återgivningar av levande intervjusamtal. Vid transkriberingen förloras mycket 

av de element som gör ett samtal levande och rikt, exempelvis emotionella uttryck som bl.a. ironi är 

svårt att återge i en utskrift (Kvale & Brinkmann 2009 s. 194). Funderingar som slog mig när jag 

transkriberade intervjuerna och skrev ut citaten var, hur bör jag gå tillväga med språket för att 

undvika en osammanhängande textmassa? Ska jag göra om intervjupersonernas talspråk till 

skriftspråk, dvs. ska jag ändra upprepningar som exempelvis ”mm” till ett mera formellt 

skriftspråk? Är det intressant för min undersökning att skriva ut pauser, skratt och andra 

emotionella uttryck? Jag anser inte det. Kvale & Brinkmann menar att det inte finns en sann, 

objektiv omvandling från muntligt till skriftligt språk. Istället behöver man som forskare veta vilken 

typ av utskrift som passar för ens eget forskningssyfte (Kvale & Brinkmann 2009 s. 202-203). 

Huvudsyftet är att få en beskrivande bild av hur kameraövervakningen på skolor fungerar. 

Intervjudeltagares emotionella reaktioner tycker jag är av mindre relevans för just denna 

undersökning men hade varit av större vikt i t.ex. en detaljerad språklig analys (Kvale & Brinkmann 

2009 s.197). 
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4.1. Intervjudeltagare 

Totalt har jag genomfört sex intervjuer under mars månad. Intervjudeltagare bestod av fyra rektorer 

på gymnasieskolor i Stockholm samt två jurister på Datainspektionen och länsstyrelsen i 

Stockholm. Jag kontaktade samtliga via telefon och bokade tid för en intervju. Valet av dessa 

deltagare grundar sig i att jag ville få skolledningens syn på kameraövervakning på deras respektive 

skolor i och med att jag antar att de är ansvariga för den administrativa delen som även rör 

kameraövervakning. För att ytterligare få kunskap och kännedom kring lagstiftningen om 

kameraövervakning, ville jag genomföra intervjuer med nyckelpersoner som har kunskap i ämnet. 

Därav intervjuerna med Datainspektionen och länsstyrelsen. 

 

4.2. Förförståelse och vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Min förförståelse om ämnet kameraövervakning grundar sig i det jag har läst och hört. På bl.a. 

Dagens Nyheters debattsida kan man läsa att kameraövervakning har ökat med 150 procent (DN 

2008). Man kan även läsa att allt fler skolor har beslutat sig för att använda kameror för att 

förhindra stöld eller skadegörelse. Självklart har min förförståelsen om kameraövervakning 

påverkat utförandet av min intervjuguide och vilka frågor som jag väljer att ställa till 

intervjudeltagarna. En begränsning kan vara att förförståelsen påverkas beroende av hur artiklarna 

speglar ämnet kameraövervakning. De kan lyfta fram både positiva samt negativa aspekter om 

övervakning. Detta kan även påverka hur jag tolkar mitt resultat. Även om min förförståelse har 

påverkats så anser jag att man som forskare ändå måste förhålla sig öppen för ny kunskap och 

förståelse som kommer under forskningens gång och inte präglas av subjektiva omdömen och 

tolkningar (Sohlberg & Sohlberg 2009 s. 112). Min vetenskapsteoretiska utgångspunkt kallas för 

hermeneutik, med andra ord skulle man kunna kalla det för ett tolkningsperspektiv (Sohlberg & 

Sohlberg 2009 s. 157). Detta tolkningsperspektiv har ofta som syfte att förstå hur en person tänker, 

handlar och resonerar. Tolkning och förståelse hör också till en rad olika företeelser och kan sättas 

in i olika sammanhang (Sohlberg & Sohlberg 2009 s. 246). Rambeskrivningar görs ofta inom 

samhällsvetenskap och innebär att man studerar och beskriver den miljö man väljer att undersöka. 

Beskrivningarna är ofta kopplade till tematiska studier som behandlar olika teman och där citat 

används för att visa särskilda centrala punkter (Sohlberg & Sohlberg 2009 s. 101, 102. Med detta 

som utgångspunkt är kunskap något som aldrig kan vara oberoende av vårt medvetande. Hur vi 

frågar, hur vi tolkar och hur vi förhåller oss till något är alltså beroende av vårt medvetande och vår 

förförståelse. Detta innebär även att intervjudeltagaren påverkar kunskapsproduktionen på samma 

sätt i en intervju (Karlsson & Pettersson 2006 s. 60).  
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4.3. Urval och sökmetod 

Eftersom gymnasieskolor är det centrala i min studie så visste jag i förväg att jag ville genomföra 

intervjun med skolledningen på varje skola. Sedan gjorde jag en ytterligare avgränsning till endast 

rektorerna på varje skola. För att även få en bild av hur tillsynsmyndigheter arbetar med frågor som 

rör kameraövervakning så genomfördes även intervjuer med två jurister, på länsstyrelsen och 

Datainspektionen. Totalt genomfördes sex intervjuer. Det innebär att jag använde mig av ett s.k. 

bekvämlighetsurval. Vilket innebär att forskarens urval består av de personer som råkar finnas 

tillgängliga (Bryman 2001 s. 114). Då jag visste att skolor behövde söka tillstånd hos länsstyrelsen 

för att bedriva kameraövervakning utomhus så tänkte jag att de kanske kunde bidra med ett register 

över samtliga gymnasieskolor som de har i sin databas. Jag kontaktade länsstyrelsen via e-post. Det 

visade sig inte vara enkelt att få fram en lista över gymnasieskolor eftersom deras register inte är 

uppbyggt på det sättet att det går att söka efter ett specifikt område. Jag ringde till skolornas växel 

eller till direkt nummer till rektorn och talade om mitt syfte med undersökningen. Jag bad även om 

tillåtelse att spela in intervjun. Många tackade nej med motiveringar som t.ex. ”Jag prioriterar hellre 

tiden för min personal och mina elever” eller ”Vi har så fått så många förfrågningar så vi har 

beslutat oss för att tacka nej helt och hållet.” Jag kan även tänka mig att de kan ha varit oroliga över 

att få deras skola ”utmålad” i negativ bemärkelse. Detta är så klart inte tanken med min studie. 

Samtliga som jag intervjuade godkände och gav mig tillåtelse att spela in samtalet.  

