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Sammanfattning 
Kameraövervakning får allt större betydelse för kampen mot brottslighet. En anledning till ökat användande 
av kameran är liberaliseringen av tillståndsgivandet att inneha en övervakningskamera. En ny lag trädde i 
kraft 1998 vilken innebar att det har blivit lättare att få kameratillstånd, och t.ex. banker och butiker behöver 
numera inte söka tillstånd, utan det är tillräckligt att bara anmäla ett innehav av kamera. Resultatet av den 
nya lagen är bl.a. att antalet kameror har ökat markant. Dessutom har det ökade kravet på trygghet samt 
den tekniska utveckligen också möjliggjort denna trend. Fördelarna har visat sig vara många. Flera gjorda 
undersökningar visar att folk är positiva till kameraövervakning, samt att människors trygghet tenderar att 
öka med kameraövervakning. Trots fördelarna har denna utveckling också stött på en del kritik. Kritiker 
menar att brott inte förhindras, utan snarare förflyttas till en annan plats där kameror inte finns. En annan 
invändning är att användandet av övervakningskameror går emot en grundläggande mänsklig rättighet: 
rätten att ha ett privatliv.  
 
Jag avser i denna uppsats att belysa fenomenen övervakningskameror och personlig integritet, utifrån ett 
symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Mitt syfte är att förankra områdena nedan i ett symbolisk 
interaktionistiskt perspektiv, för att försöka placera dessa i en sociologisk-teoretisk kontext:  
- begreppet personlig integritet 
- fenomenet övervakningskamera som situationell brottsprevention 
- bilden av gärningsmannen, då kamera används som brottsförebyggande medel 
 
Uppsatsen är till största delen en teoretisk litteraturgenomgång inom ämnena kameraövervakning som 
situationell prevention, personlig integritet, samt förklaringar till kriminellt beteende. Uppsatsen innehåller 
också ett mer övergripande avsnitt om symbolisk interaktionism. Jag kommer även att beskriva användandet 
av övervakningskameror på två caféer i centrala Köpenhamn och diskutera huruvida denna form av 
brottsprevention kommer i konflikt med de grundlagsstadgade mänskliga rättigheterna.  
 
Personlig integritet har visat sig vara väldigt svårt att definiera, både av respondenterna, men också i olika 
ordböcker, uppslagsverk och nationella och internationella lagar. Det verkar dock finnas en tendens till att 
människan idag är beredd att offra mycket av sin frihet i syfte att erhålla säkerhet. Fördelarna med 
kameraövervakning är bl.a. att den kan fungera som opåverkat vittne i utredningar, ha en avskräckande 
funktion hos potentiella gäringsmän samt verka trygghetsskapande.Nackdelarna med kameraövervakning är 
att kameran lika ofta inte kan identifiera gärningsmän, samt att kameran, för vissa, kan symbolisera 
ett ”osäkert område”. Ytterligare en nackdel är att kameran inte löser all slags brottslighet, utan att 
situationell brottsprevention förutsätter en rationell gärningsman.   
 
 
 
Nyckelord: personlig integritet, kameraövervakning, situationell brottsprevention, symbolisk interaktionism 
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”Jag tror aldrig att man kan bevaka bort kriminalitet...jag tycker ju alltså nånstans så har vi 

misslyckats när man börjar rigga kameror” det vill säga misslyckats med att ”fostra en generation” 

(citat hämtat ur Wästerfors, 2006, s.32) 

1. Inledning 
Kameraövervakning får allt större betydelse för kampen mot brottslighet. En anledning till ökat användande 

av kameran är liberaliseringen av tillståndsgivandet att inneha en övervakningskamera. En ny lag trädde i 

kraft 1998 vilken innebar att det har blivit lättare att få kameratillstånd, och t.ex. banker och butiker behöver 

numera inte söka tillstånd, utan det är tillräckligt att bara anmäla ett innehav av kamera. Resultatet av den 

nya lagen är bl.a. att antalet kameror har ökat markant. (Listerborn, 2000, Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 

2003, Statens offentliga utredningar [SOU], 2002) 

Två andra anledningar till att kameraövervakning har blivit allt vanligare i vårt samhälle, utöver 

liberaliseringen av tillståndsgivandet, är ett ökat krav på trygghet från företag och medborgare, samt den 

tekniska utvecklingen inom området som möjliggjort denna trend. (BRÅ, 2003) Fördelarna har visat sig vara 

många. Flera gjorda undersökningar visar att folk är positiva till kameraövervakning, samt att människors 

trygghet tenderar att öka med kameraövervakning. (SOU, 2002) Dessutom är tillfällena flera där polisen och 

rättsväsendet, tack vare en kamera, har kunnat identifiera och därmed binda en gärningsman till ett brott. Ett 

exempel på detta är det uppmärksammade mordet på tvåårige James Bulger, år 1993. I detta fall kunde 

kameror i ett köpcentrum registrera hur två pojkar leder bort James, vilket senare ledde till identifiering och 

gripande av de två förövarna (Dagens Nyheter, 2001-11-06). Trots fördelarna har denna utveckling också 

stött på en del kritik. Kritiker menar att brott inte förhindras, utan snarare förflyttas till en annan plats där 

kameror inte finns. (Wästerfors, 2006, SOU 2002) En annan invändning är att användandet av 

övervakningskameror går emot en grundläggande mänsklig rättighet: rätten att ha ett privatliv. (ibid.)  

 

Jag avser i denna uppsats att belysa fenomenen övervakningskameror och personlig integritet, utifrån ett 

symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Uppsatsen kommer att beskriva användandet av 

övervakningskameror på två caféer i centrala Köpenhamn, och diskutera huruvida denna form av 

brottsprevention kommer i konflikt med de grundlagsstadgade mänskliga rättigheterna1. Det finns en tydlig 

tendens i samhället att kontrollen av människan ökar, och det är viktigt att undersöka om det verkligen finns 

belägg för brottsprevention genom kameraövervakning, och vilka eventuella risker som det medför. Idén 

uppkom egentligen för flera år sedan då det pågick en debatt om huruvida det kunde vara försvarbart att 

förse alla tunnelbanor i Stockholms kommunaltrafik med övervakningskameror. Argumentet för detta var att 

förebygga den ökande kriminaliteten på tunnelbanan. Men för mig förde det tankarna till en föreställning om 

ett alltför övervakat samhälle, där man kompromissar med den personliga integriteten. Detta är den 

                                                
1 Ett ”café” i Danmark kan jämföras med ett svensk ”ställe”, som öppnar vid lunchtid och stänger vid midnatt. Ett café 
har fullständiga rättigheter, och det serveras lättare måltider, men är alltså inte direkt jämförbart med en restaurang. 
Anledningen till att samtalen äger rum i Köpenhamn är att jag sedan tre år är bosatt i Danmark.  



 

underliggande frågan i citatet överst (den som citeras är en kameraövervakad bilparkerare i Landskrona), 

vilken blir väldigt aktuell i och med samhällets utveckling. Var går gränsen mellan en rättsstat och en 

demokrati?  

 

1.1 Syfte  
Mitt syfte är att förankra områdena nedan i ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, för att försöka placera 

dessa i en sociologisk-teoretisk kontext:  

- begreppet personlig integritet 

- fenomenet övervakningskamera som situationell brottsprevention 

- bilden av gärningsmannen, då kamera används som brottsförebyggande medel  

 

Ett syfte är också att, för att illustrera mina resonemang i arbetet, inkludera två samtal med en caféägare 

respektive en barchef.  

1.2 Frågeställningar 
Jag ställer följande frågor rörande personlig integritet:  

- hur definieras personlig integritet?  

- är det ett intrång i den personliga integriteten att ha kameror?  

- var går gränserna för vad som är försvarbart i kampen mot kriminalitet?  

- enligt lagen om kameraövervakning ska kameraövervakning komma i sista hand, efter att säkerheten har 

höjts på andra sätt. Har detta verkligen gjorts på de studerade caféerna?  

 

Frågor som rör kameror och brottsprevention:  

- vilka är fördelarna respektive nackdelarna med kameraövervakning? 

- vilken slags kriminalitet kan förebyggas med hjälp av kameraövervakning? 

- hur upplevs kameror av caféägare i cafémiljö i Köpenhamn? 

 

Frågor som rör bilden av gärningsmannen:  

- vad säger situationell brottsprevention om gärningsmannen? 

 

Jag vill försöka att belysa frågeställningarna ovan genom att tillämpa dem på ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv för att försöka förstå sammanhangen mellan dessa, samt för att försöka få en överordnad 

sociologisk-teoretisk förståelse av dessa.   



 

 

1.3 Avgränsningar 
Mitt fokus är att studera öppen kameraövervakning på caféer i Köpenhamn, och vilken effekt denna kan ha 

på så kallad traditionell brottslighet (t.ex. bråk, stöld, skadegörelse), samt att diskutera huruvida den kränker 

den personliga integriteten. Vissa avgränsingar har varit nödvändiga.  

 

Jag kommer inte att behandla politiska brott, ekobrott, miljöbrott och liknande  då denna form av brottslighet 

inte faller in under s.k. traditionell brottslighet, och därmed inte är de mest vanliga förekommande på ett café. 

Vidare har andra former av övervakning valts bort, som t.ex. dold övervakning, webbkameror, buggning, 

teleavlyssning och liknande. Min avsikt är att studera kameraövervakning på ett café, det vill säga en plats till 

vilken allmänheten har tillträde, och där det råder upplysningsplikt om att övervakning pågår.  

 

Jag kommer heller inte fördjupa mig i hur det inspelade materialet lagras och behandlas, mer än att föra en 

kort diskussion kring riskerna med detta. Inte heller kommer jag att fördjupa mig i tekniska lösningar, problem 

och liknande då jag inte önskar att den tekniska aspekten ska ta överhand i uppsatsen. Fokus ligger heller 

inte på den ekonomiska aspekten. 

 

Vid ett antal tillfällen hänvisas och refereras det till tidigare gjorda studier om kameraövervakning, men jag 

kommer inte att redovisa statistik på t.ex. kriminalitet och olyckor före och efter det att en kamera har 

installerats. Detta är ett medvetet val, då jag har valt att belysa integritetsbegreppet vs. kameraövervakning, 

och inte resultaten i sig. Jag har valt att fokusera på den svenska lagstiftningen om allmän 

kameraövervakning då det enda som skiljer svensk och dansk lag åt, är att det i Sverige ibland krävs 

tillstånd, vilket inte är nödvändigt i Danmark. De mest väsentliga delarna av svensk lagstiftning finns 

presenterade kortfattat i bilaga 5.   

 

1.4 Tidigare forskning 
Jag har inte funnit några tidigare undersökningar om kameraövervakning på caféer/restauranger. Däremot 

har jag stött på ett antal liknande studier gjorda både i Sverige och i utlandet. För att lyfta fram en svensk 

undersökning kan David Wästerfors (2006) rapport om kameraövervakning mot bilbrott i Landskrona 

nämnas. Denna studie, liksom de andra som finns att hämta i t.ex. SOU´s rapporter (bl.a. 2002; 1996) eller i 

BRÅ´s rapport (2003) handlar främst om kameraövervakning inom andra områden än det jag har valt. Ofta är 

det kommunaltrafiken, parkeringshus eller parker som utgör de studerade kameraövervakade områdena. 

Dock bygger flera studier på enkäter och flera inkluderar en fråga om huruvida kameran anses kränka den 

personliga integriteten. Resultaten från dessa visar samtliga på att majoriteten inte anser det vara kränkande. 

Personlig integritet vs. kameraövervakning har jag främst hittat som argument i mer debatterande artiklar och 

texter (t.ex. svenska dags-och kvällstidningar). Vidare tar samma ovan nämnda rapporter, samt några 

artiklar i tidskriften Apropå (1998; 1999) också upp för-och nackdelar med kameraövervakning, ett avsnitt 

som jag senare i mitt arbete kommer att behandla lite mer på djupet.  



 

 

Jag har också ett avsnitt om situationell brottsprevention, och informationen är främst hämtad från de 

ovannämnda rapporterna, men också från böcker av Ingrid Sahlin (2000) och Carina Listerborn (2000). De 

diskuterar även social brottsprevention, den andra formen av brottsförebyggande åtgärd, som jag alltså inte 

kommer att behandla.   

 

Då jag har valt bort att titta på statistik över antal kameror och resultat och liknande, har vissa 

undersökningar och data kunnat sorteras bort. Antalet svenska undersökningar är relativt begränsade, men 

antalet brittiska är desto fler. CCTV (closed-circuit television) kallas det brittiska kamerasystemet och det 

finns en rad undersökningar att ta del av för den nyfikna läsaren. Dock återigen är det främst 

kameraövervakning av kommunaltrafiken eller hårt kriminellt belastade områden (t.ex. parker och 

parkeringshus) som har studerats. Inte heller bland de utländska studierna har jag funnit någon som 

behandlar just kameraövervakning av ett café/restaurang (mer än att ha en kamera riktad mot en krogkö).  

 

Ett mer debatterande och vinklat material har jag fått genom att vid ett flertal tillfällen besöka hemsidan 

www.stoppa-storebror.se. Där anses övervakning i allmänhet vara en risk, snarare än ett hjälpmedel i det 

brottsförebyggande arbetet. Då hemsidan är mer av debatterande slag, så kommer jag inte att använda den 

mer än att jag, i bilaga 6, lagt in ett utdrag från hemsidan som innehåller vanliga argument för och emot 

kameraövervakning, samt en lista över eventuella risker med kameraövervakning. Ytterligare litteratur som 

varit till hjälp i diskussionen kring ett eventuellt storebrorssamhälle är journalisten och författaren Anders R. 

Olssons böcker ”IT och det fria ordet-myten om storebror” (1996) samt ”Privatliv och Internet-som olja och 

vatten” (2000). Även Pär Ströms (integritetsombudsman på tankesmedjan Den Nya Välfärden, civilingenjör, 

IT-strateg samt författare) bok ”Övervakad” (2003) bör nämnas som en mycket inspirerande och aktuell bok i 

debatten om Storebror. Dessa böcker rekommenderas till t.ex. den som önskar att ta del av spekulationer 

kring en mörk, övervakad framtid.  

 

Vad beträffar forskning inom kriminologiska perspektiv och avvikande beteende finns det oändligt mycket 

material. Foucault (2001) skriver om reformering av moralen i ”Brott och straff”, Durkheim menar att ett 

samhälle helt utan kriminalitet inte är möjligt, Merton lanserar en s.k. ”anomiteori” och Lombroso ”the criminal 

man”. Antalet teorier om, och förklaringar till avvikande beteende är många och de flesta mycket intressanta. 

Sven-Åke Lindgren behandlar i sin bok ”Om brott och straff” (1998) ett flertal kriminologiska teorier vilka kan 

utgöra en grund för den som önskar läsa mer om teorier kring avvikande/kriminellt beteende. Jag kommer 

fortsatt framförallt att fokusera på Felsons teori om kriminellt beteende.  

 

Symbolisk interationism har också behandlats av många. Jag kommer i min uppsats främst att utgå från 

Charons tolkning av de två förgrundsgestalterna Mead och Blumers texter och resonemang.  

 



 

2. Metod 
Uppsatsen är till största delen en teoretisk litteraturgenomgång. Mitt empiriska material utgörs av två samtal 

med en caféägare vid namn Tonni (Café Obelix), och en barchef (Café X), vilka är ansvariga för att ha 

kameror i sin arbetsmiljö, i centrala Köpenhamn2. Uppsatsen bygger alltså på litteratur inom ämnena 

kameraövervakning som situationell prevention, personlig integritet, några utvalda kriminologiska teorier 

samt ett mer övergripande avsnitt om symbolisk interaktionism.  

