
 

Mindmancer erbjuder en komplett kameralösning med fokus på att täcka stora områden med så få kameror som möjligt. Man skulle kunna 
säga att vi säljer väktare – fast lite smartare. Med intelligenta kameror uppkopplade till larmcentral klarar vi av att vakta flera byggnader, 

anläggningar och skolor samtidigt – till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella väktartjänster. Både smartare och bättre tycker 

vi. Våra kameror lämnar aldrig området. 

Pressmeddelande 2014-07-03 

Göteborgs stadsdelar skär ner 

Miljoner har sparats efter kraftiga nedskärningar i skadegörelsen på skolorna. 
Det visar statistik från stadens försäkringsbolag Göta Lejon. Bäst effekt mot 
skadegörelse har de stadsdelar som använt intelligent kamerabevakning, där 
har skadegörelsen i snitt minskat med över 38 procent.  

2011 till 2013 har sju av tio stadsdelar minskat kostnaderna för skadegörelse på sina 
skolor. I tre stadsdelar har trenden varit den motsatta och skadorna har ökat med 
flera hundratusen kronor.  

I alla fem stadsdelar som använder integritetsskyddande intelligent kamerabevakning 
minskade skadegörelsen. 2013 blev det en besparing på 2,6 miljoner. 

Det är 1,7 miljoner kronor per år som övriga stadsdelsnämnder gått miste om 
förutsatt att trenden skulle varit densamma. 

Vad beror förändringarna på? 

– Det kan bero på många faktorer så det är svårt att leda i bevis. Ansvarsfulla 
kommuner och stadsdelar vidtar många åtgärder. Men vi kan konstatera att 
skadegörelsen minskar i samtliga stadsdelar som har intelligent kamerabevakning, 
konstaterar Johnny Berlic, VD på Mindmancer AB. 

Så även utan er bevakning gick skadegörelsen ner? 

– Den minskade för två och ökade för tre. Mellan åren har det varierat lite samtidigt 
som trenden är tydlig för de fem stadsdelar som använder intelligent 
kamerabevakning. Där har skadegörelsen minskat varje år sedan de startat, säger 
Johnny Berlic. 
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Vad skiljer stadsdelarna åt? 

– Askim var de första att börja använda intelligent kamerabevakning. De bröt en 
negativ trend och nu har skadegörelsen minskat varje år sedan 2010. Angered var 
länge i topp i skadegörelsestatistiken men bestämde sig för resultat och integritet är 
viktigt och började använda Skolbevakaren 2012. Resultaten lät inte vänta på sig och 
skadegörelsen har minskat så kraftigt att de nu inte längre har mest i Göteborg.  

 Jämför vi detta mot Västra Göteborg där gamla tankesätt med kameraövervakning, 
inspelning och identifiering är viktigt, så ser vi hur skadegörelsen där ökat och 2013 
hade de mest skadegörelse av alla stadsdelar i staden enligt statistiken, säger 
Johnny Berlic. 

Hur fungerar intelligent kamerabevakning över tid? 

 – Mindmancers system har flest bevakningstimmar och flest år med kontinuerlig drift 
så vi har kunnat följa utvecklingen hos våra kunder och kan dela med oss av 
lärdomarna. 

I Göteborg var Askim först ut 
och började 2010 att använda 
den integritetsskyddande 
kameratjänsten Skolbevakaren.  

Utvärderingarna visade att 
skadegörelsen minskade och 
bevakningen mottogs positivt.  

Skadegörelsen har sedan dess 
minskat konstant allteftersom 
fler skolor börjat använda 
tekniken och den samlade besparingen jämfört mot 2010 års nivåer har passerat 1,2 
miljoner kronor.  

En tryggare, säkrare och renare arbetsmiljön för lärare och elever är antagligen den 
största vinsten. Tyvärr är det inte lika lätt att värdera det i kronor och ören, men jag 
skulle tro att det syns på studieresultaten jämfört med en skola som vandaliseras, 
avslutar Johnny Berlic.  

Bakgrund Skolbevakaren. 
Skolbevakaren använder anonymisering, patenterade integritetsskyddande algoritmer. Den nya 
kameralagen säger att länsstyrelser skall ta särskild hänsyn till lösningar som skyddar medborgares 
integritet. När länsstyrelsen i Västra Götaland inspekterade samtliga skolor i regionen som använde 
tekniken kom de fram till att systemet inte var tillståndspliktigt. Det var under den gamla kameralagen 
då någon särskild hänsyn inte skulle tas. 

Länsstyrelsers bedömningar kan variera över landet.  