 

4.4. Intervjumetod 

Inför den första intervjun var jag nervös men samtidigt var det spännande att se hur det skulle gå 

och hur min halvstrukturerade intervjuguide skulle fungera. Intervjuguiden utformades så att den 

skulle täcka de mest övergripande frågorna kring kameraövervakningen. Inte minst fungerar 

intervjuguiden som en lista över frågor som jag ville ställa men ger även möjligheten för mig att 

påverka upplägget. Intervjudeltagarna kan prata relativt fritt kring frågorna och jag har möjligheten 

att ställa följdfrågor. Efter första intervjun ändrades den ursprungliga intervjuguiden och flera 

frågor formulerades om och las till. Intervjuerna varade mellan ca 25 till 40 minuter. Jag 

genomförde intervjuerna på respektive persons arbetsplats. Jag anpassade mig självklart efter deras 

egna önskemål om tid och plats och jag anser det vara en självklarhet att göra detta. 

Telefonintervjuer hade varit möjliga att använda som metod men jag ville vara på plats hos de 

personer som jag intervjuade. Eftersom mitt val av gymnasieskolorna avgränsade sig till 

Stockholmsområdet så ansåg jag inte skolornas geografiska läge som något problem. 

Telefonintervjuer är dock betydligt billigare och tar mindre tid jämfört med direkta intervjuer. Detta 

eftersom det kan ta tid att söka upp intervjudeltagarna och resvägen kan också vara lång. En annan 
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fördel med telefonintervjuer är den s.k. intervjuareffekten minskar. Intervjuareffekten kan påverka 

intervjudeltagares svar, beroende på olika faktorer hos intervjuaren. Faktorer som t.ex. kön, klass, 

ålder, etnisk bakgrund eller intervjuarens blotta närvaro kan påverka och resultera i att 

intervjudeltagaren svarar på ett sätt som de tror intervjuaren uppskattar (Bryman 2001 s. 128-129). 

Nackdelar med telefonintervjun är att man inte är närvarande och kan därför inte se den person man 

intervjuar, vilket även innebär att man som intervjuare inte kan reagera på intervjudeltagares 

ansiktsuttryck som rör undran eller osäkerhet när de får en fråga. Vid en direkt intervju kan man 

som intervjuare reagera genom att antingen upprepa eller klargöra frågan (Bryman 2001, s. 129). 

Transkribering av det inspelade materialet möjliggör för mig att noggrant analysera det som sagts, 

något som jag anser inte hade varit fullt lika möjligt om jag endast skulle använda mig av 

anteckningar. Det sistnämnda är dock lämpligt när bandspelaren har stängts av och 

intervjudeltagaren fortsätter att prata. Ofta kan det framkomma något intressant och viktigt för 

ämnet man undersöker. Bryman hävdar att man vid liknande situationer bör dra nyttan av att 

använda sig av anteckningar, eftersom att stänga av och sätta på bandspelaren kan vara bökigt 

(Bryman 2001 s. 312). Inte minst blir det lättare att minnas och tänka sig tillbaka till 

intervjusituationen när man lyssnar på det inspelade materialet (Bryman 2001 s. 310). Jag provade 

att anteckna under tiden jag lyssnade, men märkte ofta att ögonkontakten bröts och det kändes 

nästan genant att intervjupersonen talade medan jag hade blicken nere i anteckningsblocket. Jag 

bestämde istället att jag skulle fokusera på ögonkontakt med den intervjuade. Däremot hade jag 

trots allt möjligheten att anteckna ner stödord och korta meningar, vilket jag även gjorde. Ett annat 

problem som kan uppstå vid intervjusituationer där bandspelare används är att det kan ha en 

påverkan på intervjudeltagarna genom t.ex. oro att de blir inspelade i tron om att materialet sparas 

och kan användas för andra undersökningar och syften (Bryman 2001 s. 310, 311). Jag försäkrade 

dock att efter transkriberingen skulle materialet raderas och endast användas för mitt syfte med 

undersökningen. 

 

4.5. Etik 

Enligt de fyra etiska forskningsprinciperna har jag som forskare skyldighet att se till att min 

undersökning genomförs på ett etiskt korrekt sätt. Principerna utgör riktlinjer för etikkommitténs 

granskning av forskningsprojekt inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. Syftet är 

att principerna ska vägleda forskaren vid planeringen av forskningsprojekt. De ska dock inte ersätta 

forskarens egna bedömningar och eget ansvar utan fungera som underlag i forskarens reflexivitet 

och ansvarstagande (Forskningsetiska principer 2002 s. 5-6). 
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I individskyddskravet ingår fyra allmänna huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa områden fungerar som etiska påminnelser för att 

i största mån undvika etiska problem som kan uppstå pga. maktassymetrin mellan intervjuare och 

intervjuperson (Kvale & Brinkmann 2009 s. 92). 

 

Informationskravet innebär att: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte (Forskningsetiska principer 2002 s. 7). Vid telefonsamtalen med 

mina intervjudeltagare så presenterade jag mitt syfte med undersökningen. Detta gjorde jag även 

vid själva intervjutillfället. Jag talade även om att deltagandet är frivilligt och intervjudeltagarna har 

möjlighet att avbryta om de så ville. Länsstyrelsen ville att jag skulle skicka dem en e-post där jag 

mera utförligt beskriver syftet och vilka frågor jag kunde komma att ställa. Detta ledde till att en av 

mina intervjuguider förändrades så att frågorna skulle bli mera faktabaserade för att underlätta för 

juristen att presentera sina svar utifrån länsstyrelsen som en myndighet .  

 

Samtyckeskravet innebär att: Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Forskningsetiska principer 2002 s. 9). Samtyckeskravet anser jag vara uppfyllt i och 

med att jag och mina intervjudeltagare har kommit överens om att genomföra intervjun och att 

materialet kommer att användas i min C-uppsats. Jag har även informerat att intervjudeltagarna inte 

på något sätt är tvungna att medverka. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Forskningsetiska principer 2002 s. 12). Jag informerade mina 

intervjudeltagare om att inga namn skulle publiceras i min uppsats. Därför kommer jag benämna 

gymnasieskolorna som skola 1, skola 2 osv. Efter transkriberingen av materialet så har jag raderat 

inspelningarna från min mobiltelefon som jag använde under intervjun för inspelning. Ingen annan 

än jag har tillgång till materialet och på detta sätt minskar risken avsevärt att obehöriga skulle få 

tillgång till materialet, med hänsyn till konfidentialitetskravet (Forskningsetiska principer 2001, s. 

12).  

 

Nyttjandekravet innebär att: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Forskningsetiska principer 2002 s. 14). 