 

Kvalitativ metod har som syfte att studera människor i deras egen miljö, och interagera med dem utifrån 

deras premisser. Den huvudsakliga skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att man i den senare 

avser att mäta något, medan man i den förstnämnda istället lägger fokus på att förstå och skildra ett visst 

fenomen. Jag har inte haft någon ståndpunkt för eller emot kameraövervakning, vilket jag tror har resulterat i 

att de jag har samtalat med lättare har kunnat framföra sina synpunkter. Dock är det jag som har skrivit ned 

samtalen på papper, och utifrån dessa anteckningar applicerat min teori, så givetvis kan min uppfattning om 

vad som sagts skilja sig från andras. Ett problem, som jag hela tiden varit medveten om, är att jag inte har 

spelat in samtalen. Anledningen till att jag valde bort att banda samtalen är helt enkelt att jag tror att det 

skulle stressa respondenterna, och att uppsatsens syfte inte är att bygga på dessa få och korta samtal, utan 

att låta dem fungera som illustrationer. Min tanke är istället att kunna, då jag studerar kameraövervakning 

dels ur ett symboliskt interaktionistisk perspektiv, och dels med hjälp av kriminologiska perspektiv, ge 

exempel på mina resonemang (antingen för att framhäva eller förkasta ett resonemang) utifrån de två 

samtalen jag har haft. Jag har, för att exemplifiera mina tolkningar, fört in en rad citat i texten. Detta har 

gjorts för att underlätta för läsaren och samtidigt ge denne en möjlighet att följa med i min tolkning och i mitt 

vidare resonemang. Vidare bör tilläggas att samtalen med caféägarna berörde dem i egenskap av caféägare, 

men också som privatpersoner och därmed deras egen hållning till kameraövervakning och integritet 

(samtalen varade i ca. 20-25 minuter vid vart tillfälle). I och med att jag efterlyste ett relativt fritt samtal, och 

därmed utformade frågorna därefter, betyder det naturligtvis att resultaten och/eller tolkningarna i denna 

uppsats inte är generaliserbara. Detta är jag dock fullt medveten om3.  

 

Jag har valt bort att ha ett separat empiriavsnitt då uppsatsen inte främst är empirisk. Dock har jag, för att 

göra läsaren delaktig i mitt arbetetssätt, i form av bilagor (se bilaga 1, 2, 3 och 4), möjliggjort för läsaren att 

själv läsa mina renskrivningar av samtalen, min samtalsguide samt en ”cafédagbok” som låter läsaren ta del 

av min arbetsprocess. I bilagorna finns datum, beskrivningar av caféerna, och av dem jag samtalade med 

och annan information som kan vara intressant för läsaren. Vidare vill jag också göra läsaren uppmärksam 

på att jag inte gett respondenterna möjlighet att vid ett senare tillfälle kontakta mig, genom att lämna 

                                                
2 Tonni på Café Obelix gav mig tillstånd att använda caféets och hans namn. Barchefen på Cafe X gav mig inte tillstånd 
att använda hans eller caféets namn. Därför refereras det i fortsättningen till ”barchefen på Cafe X”.   
3 Jag är också medveten om att mitt tillvägagångssätt inte heller tillåter att dra generella slutsatser utifrån. Återigen 
motiverar jag detta med att samtalen fungerar mer som illustrationer till mitt teoretiska arbete. Anledningen till att jag 
inte valt olika slags respondenter är att jag hellre ville finna mönster utifrån få samtal, än att påträffa olika synpunkter. 
Kanske skulle t.ex. hela uppsatsen sett annorlunda ut om jag också hade samtalat med några av cafégästerna? 



 

mitt ”visitkort” till dem efter avslutat samtal. Jag ansåg inte det vara nödvändigt då det som sades inte var 

särskilt ömtåligt, och då det dessutom gavs möjligheten att vara anonym.  

 

3. Teori 
För att förstå bakgrunden till användandet av kameror som brottsförebyggande medel, har jag valt att titta 

närmare på den form av brottsprevention som kameran utgör. Detta har gjorts i syfte att förstå vilken bild 

brottsförebyggarna har av gärningsmannen. Detta har medfört att jag valt att studera området med störst 

fokus på rutinaktivitetsteorin samt rational choice. Som utgångspunkt för att försöka förklara kriminellt 

beteende har jag använt Felsons (1994) tre kriterier för att en kriminell handling ska äga rum. Felsons teori 

och situationell brottsprevention har många likheter, både i synen på den potentiella gärningsmannen, men 

också på möjliga tillvägagångssätt för att stoppa den växande kriminaliteten. För att ytterligare försöka förstå 

resonemangen kring, och bilderna av kameraövervakning, potentiell gärningsman samt begreppet personlig 

integritet har jag hela tiden tagit utgångspunkt i symbolisk interaktionism, med Mead och Blumer i spetsen. 

Utgångspunkten ligger därmed i kriminologisk teori i kombination med symbolisk interaktionism, vilka båda 

fokuserar på individen, och lägger stor vikt på avvikande beteende. Ytterligare teoretiker och inriktingar 

kommer att nämnas i lägre utsträckning, i ett försök att komplettera eller kontrastera de ovan 

nämnda ”grundpelarna” för min teoretisk-analytiska uppsats. Nedan följer således en presentation av 

symbolisk interaktionism som jag använder som utgångspunkt för förståelsen av den därpå följande 

kriminologiska teorin. I avsnitt 4 går jag in på mina paralleller till, och appliceringar av de skilda delarna 

(kameraövervakning, integritet och bilden av gärningsmannen), utifrån en symbolisk interaktionistisk 

synvinkel.  

 

3.1 Symbolisk interaktionism 
Som jag tidigare nämnt är min målsättning att förankra begreppen kameraövervakning, integritet och 

gärningsmannabilden i symbolisk interaktionism. Därför kommer här en presentation av utvalda delar av 

perspektivet, och det är främst George Herbert Meads och Herbert Blumers resonemang och tolkningar av 

dessa, som kommer att behandlas.  

 

De grundläggande idéerna bakom symbolisk interaktionism utvecklades i USA under sekelskiftet fram till 

1930-talet. Det var främst Mead (1863-1931) och hans lärljunge Blumer (1900-1987) som lade grunden till 

symbolisk interaktionism. Symbolisk interaktionism (begreppet myntades av Blumer) är ett synsätt, ett 

perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den sociala verkligheten.  

 

Sociala fenomen och mänskligt beteende kan inte studeras utifrån samma premisser som 

naturvetenskapliga områden och de fysiska objektens. Interaktionister menar att vi aldrig möter 

omgivningens stimuli direkt och oförmedlat, utan våra tolkningar påverkar utfallet av hur vi uppfattar eller 

definierar en situation (Berg et al., 1975). Det handlar därför inte om relationen mellan orsak och verkan, 



 

eller stimulus och respons utan symbolisk interaktionism utmärks istället av ett processtänkande, där 

individen inte är en passiv varelse, utan en aktiv person som hela tiden tolkar den ständigt föränderliga 

interaktionssituationen (Boglind et al., 1973).  

 

De två områden där perspektivet främst används är inom studiet av socialisationen, d.v.s. de processer 

varigenom en varelse fostras till medlemsskap i en social grupp eller en kultur, samt inom studiet av 

uppkomsten av avvikande beteende. (Berg et al., 1975) Jag kommer härefter att dela in min presentation av 

symbolisk interaktionism i underrubriker. Anledningen till min valda indelning är att göra det mer överskådligt 

för läsaren, och förhoppningsvis göra det lättare att förstå de grundläggande elementen inom symbolisk 

interaktionism.  

3.1.1 Social interaktion och samhälle 
Till skillnad från många andra riktningar inom sociologi, vill inte interaktionister förklara samhället utifrån 

termer som strukturella förhållanden, sociala klasser, positioner et.c. Inte heller lägger de fokus på en person 

och dennes individuella egenskaper och karaktärsdrag, eller på hur samhället eller andra institutioner skapar 

en människas beteende. Istället är interaktion en förutsättning inom symbolisk interaktionism. Då 

perspektivet fokuserar på denna rörliga form, skapas en mer rörlig och flexibel bild av människan, i 

motsättning till den mer deterministiska och passiva bilden.  

 

Trots att både Mead och Blumer ser människan som föränderlig och oförutsägbar, förnekar de inte att det 

också finns olika strukturer i samhället (t.ex. byråkratier och institutioner). Då en större grupp människor 

uppfattar en situation likartat, bildas en s.k. ”social verklighet” (ibid., 26), som folk i allmänhet erkänner och 

rättar sig efter, och därigenom bidrar till att förstärka. När en social föreställning delas av många under en 

längre tid, kan denna föreställning komma att institutionaliseras, den kan nu istället uppfattas som en norm 

och därmed uppstår förväntningar på individens och dennes handlingar.(ibid.) Ett samhälle är inte något 

statiskt i och med att det är uppbyggt på, och förutsätter interaktion, som i sig inte är förutsägbar och 

determinerad. Blumer hävdar dock att ett samhälle är relativt stabilt då man vid många tillfällen kan förutspå 

en följd, i och med att många kollektiva handlingar ofta påminner om varandra, och ett mönster därmed kan 

påträffas. Dock finns det alltid finns utrymme för något nytt och oförutsägbart. (Charon, 2001) Samhället ska 

snarare ses som en process än något som ”är” (ibid.). Samhället och individen ingår i en process av ständig 

förändring och utveckling; individens utveckling är beroende av samhället och samhällets förändring av 

individens innovationer (Boglind et al., 1973).  

3.1.2 Definition av situationen 
Symbolisk interaktionism bygger på idén om att den sociala verkligheten är subjektiv och kan uppfattas på 

många sätt. Människor uppfattar inte sin miljö direkt, utan definierar situationen utifrån vad som händer, och 

handlar utifrån sina definitioner. Definitioner ändras, men bygger hela tiden på den sociala interaktionen och 

tänkandet. Den egentliga sanningen är inte av lika stor betydelse, som den sanning som definieras av 

människorna själva. Om människan definierar situationen som verklig, är den också verklig i sina 



 

konsekvenser. Det betyder att det vi definierar som verklighet, styr också vårt handlande. (Trost & Levin, 

1999)  

 

Det finns dock objektivitet inom den sociala världen. Är vi överens om att möbeln är en byrå, så är det 

objektivt sett en byrå. Mead menar, skriver Trost och Levin att ”situationen i samklang med våra, genom 

interaktion uppbyggda, symboler ger en slags objektivitet till den sociala verkligheten” (ibid., 14). Detta kan 

ses som ett resultat av att vi som sociala varelser har lärt oss gemensamma namn på saker och företeelser. 

Trots ett gemensamt ord för en företeelse, kan innehållet variera4. Verkligheten anses därför inte finnas i 

konkret mening, utan sanning är något vi föreställer oss, och den är därmed föränderlig och oprecis i och 

med att vår definition kan skifta. Hur vi definierar en situation, oavsett om den definieras korrekt, är i 

slutändan avgörande för hur vi upplever en situation. Vår verklighet är nödvändigtvis inte den ”verkliga” 

verkligheten, men den är verkligenheten för oss. Upplevelsen/definitionen av situationen kan givetvis 

påverkas av andra, men i sista hand är det vi själva som avgör hur vi upplever den.  

 

En konsekvens av att vi är aktiva och att vi definierar situationer på skilda sätt är att vi människor därmed är 

svåra att förutsäga. Det är svårt att förstå ett handlande om man inte förstår hur en individ definierat en 

situation. Det är lättare att i efterhand förklara ett beteende, detta med hjälp av vår empatiska kunskap. Om 

man dock noga studerar det som skett, och vilka förändringar som skett så blir det lättare att förutspå nästa 

steg i processen. (ibid.) Vissa normer som vi har med oss i och med socialiseringsprocessen gör det dock 

lite lättare att förutse ett handlande. Dessa normer är också med och avgränsar möjligheterna för hur vi 

definierar en situation. Vi agerar både öppet och dolt, men båda formerna är processer som utvecklas i takt 

med att vi blir äldre, möter nya människor, upplever nya situationer o.s.v. Vad vi gör just nu är styrt av våra 

framtida mål, och det nutida handlandet bygger på erfarenhet om hur vi tidigare definierat en situation och 

handlat. Dock är alla situationer nya, vilket lämnar plats till fri vilja och förändring. Det förflutna är också 

viktigt av en annan orsak, det är nämligen det förflutna som fört oss dit vi är idag. (ibid.) 

3.1.3 Symboler 
Ett huvudantagande inom interaktionismen är att individen lever i två miljöer; en symbolisk och en fysisk 

miljö. Perspektivet förkastar alltså inte idén om att det finns en fysisk och faktiskt verklighet med ”råa” objekt, 

men menar samtidigt att det nödvändigtvis inte är dessa vi uppfattar. Istället är det i den så kallade sociala 

verkligheten, med sociala objekt, som vi lever. Det betyder att objekten inte har en mening i sig, utan det är 

vi, genom att interagera med oss själva och med varandra, som tillskriver objekt dess mening. Detta innebär 

att denna verklighet är social, och att det vi upplever och vet, är det som vi genom interaktion med andra 

utvecklar. Och alla objekt kan förändras, inte för att det råa objektet i sig förändras, utan för att våra 

definitioner förändras. Vi definierar objekt och tillskriver dem betydelse, inte utifrån vad de är, utan utifrån 

deras betydelse och användningsområde för en viss grupp människor. Det betyder att vi inte lever i den 

verklighet som faktiskt existerar, utan i den som vi definierar utifrån vårt sociala liv. Det betyder dock inte att 

                                                
4 Ordet ”familj” kan t.ex. definieras väldigt olika beroende på vem man frågar. Termen är begriplig för oss alla i många 
sammanhang, men likväl har den en individuell, specifik betydeelse.  



 

vi är helt styrda och determinerade, utan att vi är kapabla att göra medvetna val, utifrån den socialt 

definierade världen. Kort sagt så lever människor både i en objektiv och i en social värld/verklighet. (Charon, 

2001) 

 

Vissa sociala objekt är symboler, andra inte. Symboler är sociala objekt som representerar något som 

människor har enats om att de ska representera. Dock är den största delen av mänskligt handlande 

symboliskt. Det representerar mer än vad det först uppfattats att betyda. T.ex. två fingrar betyder inte bara 

två fingrar, utan det betyder/representerar ”seger”. Det finns dock många sociala objekt som används utan 

att representera något annat, då är de alltså inte symboler, utan bara ett socialt objekt. Så snart vi känner till 

en symbol, kan vi också använda den på ett symbolisk sätt. Symboler är alltså sociala objekt som används 

för att representera och/eller kommunicera. Symboler är sociala, meningsfulla (användaren vet vad de 

representerar) och signifikanta. Med detta menar Mead (1967) att de är meningsfulla inte bara för 

användaren, utan också för mottagaren. Symbolisk kommunikation kan ta två former: I den ena används 

symboler när man kommunicerar med sig själv (att tänka), och i den andra när en person kommunicerar med 

andra. (Charon, 2001) En förutsättning för den sistnämnda formen är dock att personen först samtidigt 

tänker (d.v.s. kommunicerar med sig själv och förstår användandet av symbolen). För att sammanfatta är en 

symbol ett socialt objekt som används för att kommunicera med sig själv och med andra, och som 

representerar något annat än enbart det råa objektet. Utan den intentionen är det inte fråga om symboliskt 

kommunikation (ibid., 49). Social interaktion är också symbolisk i den bemärkelsen att det hela tiden handlar 

om att tolka och uppfatta varandras symboler inom interaktionen, som i sin tur ligger till grund för vilka beslut 

vi fattar och vilka vägar vi väljer. Mead kallar en handling som har en intention för en s.k. signifikant 

gest/handling, d.v.s. en symbolisk handling som har samma betydelse för avsändare och mottagare (ibid., 

153). 

