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PRESSMEDDELANDE 
 

Drygt en av fem svenskar känner sig otrygg på offentliga 
platser visar SIFO-undersökning 
 
22 procent av svenskarna känner sig otrygga på offentliga platser. Det visar en 
undersökning om svenskars inställning till kameraövervakning, gjord av SIFO* på uppdrag 
av nätverket och tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), där Axis 
Communication är medlem.  Det är stor skillnad mellan kvinnor och män; 29 procent av 
kvinnorna uppger att de känner sig otrygga medan motsvarande siffra för män är 14 
procent.  
 
Undersökningen visar att drygt dubbelt så många kvinnor som män känner sig otrygga. Mest 
otrygga är unga kvinnor i åldern 15-29 år, i den gruppen anger 45 procent av de tillfrågade att de 
ofta eller ibland känner sig otrygga på offentliga platser. Motsvarande siffra bland män i samma 
ålder är 11 procent. För kvinnor går oron ner och planar ut i och med ålder, medan män känner sig 
som mest otrygga när de är i åldern 30-49 år. 
 
Brett stöd för säkerhetskameror  
Undersökningen visar också att det finns ett brett stöd för säkerhetskameror. 92 procent av de 
tillfrågade säger att de är positiva till kamerabevakning på offentliga platser. Kvinnor är något 
positivare (95 procent) än män (89 procent) till kameraövervakning.  
 
En bidragande orsak till det breda stödet är att en stor majoritet, 87 procent, tror att 
säkerhetskameror förebygger och avskräcker från brott och ännu fler, 93 procent, anser att bilder 
från övervakningskameror kan leda till att brott klaras upp. Siffrorna är något högre för kvinnor 
än för män, både vad det gäller den avskräckande effekten (88 respektive 86 procent) och 
uppfattningen om att brott kan klaras upp (94 respektive 92 procent).  
 

- Vi är förstås glada över att det finns ett brett stöd för säkerhetskameror. Alla människor har 
rätt att känna sig trygga i sin vardag och med säkerhetskameror kan vi skapa ett tryggare 
och säkrare samhälle, säger Fredrik Thor, regional säljchef norra Europa, Axis 
Communications, som erbjuder intelligenta säkerhetslösningar och är marknadsledande 
inom nätverksvideo.  

 
Tryggare med kameror  
Undersökningen visar att säkerhetskameror skapar en trygghetskänsla. 41 procent av de 
tillfrågade anger att de känner sig tryggare på offentliga platser med säkerhetskameror, 49 procent 
av alla tillfrågade säger att säkerhetskameror inte förändrar känslan och 9 procent uppger att de 
inte känner sig tryggare. 
 

- Att 41 procent av de tillfrågade personerna anser att trygghetskänslan ökar med 
kameraövervakning visar att säkerhetskameror gör stor nytta. Vår målsättning är en ökad 
trygghet och säkerhet i samhället och för alla personer, säger Åke Andersson, ordförande i 
SNOS. 
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* Undersökningen kring svenskarnas inställning till kameraövervakning på offentliga platser är gjord på 
uppdrag av nätverket och tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS). I undersökningen 
har SIFO intervjuat 1000 svenskar via telefon mellan den 25 februari och 3 mars 2014.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Margareta Lantz, Corporate Communications & PR Manager, Axis Communications 
Tel: 0708 90 18 92, E-post:margareta.lantz@axis.com 
 
Om Axis Communications 
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. 
Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt 
lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde 
och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och 
erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader. 
 
Axis har över 1 600 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett 
nätverk av fler än 60 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och 
är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com. 
  
Om Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS)  
Säkerhet för Näringsliv och Samhälle, SNOS, är ett nätverk som bildades 2009. SNONS är ett 
proaktivt nätverk som driver viktiga frågor om såväl samhällets som individens säkerhet och 
trygghet. Medlemmarna i nätverket arbetar dagligen professionellt med säkerhet och representerar 
såväl leverantörer av säkerhet som användare av säkerhetstjänster. 