Jag informerade även deltagarna om att resultatet endast skulle användas för min C-uppsats och 

inget annat än just detta.  
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4.6. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kvale & Brinkmann menar att validitet handlar om i vilken utsträckning en metod undersöker det 

som den är avsedd till att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009 s. 264). De menar också att 

validiteten ska vara något som genomsyrar hela forskningsprocessen och därmed inte enbart 

begränsa sig till ett visst stadium i en undersökning (Kvale & Brinkmann 2009 s. 259). Vidare så 

menar Kvale & Brinkmann att valideringen hör samman med forskarens hantverkskicklighet, med 

andra ord hur forskaren kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina resultat för att undvika en 

snedvriden resultattolkning (Kvale & Brinkmann 2009 s. 268). Reliabilitet kommer från engelskans 

”reliability” och betyder pålitlighet. Reliabilitet handlar om huruvida en undersökning kan göras om 

av andra forskare och om resultaten som uppnås blir desamma (Lisper & Lisper 2005 s. 60). Detta 

är främst aktuellt inom kvantitativ forskning och förekommer i mindre utsträckning inom kvalitativ, 

samhällsvetenskaplig forskning baserat på intervjuer. Skulle exempelvis någon annan försöka sig 

att transkribera samma bandinspelning så finns risken att olika personer mest sannolikt kommer att 

tolka materialet på sitt egna sätt och detta kan medföra i olika sätt att skriva ut intervjuerna på 

(Kvale & Brinkmann 2009 s. 200). En svaghet med min undersökning har därför varit att den 

tidigare forskning som jag har redovisat för, gäller mer brottutsatta områden utomhus. Rent 

generellt går det inte heller att påstå att mina intervjudeltagares åsikter och funderingar kring 

kameraövervakning skulle gälla för resten av populationen eftersom mitt urval består av endast ett 

få tal personer, ett s.k. bekvämlighetsurval (Bryman 2001 s. 114). För min del har generaliseringen 

inte varit mitt fokus, utan vikten av undersökningen har varit att belysa själva kameraövervakningen 

utifrån skolledningens syn. 

 

5. Resultat  

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultaten utifrån mina genomförda intervjuer och analysera 

dessa. Jag har valt att strukturera upp resultatredovisningen efter olika teman där jag med hjälp av 

citatsammanställningar först beskriver för att sedan analysera dessa. De olika teman behandlar: 

syftet med kameraövervakningen, hur kameraövervakning kan åtgärda skolors problem, hur 

skolorna hanterar information samt kameraövervakning och elevers integritet. Med tabellen under 

vill jag med några punkter visa omfattningen av bl.a. antalet kameror på skolorna och vilket år de 

installerades. Jag har märkt att det är en aning problematiskt att få svar på exempelvis kostnaden 

eller när kamerorna installerades och hur länge man sparar materialet. Detta har att göra med att 

kamerorna installerades innan rektorerna eller datateknikerna började på respektive arbetsplats. 
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Kostnaden beskrivs av rektorerna som låg, då kostnaden handlar i det stora hela om installation och 

underhåll. Några siffror angående kostnaderna har inte varit möjliga för mig att få tag på. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Kameraövervakning på fyra gymnasieskolor i Stockholm. 

Skola: Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Antal kameror: 4 11 10 17 

Kameraövervakning 
sedan: 

2005 2004 2002 2004 

Materialet sparas i 
antal dagar: 

10 4 Tills 
hårddisken blir 

full 

3-5* 

* (Efter fem dagar skrivs det inspelade materialet i datasalar över och efter tre dagar för korridorer). 

 

5.1. Syftet med kameraövervakning 

Huvudfrågan och den inledande frågeställningen under mina intervjuer var: vilket syfte hade 

kameraövervakningen på de olika skolorna? Det går att finna många likheter mellan rektorernas syn 

kring syftet med kameraövervakning. Samtliga uppger att det vanligaste syftet med 

kameraövervakningen är att uppmärksamma, avskräcka och förebygga brott. Det kan exempelvis 

vara slagsmål mellan elever, obehöriga personer som kommer utifrån och kanske säljer droger 

begår inbrott. Rektorn på skola 1 har exempelvis haft problem med personer utifrån som går in och 

bryter upp lås: 

 

Det är väldigt lätt att glida in och vi har så att säga A-lagare runt omkring som gärna går in 

och bryter upp lås. På min förra skola var det mer av det här med mobbing och såna saker 

men vi har inte det problemet på vår skola. Vi har högpresterande elever, klart att dom 

mobbar varandra på ett annat sätt men det är inte på det sättet, alltså inte våld om man säger 

så (Rektor, skola 1). 

 

Rektorn på skola 2 säger att man också har råkat ut för ett inbrottsförsök men uppger att skolan 

ligger i ett redan relativt välbevakat område som har en del kriminella element. Samtliga uppger 

även att kameraövervakning hjälper att hålla kontroll över händelser som kan uppstå: 
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Det är ju att ha kontroll på.. Eftersom varje elev har en dator för en tio, tolv tusen kronor och 

det är ju då om man gångrar det med tre hundra elever så bara på ett exempel så blir det 

ganska mycket pengar och det måste vi ha kontroll på (Rektor, skola 2). 

 

Andra aspekter som trygghetsskapande lyfts också fram. Alla vill ha en skola där eleverna kan 

känna sig lugna och trygga. Skola 4 installerade övervakningskameror 2006, efter att ett mord hade 

begåtts på skolan: 

 

Mm och det var i samband med det så man vidtog en massa åtgärder för att eleverna skulle 

känna sig lugna och trygga. Då var bland annat detta ett. Ja tror att idag har kamerorna, 

främst är dom en trygghetsfaktor. Sen är det så att det kan hända saker på skolan, och då har 

vi ju dom filmsnuttarna vi kan titta på. Då kan vi också få fatt i dom ungdomarna eventuellt 

om det är våra egna som har gjort någonting. Men det är en trygghetsfaktor helt klart 

(Rektor, skola 4).  

 

Två av skolorna uppger att deras elever har bärbara datorer, som anses vara stöldbegärlig egendom 

och man vill därför med hjälp av kameraövervakning stoppa stöld av dessa genom att spela in 

området kring datarummen där eleverna hämtar och lämnar ifrån sig datorerna: 

  

Vi har haft skadegörelse, vi har haft stöld, vi har haft slagsmål. Det är väl framför allt dom 

tre sakerna. Obehöriga, hade vi haft för några veckor sen. Då var det obehöriga som kom in 

sent på en eftermiddag och gjorde en stöldräd i alla rummen tvärt mittemot mig här. Så när vi 

kom på morgonen då var dörren uppbruten och datorerna borta. Vi kunde inte se för just den 

här är inte kameraövervakad, den här korridoren, men vi kunde se vem som kom in och vi 

kunde se vilka som gick ut. Och det var inte några från skolan och det stämde ganska bra med 

tid och så (Rektor, skola 3). 