3.1.4 Self, I, Me och Mind  
Mänskligt handlande uppstår inte bara genom interaktion med andra, utan också genom att hela tiden 

interagera med sig själv. Genom det individuella tänkandet avgörs vårt handlande. Hur vi tänker i en viss 

given situation avgör också hur vi handlar i samma situation, trots att detta tänkande också till viss del är 

styrt av interaktion med andra. Blumer menar att människan är en varelse med ett self. Det betyder att 

människan är ett objekt för sig själv, och därmed kan uppfatta sig själv, samt resonera och tänka i 

förhållande till sig själv. Self är inte något fast och statiskt, utan en process. Andersen och Kaspersen (1999) 

nämner Blumers definition av self som ”en mekanism för självobservation genom vilken man möter världen” 

(ibid., 209). Collins (1988) menar att Meads begrepp “self” är något som alltid involverar andra människors 

syn på en individs self. Definitionen är alltså stark beroende av hur andra uppfattar en, och hur vi senare 

tolkar deras uppfattning. Tolkningen avgör utfallet. Vi blir alla ett objekt för oss själva utifrån hur andra möter 

oss (Charon, 2001). Precis som alla andra objekt förändras vi hela tiden. Folk definierar oss hela tiden, vilket 

leder till att vi ser oss själva annorlunda beroende på miljö, situation och inte minst på de människor som ser 

oss. Därför kan self inte vara entydigt med det som kallas personlighet, egenskaper eller liknande, utan self 

är något som formas utifrån social interaktion  och något som man kan se objektivt på genom att kliva ur sin 



 

roll, och se sig själv, objektivt. Detta kallas ”att ta den andres roll”, och det är just genom att ta den andres 

roll som man kan urskilja ett self. (ibid.) 

 

Viktigt att påpeka är att Mead menade att människan också kan handla spontant. Mead menar att self består 

av ett ”I” och ett ”Me”. Den del av self som handlar utifrån att ta den andras roll kallar Mead för ”Me”. Det är 

därmed inom den delen som människan objektifierar sig själv utifrån andras uppfattning (den generaliserade 

andre), och tolkar och förstår sig själv utifrån dessa. ”Me” är den del som besitter kunskap om normer, 

värderingar och liknande, och därmed har en grad av självkontroll och eftertänksamhet. ”Me” är alltså den  

socialiserade och kontrollerade aktören. Medan det är andras handlande, och en persons tolkningar av 

dessa, som skapar ett organiserat ”Me”, så är det ”I” som är den delen av self som inte påverkas av andra 

människor, d.v.s. den del av det vi gör som är icke-socialt och icke-kontrollerat. (ibid.) ”I” är människans 

subjekt, och representerar spontanitet, kreativitet, impulsivitet och innovation.  

 

Self är således en process mellan dessa två delar. (Mead, 1967) Vidare förutsätter ”I” och ”Me” varandras 

existens. Om inte subjektet finns, som betraktar objektet, så finns inte heller objektet, eftersom det måste 

vara ett objekt för någon (Berg et al., 1975). Det är dock ”Me” som utgör den största delen av vårt self. Mead 

poängterar dock att oavsett hur välsocialiserade och uppfostrade vi är, så är det alltid en sida av oss som är 

spontan, kreativ och oförutsägbar. Och det är den delen; ett alltid aktivt subjekt, som möjliggör en hela tiden 

föränderlig process i en människas utveckling. (Collins, 1988) Trots att ”Me” ofta går segrande ut, så finns 

det alltid plats för ”I” att överraska och ändra handlingsutfallet (Adams & Sydie, 2002).  

 

Mind är också ett viktigt begrepp för Mead. Objektet kallar vi för self, och aktiviteten mot self kallar Mead för 

mind. Till skillnad från self och symboler är mind inte ett socialt objekt utan en symbolisk handling individen 

företar sig gentemot sig själv. (Charon, 2001) Det talas om öppen (overt) handling och dold (covered) 

handling. Öppen handling är de handlingar vi företar oss utåt, mot andra. Dold handling är de handlingar 

som föregår inom individen, och det är de som är mind. Skillnaden är alltså att self är objektet som individen 

talar med då en dold handling (mind) föregår. All tankeverksamhet är mind, och ett mind finns hela tiden i 

och med att vi i stort sett ständigt kommunicerar inte bara med andra, utan med oss själva. Denna 

tankeverksamhet är möjligt tack vare att vi har både symboler och ett self. Mind innebär att vi berättar för oss 

själva vad som existerar runt omkring oss, och tack vare att vi förstår dessa saker, är det möjligt för oss att 

avgöra hur vi ska använda detta. Blumer uttrycker det att vi drar ut saker ur vår värld, definierar dem, ger 

dem en betydelse utifrån den situation i vilken vi befinner oss i, och agerar. Tack vare mind kan vi definiera, 

styra, hejda, eller skynda på vårt beteende. (ibid.) 

3.1.5 Den generaliserade andre 
Individer föds inte med ett self. Det är först genom socialisation och åldrande som det utvecklas.  

Mead (1967) stolpar upp utvecklingen av self  i tre stadier: ”preplay”, ”play” och ”game”. Genom dessa 

stadier utvecklas människan från att enbart imitera till att själv förstå mening, och till att ha en förmåga att 

kunna ta den andres roll. Nu utvecklas ett moget själv i samspel med en kontext eller ett samhälle, vilket är 



 

ett måste för att kunna ta den andres roll. Den generaliserade andre, som Mead kallar det, innebär 

organiserade attityder i ett större sammnhang och motsvarar de allmänt utbredda normerna och 

värderingarna i ett samhälle. (ibid., 152-162) Vi definierar alltså oss själva utifrån hur andra ser oss.   

 

Mead nämner den generaliserade andre som avgörande för formandet av vårt self. Det är denna/dessa som 

lär oss hur vi ska se oss själva, utifrån att vara en del av vår miljö och vårt liv. Att ta den andres roll är 

grundläggande för utvecklingen av ett self, för mind och för användandet och förståelsen av symboler. Vi tar 

den andres roll vid alla tillfällen vi interagerar med andra människor. (Charon, 2001). Mead menar att det är 

genom att ta den andres roll vi får en självuppfattning, t.ex. genom att studera och sedan imitera. När vi blir 

äldre tar vi en övergripande roll, nämligen samhällets, och det är denna roll som gör oss socialiserade och till 

en del av något större. Förmågan att ta den andres roll utvecklas alltså i takt med att vi blir äldre. Symboler, 

mind, self och rollövertagande utvecklas individuellt, men är fortfarande beroende av varandra. Det är 

genom rollövertagande som vi blir medvetna om vårt self, det är genom att ha ett self som vi kan utveckla ett 

mind, och tack vare att vi har ett mind, ett self och en förmåga att ta den andres roll så förstår vi också 

symboler. Den generaliserade andre fungerar som en lag, en självkontrollstyrande och inte minst moraliskt 

verktyg som hjälper oss att följa de standardiserade och typiska normerna och reglerna inom en kultur. Som 

grundpelare för ett samhälle, det vill säga, ett gemensamt perspektiv och förhållningssätt, är det den 

generaliserade andre som hjälper och vägleder oss att uppnå gemensamma mål, och ett rådande 

konsensus mellan aktörerna. (ibid.)  

 

3.2 Kriminologisk teori 
I detta avsnitt vill jag belysa ett antal kriminologiska teorier och begrepp som är relevanta för förståelsen av 

området. 

3.2.1 Personlig integritet 
Innan den kriminologiska teorin kan behandlas är det nödvändigt för denna uppsats att försöka definiera och 

förstå begreppen personlig integritet och kameraövervakning. Ett centralt begrepp inom diskussionen om 

kameraövervakning är ”personlig integritet”. Respekt för människors integritet är, och har under en längre tid 

varit en grundläggande princip i lagstiftning, utredningar och debatt i det svenska samhället. Trots att 

ordet ”integritet” är ett ord som används allt oftare och i många olika sammanhang, är det ett diffust begrepp 

med flera definitioner. (Andersson, 1996) Slår man upp ”integritet” i Svenska Akademiens Ordlista ges det 

betydelsen ”orubbat tillstånd”; ”okränkbarhet”; ”oberoende” (www.spraakdata.gu.se/saol/). Ordet används 

också i betydelsen av ”rätten att få vara i fred”. Om man slår upp samma ord i Nationalencyklopedin 

(www.ne.se) står det att ”alla människor har rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och 

att inte behöva utsättas för personligen störande ingrepp”. Enligt Egidius (1995) definieras integritet 

som ”helt, ej skadat tillstånd”. Att respektera andras integritet innebär sålunda att man inte bryter igenom 

och ”skadar” den skyddsmur som människor normalt omger sig med för att försvara det intima och privata 

mot otillbörlig insyn och ingrepp av olika slag (ibid., 118). Ytterligare definitioner ges av www.synonymer.se 

som anger synonymer, utöver ovan nämnda, som bland andra ”redbarhet”; ”heder”; ”personlig”; ”privat”.   



 

 

Begreppet är som sagt svårt att helt precist definiera. Vad som är den privata sfären och därmed vad 

personlig integritet är, kan variera mycket mellan olika individer. Det kan vara byggt på individens kulturella, 

etniska, religiösa eller sociala bakgrund, men är också tidsbundet. Betydelsen av integritet i de äldre 

samhällena, där människor arbetade och bodde ihop i större grupper, var troligtvis inte densamma som i det 

urbaniserade och teknikaliserade samhället, i vilket vi lever idag. Dock visar de flesta definitioner att det 

handlar om någon form av skydd för en individs privatliv, både fysiskt och psykiskt.  

 

Mina båda genomförda samtal visar också på en tendens till att integritet är något svårdefinierat, samt att det 

är något som kan kränkas på bekostnad av ökad trygghet i samhället. Café Obelix´s ägare svarar inte på 

min fråga om vad integritet är, men menar att ”trygghet väger tyngre än integritet”. Café X´s barchef uttrycker 

sig: ”har man inget att dölja så är det ju inget problem att filmas”. Han fortsätter med att säga ”jag har inga 

som helst problem att filmas – de kan filma mig överallt, dygnet runt om de vill”. Han menar att så länge det 

har en effekt är det ett bra redskap att ta till i kampen mot kriminalitet. Tonni på Café Obelix säger bara 

kort ”de kan övervaka mig hur mycket som helst, jag är ju en bra kille”.  

 

I och med att det inte går att helt klart definiera personlig integritet, är det också svårt att formulera lagar som 

skyddar denna mot kränkning. Rätten till skydd för privatlivet ses dock som en grundläggande mänsklig 

rättighet. (Blume, 2002) Utgångspunkterna finns i internationella dokument som t.ex. Europakonventionen 

från år 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, samt i FN:s 

allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från år 1948. Utförligare formuleringar av dessa finns i bilaga 5. 

Dessa bestämmelser utgör formandet av svensk lag (SOU, 2002). 

 

Enligt Ström (2003) härstammar den mest träffsäkra definitionen från 1890-talet då den blivande domaren i 

USA:s högsta domstol, Louis Brandeis definierade personlig integritet som: ”individens rätt att bli lämnad i 

fred” (ibid., 203). Det är denna definition som jag främst kommer att utgå från i min diskussion. Här kan en 

parallell dras till samtalet med Tonni på Café Obelix. Han berättar där om en potentiell servitris som 

ifrågasatte filmandet och det ledde till, enligt Tonni ”att hon fick såklart inte jobbet”. Därmed kan rätten att ”bli 

lämnad ifred” i vårt moderna samhälle starkt ifrågasättas.  

3.2.2 Kameraövervakning 
Den 1 juli 1998 trädde en ny lag om allmän kameraövervakning i kraft. Den nya lagen innebar bl.a. att caféer 

och restauranger, där kameraövervakning tidigare inte tillåtits (i allmähet), nu kan ges tillstånd i större 

utsträckning. Dessutom behöver banker och butiker inte längre ansöka om tillstånd för kameraövervakning, 

utan det räcker att användandet anmäls till länsstyrelsen. Den som söker tillstånd ska kunna visa att 

övervakningsintresset väger över integritetsintresset. Det är i de flesta fall länsstyrelsen som under 

bevakning av Justitiekanslers (JK) får in alla ärenden, väger den förebyggande aspekten mot risken att den 

personliga integriteten kränks, och sedan beviljar eller avslår. Vidare är det ett måste att upplysa om att 

övervakning förekommer. Likaså är kravet att allmän kameraövervakning först ska tas till i sista hand, d.v.s. 



 

efter att andra åtgärder prövats eller övervägts. (BRÅ, 2003) Inspelat material får bevaras i upp till en månad, 

tidigare gällde 14 dagar. För att förhindra missbruk reglerar tillståndet också hur det inspelade materialet ska 

förvaras och vilka som får granska det. Sedan lagändringen 1998 som alltså innebar en liberalisering av 

kamerainnehav, har antalet kameror i Sverige ökat markant. (ibid., SOU, 2002, Listerborn, 2000)  

 

Sverige har, vid en internationell jämförelse, en mycket restriktiv hållning till bruket av övervakningskameror 

och kravet om tillstånd är unikt för Sverige. I t.ex. Danmark, Storbritannien och Tyskland har man en 

betydligt mer positiv inställning till kameror, vilka anses vara en metod bland andra som kan reducera 

kriminaliteten och öka tryggheten. I dessa länder verkar rädslan för ett storebrorssamhälle inte vara särskilt 

stor. (ibid.)  Liksom enligt svensk lag (se bilaga 5) gäller det i Danmark att ”den som anordnar 

kameraövervakning i utrymmen eller lokaler, vartill allmänheten har tillträde, skall genom skyltning eller på 

något annat tydligt sätt lämna upplysning om övervakningen” (SOU, 2002, s.35-36).  

 

I mina samtal på caféerna kan man se exempel på förbjuden övervakning. Båda caféerna uppfyller kravet 

om skyltning som visar att kameraövervakning pågår. Ingen, vare sig i personalen eller bland cafégästerna, 

har påpekat att platsen är kameraövervakad (mer än kvinnan som därmed inte fick jobbet på Café Obelix). 

Tonni på Café Obelix, säger att han inte själv tänker över huruvida de caféer han besöker har kamera eller 

inte. Dock tror Tonni att lite äldre gäster kan ha det i åtanke då de ska välja var de önskar äta en måltid. 

Däremot var syftet till en början på Café X att, i smyg, iaktta personalen då pengar vid flera tillfällen 

saknades i kassan. Detta är dold övervakning, och därmed ett exempel på förbjuden övervakning. När det 

kommer till den del av lagen som säger att andra åtgärder ska övervägas och/eller åtagas, så har båda 

caféerna traditionellt alarm som komplement till kameraövervakningen. Dock har mindre kränkande 

preventiva lösningar, som utökad personal eller en dörrvakt, aldrig prövats som brottsförebyggande åtgärd.   

 

För att sammanfatta kamerans syfte har BRÅ (2003) sammanställt en lista över kamerans funktioner. 

Kameran ska, enligt BRÅ:  

-avskräcka (påverka den potentiella gärningsmannen negativt)  

-avbryta (hjälpmedel för polisen att snabbt vara på plats)  

-utreda och bevisa brott (fungera som opåverkat vittne i utredningar)  

-skapa trygghet (upplevd eller faktiskt, för allmänheten)  

 

Kameraövervakningens främsta syfte är alltså att förebygga brott eller minska risken för olyckor. Men ett 

annat syfte är också att öka människors trygghet.  

3.2.3 Kameraövervakning som situationell brottsprevention 
Preventivt arbete är inriktat på att förändra eller bevara något i samhället. Brottsförebyggande verksamheter 

vill med sitt arbete motverka kriminella handlingar eller förebygga olyckor. Men tillvägagångssätten skiljer sig 

åt vad gäller framtidsperspektiv, problemdefinition, människosyn och samhällssyn. Brottsprevention är 

bunden till offentliga myndigheter och är i grund och botten något politiskt, och valet av preventiva medel 



 

säger därför mycket om ett samhälles ideologi, ekonomi och inte minst vilka etiska aspekter som gäller. 

(Sahlin, 2000) På 1990-talet blev det vanligt att dela in brottspreventiva insatser i två större huvudgrupper: 

social och situationell prevention. (ibid., Lilly et al., 2002, Listerborn, 2000, Wästerfors, 2006) Social 

prevention fokuserar på människans benägenhet att begå brott, individuella egenskaper och graden av 

social integration i samhället. Åtgärderna är långsiktiga och avser att minska benägenheten att begå brott 

genom att styrka självkontrollen hos individen och de sociala banden till samhället. Den situationella formen 

som jag har valt att fokusera på, syftar till att minska tillfällena att begå brott och tar istället utgångspunkt i 

själva brottssituationen. (Sahlin, 2000) 

 

Situationell prevention syftar till att minska tillfällena att begå brott genom att:  

1. se till att det blir svårare att begå brott 

2. se till att det blir mer riskabelt att begå brott 

3. minska brottets lönsamhet 

4. motverka bortförklaringar som underlätter brott (Listerborn, 2000). 

Kameraövervakning är en situationell prevention då syftet är att förändra situationen eller miljön, och på så 

sätt förebygga kriminalitet.  Det är framförallt punkt ett och två som är relevanta när man talar om 

kameraövervakning. Målet med kamerorna är att få gärningsmannen att tänka en gång till innan han/hon 

begår ett brott.  

3.2.4 Fördelar och nackdelar med situationell brottsprevention 
Clarke och Felson är de mest framstående förespråkarna för situationell brottsprevention. Denna form av 

prevention bygger på att göra det svårt att begå brott, öka risken och minska vinsten, och framförallt att 

reducera chanserna till bortförklaringar. Clarke (Hasselrot, 1997) nämner flera tillämpade situationella 

åtgärder som varit framgångsrika: t.ex. kontroll av bagage har minskat antalet flygplanskapningar, nummer-

presentatörer antalet snusksamtal, alkotest antalet fyllekörningar o.s.v. Fördelen, menar Clarke, är att 

snabba resultat erhålls. Social prevention är en process som tar betydligt längre tid, och resultaten blir ofta 

först synliga efter flera år. En annan fördel är att formen innefattar olika miljöer som t.ex. affärer, banker, 

flygplatser, och det är alla slags brott som kan förhindras, stora som små, t.ex. skadegörelse, våldsbrott, 

flygplanskapning, planerade rån m.m. Ytterligare en fördel är att det kan ske på både nationell och lokal nivå, 

ända ner till företagsnivå. Inte minst är det den tekniska utvecklingen som möjliggjort formen (t.ex. kameror, 

alkolås och nummerpresentatörer).  

 

En kritik som riktas mot situationell prevention är att brottsligheten istället för att lösas enbart förflyttas till en 

annan plats eller en annan tid (då övervakning inte sker), eller att typen av brott enbart förändras. Denna 

effekt kallas omfördelningseffekten eller överflyttningseffekten. Därmed betyder det att det totala antalet brott 

inte minskar. (SOU, 2002) Café X´s barchef menar att detta argument utgör ett bra konkurrensmedel: ”det är 

ju bara bra om bråkstakarna väljer att förstöra granncaféet utan kamera, för det betyder ju att fler gäster 

söker sig till oss”. Denna kritik bygger på teorin om en rationell brottsling, som utifrån dessa kriterier istället 

väljer en annan plats eller en annan tidpunkt att begå sin kriminella handling. Café X´s barchef påpekar 



 

att ”det uppstår fler problem om natten och då det är alkohol inblandat”, och Café Obelix´s ägare menar ”att 

om folk är riktigt påverkade så hjälper ju inte kamerorna avskräckande, för då har de ju ingen koll, utan då 

ber vi dem bara hitta ett annat café, precis som vilket annat ställe som helst skulle ha gjort”. Dessa uttalande 

styrker idén om att situationell brottsprevention förutsätter en rationell gärningsman.   

 

Ett exempel som Clarke (Hasselrot, 1997) nämner är att då rattlåset monterades in i alla nya bilar i 

Storbritanien minskade således antalet inbrott i nya bilar, men samtidigt skedde en ökning av inbrott i äldre 

bilar. Men Clarke menar att här krävs en ytterligare ansträngning, likt den som gjordes i dåvarande 

Västtyskland, nämligen att samtliga bilar skulle ha rattlås. Detta medförde att alla bilar blev mer 

svårtillgängliga, och antalet biltillgrepp minskade i hög grad. Resultat visade dock att antalet bilstölder 

minskade, men att det samtidigt skedde en drastisk ökning av stölder i bilar (t.ex. ökade försäljningen av 

stulna bilradioapparater och liknande). På så sätt kan det argumenteras för att det skett en överflyttning av 

brott. Clarke menar dock att de överflyttade brotten inte är lika allvarliga som de ursprungliga, och därmed är 

det ändå en fördel med situationell brottsprevention. Han exemplifierar sitt resonemang med att säga: ”t.ex. 

en snattare, som förhindras att snatta-genom att man i butiken infört strängare bevakning-kan kanske inte 

utan vidare tänka sig att börja råna gamla människor för att komma åt samma slags varor” (ibid., s.8).   

Ytterligare en funktion hos kameran är att fungera som opåverkat vittne. Det finns flera exempel på att 

kamerans bilder varit avgörande i en brottsutredning (t.ex. mordet på James Bulger eller mordet på Anna 

Lindh). Café Obelix som har haft stora problem med stölder och inbrott, har vid flera tillfällen, enligt Tonni, 

kunna binda en gärningsman till ett brott. Dock är tillfällena också många då kamerorna inte kunnat 

identifiera en gärningsman. Wästerfors (2006) undersökning om kameraövervakning mot bilbrott i 

Landskrona pekar på ett problem som ofta framhävs som argument mot kameraövervakning, nämligen just 

funktionen som identifierande ”vittne”. Både polis och allmänhet, skriver Wästerfors, förväntar att inspelat 

material ska kunna användas som bevis i utredningar efter att en kriminell handling har begåtts. Dock är 

detta inte fallet alla gånger. ”En del av kamerans makt består av tron på identifiering, en del av kamerans 

svaghet består av tvivel på detsamma” (ibid., 2). Wästerfors nämner också i sin undersökning möjliga sätt att 

som gärningsman undgå kamerorna. De kan täcka ansiktet, bära jacka eller tröja med luva, agera i mörker 

eller täcka kameran med t.ex. en plastpåse. Återigen betraktas brottslingar som innovativa och kreativa 

personer, och Wästerfors menar att kampen mot dem också bör förväntas vara innovativ. Mina samtal visar 

också att kameror kanske inte alltid är den perfekta lösningen på alla problem. Café X har aldrig kunnat 

identifiera och/eller gripa någon med hjälp av kamerorna. Café Obelix´s ägare säger att man troligen inte kan 

förhindra inbrott om natten helt, ”men man har iallafall en ökad möjlighet att gripa de ansvariga, och det är en 

stor tröst”. 

Ytterligare en typ av kritik som kan föras fram är människors bristande kunskap om lagen om allmän 

kameraövervakning. Båda caféerna spelar in allt, dygnet runt, och tittar på materialet om något hänt under 

natten. Om inte, så spelas banden över med detsamma. Om något inträffat så överlämnas banden till 

polisen som hjälpmedel i en eventuell utredning. Metro Göteborg (2001-11-15) presenterar i en artikel 



 

en ”skrämmande statistik” som kan exemplifiera detta. Sedan den nya lagen trädde i kraft 1998, hade 

länsstyrelsen bara haft tid och möjlighet att kontrollera en femtedel av de platser som övervakas med 

kameror. Vidare står det att utav de 120 ställen som inspekterats hade 57 procent någon form av fel (notera 

att dessa siffror är från 2001). Vanliga och typiska fel var att det anställda inte var medvetna om 

övervakningen, att kamerorna spelade in utan tillstånd, att upplysningsplikten inte efterlevdes eller att 

kamerorna var felriktade. Bara utifrån mina två samtal kan finnas exempel på felaktig användning av 

kameran i form av dold övervakning av personalen på Café X, samt missbruk i hanteringen av materialet av 

Café Obelix. Detta misstag består i att Tonni, vid ett flertal tillfällen, har lämnat ut inspelat material till 

privatpersoner som blivit bestulna under ett besök på caféet. Dock sa han under samtalet, att han inte kände 

till något fall där materialet hamnat i fel händer och missbrukats. 

 

En mycket viktig kritik som kameraövervakning mött är den kränkning av den personliga integriteten som 

kameraövervakning kan innebära. Flyghed (2000) menar att många situationella åtgärder är 

identitetskränkande, och att detta är ett stort problem när det handlar om förebyggande kontroll av potentiella 

avvikare. Gruppen ”potentiella gärningsmän” går inte att studera, utan att samtidigt också studera gruppen 

helt oskyldiga människor. Det handlar om att avväga ”upprätthållandet av ordning och säkerhet å ena sidan 

och värnandet om grundläggande medborgerliga fri-och rättigheter å den andra” (ibid., 10-11). Både 

barchefen och barägaren menar att ökad kameraövervakning bara är ett steg i utvecklingen. Barchefen på 

Café X säger att ”det är så pass vanligt idag att det inte väcker någon särskild uppmärksamhet”. Tonni på 

Café Obelix säger ”det här är en storstad, det är Köpenhamn, och övervakning är ett måste, det händer ju 

saker hela tiden, överallt”. Vidare säger han ”det är man bara tvungen att acceptera, det är ju ett praktiskt 

hjälpmedel”. Tonni menar också att människor inom servicesektorn (taxi-och busschaufförer, caféfolk, 

banker och liknande) ”har rätt till att ha kameror omkring sig”. Hans sätt att uttrycka sig ”ha rätt till” pekar 

ganska klart på var Tonni står i frågan om integritet vs. kameraövervakning.   

 

BRÅ (2003) framhäver också i en rapport, att resultaten av kameraövervakning är svåra att mäta, i och med 

att det ofta är komplementerade åtgärder förbunden med kameror. Det kan röra sig om bättre belysning, 

trimmning av buskar eller liknande. Utvärderingar av kameraövervakningen visar på spridda resultat 

beroende på vem som ligger bakom mätningen, i vilken miljö och på vilka platser som studierna har tagit 

utgångspunkt. Resultaten varierar från att påvisa minskad kriminalitet, från att påvisa ökad (förklaras dock 

ofta med att fler brott också upptäcks med hjälp av kamerorna än tidigare), och till att påvisa en överflyttning 

av brotten till platser där kameror inte är uppsatta. Ytterligare en uppgift hos kameran är att öka tryggheten 

hos människor. Studier (bl.a. SOU, 1996, 2002, BRÅ, 2003) visar att många upplever en ökad säkerhet i 

områden där kameror finns. Detta i sin tur, kan betyda att fler människor vistas på platsen/i området, vilket 

också betyder att säkerheten ökar då medmänniskor fungerar som en form av ”väktare” (jämför med Felsons 

kriterier nedan). Dock finns också den omvända risken att kamerorna utpekar ett ”farligt” område, vilket kan 

avskräcka vissa. Det är dock ingen av tidigare gjorda undersökningar som jag har läst som visar att 

tryggheten skulle minska hos människor. (ibid.) Här kan hänvisas till bilaga 6 vilken innehåller en rad punkter 



 

över risker, samt argument för och emot kameraövervakning. Samtliga punkter är hämtade från www.stoppa-

storebror.se.  

3.2.5 Bilden av gärningsmannen 
Det finns många teorier kring kriminellt eller avvikande beteende och jag har som utgångspunkt för min 

diskussion kring fenomenet ”övervakningskamera” valt att använda Felsons (1994) tre kriterier för att en 

kriminell handling ska äga rum. Dessa tre är: 

1. en motiverad gärningsman  

2. ett offer 

3. frånvaro av väktare (i detta fall en kamera)  

 

De tre åtgärdena motsvarar de uppsatta målen inom situationell prevention. Teorin utgår från, liksom rational 

choice-teorin som jag kommer att gå in mer på senare, en kalkylerande och målsökande gärningsman. 

Felson menar att om minst ett utav dessa tre kriterier tas bort eller förändras, kan brott förebyggas (s.k. 

situationell brottsprevention). Rutinaktivitetsteorin med Felson i spetsen, fokuser därmed inte på varför 

kriminella handlingar begås, utan på varför möjligheterna till att begå brott existerar. (ibid.) I ett mer flexibelt 

och rörligt samhälle ges fler möjligheter för gärningsmannen (dagtid, nattid, olika färdmedel et.c.), men en 

lösning på problemet kriminalitet kan alltså enligt Felson, vara att göra det svårt för gärningsmannen att 

uppnå sitt mål (vilket också är ett utav syftena med situationell prevention).  

 

Man kan här ifrågasätta vad gärningsmannens egentliga mål är. Är det de konkreta handlingarna ”att skada” 

eller ”förstöra”, eller är målet en ”kick” av att göra något förbjudet? Om så är fallet ligger det nära till hands att 

dra en parallell till Katz (1988), som menar att den brottsliga handlingen erbjuder en mängd känslor, som t.ex. 

förverkligande av en subjektiv moral och ett ”rus”. Enligt Katz finns orsakerna till kriminalitet inte i de 

klassiska bakgrundsfaktorerna (kön, klass och etnicitet) utan i den konkreta handlingssekvensen och i den 

faktiska interaktionssekvensen. Frågan som många gärningsman ställer sig är om man kan ”get away with it” 

(som många gärningsmän faktiskt gjort i bl.a. Londons tunnelbanor p.g.a dålig bildkvalitet och ”döda vinklar”) 

(BRÅ,  2003). För att dra detta resonemang något längre kan man till och med hävda att en kamera kan 

kittla några potentiella gärningsmän till att begå brott.  

 

Felson använder sig dock av en kontrollteoretisk utgångspunkt där syftet är att ”bevara, bevaka och förbättra 

samhällets ordning genom att effektivisera och intensifiera myndigheternas kontroll av individernas 

beteende” (Sahlin, 2000, s.110). Kontrollmodellen utgår från att människan begår brott om de vågar, om 

ingen ser dem och om det lönar sig. Felson (1994) menar, i linje med detta, att man med hjälp av en kamera 

(som fungerar som en väktare) många gånger minskar motivationen hos den potentiella gärningsmannen. 

Det vill säga att allt som gör det svårare för gärningsmannen att uppnå tillfredsställelse, motverkar 

kriminalitet. Istället för att betona sociala faktorer (som annars nästan är en norm inom kriminologin), betonas 

här förgrundsfaktorer och en situationell ansats. Felson tror inte på rehabilitering och andra sociala program 



 

som kanske kan lösa kriminalitet på lång sikt. Istället ser han som sagt, avlägsnanden av en av de tre 

tidigare nämnda komponenterna som den direkta lösningen på kriminalitet.  

 

Liksom inom rutinaktivitetsteorin betonar rational choice-teorin människors målrationella och värderationella 

handlingsmotiv. Teorin bygger på att människan ses som en rationell varelse som handlar utifrån rationella 

överväganden i syfte att öka sin vinst och minimera kostnader/förluster. I detta fall handlar det om 

brottslingar som begår brott för att vinsten är större än förlusten. (Lilly et al., 2002) Idén med preventiva 

medel förutsätter en tro på att människan i grund och botten är påverkbar och kontrollerbar. Den rationella 

människan kan planera sitt handlande genom att beräkna konsekvenserna av det, vilket betyder att 

belöningar och straff är av stort intresse inför ett val, vilket alltså innebär att människor kan styras (i någon 

form). (Sahlin, 2000)  

 

Felson (1994) menar att det vanligtvis finns en situationell socialpsykologisk förklaring till kriminalitet. Det 

förklarar Felson genom att påpeka att individers beteenden kan variera, från dag till dag, från situation till 

situation. Motsatt till den som förklarar kriminalitet som ett resultat av olika egenskaper hos människor, 

menar andra att den kriminella egenskapen är överdriven, och att det istället är mer specifika situationer som 

avgör om en människa ska begå en kriminell handling. Det betyder att det inte är egenskaper som styr 

handlandet, utan att det mänskliga handlandet många gånger styrs av situationen; vem är delaktig, var 

befinner vi oss, och när är det? Ytterligare en aspekt som kan förklara kriminalitet är förmågan att motstå 

frestelsen. (ibid.) I situationell prevention är målet att minska ”frestelsen” att begå en kriminell handling. 