 

 

Enligt länsstyrelsen anger skolorna att de har problem med skadegörelse, fönsterkross och i vissa 

fall inbrott. Skolorna är även duktiga på att motivera sig med syftet vid ansökan om tillstånd hos 

länsstyrelsen. Generellt visar skolorna på samma problematik:  

 

Alltså skolor har ju, det har ju prövats i domstol flera gånger och det har ju. Där har man ju 

slagit fast att skolor är ju generellt sätt utsatta för skadegörelse. Så det är ju klotter, 

glaskross och det. Med anledning av det och den kostnad som det medför för skolorna och att 

dom har svårt att vidta andra åtgärder, man har belysning men det räcker ändå inte till. Då 

får man om man kan visa på att man har den problematiken och under vilka tider, så får man 

det tillståndet (Jurist, Länsstyrelsen).  
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5.2. Hur åtgärdar kameraövervakningen skolans problem? 

Kameraövervakningen i sig är ingen universallösning, utan tillsammans med andra åtgärder kan det 

fungera som avskräckande. Den idén verkar rektorerna överens om då den argumenten förekom 

under mina intervjuer: 

 

Sen har det ju en avskräckande, alltså om man vet om att man kan bli filmad så brukar, 

väldigt många brukar hålla igen på en hel del dumheter (Rektor, skola 2).  

 

Möjligheten att med hjälp av kamerorna gå in och titta på materialet och se vem som har gjort vad 

och vad som har hänt är också något som rektorerna påpekar. Det är alltså passiv 

kameraövervakning som skolorna använder sig av (Brå 2007 s. 25). Kameraövervakningen på 

skolorna fungerar inte på det sättet att de avbryter pågående brott eftersom detta förutsätter att det 

finns någon som bevakar övervakningen. Få rektorer uppger däremot att deras respektive skola är 

särskilt utsatt för brott. Det rör sig om några enstaka tillfällen som det har skett åverkan på skolan 

eller inbrott. Vid sådana händelser, så går skolledningen in och tittar på filmsnuttarna. Möjligheten 

att använda inspelat material som bevisföring är något som bl.a. skola 3 och skola 2 är överens om. 

De hävdar att med hjälp av filmerna så kan de slippa hamna i diskussioner där personer nekar eller 

skyller ifrån sig. Det underlättar genom att visa upp filmen för den misstänkta personen, som ser sig 

själv i filmen och förhoppningsvis erkänner att han eller hon har begått händelsen. Rektorerna 

påpekar återigen att kamerorna är en trygghetsfaktor: 

 

Ja jag anser nog att det är det bästa. Problemet är ju att vi inte är så personaltäta. Jag kan 

inte avsätta en person som går runt och håller koll på det här. Vi har ett minimalt antal, fyra 

stycken. Alla vet i vilka rum dom är osv. Det kan ju gå ett år utan att vi överhuvudtaget tittar 

eller gör någonting. Därför tycker jag det är optimalt (Rektor, skola 1). 

 

Länsstyrelsen hävdar också att kameraövervakningen har positiva effekter genom att exempelvis 

förhindra brott. Men menar att det inte går att förlita sig helt på kameror och att man behöver bra 

rutiner för att upprätthålla övervakningens effekter på ett bra sätt. Nackdelarna är att det finns risk 

för integritetskränkning och att ”buset” tappar respekten för kamerorna: 

 

Ja alltså, det finns ju positiva effekter med kameraövervakning. Det är ju att det kan 

avskräcka eller helt förhindra brott på platsen. Risken med det är just att om man försummar 

övriga åtgärder, för bara en kamera löser ju inget brott och risken finns ju också att man 

sätter upp kameror och tror att det kan bli bra, och det får en avskrämmande effekt i början 

men sen så fullföljer man det inte utan man har inga riktiga bra rutiner. Så det är ju lite 

riskabelt att ha alltför stor tilltro till enbart kamerorna. Det krävs ju en hel del mer än bara 

kamerorna. Det finns ju mycket positiva effekter men dom negativa är just riskerna för 
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integritetskränkning. Att bilderna används på annat sätt eller att man tappar respekten för 

kamerorna. Men det tar inte vi så mycket in i vår tillståndsbedömning (Jurist, länsstyrelsen).  

 

 

5.3. Hur hanterar skolorna informationen? 

Flera rektorer uppger att endast de själva och datateknikerna är de som har tillgång till materialet. 

Däremot uppger rektorn på skola 3 att även fritidsledaren också tittar på materialet eftersom de har 

god kännedom om eleverna:  

 

Sen har vi fritidsledare eller tidigare hette det kamratstödjare, som är aktiva i korridorer och 

jobbar förebyggande och så och dom har ju en otrolig god kännedom om elever, dom vet 

precis vilka dom är och så. Så dom brukar också se om det har hänt någonting (Rektor, skola 

3).  

 

Tiden för hur lång tid skolorna sparar filmerna varierar. Det handlar om från fyra till tio dagar, 

uppger de skolor som jag varit i kontakt med. Datainspektionen anser att skolorna i detta fall har 

lyckats hålla sig inom en rimlig gräns för hur länge man sparar materialet. En grundprincip är att 

inspelat material inte ska sparas längre än nödvändigt. Detta tycker Datainspektionen att skolorna 

hanterar på ett rimligt sätt: 

 

Generellt har vi inte sett några direkta problem med bevarandetiderna. Vår uppfattning är att 

skolorna har begränsat bevarandetiden på ett bra sätt, inte så att man sparar filmerna i ett 

halvår. Det handlar om ofta tre dagar upp till tio dagar (Jurist, Datainspektionen). 

 

Rektorerna uppger också att man endast tittar på filmerna om det har hänt något särskilt. Ofta görs 

en polisanmälan och filmerna skickas vidare till polisen. Som sedan får göra en bedömning om 

bilderna är av så pass god kvalité att det går att använda som bevis. Men långt ifrån alla händelser 

polisanmäls, uppger exempelvis rektorn på skola 3: 

 

Ja alltså, vi polisanmäler kanske inte riktigt allt som vi borde polisanmäla. Vi försöker reda 

ut så mycket som möjligt som.. alltså brott polisanmäler vi men sen kan man ju diskutera vart 

går gränsen om vi tänker en konflikt eller en mobbing och så liksom. Så där gör vi ju en 

bedömning från fall till fall (Rektor, skola 3). 