Dagens moderna samhälle betyder frestelser i mångfald, men inte alla faller för dem. Felson menar att i 

dagens samhälle där antalet hushåll, bilar, telefoner, elektrisk utrustning etc. har ökat drastiskt, betyder det 

också en ökad frestelse för många. Detta i kombination med den lägre sociala kontrollen i ett modernt 

samhälle (jämfört med det äldre, traditionella samhället) betyder oftast en ökad kriminalitet. Det står mellan 

frestelser vs. social kontroll. Den sociala kontrollen är något som internaliseras i barndomen via föräldrar, 

skolor, institutioner etc. Det är främst dessa s.k. ”signifikanta andra” , eller ”den generaliserade andre” för att 

använda Meads begrepp, som ska lära oss om moral, rätt och fel, våra skyldigheter och liknande. Har vi inte 

internaliserat en hög grad av social kontroll riskerar vi i högre grad också att falla för frestelser (ibid., 19-20).   

 

En motiverad gärningsman är en person som av olika skäl inte kan motstå en frestelse. Offret eller objektet 

kan vara en plånbok, en bil, eller en person. Viktigt att påpeka är att en väktare nödvändigtvis inte behöver 

vara en patrullerande polis, eller en kamera, alarm eller liknande, utan kan likaväl utgöras av medmänniskor 

(t.ex. grannen som ser till huset, chauffören på bussen, andra väntande personer på tågperrongen o.s.v.).  

(ibid.)  

 

I linje med Felsons resonemang har Hirschi, tillsammans med Gottfredson, utvecklat A General Theory of 

Crime, som bygger på ett axiom om människan som en lust-och nyttomaximerande varelse (Lindgren, 1998). 

De hävdar att faktorn ”låg självkontroll” är den som bäst förklarar förekomsten av brottslighet, och att brott 

därmed är något man begår för att tillfredsställa sitt egenintresse. Vad är då social kontroll? Gottfredson och 



 

Hirschi menar, skriver Lindgren, att social kontroll är något individuellt, en egenskap (som t.ex. impulsivitet 

och okänslighet). En av orsakerna till låg intern social kontroll är brister i socialisationen, det vill säga 

avsaknad av s.k. god uppfostran och social träning. En kritik mot detta är att viss brottslighet kräver mycket 

hög grad av självkontroll (t.ex. ekobrott), och därmed kan denna teori till viss del förkastas. (ibid)  

 

Anledningen till att jag ändå vill nämna Hirschi och Gottfredson (ibid.) är för att de diskuterar banden till familj, 

skola, jobb och vardag, fastän de beskriver människan som en medveten och kalkylerande varelse som hela 

tiden väger pris och vinst mot varandra. Vidare kritiserar Hirschi och Gottfredson tidigare gjorda studier då 

dessa inte tar hänsyn till ”the nature of crime”. De betonar kortvariga effekter och tjusningen med att begå ett 

brott (här kan en parallell till Katz dras). De skriver också att kriminella ofta är spontana och sällan har några 

framtidsplaner (är ofta ensamma, rökare och kör för fort t.ex.). Men i och med att de lägger vikt på 

självkontroll, och beskriver låg självkontroll som något som utvecklas från mycket tidig ålder, kompletterar de 

idén om den rationella människan ganska väl. Det handlar nu inte om ren och fri vilja, utan om en påverkan 

som vi fått från många håll under en längre tid (t.ex. uppfostran). Och har man låg självkontroll, menar de två, 

är risken hög att man väljer den kriminella banan. (ibid.) Hirschis kontrollteori bygger på ett antagande om att 

vissa människor känner sig mindre bundna än andra av samhällets normer och värden, och känner sig 

därmed relativt fria att också avvika från dessa. Det fokuseras inte främst på varför vissa blir 

avvikare/kriminella, utan på hur det kommer sig att så många människor lever efter, och underordnar sig 

samhällets normer och lagar. Hirschis egen förklaring på detta är att de laglydiga har utvecklat starka sociala 

band till medmänniskor och till samhället. Detta tack vare att deras signifikanta andra i deras omgivning (t.ex. 

föräldrar) är laglydiga.  

Jag tycker här att det kan dras en parallell till Benthamns ”Panopticon”. Denna teori bygger på en väktare 

(t.ex. en kamera) som kan se många fångar. Fångarna kan inte se väktaren och vet därmed inte helt exakt 

när de faktiskt blir bevakade. Foucaults (2001) tolking av fenomenet innebär att då individen blir kontrollerad, 

kontrollerar individen sig själv, och blir alltså moraliskt rehabiliterad. Foucault menar att en sådan lösning 

fungerar som ett slags ”maktlaboratorium” där makten blir effektivare och förmår tränga djupare ner i 

människors beteende. Målet är att makten inte enbart ska komma utifrån, utan i och med att individen inte 

vet exakt när att han/hon är iakttagen, kan individen utöva makt över sig själv, genom att kontrollera sig och 

låta sig disciplineras (reformera moralen). Intressanta studier har gjorts i Storbritannien där kameror satts 

upp på vissa bussar, medan man i andra bussar bara satt upp kameraattrapper. Information om detta spreds 

i en stor reklamkampanj. Resultatet blev en markant minskning av skadegörelse (i form av bl.a. 

graffitimålning) även på de bussar som varken hade kamera eller kameraattrapp (Hasselrot, 1997). Clarkes 

(ibid.) antagande  utifrån detta var att människor (främst barn och ungdomar) blev osäkra på vilka bussar 

som var övervakade, och ändrade sitt beteende överlag. Clarke menar att situationell brottsprevention 

därmed också kan sprida laglydighet. Mot bakgrund av Foucault resonemang kan ytterligare eventuella 

fördelar lyftas fram med situationell brottsprevention: väktaren gör inget väsen av sig, övervakningen orsakar 

inga kedjereaktioner och inte minst är det ekonomiskt besparande. Dessa argument kan kännas igen i 

dagens debatt om  kamerövervakning i samhället. Vetskapen om att en kamera hela tiden ser en, kan skapa 



 

en enorm trygghet hos många (enbart ett fåtal störs av tanken av att vara övervakade visar många studier) 

eller som Listerborn skriver: ”Rätten att skyddas är större än rätten att slippa skyddas” (2000, s.195).  

4. Diskussion och förankring 
I detta avsnitt vill jag försöka att analysera hur de centrala, presenterade områdena inom integritet, 

kameraövervakning som situationell brottsprevention, samt hur några kriminologiska teorier kan förstås 

utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Jag har tagit utgångspunkt i min tidigare uppdelning av de 

fem grundläggande elementen inom symbolisk interaktionism.  
 

4.1 Social interaktion och samhälle 
Om man direkt ställer rational choice-teorin och symbolisk interaktionism bredvid varandra och jämför dem 

utifrån klassiska sociologiska begrepp, kan vissa skillnader men också likheter synliggöras. T.ex. skiljer sig 

bilden av människan sig åt. Rational choice-teorin har en bild av människan som förutsägbar, medan 

symbolisk interaktionism ser henne som kreativ. Vidare menar anhängare av rational choice-teorin att det är 

intressen som är motiv för handlande, medan symbolisk interaktionism har en människas värderingar som 

motiv för handlandet. Det symbolisk interaktionistiska perspektivet betonar att samhällen ständigt utvecklas, 

och att normer/värderingar etc. därmed också förändras (dock långsamt) genom social interaktion. Ett 

exempel från mina samtal som visar att samhället är föränderligt är hur de båda respondenterna påpekerar 

att det är i en storstad vi befinner oss, och att det är ett steg i utvecklingen. Utveckligen respondenterna talar 

om innebär att samhället inte är statiskt. Ytterligare en aspekt på förändring är hur vi definierar personlig 

integritet. Inte bara definierar vi det olika, utifrån defintion av situationen, utan dessutom är begreppet i sig 

föränderligt, just på grund av utvecklingen. Allt detta faller ner på social interaktion. Det är samhället, 

bestående av interaktion mellan människor som lär människan om rätt och fel. Och det är människan, 

genom att vara en del av samhället, som genom att uppmuntra eller förkasta ett beteende som sätter upp 

normerna. Om man ser på ett café med kameror som ett mindre samhälle, kan detta mindre samhälle ha ett 

inflytande på ett större. Caféernas åtgärder, d.v.s. att använda kamera som preventivmedel, kan förkastas 

eller tas i bruk av ett större samhälle (som här kanske samtliga restauranger och caféer). På sikt kan en 

mindre modell påverka i så hög grad att dess till en början underordnade roll kommer att utgöra en norm för 

det större samhället. Detta kan innebära, i detta fall, att kameraövervakning på två caféer bara är toppen av 

ett växande isberg. När en social förställning delas av många under en längre tid, kan denna föreställning 

komma att institutionaliseras. Den kan nu istället uppfattas som en norm och därmed uppstår förväntningar 

på individen och dennes handlingar. Det är här avvikande beteende verkligen kan komma tydligt fram. Vi 

institutionaliserar, genom att acceptera, ett övervakningssamhälle. Det kan betyda att teknologi kan komma 

att vara ett medel för utövande av social kontroll och därmed också ett medel att markera ”avvikelser” genom. 

Ska teknologin verkligen avgöra hur vi ska bete oss och vad vi ska göra, och därmed sätta normen för 

mänskligt beteende?  



 

Genom social interaktion skapas konsensus mellan människor. Och det är konsensus som ligger till grund 

för ett samhälle. Genom att uppnå konsensus markeras också avvikarna, och det är genom denna process 

som leder till att kriminalitet uppstår och avskiljs från en ”normal livsstil”. Hade det inte varit för konsensus 

hade aldrig avvikande beteende stuckit ut, och brottsförebyggande arbete hade därmed inte haft samma 

betydande roll. I och med att vi accepterar att bli övervakade, t.ex. genom att inte välja granncaféet utan 

kamera, institutionaliserar vi kameraövervakning, och gör det till en del av samhällsutvecklingen. Att mina 

respondenter uttrycker att de kan filmas var som helst och när som helst tyder också på att vissa är beredda 

att interagera med varandra framför kameror, och därmed på sikt skapa grunden för ett mer övervakat 

storebrorssamhälle.   

 

Då fokus, enligt symbolisk interaktionism, ligger på att göra och inte på att vara kan vissa slutsatser dras. 

Man kan t.ex. se på ordet kriminell. Man är, enligt anhängare av detta perspektiv, inte kriminell, utan man 

beter sig kriminellt. Kriminalitet är därför en process som bygger på vetande, på erfarenheter som 

kombineras med något gammalt som vi redan vet, och med något nytt, d.v.s. en social process. Flera av 

mina tidigare nämnda resonemang kring bilden av gärningsmannen handlar till stor del om social kontroll, 

vilken grundar sig på interaktion. Uteblir interaktion med andra människor, framförallt med våra närmaste, 

uteblir också möjligheten att utveckla starka band till andra, förmågan att ta den andres roll, och därmed till 

att bli medlem i en kultur och i samhället. Att socialiseras och utveckla en hög grad av kontroll genom att 

interagera med andra, kan leda till minskat kriminellt beteende, menar Hirschi och Gottfredson.  

 

4.2 Definition av situationen 
Symbolisk interaktionism betonar inte sociala klasser, positioner eller personliga egenskaper som avgörande 

för en människas beteende. Detta resonemang känns igen i Felsons socialpsykologiska förklaring till 

kriminalitet. Denna förklaring fokuserar på situationen. Situationen är, liksom alla områden inom perspektivet, 

inte statisk, och utfallet är därför inte givet på förhand. Det är därmed definitionen av situationen som styr 

handlandet.  

 

Situationell brottsprevention har som utgångspunt att bevara eller förändra något i samhället, för att på så 

sätt förebygga olyckor eller kriminalitet. Vad det då handlar om är att förändra/bevara människors definition 

av en eller flera situationer. De fyra punkterna som ska uppfyllas (se sid. 15)  bygger helt och hållet på att 

förändra de fysiska förutsättningarna för brott. Symbolisk interaktionism bygger på en bild av människan som 

en aktiv aktör, och har därmed inte en deterministisk bild av människan. Det betyder att det som styr en 

människa är hans/hennes val, som i sin tur bygger på bl.a. interaktion. Felsons kriterier kan också sägas 

bygga på att påverka den potentiella gärningsmannens definition av situationen. En situation kan påverkas 

av andra, men i sista hand är det vår egen definition som styr vårt handlande. Detta går hand i hand med 

idén om att vi är rationella varelser. Det är också detta som lämnar utfallet öppet, då ett exakt beteende 

aldrig kan förutses. Samma resonemang kan överföras till diskussionen kring personlig integritet. Personlig 

integritet är som sagt ett mycket oprecist och rörligt begrepp. Som diskuterat kan betydelsen och därmed 



 

definitionen av begreppet variera över tid, mellan kulturer eller mellan enskilda människor. Personlig 

integritet kan därför fungera som ett konkret exempel på ett begrepp som förklaras utifrån en egen skapad 

definition.  

 

BRÅ anger fyra funktioner hos kameran. Kameran ska avskräcka, avbryta, utreda och bevisa, samt skapa 

trygghet (se sid. 14). Dessa funktioner grundar sig mycket på hur människor definierar situationen och 

kameran som (socialt) objekt. I min studie finns exempel på hur caféägaren respektive barchefen definierar 

kameran som avskräckande (”le mot kameran”), som trygghetsskapande (för personal och gäster) som 

väktare (studera personal utan deras vetskap) samt som vittne (har identifierat förövare på Café Obelix). 

Dock har kamerorna aldrig avbrutit en kriminell handling. Detta på grund av att kamerorna inte är kopplade 

till polisenheters monitorer, utan först i efterhand kan inspelat material lämnas till polisen som 

utredningsmaterial. Funktionen som ”avbrytande” anser jag annars vara en viktig funktion. Att denna inte 

upplevs är ett tungt argument mot kameraövervakning på caféer och restauranger. 

 

”Det är ju bara bra om bråkstakarna väljer att förstöra granncaféet utan kamera, för det betyder ju bara att 

flera gäster söker sig till oss”. Citatet visar ytterligare en funktion hos kameran som kommit fram genom mina 

samtal med caféägare; nämligen kameran som konkurrensmedel. Café X menar att om kameran, genom att 

fungera som avskräckande för en potentiell gärningsman, innebär att förövaren istället väljer att gå till 

granncaféet som saknar kamera, så är det bara ännu en fördel. Barchefen har härmed definierat situationen 

och det faktum att de har kameror utifrån sin egen vinning och fördel som yrkesman.  

 

Katz teori bygger på att gärningsmannen ser en tjusning i, och får en kick av att begå en kriminell handling. 

Gärningsmannen definierar därmed brottssituationen som något som kan tillfredsställa detta behov av ”rus”.  

Medan Katz betonar kicken, betonar rational choice istället gärningsmannens förmåga att rationellt fatta ett 

beslut om huruvida han/hon vill genomföra en kriminell handling, eller som målet är med brottsförebyggande 

arbete, låta bli. Definierar gärningsmannen situationen som farlig och riskfull, kommer han/hon troligtvis att 

välja att antingen begå handlingen vid ett annat tillfälle eller på annan plats, eller helt enkelt låta bli. Om så är 

fallet, kan kameraövervakning vara effektiv.  

 

Ytterligare ett exempel från samtalen som jag vill framhäva är hur caféägaren och barchefen poängterar att 

de inte driver en ”bodega”. Cafe X´s barchef säger att deras priser är för dyra för att locka till sig narkomaner 

och liknande ”ok om en öl kostade 13 kronor, men det gör de ju inte, alkoholister och narkomaner väljer nog 

lite mer bodega-och värdshus-ställen, tror jag”, och Café Obelix uttrycker det ”det här är ett café, och inte ett 

värdshus-det är stor skillnad”. Senare i samtalet framhäver Tonni också ”amatör-drickare” och ”invandrare-

typ från Balkan” som oönskade gäster. Detta förhållningssätt bygger på deras bild och uppfattning om vad 

för ett slags ställe de driver, och vad en oönskad gäst är. Definitionen av ”café” kontra ”bodega” verkar alltså 

ha en stor betydelse för de båda.  

 



 

Likaväl kan en kamera uppfattas på olika sätt. Enligt symbolisk interaktionism definieras objekt utifrån 

användningsområde. Felson definierar en kamera som en väktare. Café X´s barchef likadant. Café Obelix 

tillskriver också kameran, utöver väktareegenskapen, en trygghetsskapande funktion. De som ställer sig 

kritiska till kameraövervakning anser bara kameran vara ett vakande öga, och ett exempel på hur ett 

storebrorsamhälle kan yttra sig. Café Obelix menar vidare att det i en storstad är ”något nödvändigt”, och att 

det inte är möjligt att undvara den slags brottsförebyggande åtgärd. Vad vi tillskriver kameran för egenskaper 

och funktion bottnar i något större än bara objektet ”kamera”.  

 

Man definierar själv objekt och tillskriver dess roller. En kamera är inte detsamma för en konstnär, en polis, 

en caféägare eller en människa som drömmer om att kunna vara fri. Den som en gång upplevt att bli kränkt 

kanske beskriver en kamera, eller personlig integritet för den delen, som något helt annat, än den som aldrig 

upplevt detta. Har man inte upplevt känslan av att känna sig kränkt kanske man aldrig reflekterat över och 

kan därför inte definiera personlig integritet.  

 

Så länge vi samtycker med övervakningen, vilket vi gör då vi kliver in på ett café trots skyltning om 

kameraövervakning på dörren, så har vi ju visat att det är ok. Man kan göra valet att välja ett annat café, 

utan övervakning. Går vi in på det övervakade caféet kan man säga att vi definierar situationen som ok. 

Därmed legitimerar vi en norm, och en utveckling, som kan utgöra starten på något större.  

 

4.3 Symboler 
Inom symbolisk interaktionism tillskrivs objekt sin mening av dem som interagerar i samhället. Det betyder att 

meningen kan förändras, i och med att våra uppfattningar om objektet förändras. Återigen är ingenting 

statiskt.  

 

Kameran kan upplevas som något positivt, då vi tillskriver den egenskapen ”trygghetsskapande”. Den kan 

dock samtidigt upplevas ”kränkande”, om vi har hållningen att kameraövervakningen inkräktar på vår 

personliga sfär. Oavsett hur kameran upplevs, är den i sig ”bara” en kamera. Men i hela det brottspreventiva 

arbetet symboliserar kameran något mer än enbart en ”kamera”. Caféägarna hävdar att dess funktion är att 

skapa trygghet, men sagda saker som ”om någon bråkar så säger vi bara: le mot kameran”  tyder på att 

kameran inte bara ska skapa trygghet, utan också skrämma en potentiell gärningsman. Vidare så användes 

kameran på Café X först som en dold kontrollör av personalen, vilket INTE har något med trygghet att göra, 

utan snarare ett medel att ”sätta dit den skyldige”. Oavsett vad kameran symboliserar tyder den starka 

debatten om övervakning vs. integritet på att kameran inte betyder samma sak för alla. Därmed kan man, 

utifrån en symbolisk interaktionistisk hållning, hävda att kameran inte är en traditionell ”symbol”.  



 

 

4.4 Self, I, Me och Mind 
Enligt symbolisk interaktionism är det andras uppfattningar om en som till stor del utgör en människas self. 

Detta hänger ihop med samhällsstrukturen, och inte minst med vårt Me, samt med defintionen av 

integritetsbegreppet.  

 

Katz resonemang har en tydlig förbindelse med Meads I. En rationell gärningsman får inte låta I ta 

överhanden, då ett rationellt beteende inte grundar sig på kreativitet och spontanitet. I kampen mellan I och 

Me, är det ofta Me som går segrande ut. Det går hand i hand både med rational choice, och med symbolisk 

interaktionistisk teori kring avvikande/kriminellt beteende.  

 

Katz teori bygger, som nämnt, till stor del på ett stark I, som kan resultera i en kriminell handling, då en 

eggande situation kan vara det som gör att en gärningsman väljer att fullborda den kriminella handlingen. 

Dock betyder det inte att om Me vinner kampen att problemet är löst, då det snarare kan tyda på en rationell 

gärningsman som väljer att begå den förbjudna handlingen vid ett annat tillfälle på en annan plats. Därmed 

är överflyttningsproblematiken en viktig aspekt i diskussionen. Den rationella gärningmannen kan genom 

förklädnad, byte av plats, byte av tidpunkt eller genom att finna kamerns döda vinkel, fortfarande genomföra 

handlingen. Men hela den här diskussionen bygger dock på att människan till viss del kan kontrolleras och 

styras. Vi är därmed inte så fria som symbolisk interaktionism gärna framhäver. Vi är i mångt och mycket 

socialiserade varelser oftast med en god bild av vad som skiljer rätt från fel. Dock om man innehar ett svagt 

Me, och därmed har vissa problem med att ta den andras roll, vilket innebär att man inte har en fullt 

utvecklad förmåga att förstå och använda symboler, så kan det betyda att låg självkontroll överväger. Låg 

självkontroll kan vara avgörande för om en individ väljer den kriminella livsstilen, liksom Hirschi och 

Gottfredson också framhäver. Hirschi och Gottfredsons resonmang liknar till stor del Felsons. De menar att 

låg social kontroll ökar risken för kriminellt beteende. Dock betonar de också, liksom Katz, tjusningen med att 

begå ett brott och det faktum att den typiska gärningsmannen är spontan och utan längre framtidsplaner. Ur 

ett symbolisk interaktionistiskt synsätt skulle detta kunna tyda på ett starkt I hos individen.  

 

För att återgå till diskussionen om situationell prevention i form av övervakningskameror måste jag 

ifrågasätta bilden av gärningsmannen. En kamera förutsätter en förutsägbar gärningsman. Är det inte i så fall 

att underskatta den rationella människan att sätta upp en kamera och tro att det löser problemet med 

kriminalitet? Kameraövervakning kan tyckas kräva en individ med en viss grad av självkontroll. Inom rational 

choice förutsätts också att individen har en viss grad av självkontroll. Om människor är fria och 

oförutsägbara som hävdas inom symbolisk interaktionsim, hur kan man då, som lärare, psykolog, förälder 

etc. ändra ett icke-önskvärt beteende? Vi kan förstå ett beteende genom symbolisk interaktionism men hur 

ändrar man, som i detta fall, ett kriminellt beteende? Är att förändra någon detsamma som att manipulera 

och styra någon till ett visst beteende? Att ändra en person kan kanske vara att ändra dennes interaktion, 

dennes sociala värld och dennes self. Om man dock jämför med Hirschi och Gottfredson som menar att 



 

orsaken till kriminalitet är bristande självkontroll, hänger deras teori inte ihop med rationalitetsteorin. De 

menar att om en individ har bristande självkontroll, så kan denna person inte tänka rationellt och förutse 

konsekvenserna av sitt handlande. Istället leder bristande självkontroll ofta till impulsiva handlingar, vilka inte 

är de typiska för symbolisk interaktionism.  

 

4.5 Den generaliserade andre 
Den generaliserade andre knyter ihop hela det symbolisk interaktionistiska perspektivet som jag ser det. Då 

samhället är en process och i ständig förändring, borde det betyda att betydelsen av normer, värderingar, 

rätt och fel också är föränderliga. Då den generaliserade andre utgörs av ett samhälles gemensamma 

värderingar och normer, är det just den generaliserade andre som till stor del ramar in begrepp som rätt och 

fel. Social kontroll, som anses vara en viktig aspekt då kriminalitet ska förklaras, är också till viss del 

beroende av den generaliserade andre samt interaktion med andra.  

 

Att ta den andres roll (den generaliserade andre) handlar som sagt, mycket om social kontroll, vilket i sin tur 

bygger på social interaktion. Den generaliserade andre utgör och utgörs av de utbredda normerna och 

värderingarna i ett samhälle, och det är dem som organiserar individen, samt också den som styr Me. Alla 

dessa skapar och upprätthåller i sin tur samhället. Den generaliserade andre, mitt samhälles kultur, knyter 

därmed ihop och förklarar varför normer/lagar/regler fungerar (eller inte fungerar) i samhällen på trots av 

konflikten mellan I och Me.  

 

4.6 Slutord 
Avslutningsvis önskar jag att, utifrån mina inledande frågeställningar, peka på några tendenser i 

användandet av kameraövervakning som brottsförebyggande medel.  

 

En av de mest intressanta upptäckterna jag har kommit fram till är att personlig integritet är väldigt svårt att 

definiera, och att de definitioner som finns att hämta inte täcker mina respondenters uppfattning av 

begreppet. Att caféägaren respektive barchefen inte kunde ge mig ett svar på vad personlig integritet 

betyder och innebär, tar jag som ett svar i sig. Det kan vara så att man inte reflekterar över dess betydelse 

förrän man upplever en kränkning av denna. Dock tror jag, att människor alltid kommer att ha en personlig 

sfär som de värnar om. Oavsett hur det definieras, eller förändras, eller kanske just på grund av begreppets 

svårtolkade natur, så kommer det alltid vara ett behov av ett eget privatliv, om inte nödvändigtvis fysiskt, så 

emotionellt och psykiskt.  

 

Övervakningskameran verkar accepteras. Detta antagande grundar jag på mina två samtal, och andra 

gjorda undersökningar, som tyder på att människan idag är beredd att offra mycket av sin frihet i syfte att 

erhålla säkerhet. Dock anser jag det vara skillnad på övervakning och trygghetsskapande. Jag anser att en 

kamera på ett café är mer kränkande än en dörrvakt, eller utökad personal. Ytterligare argument mot 



 

övervakning på caféer är att det inte visat sig speciellt lönsamt i något utav de granskade fallen, och att 

missbruk, på grund av antingen okunnighet eller ren dumhet, har visat sig vara ett faktum i min studie (även 

om mina resultat naturligtvis inte är generaliserbara).   

 

Vad beträffar fördelar respektive nackdelar med kameraövervakning (vilka jag diskuterade på sid. 15-17) så 

kan ett antal lyftas fram. Mina respondenter menar att kameraövervakning enbart är något positivt, och att 

det är ett mycket effektivt hjälpmedel i kampen mot kriminalitet. Vidare är fördelarna att kameran i vissa fall 

kan fungera som opåverkat vittne. Dessutom kan kameran ha en avskräckande funktion hos ”bråkstakar”, 

eller eventuellt en trygghetsskapande funktion hos äldre människor. Nackdelarna med kameraövervakning 

är att kameran lika ofta INTE kan identifiera gärningsmän, samt att kameran, för vissa, kan 

symbolisera ”osäkert område”. Ytterligare en nackdel är att kameran inte löser all slags brottslighet. Mina 

samtal tyder på att berusade eller påverkade människor inte ändrar sitt beteende på grund av kameran. Det 

krävs därmed en viss slags människa för att kameraövervakning ska vara effektivt. Det kan dock vara svårt 

att argumentera emot kameraövervakning. Om kameraövervakning leder till ett gripande är det argument för 

att det har varit effektivt. Men om det inte leder till ett gripande p.g.a. utebliven kriminell handling är även det 

ett argument för att det har varit effektivt då det då anses fungerat avskräckande och därmed förhindrat brott. 

Det betyder att om brottsligheten minskar kan det uppfattas som ett tecken på effektivitet, och om den ökar 

kan det uppfattas som ett tecken på effektivitet då fler brott upptäckts, och den dolda brottsligheten därför 

har minskat.  

 

Rutinaktivitetsteorin med Felson i spetsen, fokuserar inte på varför kriminella handlingar begås, utan på 

varför möjligheterna till att begå brott existerar. Rutinativitetsteorin och rational choice utgår från en 

kalkylerande och målsökande gärningsman (med ett mycket dominant Me). Syftet ska vara att göra 

gärningsmannen mindre motiverad genom att öka riskerna och minska vinsten. Felson bortser därmed från 

sociala faktorer. Idén med situationell brottsprevention bygger också på en bild av människan som en 

rationell varelse, som i grund och botten är påverkbar och kontrollerbar. Detta kan ses som motsättning till 

människosynen inom symbolisk interaktionismen, där människan anses, till stor del, själv forma sitt 

handlande och därmed utfallet. Då situationell brottsprevention förutsätter en rationell gärningsman kan 

metoden vara effektlös om så inte är fallet. Många brott begås t.ex. under påverkan av olika 

berusningsmedel, och hur rationell är gärningsmannen då denna är påverkad av något? Därför anser jag det 

vara viktigt att också betona social kontroll, och banden en människa har till både medmänniskor och 

samhälle.  

 

Vidare anser jag, att en ytterligare en nackdel med situationell brottsprevention, och med kamera som 

främsta åtgärd, är att det i sig inte är en långsiktig lösning. I och med att samhället, enligt symbolisk 

interaktionism, är trögföränderligt, torde mer långsiktiga lösningar vara ett bättre alternativ i kampen mot 

kriminalitet. Då en kraftigt överviktig person ska gå ner i vikt, kanske man bara inte ska gömma godiset, utan 

istället lägga om personens levnadsvanor och fokusera på uppsatta mål och självbild. Detsamma tror jag 



 

gäller inom brottsprevention, och jag anser därför att situationell brottsprevention hela tiden ska kompletteras 

med s.k. social brottsprevention.  

 

Avslutningsvis tror jag inte att definitionen av integritet som ”att få vara ifred” helt kan fungera i dagens 

moderna samhälle. Det betyder dock inte att jag anser att det bekräftar övervakningskameran legitimitet på 

caféer i centrala Köpenhamn. Jag tycker absolut att etiska överväganden ska ges ett stort utrymme vid både 

planering och genomförande av olika preventiva åtgärder. Och inte minst ska det ansvaras för att metoderna 

efterföljer de etiska och legala restriktioner som finns i en demokrati. För vad kan hända om övervakningen 

betyder att det normala ringas in, och det onormala hamnar utanför? Och vad kan det komma att betyda för 

formningen av människan? Risken kanske finns att vi tänker efter en extra gång innan vi gör något 

”färgstarkt” som kan missuppfattas som ett hot bland övervakarna. Ett sådant samhälle anser jag inte vara 

eftersträvansvärt. Därför bör man hela tiden välja den brottsförebyggande åtgärd som i minst grad kränker 

de mänskliga rättigheterna. En åtgärd som har liten effekt på brottsligheten bör alltså stå tillbaka till förmån 

för de mänskliga rättigheterna, medan en mer effektiv åtgärd kan tillåtas.  