 

 

Ja det händer inte särskilt ofta, men det händer ju incidenter och då använder vi oss utav det. 

Det kan vara att det har skett någon åverkan och då tittar vi på kamerorna och då kan vi få 

fram vilka som eventuellt var inblandade. Om det är externa eller interna personer, och så 

kan man reda ut det förhoppningsvis (Rektor, skola 4).  
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Vid frågan om hur Datainspektionen anser att kameraövervakningen bör bedrivas på skolorna, fick 

jag följande svar: 

 

För det första så måste man göra en väldigt noggrann bedömning av en mängd olika faktorer 

innan man överhuvudtaget funderar på kameraövervakning och det handlar just om det här, 

inventera och analysera problembilden, vilka problem har vi, hur ska vi kunna lösa dem, 

vilka andra alternativa åtgärder kan vi vidta? Hela den processen, om man sen fortfarande 

överväger kameraövervakning, för att man då inte har lyckats komma tillrätta med problemen 

med andra alternativ så måste man då fundera på hur ska vi kunna begränsa övervakning till 

att bara omfatta det vi vill övervaka. Om det är skåpinbrott vi har problem med, hur gör vi 

bara för att övervaka skåpen och ingenting annat. Man måste ta hänsyn till platser man 

övervakar. Man bör fundera på hur inspelat material ska hanteras så att man har rutiner för 

det. Vem ska ha tillgång till inspelat material. För vilka syften ska man få ta del av bilder. Om 

vi har satt upp kameror för att förhindra skåpinbrott, då är det då man ska titta på bilderna 

och inte när någon t.ex. skräpar ner (Jurist, Datainspektionen). 

 

Kritiken som Datainspektionen riktar mot de inspekterade skolorna grundar sig i en otillräcklig 

kunskap kring lagstiftningen om kameraövervakning och PuL. De menar att skolorna inte har gjort 

en tillräckligt grundläggande rättslig analys ifall den kameraövervakningen som bedrivs 

överhuvudtaget är lagligt. Lagligt på det sättet att behovet av kameraövervakningen väger över 

elevernas personliga integritet. Datainspektionen menar även att skolor som har från början använt 

kameraövervakning för att stävja stölder, inbrott mm har sedan använt kameraövervakning till helt 

andra saker som exempelvis förhindra nedskräpning, bråk i matkön, matkrig eller för att hitta 

försvunna saker. Datainspektionen menar att det är endast utsatta platser som ska övervakas, 

exempelvis datorrum. Alla skolor som blev inspekterade har stora brister i efterlevnaden av 

lagstiftningen menar Datainspektionen: 

 

Den bild vi har, alla skolor vi inspekterat har vi kommit fram att det är en övervakning som 

är i strid med lagstiftningen (Jurist, Datainspektionen). 

 

I det stora hela anser Datainspektionen att skolorna först och främst behöver på ett tydligt sätt 

redovisa den problembilden som råder på skolan. Kameraövervakningen ska alltså endast begränsas 

till det område där skolorna har problem. Dessutom behövs tydliga riktlinjer för hur materialet ska 

hanteras.  

 

5.4. Kameraövervakning och elevernas integritet. 

Ingen av rektorerna uppger att de stött på kritik från vara sig elever eller föräldrar om att 

övervakningen skulle inkräkta på den personliga integriteten. Samtidigt påpekas det att skolorna 

inte har ställt frågor till elever om de känner sig övervakade. Rektorn på skola 4 menar exempelvis 
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att det rör sig om förhållandevis mild övervakning i förhållande till vad man dagligen brukar 

utsättas för i samhället. Rektorn anser inte att kränkningen av den personliga integriteten är av den 

graden att det skulle vara ett problem: 

 

Jag tror att det har en positiv effekt, för att det skapar trygghet. I och med att det är i enbart 

allmänna utrymmena. Så tycker inte jag heller att kränkning av den personliga integriteten är 

av den arten att det skulle vara ett problem (Rektor, skola 3). 

 

Den åsikten delas av rektorn på skola 1 som inte tycker det är något problem alls på hans skola men 

är medveten om att det eventuellt kan finnas elever som känner sig kränkta:  

 

Ja det är klart att det kan vara så. Men som sagt jag har inte haft några som sagt det till mig. 

Men det är klart det är sannolikt eftersom vi har 1100 elever. Det vore ju osannolikt om alla 

tyckte det var på ett sätt (Rektor, skola 1). 

 

Däremot om reaktionerna skulle bli stora från eleverna, så skulle man överväga att ta upp det i en 

diskussion med eleverna, menar rektorn på skola 1:  

 

Som sagt skulle reaktionen vara större från eleverna. Om de tyckte det var negativt så skulle 

jag ta en sådan diskussion i en skolkonferens med eleverna. Antingen har vi den här 

varianten att vi har det i dom här rummen och så vidare och har en större chans att klara upp 

eventuella skåpstölder eller inte (Rektor skola 1). 

 

Rektorn på skola 3 menar att det inte leder till några problem för elevers personliga integritet, då de 

har tydliga regler för hur kameraövervakning ska bedrivas och hennes åsikt är att det varken finns 

tid eller ett intresse av att titta på materialet utan anledning. Dessutom anser hon att det inte är 

särskilt konstigt att använda sig utav kameraövervakning i skolan jämfört med kameraövervakning 

på andra områden i samhället idag: 

 

Nej det anser jag faktiskt inte. I och med att vi har tydliga regler för hur det används, men om 

det inte funnits det då är det ju det. Fast jag är ju lite naiv så där.. Jag tänker vem är 

intresserad av att sitta och titta på kameror, vad nån gör.. Alltså vi har annat att göra, det är 

liksom inte ett självändamål i sig. Om man får ha kameraövervakning i taxibilar och bussar 

så förstår jag inte varför man inte skulle ha den i en skola (Rektor, skola 3). 

 

När länsstyrelsen får in ansökan om tillstånd så görs en bedömning om behovet av övervakningen 

står i proportion till den risk för kränkning av den personliga integriteten. Skolorna behöver ha 

redogjort tydligt för vilket syftet är för att införa övervakning. Dessutom krävs det att skolorna har 

vidtagit andra åtgärder än enbart kameraövervakning: 
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När vi får in ansökan så ska vi då pröva den och då är det ju den sökandes behov mot den 

risk för integritetskränkning som det kan innebära att övervaka på den platsen. Sen ska man 

ju vidare visa, dels behöver man ha ett syfte, det ska vara ett samhälleligt syfte då. Det kan va 

förebygga brott och olyckor. Det är det man tar upp i förarbetena. Sen så ska man även för 

att kunna bli beviljad, ska man ha vidtagit andra åtgärder som då ska användas i 

kombination med kameraövervakningen. Så man ska inte använda kameraövervakningen 
som en enda lösningen eller enda medlet. Man ska ha vidtagit andra annars kan vi, bara på 
grund av den här delen avslå en ansökan (Jurist, Länsstyrelsen).  

 

Länsstyrelsen menar även att ansökningarna ofta brukar vara väldigt väl genomarbetade: 

Dom brukar i regel göra väldigt genomarbetade ansökningar. Dom anlitar ofta nån konsult 

eller liknande som skriver nåt. Dom brukar vara rätt genomtänkta och har med det mesta 

från början. Dom brukar motivera det väl (Jurist, Länsstyrelsen).  

 

5.5. Sammanfattning av resultat 

Enligt rektorerna används kameraövervakningen i brottsförebyggande syfte. De argumenterar för 

övervakning, i syfte att komma tillrätta med problem som stöld, skadegörelse, inbrott och med 

obehöriga personer som ställer till med problem. Genom kameraövervakning blir det möjligt för 

skolledningen att se vem som har och när någon har begått ett brott exempelvis. Rektorerna är alla 

överens om att kamerorna fungerar som avskräckande och uppger inte deras respektive skolor som 

utsatta för brott i någon omfattande stor utsträckning. Om det är kamerorna som står för det låga 

antalet händelser är egentligen svårt att uttala sig om. Rektorerna uppger att de jobbar mycket på 

relationerna mellan eleverna. De menar att skolan ska vara en plats att trivas på. Så det kan mycket 

väl tänkas att den sociala kontrollen kan vara förklaringen till varför de inte rör sig om så många 

händelser såsom, bråk eller skadegörelse inne i skolan. Vid få tillfällen har skolorna haft inbrott, 

uppger exempelvis rektorn på skola 2. Endast vid ett enda tillfälle har man blivit utsatt för ett 

inbrottsförsök. Skadegörelse i form av klotter har förekommit på bl.a. skola 3. Värt att nämna är att 

ingen av skolorna bedriver kameraövervakning utomhus. Alltså riktar sig övervakningen enbart på 

händelser som händer inne i skolan, exempelvis stöld eller bråk. Övervakningen är av passiv art och 

oftast har bara rektorerna och datateknikern tillgång till materialet som sparas i några dagar. Ingen 

av rektorerna anser att det är någon fara med att övervakningen kan medföra ett intrång i elevers 

personliga integritet. De anser att samhället redan i stor utsträckning använder kameraövervakning i 

exempelvis tunnelbanan, affärer mm. Ingen kritik, vare sig från föräldrarna eller från eleverna har 

kommit till rektorernas kännedom. Av den anledningen ser rektorerna inte övervakningen som 

något problem, eftersom de menar att eleverna är medvetna om övervakningen och man hävdar att 

det är för elevernas egna bästa som kamerorna finns. Däremot har Datainspektionen riktat kritik 

mot kameraövervakningen i skolorna, baserat på intresset av att upprätthålla skyddet av den 
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personliga integriteten. De menar att skolorna idag har alldeles för många kameror och att 

kamerorna används till helt andra syften än de som var tänkt från början.  

 

6. Diskussion  

De rektorer som jag har intervjuat målar inte upp sina skolor som särskilt utsatta för brott. Det som 

framkommer är ett fåtal händelser av skadegörelse, inbrottsförsök, bråk och obehöriga personer. En 

av skolorna ligger dessutom i ett redan välbevakat område. Av den anledningen går det att 

ifrågasätta det verkliga behovet av en sådan integritetskänslig åtgärd som kameraövervakning på 

skolan när rektorerna hävdar att det är sällan som något inträffar på skolan. Istället kanske man kan 

överväga andra åtgärder som exempelvis synligare personal som vistas bland eleverna istället för att 

kameraövervaka. Kameraövervakning ska inte användas i första hand utan bör vara ett komplement 

tillsammans med andra åtgärder (Brå 2003 s.8). På liknande sätt resonerade även rektorerna. De 

menar att en kamera inte är lösningen på alla problem i skolan utan mycket av arbetet handlar om 

relationer mellan elever och skolan. De anser att det är det viktigaste och det ligger något väldigt 

viktigt i det eftersom elever som trivs och tycker om sin skola, torde inte utsätta sin skola för t.ex. 

skadegörelse. Detta kan i sin tur kopplas till rutinaktivitetsteorin och om motiverade gärningsmän 

(Cohen & Felson 1979). För att ett brott ska begås kräver det en motiverad gärningsman. Om man 

istället tänker sig att relationen mellan exempelvis elever och skolan fungerar på ett tillfredställande 

sätt, så bör sannolikheten reduceras, för att eleverna exempelvis begår skadegörelse eller stjäl 

datorer i skolan. Vidare benämns avsaknaden av kapabla väktare i rutinaktivitetsteorin och går i viss 

mån att koppla samman med skolans rutiner. Möjligheten att avsätta personal som går runt och 

håller koll i skolan, saknas åtminstone på en av de fyra skolorna som ingick i min studie. 

Avsaknaden av personal som håller koll skulle i detta fall även innebära en minskning av den 

informella sociala kontrollen. Vilket skulle kunna vara en viktig förutsättning för att hålla individer 

från brottsligheten (Brå 2007 sid. 56). Av den anledningen får man anta att kameran istället får ta 

över rollen som en ”kapabel väktare” och verka avskräckande i hopp om att förebygga brottslighet. 

Problematiken med stölder på skolor går även att koppla till VIVA (Felson & Clarke 1997) och 

lämpliga objekt. Tillgänglighet i och med att många elever har tillgång till egen bärbar dator i 

skolan. Värde eftersom datorer ofta är dyra och därmed eftertraktade av flera anledningar. Tröghet 

eftersom det är oftast inga problem att stoppa på sig en bärbar dator speciellt på skolor som delar ut 

datorer till sina elever. Alltså skulle det inte vara en ovanlig syn om en person går runt och bär på 

en dator i skolan.  