 

 ”Jag tror aldrig att man kan bevaka bort kriminalitet...jag tycker ju alltså nånstans så har vi misslyckats när 

man börjar rigga kameror” det vill säga misslyckats med att ”fostra en generation”  
(citat hämtat ur Wästerfors, 2006:32) 

 

Citatet som inleder uppsatsen vill jag använda igen för att rama in diskussionen och därmed mitt arbete. Mitt 

mål var inte att besvara frågan om kamerans effektivitet utifrån data som tidigare samlats in. Inte heller var 

målet att ta ställning till alternativa idéer och lösningar till kameran. Mitt mål var istället att, utifrån mina 

frågeställningar, belysa områdena kameraövervakning vs. personlig integritet, och försöka förstå detta utifrån 

ett symbolisk interaktionistisk perspektiv. I efterhand kan sägas att det finns klara tendenser till att samhället 

är på väg mot något som aldrig tidigare skådats. Och det sker med en hastighet så hög att vi knappt är 

medvetna om det.   
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6. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Cafédagbok 
Anledningen till att jag har valt att uppsöka Café Obelix är att det var en annan caféägare som berättade för 
mig att det hade varit ett bråk nere på Café Obelix för inte så länge sedan. Tack vare uppsatta kameror hade 
man dock kunnat identifiera gärningsmännen. Jag beslutar mig därför att besöka Café Obelix. Anledningen 
till att jag har valt Café X är jag för några veckor sedan åt brunch där, och såg av en slump att det hade 
övervakningskameror. Jag beslöt mig därmed att återvända dit, i syfte att samtala med någon om deras 
kameror. Det är alltså min något ”slumpmässiga” urvalsmetod. Jag har dock, om problem skulle uppstå eller 
möjligheten ges, hela tiden haft andra potentiella studieobjekt, då jag sett riktigt många caféer som är 
kameraövervakade.   
 
5/4-2006   
Besöker ett närliggande café då jag av en slump ser att de har en skylt om kameraövervakning på dörren. 
Dock visar det sig att anledningen till detta är att caféet består av två plan, och kameror finns bara i källaren. 
Anledningen till detta är att personlen i baren på gatuplanet hela tiden ska kunna se vad som händer i 
källaren, där det alltså inte finns någon bar eller personal. Därmed var detta café inte ett relevant 
studieobjekt.  
 
6/4-2006 
Jag kommer in vid 13-tiden till Café Obelix. Det är mycket folk, och bara en ensam kvinna i baren. På dörren 
där man går in sitter en klistermärke som upplyser om att kameraövervakning pågår. Jag hör mig för lite med 
kvinnan om kamerorna som syns klart och tydligt. Hon säger att hon är personalchef, och att anledningen till 
att de har kamerorna är för att de har haft lite problem med stölder. Då hon är ensam och måste titt som tätt 
springa upp i köket, kan gästerna, med hjälp av kamerorna, alltså fortfarande bevakas. Hon säger att det är 
för gästernas skull. Några gäster har blivit av med väskor och liknande då ”märkliga och skumma” typer 
passat på att sno då gästen är på toaletten och personalen i köket t.ex. Hon säger att de också filmar om 
natten, då de haft inbrott vid ett flertal tillfällen. Kamerorna kan inte förhindra inbrott på natten, men kan dock 
vara till hjälp vid identifieringen av inbrottstjuvarna. Det är inte hon som äger stället, utan det gör Tonni. Han 
är där på morgonen berättar hon. Jag tackar för mig, och säger att jag kommer tillbaka imorgonbitti i hopp 
om att få ett längre samtal med Tonni.  
 
Jag cyklar till Cafe X  på Strædet, som är en parallellgata till Strøget i Köpenhamn. Detta café har också en 
klisterlapp om kameraövervakning på dörren. Det är lika mycket folk här som på Café Obelix. Jag tar dock 
tillfället i akt och hör mig för med barchefen om jag får komma tillbaka då det är lite lugnare, och prata lite 
med honom om kamerorna. Det får jag. Caféet har två avdelningar, och båda två kameraövervakas. I den 
ena avdelningen ligger baren och det är främst där personalen vistas. Anledningen till kamerorna i den andra 
delen är troligtvis för att personalen inte kan ha koll där hela tiden. Barchefen bekräftar också detta genom 
att säga att hela stället är övervakat. Han säger att det passar honom fint om jag kommer imorgon förmiddag 
eller på söndag, då det brukar vara ganska lugnt.  
 
7/4-2006 
Jag cyklar igen till Café Obelix i hopp om att få tag på Tonni. Han är där och vi samtalar i ca. 25 minuter. Jag 
hinner på denna korta tid bilda mig en klar uppfattning om var Tonni står i frågan. Jag får också tillåtelse att 
använda både hans och caféets namn i min uppsats.  
 
10/4-2006 
Jag cyklar till Café X, och får också pratat med barchefen. Gästerna strömmar in och han är lite stressad, 
men jag får låna 20 minuter av hans tid, och det var nog tillräckligt för att bilda mig en uppfattning om varför 
detta café har kameror. Jag får dock inte använda vare sig hans namn eller caféts, men jag får lov att 
säga ”barchef på Strædet”, så det är på det sättet jag kommer att hänvisa till detta café i min uppsats.  
 



 

Bilaga 2 – Samtalsguide 
Redogör först för syftet med uppsatsen, samt klargör att jag inte är för eller emot, utan bara är intresserad av 
att höra om attityder till, och förklaringar bakom fenomenet kameraövervakning. Fråga om jag får använda 
deras namn, samt cafénamn i uppsatsen, eller om jag ska ha pseudonymer. Säg att de gärna får ta del av 
uppsatsen om de så önskar.  
 
 
-berätta kort om caféet (öppettider, belägenhet, miljö, vilken slags gäster som lockas hit etc.) 
-hur länge har ni haft kameror? 
-måste man ha tillstånd för att ha kamera? 
-i vilket syfte har ni kameror? Förebyggande? Eller har det hänt saker förr som tvingar er? 
-för vems skull? Gästerna? Anställda?  
 
-har ni prövat andra säkerhetsåtgärder innan? T.ex. vakter, alarm eller mer personal? 
-har problemen minskat eller ökat i och med kamerorna? 
-tror du att det minskar brottsligheten, eller bara förflyttar den? 
-filmar ni dygnet runt? 
-vem har tillgång till materialet? 
 
-spelar ni över banden hela tiden, eller behåller ni dem? 
-vad tror ni att ni ”utstrålar” som café i och med att ni har kameraövervakning? 
-har ni fått någon respons av kunderna? Eller av de anställda? Positiv/negativ?  
-tycker ni att kamerorna på något sätt kränker den personliga integriteten?  
-vad är personlig integritet enligt dig? 
 
-tycker du det är ok, som privatperson, med kameror överallt? Brott finns ju överallt, ska man då ha kameror 
överallt, t.ex. dagis/skolor. Var får man INTE filma? 
-många menar ju att vi lever i ett kontrollsamhälle, med en Storebror som hela tiden ser oss? Är det något du 
fruktar? Tycker du att det tyder på en tragisk samhällsbild?  
-vad med den ”fria människan”? 
-vad anser du vara kränkande? 
-spelar terrorhot in? 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 - Café Obelix 
Tidig torsdagmorgon (7/4) cyklar jag ner till Café Obelix på Vesterbrogade, som ligger centralt beläget i 
Köpenhamn. Jag har tidigare under mitt letande fått veta att detta café har haft en incident i form av ett 
slagsmål där kameror fungerat som vittne i rättegången. Det visar sig dock vara felaktigt. Ägaren Tonni, 
berättar att det var på värdshuset mittemot som detta slagsmål ägt rum, och inte hos dem. Han poängterar 
noga att ”det här är ett café, och inte ett värdshus-det är en stor skillnad”. Detta tolkar jag som om att caféer 
är mindre ”besvärliga” i den bemärkelsen. Jag har beställt en juice, och Tonni dricker sitt morgonte, och vi 
sitter vid ett bord i ena hörnet av caféet. Tonni berättar att de anförskaffade kameror för iallafall 8-9 år sedan, 
och att samtliga anställda, inklusive honom själv som alltså äger cafét, enbart upplever övervakningen som 
något positivt.  
 
Tonni är nog 40-talist, långhårig, lagom fårad och verkar känna branschen mycket väl. Caféet är cirka 50m2, 
små runda bord som står tätt invid varandra, och det serveras enklare måltider i form av mackor, nachos och 
liknande. Bredvid mig och Tonni sitter tre turister som avnjuter en brunch för billiga pengar. Ett fåtal bord och 
stolar har också placerats utanför, som också kan ses av kamerorna innanför i och med att hela fasaden är 
glasklädd. Tonni berättar att de på sommaren har bord och stolar en bra bit ut på torget, som alltså ligger 
utanför ingången. Jag frågar honom vad det är för slags människor som normalt söker sig till Café Obelix, 
och han svarar att det är en salig blandning. Då det ligger så pass centralt som det gör, nära 
Centralstationen, Rådhusplatsen och Tivoli, är det ofta turister som gästar stället. Annars är det mycket 
ungdomar. Jag frågar om de ibland har besök av ”fula typer”, och de menar Tonni att det inte har några 
större problem med. ”Ok ibland så händer det ju att stökiga amatör-drickare, som jag kallar dem, välter in, 
men då säger personalen bara att de ska le in i kameran och säga hej”. ”Eller invandrare, typ från balkan”. 
Han menar på att på så sätt kan de välja att sköta sig, eller dra vidare till ett annat ställe om de hade tänkt 
bråka. Narkomaner kan också komma förbi för att låna toaletten och likanande, men där är Tonni hård och 
säger att det inte får låna deras toalett, de ska inte ”smutsa ner vårt ställe”. ”Och om de är riktigt påverkade 
så hjälper ju inte kamerorna avskräckande, för då har de ju ingen koll, utan då ber vi dem bara hitta ett annat 
café, precis som vilket annat ställe som helst skulle ha gjort”.  
 
Tonni pratar på ganska bra, och trots att jag kort har redogjort för varför jag är här, så ska det inte mycket till 
att få honom att prata. Han berättar att enligt lag, så ska man bara skylta om att man har kameror (vilket de 
också gör på dörren där man går in), men annars behövs inte något tillstånd eller liknande. De filmar 24 
timmar om dygnet, och om inget hänt under de 24 timmarna så spelas banden bara över. Har något hänt så 
tittar de på banden först på caféet, och sedan lämnas banden till polisen som hjälpmedel i utredningen av 
t.ex. ett inbrott. För det är mycket det som har orsakat problem för Café Obelix. Inbrott om natten eller 
tjuverier av jackor och väskor då gäster lämnat sina tillhörigheter för ett snabbt besök på toaletten t.ex. Då är 
det ju enkelt, säger Tonni, att se på filmen hur det hela gått till. Tonni säger att det har mycket bra kameror, 
så man kan ofta se exakt hur gärningsmannen sett ut. Han berättar också att de vid enstaka tillfällen lämnat 
ut band till privatpersoner som har blivit bestulna, i hopp om att de själva kan gå vidare med utredningen i 
samarbete med polisen. Detta kom dock som en stor överraskning för mig. Vad betyder det för hanteringen 
av inspelat material? Det saknas kontroll av hanteringen här!  
 
Jag frågar Tonni om den största anledningen till att de har kameror, och han menar att det är för skapa 
trygghet, både för gästerna och för personalen. Han menar att de har flera gånger kunnat haffa bovarna tack 
vare kamerorna, så det är ett mycket effektivt hjälpmedel, menar Tonni. På så sätt förebygger man ju en 
massa problem är Tonnis poäng. Då kameror ses som en ”sista utväg” inom preventionshjälpmedel, så 
frågar jag lite kring alternativa lösningar och om de testat något annat. Tonni berättar att de aldrig har haft 
dörrvakt, men att de alltid haft alarm. Men han säger att det tar ca. 15-20 minuter innan Securitas kommer, 
och på den tiden hinner gärningsmännen försvinna, ”och så står man där utan några spår, och trasiga 
fönster”. ”Med kameror kan man kanske inte förhindra inbrott om natten helt, men man har iallfall en ökad 
möjlighet att gripa de ansvariga, och det är en stor tröst”, menar Tonni.  
 
Nu känner jag att jag har lite bakgrund till användandet av kameror, så nu vill jag föra in samtalet mot 
integritet och eventuella nackdelar med ständig kameraövervakning. Jag berättar lite om hur det vanligaste 
reaktionerna MOT kameraanvändande lyder, och Tonni skakar lite på huvudet. ”Det här är en storstad, det 
är Köpenhamn, och övervakning är ett måste, det händer ju saker hela tiden, överallt”. Tonni kan inte se 
några som helst nackdelar med att ha kameror, han menar att de får övervaka honom precis hur mycket som 



 

helst, ”han är ju en bra kille”. Men jag frågar lite närmare om han tycker att det är ok i taxibilar t.ex. ”Absolut! 
Alla inom service-yrken som taxi-och busschaufförer, caféfolk, banker och liknande ska ha rätt att ha 
kameror runt omkring sig”. Trygghet väger tyngre än integritet är hans slutsats. Utsatta grupper ska ha rätten 
att skyddas på sin arbetsplats. Allt som kan förebyggas ska förebyggas. Jag frågar vad han tycker är 
personlig integritet, men han svarar inte på det. Istället pratar han runt det och menar på att kamerorna är 
enbart något positivt. För att föra honom lite mer in på ämnet så frågar jag om det är ok med kameror i 
badhus eller i provhytter, nja, det visste han inte helt. ”Det är ju kanske lite överdrivet”.  
 
Men vad med dem som använder kameror och missbrukar hanteringen av materialet, undrar jag. Det känner 
han inte något till, är hans svar. Jag berättar kort om att det finns exempel där filmer hamnat i fel händer och 
sedan dyker upp på internet och liknande, men Tonni säger bara att han inte vet något om det, men att det 
är nog en risk man tar, men att det inte ändrar hans inställning gentemot kameror. Så länge man förebygger 
något, menar han, och nämner faktiskt själv att kameror identifierat bombmän i Londons tunnelbanor: ”det är 
ju perfekt när det kan fungera på det sättet”. Jag frågar om någon annan sagt något om faktumet att de har 
kameror. Han sa först nej, men sedan berättar han att det var en som eventuellt skulle bli anställd som 
vände sig emot det faktum att de hade kameror. Hon menade att det var just kränkande. Jag frågade såklart 
hur den historien slutade, och Tonni svarare kort, med ett leende: ”hon fick såklart inte jobbet”.  
 
Jag frågade om han trodde att gästerna tänkte på att det var kameror uppsatta, om det såg skylten i dörren 
o.s.v., men han trodde att de flesta nog inte tänkte på det. ”Jag gör inte heller det när jag går på caféer”, var 
hans kommentar. ”Kanske, spekulerar han vidare, kan det locka de lite äldre gästerna att komma in, då de 
normalt sett är mer rädda, men jag vet inte”. Återigen för han diskussionen mot att det är en storstad det 
handlar om, och övervakning är ett måste. ”Det är man bara tvungen att acceptera, det är ju ett praktiskt 
hjälpmedel”. Tonni ser inga nackdelar med kameraövervakning.  
 
Efter ett dryga 20 minuter långt samtal har jag fått svar på många av mina frågor, och Tonni säger att han 
inte har tid att ”leka med mig längre”. Han ska hem och packa säger han. Han ska på semester och besöka 
sin dotter i Holland som driver ett värdshus därnere. Jag frågar om det är ett värdshus med kameror, och 
han säger att det ligger ute på landet där alla känner alla, så det är inte nödvändigt där. Avslutningvis frågar 
jag om jag får använda hans namn, samt Caféets namn i min uppsats, och det får jag ”bara det lockar hit  
turister från sydsverige som läser din uppsats”, säger Tonni och skrattar. Jag tackar för mig, dricker ut mitt 
glas apelsinjuice och går ut till min cykel.  
 



 

Bilaga 4 - Café X 
Det är måndag morgon, den 10 april, och jag har efter mycket om och men äntligen fått tag på mannen som 
är barchef, och för ett litet samtal kring kamerorna på deras café. Caféet, som jag  härefter kommer att 
referera till som Café X, ligger på Strædet, en parallellgata till Strøget, centralt i Köpenhamn. Jag berättar 
kort om min uppsatsidé och säger att jag inte är här för att rota i deras system eller för att lära dem ett eller 
annat om området. Mitt syfte är enbart att höra lite om varför och hur det kommer sig att det använder 
kameror.  
 