För enligt den kritiken som Datainspektionen riktade, kan skolorna i själva verket använda 

kameraövervakningen för andra saker än det ursprungliga syftet. Däremot är det svårt att tänka sig 



 33 

några problem när kameraövervakningen sker efter skoltid och risken antas vara större för att 

skolan ska råka ut för t.ex. inbrott. Det är trots allt upp till skolorna själva att bedöma hur stort 

behovet av kameraövervakningen är. Har skolorna problem med exempelvis datorstöld, så skulle 

faktiskt kameror kunna användas för att övervaka t.ex. datorrummen. Men denna bedömning är 

nära förknippad med frågan om integritetsriskerna. De platser som inte omfattas av problem på 

skolan ska inte utsättas för onödig övervakning. Därför är det viktigt övervakningen används för det 

ursprungliga syftet som ska vara att komma tillrätta med ett visst problem. Annars finns det risk att 

övervakningen tillslut börjar användas för helt andra saker som t.ex. se vilka elever som skräpar 

ner, eller slänger maten i matsalar. Vid sådana händelser har jag väldigt svårt att se hur behovet av 

övervakningen skulle kunna väga över intrånget i den personliga integriteten. Undersökningar har 

även visat att allt flera tycks acceptera kameraövervakning på offentliga platser med förutsättningen 

att det skulle förebygga brottsligheten (Brå 2003 s. 59). Min studie visar även på liknande tendenser 

då rektorerna uppger att de inte har stött på kritik om övervakningen från elever eller föräldrar. 

Flera rektorer talar om ett idag redan utbrett övervakat samhälle och menar att det vore konstigt att 

ifrågasätta övervakningen på skolan eftersom människor utsätts för övervakningen dagligen i t.ex. 

kollektivtrafiken eller affärer. Det kan kopplas till det som Flyghed talar om, nämligen om 

allmänheten som reagerar passivt (Flyghed 2000 s. 62). Det innebär inte att eleverna eller 

föräldrarna inte har en uppfattning om övervakningen men man kan mycket väl tänka sig att när 

rektorerna hävdar att de inte har stött på kritik, så kan detta bero på att ingen eller endast ett fåtal 

har manifesterat sin åsikt om kameraövervakningen på skolan. Är det så att vi idag har accepterat 

att bli övervakade i samhället, att vi inte längre bryr oss?  

När man sedan talar om övervakning rent generellt i samhället så kan detta kopplas till tanken att 

individen ger upp en del av sin frihet för tillgång till det kollektiva skyddet av staten och dess 

kontroll av brottsligheten (Flyghed 2000 s. 11). Staten har en viktig uppgift att skydda sina 

medborgare, därför menar Flyghed att integriteten inte får omöjliggöra en effektiv brottskontroll av 

staten (Flyghed 2000 s. 43). Däremot om det saknas en hot- eller problembild måste man ställa 

högre krav för inskränkningar i integriteten. Om inte skolor har omfattande problem med bråk, 

skadegörelse eller stöld så bör man åtminstone vara medveten om att övervakningen leder till 

intrång i integriteten eftersom behovet av kameror inte väger över intrånget. Flyghed talar om 

”normalisering av det exceptionella” vilket innebär en utvidgning av tillämpningen av olika 

tvångsmedel (Flyghed 2000 s. 47). Vidare hävdar Flyghed att normalisering slutligen leder till 

acceptans av utökade kontrollmöjligheter som på sätt och vis kan kopplas med kameraövervakning i 

samhället. Kopplat till kameror så kan man se ett potentiellt problem. Problemet grundar sig i att 

kameror kan användas för helt andra syften än den ursprungliga. Exempelvis menar 
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Datainspektionen att det har förekommit att skolor övervakar matsalar eller att kameror används för 

att stoppa nedskräpning eller för att leta efter borttappade saker. Det finns alltså en risk att 

användandet expanderar ut omfattar andra saker än som var tänkt från första början. I och med att 

fler skolor verkar gå över till kameraövervakning och att inget tillstånd krävs för att filma inomhus 

samtidigt som Datainspektionen i sina inspektioner kommit fram till att skolor bedriver 

övervakning som är i strid mot gällande lagstiftning, så måste man vara medveten om risken för 

denna s.k. normalisering. Flyghed påpekar även att den privata kontrollindustrin har stort intresse 

av att maximera sina marknadsandelar samt att expandera betydelsen av att fler områden i samhället 

övervakas. Nya produkter med teknisk överlägsenhet introduceras (Flyghed 2000 s. 66). Självklart 

kan man även förstå att det finns en stor marknad för bevakningsföretag som troligtvis är nöjda med 

hur utvecklingen av kameror på skolor ser ut idag. Forskning från Brå har visat på att 

kameraövervakning kan fungera för att förebygga brottslighet och i viss mån även öka tryggheten. 

Det man ska vara medveten om är att det trots allt handlar om allmänna platser och brottsutsatta 

områden. Man kan ifrågasätta om det går att uttala sig om att detsamma skulle gälla för skolor som 

övervakar inomhus. Att allt fler skolor väljer att använda sig utav kameraövervakning är intressant 

att fundera över. Är det så att de skaffar det som en åtgärd även om det endast rör sig enstaka 

händelser, motiverat som i att det är ”bra att ha” så att säga? Är det så att man har provat andra 

åtgärder men att det sedan inte visat sig fungera? Självklart finns det säkert exempel på när kameror 

har fungerat för att exempelvis stoppa mordbränder men jag tror snarare att många skolor kanske 

har en alltför hög tilltro till just kameraövervakning och kanske inte lägger ner tid på att hitta andra 

lösningar. Jag är dock medveten om att det finns andra aspekter att beakta i detta så som 

kostnadseffektivitet, skolorna anser nog att en kamera är en billigare åtgärd än att tillsätta personal 

som håller koll på området. Långsiktigt är det kanske en billigare lösning men då är vi åter där igen, 

så länge kamerorna filmar kommer risken för integritetsintrånget att finnas.  

 

6.1. Slutsatser 

Utifrån mina frågeställningar har det framkommit att den problembilden som råder på skolorna ofta 

handlar om någon form av skadegörelse, stöld och obehöriga personer som ställer till med problem. 

Rektorerna menar även att deras skola inte är utsatt för det i någon stor utsträckning. 

Kameraövervakningen kan enligt rektorerna verka på flera sätt: dels som förebyggande, 

trygghetsskapande, avskräckande och en möjlighet till att ha undersöka närmare vid olika händelser 

som kan inträffa på skolor. Likheterna mellan argumenten är många, då åsikterna delas av i princip 

av alla rektorer som jag har intervjuat. Skolorna har rutiner för hur länge materialet ska sparas och 

vem som får ha tillgång till materialet. I de flesta fall är det rektorn tillsammans med datatekniker 
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som har tillgång till det inspelade materialet. På skola 3 får dock även fritidsledaren vara med och 

se materialet, detta pga. en god kännedom om eleverna, vid eventuell identifiering av personer. 

Antalet dagar som materialet sparas skiljer sig mellan tre och tio dagar på de skolor som jag har 

undersökt. På skola 3 använder man sig av bl.a. rörelsekameror, som spelar in när något rör sig. 

Den kameran kan alltså vara aktiv tills hårddisken blir full och sedan spelas materialet över. Att 

kamerorna skulle innebära ett intrång i den personliga integriteten, ser inte rektorerna som ett 

problem. De anser att det trots allt rör sig om en mild övervakning i jämförelse för vad man 

dagligen kan utsättas för i samhället. Enligt rektorerna själva så har de inte heller stött på någon 

kritik från eleverna eller föräldrarna om att övervakningen på något sätt skulle vara kränkande mot 

dem.  

 

6.2. Förslag på framtida forskning 

Det saknas vetenskaplig forskning på kameraövervakning i inomhusmiljöer ( SOU 2002:110 s. 99). 

Speciellt inom skolmiljön, därför finns behovet av ytterligare insyn i området. Min undersökning 

riktade sig enbart mot gymnasieskolor i Stockholm. Mitt förslag är att man exempelvis undersöker 

kameraövervakning på högstadie- och gymnasieskolor. Min tidigare tanke var att jämföra skolor 

som använder kameraövervakning med skolor som inte gör det. Pga. tidsbrist och svårigheten att få 

tag på personer som var villiga att ställa upp så blev det inte aktuellt för denna undersökning. 

Däremot är det något som kan vara av intresse för framtida studier. En annan intressant aspekt att 

fundera på är att det inte nödvändigtvis krävs kameraövervakning för att uppnå en trygg skolmiljö. 

Exempel går att finna hos skolor som inte använder sig av kameraövervakning. Där personalen 

istället jobbar på att rusta upp skolan. Genom att skapa fräscha lokaler kan det förhoppningsvis leda 

till minskad skadegörelse. Något som kanske är kostsamt men i slutändan inte leder till något 

intrång i elevers personliga integritet. Det skulle exempelvis vara möjligt att genomföra en 

jämförelse mellan skolor med övervakning och skolor som istället satsar på upprustning och 

fokuserar på andra åtgärder än kameror. Vidare kan man även undersöka attityden hos eleverna till 

kameraövervakning. En annan intressant aspekt att fundera på är hur det kommer sig att inte elever 

eller föräldrar riktar någon kritik mot övervakningen på skolan? Frågan kan undersökas vidare 

exempelvis med hjälp av enkäter. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide - Skolor 

 

Vad är syftet och på vilket sätt kan kameraövervakningen åtgärda problemet? 

 

Hur ser problembilden ut på skolan? 

 

Är problemet främst utomhus eller inomhus? 

 

Är problemet något som ni tycker är unikt för er skola? 

 

När installerades kamerorna? Har det skett några förändringar sen kamerorna installerades? 

 

Har ni använt er av andra åtgärder tidigare, har det fungerat, ej fungerat? 

 

Hur stor del av skolan övervakas? Hur många kameror finns det och var sitter de? 

 

När är kamerorna igång? 

 

Är övervakningen aktiv eller passiv? Vem administrerar övervakningen? 

 

Har ni några exempel på där ni har använt er av kamerorna för att reda ut händelser? 

 

Hur är kännedomen om övervakningen på skolan? 

 

Vad är kostnaden för kameraövervakningen? 

 

Vem ansvarar för övervakningen? Vem har tillgång till materialet? 

 

Hur länge sparas materialet? 

 

Hur ser skolan på övervakningen och elevers integritet, har ni stött på kritik? 
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Anser ni att kameraövervakningens fördelar väger tyngre än de följder som det kan tänkas få för 

elevers personliga integritet? 

 

 

Intervjuguide - Länsstyrelsen 

 

Vad krävs för ett tillstånd för att bedriva kameraövervakning utomhus?   

 

Hur många ärenden eller ansökan om tillstånd har ni fått in och beviljat till  

gymnasieskolor under perioden 2009, 2005 och 2000? 

 

Hur många skolor har idag tillstånd för kameraövervakning? 

 

Hur tycker ni att skolorna motiverar behovet av kameraövervakning?    

 

Hur bedömer länsstyrelsen om övervakningen leder till intrång i den personliga integriteten innan ni 

beviljar ett tillstånd? 

 

Vad kan leda till att skolorna blir av med tillståndet? 

 

Vilka konsekvenser kan övervakningen få för enskilda personer?  

 

Skiljer sig tillstånden på något sätt från skola till skola eller är det den samma? 

 

Vilka anser ni är de positiva effekterna med kameraövervakning? 

 

Vilka är enligt er de negativa effekterna? 

 

Står de i proportion till varandra? 

 

Kan ni redogöra det domstolspraxis som råder? 

Hur många skolor anser ni har på något sätt brutit mot lagen om allmän kameraövervakning (Riktad 

kritik eller indragna tillstånd) 

 

Vad riktar sig kritiken på och vilka om några blev konsekvenserna för skolor? 
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Hur fungerar ni som en tillsynsmyndighet? Hur kontrollerar ni att lagen om allmän 

kameraövervakning följs? 

 

Intervjuguide – Datainspektionen 

 

Hur tycker ni att kameraövervakningen fungerar på skolorna? 

  

Vad är det för brister i hanteringen av övervakningen på skolorna 

  

Vilka konsekvenser kan detta få för enskilda personer? 

  

Hur bör övervakningen bedrivas utan att man bryter mot PuL? 

  

Vad var orsaken till att skolorna som datainspektionen inspekterade fick sluta eller minska med 

kameraövervakningen?  

  

Vilka anser ni är de positiva effekterna med kameraövervakning? 

  

Vilka är enligt er de negativa effekterna? 

  

Står de i proportion till varandra? 

  

Hur tycker ni att skolorna motiverar behovet av kameraövervakning? 

  

Vilka är era riktlinjer för kameraövervakning på skolorna? 

  

Tycker ni att det här är ett växande problem, att allt fler skolor går över till kameraövervakning? 