Barchefen, en man i 30-årsåldern, säger att han har 20 minuter, och vi startar med detsamma. Han berättar 
att de har haft kameror i cirka 3 år, men att han inte har jobbat där så länge. Men han vet att anledningen till 
att de beslöt sig för att ha kameror var för att det då och då saknades pengar i kassan. Det var alltså dolda 
kameror till en början, och syftet med dessa var att kontrollera personalen. Men det har utvecklat sig till att bli 
öppen skyltning på dörren och många kameror i lokalen.  
 
Caféet är relativt stort, kanske cirka 80m2, och består av 2 delar. Den ena delen ligger lite separat och där är 
det ett par kameror. Den andra delen är lite större, och det är där baren och köket ligger, och det är också 
där personalen hela tiden finns. Det är ett fint café, smakfullt inrett, men fortfarande inte en restaurang i den 
klassiska bemärkelsen. Jag och barchefen sitter vid ett bord i den separata delen av lokalen.  
 
Han berättar att deras största problem är inbrott. Det har ofta inbrott på baksidan av cafét, där lagret och 
personalens omklädningsrum ligger. Inbrotten äger oftast rum om natten, men det har också skett inbrott på 
dagtid. Det är främst alkohol, cigaretter och personliga tillhörigheter från personalens kläder som stulits. De 
har både kameror och alarm, men enligt barchefen har antalet inbrott och stölder inte minskat. ”En gång 
hade vi två inbrott på en dag....det var en sån dag man bara vill stryka ur almanackan” säger han med ett 
leende på läpparna. Jag för ämnet tillbaka in på varför de har kameror. Han berättar att det förr var för att 
bevaka personalen, men nu är det alltså också för att bevaka gäster och potentiella gärningsmän. De har 
aldrig haft vakter eller annan slags form av alternativ form av prevention, men nu har de nyligen fått alarm till 
lagret, och fler kameror.  
 
Kamerorna filmar 24 timmar om dygnet, och spelas över om inget hänt. OM något har hänt, så ges 
materialet till polisen, men barchefen veterligen, har aldrig någon gripits med hjälp av deras filmer. Han 
berättar att de fortfarande har stora problem med inbrott, ingen grips, så effekten med att ha kameror verkar 
ju inte vara särskilt positiv. Jag frågar om de också hjälper dem att ha koll på gästerna? Han berättar att de 
mycket sällan har problem i form av slagsmål, men att det händer. Café X har öppet till fem på morgonen på 
fredagar och lördagar, och det är främst när fulla människor är i lokalen som problem har uppstått. Men det 
är ingen nattklubb eller discotek, det är ett ganska vanligt café som serverar frukost, lunch och lättare 
cafémat. Trots att det är tidig morgon har många gäster börjat strömma in. Barchefen säger att det är ganska 
naturligt att det uppstår fler problem om natten, och då det är alkohol inblandat, men det är som sagt ganska 
lungt ändå, oftast har de bara ”glada gäster som snarare dansar på borden än är här för att bråka”.  
 
Att det är kameraövervakat kan man se på en tydlig skylt på dörren, och det är ingen gäst eller personal som 
någonsin påpekat att det är kameror uppsatta. Det tror han beror på att det är så vanligt idag. Barchefens 
resonemang är ganska enkelt: ”har man inget att dölja så är det ju inget problem att filmas”. Jag frågar, i stil 
med den vanligaste kritiken, om han tror att det verkligen löser problemet med kriminalitet, eller om 
problemen bara förflyttas, och det menar han att han inte bryr sig om; ”det är ju bara bra om bråkstakarna 
väljer att förstöra för granncaféet utan kamera, för de betyder ju bara att fler gäster söker sig till oss”. Han ser 
det helt enkelt som ett konkurrensmedel, och ser det helt utifrån deras vinst. Jag frågar om vad för slags 
gäster de normalt har, och han berättar att det är mycket turister och vanliga, unga människor som mest 
besöker caféet. Han berättar att deras priser är för dyra för att locka till sig narkomaner och liknande; ”ok om 
en öl kostade 13 kronor, men det gör den ju inte, alkoholister och narkomaner väljer nog lite mer bodega-och 
värdshus-ställen, tror jag”.  
 
Jag börjar berätta lite om vanlig kritik som handlar om kränkning av identiteten och om risken med ett 
övervakningssamhälle, men återigen säger barchefen att det för honom inte alls är ett problem. ”Jag har inga 
som helst problem med att filmas-de kan filma mig överallt, dygnet runt om de vill”. Han tycker att på tåg, 
tunnelbanor, taxibilar, torg, butiker, ja till och med i badhus och omklädningsrum är det helt ok med kameror. 



 

Han tycker att så länge det har en effekt är det ett bra redskap (men det har ju inte minskat deras antal 
inbrott, min kommentar). Men det är viktigt att man informeras om det, säger han. Filmas det ska det också 
skyltas om det. ”Man får inte tjuv-filma”. Jag frågar om han tror gästerna tänker på det, men det tror han inte. 
Han tror heller inte att caféet utstrålar något med att ha kameror, han tror bara att det är ett hjälpmedel för 
polisen i utredningar som är så pass vanligt idag att det inte väcker någon särskild uppmärksamhet bland 
gäster eller personal. Då samtalet äger rum i Danmarks huvudstad, som under en period varit ett potentiellt 
offer för olika terrordåd, frågar jag honom om detta påverkat folks attityder eller behov av trygghet, men det 
tror han inte. Han menar att det antagligen skulle sett likadant ut ändå. Det är bara ett steg i utvecklingen 
(syftar antagligen på samhällets och teknikens utveckling som möjliggjort denna form av brottsprevention).  
 
Barchefen verkar stressad, och jag tycker att jag fått en klar bild av hur caféet förhåller sig, och inte minst hur 
han förhåller sig personligen till kameror. Jag frågar om jag får använda hans namn och cafénamnet i min 
uppsats, och han säger att det vill han inte. Jag frågar om jag får referera till honom som ”barchefen på Café 
X på Strædet”, och det var helt ok. Jag tackar for hans tid och han önskar mig lycka till med uppsatsen. Nu 
är det riktigt många gäster, det börjar närma sig tidig lunchtid, och folk äter och dricker, samtidigt som det 
övervakas av de många kamerorna på caféet.    
 



 

Bilaga 5 – Lagstiftning 
 
Svensk lag:  
Lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning:  
1§ Allmän kameraövervakning skall ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet 
 
2§ Med övervakningsutrustning avses i denna lag:  

1. TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar 
som är uppsatta så att de, utan att manövreras från platsen, kan användas för 
personövervakning och separata tekniska anordningar för att behandla och bevara bilder 
som tas upp av sådan utrustning (övervakningskamera) samt 

2. Separata tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud som i samband med 
användning av övervakningskamera används för personövervakning (övrig 
övervakningsutrustning).  

  
3§ Upplysning om allmän kameraövervakning skall lämnas genom tydlig skyltning eller på något annat 
verksamt sätt (SOU 2002:110, s. 35-36). 
 
Lagen från 1998 reglerar tre olika situationer, där de två första reglerar kameror som riktas mot platser dit 
allmänheten har tillträde. Det som skiljer de två åt är att det i det ena fallet krävs tillstånd från Länsstyrelsen 
(t.ex. i butiker), medan det i den andra räcker med att anmäla ett innehav av kamera (t.ex. i banker och 
postkontor). Det tredje fallet reglerar kameror som riktas mot platser dit allmänheten inte har tillträde. Då 
behövs varken tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen, men i likhet med de andra gäller upplysningsplikt 
om att övervakning sker. Anledningen till att man ändrade lagen och tog bort tillståndskravet för t.ex. bank-
och postkontor, var att denna grupp ansågs vara mycket utsatta för brott, och därför ville göra det enklare för 
denna grupp att ta till kameraövervakning (ibid.).  
 
Internationell lag:  
I artikel 12 i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från år 1948 står följande:  
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to 

attacks upon his honour and reputation Everyone has the right to the protection of the law against such 
interference or attacks”. 

(www.hri.org/docs/UDHR48.html#Art.12) 
 
 

I artikel 8.1 i Europakonventionen från 1950, angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna föreskrivs att: 

”var och en har rätt till respekt för sitt privat-och familjeliv, 
sitt hem och sin korrespondens”. 

(ibid., 50). 



 

Bilaga 6 – Utdrag från www.stoppa-storebror.se 
Argument för kameraövervakning och kommentar av dessa från motståndare. Följande invändningar och 
tillbakavisande av dessa är hämtade från www.stoppa.storebror.se :  
 

1. ”Vad har du att dölja?” Svar: Vi människor är inte födda att leva i glashus. Rätten att ha sitt privatliv 
för sig själv är garanterad i både Europakonventionens och FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter.  

2. ”Nya teknologier gör det ändå omöjligt att behålla integritetet”. Svar: Bara för att något blir tekniskt 
möjligt behöver det inte betyda att det ska införas i stor skala. Man (politiker eller företag) kan fatta 
beslut om att avstå från att införa viss teknologi i vissa sammanhang.  

3. ”Vi har ändå förlorat så mycket av den personliga integriteten”. Svar: Vi kan fortfarande göra många 
saker anonymt, t.ex. köpa matvaror kontant, mötas med vänner, åka tåg eller bil utan att lämna 
några elektroniska fotspår efter oss.  

4. ”De teknologier som sägs hota integriteten ger oss faktiskt stora samhällsnyttor”. Svar: Visst är det 
så ibland, så vi måste alltid acceptera vissa integritetskränkningar. Men teknologin och 
samhällsnyttan måste hela tiden vägas mot risken för intrång i den personliga integriteten-är nyttan 
tillräcklingt stor? Risken finns för en s.k. polisstat.  

5. ”Åtgärder som skyddar integriteten är för kostsamma”. Svar: Inte nödvändigtvis. Det är en politiskt 
fråga hur mycket en skyddad integritet får kosta. T.ex. kostar avgasrensning mycket pengar, men 
det är prioriterat då det anses vara värt kostaden.  

6. ”Varför är du motståndare till samhällets strävan att upprätthålla lagen?” Svar: Det handlar inte om 
att vara för eller emot lag och ordning. Naturligtvis behövs regler och lagar, men om polisen får rätt 
att utan restriktioner göra vad som helst för att upprätthålla lagen skulle det tyda på ett auktoritärt, 
odemokratiskt styre.  

7. ”Hotet från terrorister är så extremt att extrema skyddsåtgärder krävs”. Svar: Terroristerna vill krossa 
vår samhällsform. Om vi försöker att försvara det fria samhället genom att  förfalla till metoder som 
hittills varit utmärkande för auktoritära regimer, har vi ju förlorat det vi skulle försvara. Givetvis har vi 
rätt att skydda oss, men tillvägagångssättet ska tillgodose de etiska kraven.  

8. ”Friheten är inte absolut, vi måste kompromissa med allmänintresset”. Svar: Det är förvisso sant, 
men klarar den aktuella tekniska lösningen testet? Ger den tillräckligt stora allmänvinster och 
tillräckligt begränsade nackdelar? Och saknas det alternativa lösningar som ger samma vinster men 
som har färre nackdelar?  

9. ”De risker du talar om är bara spekulationer-vi lever i en demokrati och det är löjligt att varna för ett 
kommande storebrorssamhälle”. Svar: Tidigare exempel på läckande databaser och missbruk 
av ”hemlig” information i kombination med snabb utveckling av elektronik och informationsteknologi 
(blir kraftfullare, allt billigare och allt mindre) ökar risken för intrång i den personliga integriteteten. 
Och dessutom är det ingenting som säger att Sverige kommer att vara en demokrati i all framtid.  

10. ”Den som rör sig på allmänna platser har ingen rätt att förvänta sig integritet”. Svar: Visst kan man bli 
sedd av ett fåtal personer om man lämnar sitt hem, men att jämföra detta med att bli filmad och 
lagrad i en sökbar databas, är inte ett hållbart argument.  

11. ”Om du tror att någon har tid att övervaka dina förehavanden har du en överdriven bild av din egen 
betydelse”. Svar: Visst är jag bara en i mängden, men det hindrar inte att jag kan utsättas för skada 
genom att personuppgifter läcker, missbrukas eller blir föremål för ändamålsglidning (t.ex. 
telefonavlyssning och liknande kan drabba ”vanliga” personer).  

12. ”Folk VILL ha de här systemen, annars skulle inte så många välja att ansluta sig”. Svar: Om man tar 
t.ex. kundkort eller biltullar, vad betyder då vill? Att man med mycket besvär ska ställa sig utanför 
systemen, eller helt enkelt sluta åka bil? Det handlar ju nästan alltid om att acceptera en lösning som 
redan skapats av andra. Handlar det verkligen om ett val? 

13. ”Integritetskrav hindrar markanden från att fungera-om företagen vet mer om sina kunder kan de 
bättre anpassa sina erbjudande”. Svar: Visst, bygg gärna kundprofiler genom att samla in personlig 
information, men bara om kunderna själva vill detta. Och detta ”vill” ska baseras på en verklig 
möjlighet att välja. Dock kan det ligga i sakens natur att de som avstår från att delge sin personliga 
information får leva med en lägre servicenivå på vissa områden.  

14. ”Den naturliga lösningen är dubbelriktad genomskinlighet-överheten övervakar oss, men vi 
övervakar samtidigt dem”. Svar: Detta är högst orealistiskt. Om nu överheten är så mäktig att vi inte 
kan hindra dem från att övervaka oss, hur skulle vi då kunna lyckas med något mycket svårare, att få 



 

dem att underkasta sig vår övervakning? Och hur som helst löser det ju inte grundproblemet om det 
personliga integriteten. Viktigt att påpeka är att panopticon faktiskt skapades som ett straff!  

 
Risker med övervakning. Följande avsnitt är också hämtat från www.stoppa-storebror.se: 
 

1. Information i orätta händer- digital information har en inneboende tendens att sprida sig p.g.a. 
nyfikenhet eller girighet.  

2. Oskyldigt misstänkt- vad man köper eller var man befinner sig kan på ett felaktigt sätt användas för 
att binda en till ett brott som man är oskyldig till.  

3. Urholkad rättssäkerhet- man kan hamna på s.k. informella svartlistor, som kan orsaka stora problem 
för en individ (t.ex. om man har ett namn som liknar en känd terrorists namn). 

4. Ändamålsglidning- uppbyggda system används för andra syften än de ursprungligen tänkta (t.ex. 
biltullar för att spåra bilar, surfande etc. används i brottsutredningar). 

5. Meddelarskyddet för journalisters källor hotas- vem som helst ska kunna och våga tipsa journalister 
utan risk att kontakten avslöjas, men nu finns teknik som kan spåra alla slags uppringningar, och 
därmed försvinner den tryggheten. 

6. Anpasslighet urholkar demokratin- om människor vänjer sig vid att vara kontrollerade, får vi ett 
anpassat beteende (man köper inte det man vill, man reser inte dit man vill etc.). Detta inskränker 
friheten, krymper referensramarna och förhindrar informationsinsamling, vilket är ett hot mot 
demokratin. Och inte minst minskar människors livskvalitet.  

7. Känsla av obehag- individen ska inte behöva motivera sin rättighet om ett privatliv. 
8. Hur kan informationen användas i framtiden?- Allt lagras, och det är ingenting som garanterar att 

Sverige alltid kommer att förbli en demokrati, och hur kan lagrad information då komma till 
användning?  

9. Maktbalansen mellan stat och individ förskjuts- Information är makt. Digital övervakning förskjuter 
maktbalansen mellan stat och individ till statens fördel. 

 
 
 
 
 
 
 


