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”Opinionsarbetet
är minst lika viktigt
som det juridiska.”
Slim Ben Achour,
jurist, Frankrike

Juridisk
aktivism
behövs
mot etnisk
profilering

P

å hösten 2012
började jag göra re
search inför det som
skulle bli reportaget
”Allt de pratar om är
rädslan för polisen”.
Jag fick uppgifter
från olika håll om
att gränspolisen hade börjat trappa
upp jakten på de människor som levde
gömda i Malmö. Det var också många
som uppfattade det som att polisens så
kallade inre utlänningskontroller också
hade ökat. Kontrollerna gjordes främst
i andra sammanhang, exempelvis vid
cykelkontroller eller för att kolla om
människor hade giltiga tågbiljetter
mellan Malmö och Köpenhamn.
Majoriteten av dem jag talade med var
svenska medborgare med minoritets
utseende: mörkt hår, mörkare hud.
Asylgruppen och personal på
Barn- och ungdomspsykiatriska akut
mottagningen i Malmö samt Teamet
för krigs- och tortyrskadade slog larm
om att den intensifierade jakten på
gömda påverkade dessa människor
negativt och gav upphov till bland

Innehåll

annat inre stress och psykisk ohälsa.
Kort efter att reportaget publice
rats började gränspolisen göra inre
utlänningskontroller på människor
de misstänkte plankade i Stockholms
tunnelbana. Det var kanske då som
debatten om etnisk profilering tog fart
på allvar och nådde hela vägen upp till
Sveriges riksdag. Svenska Dagbladet,
den näst största tidningen i Sverige,
skrev att 9 av 10 kontroller i tunnel
banan gjordes på svenska medborgare
eller på människor med permanent
uppehållstillstånd. På grund av de
häftiga reaktionerna slutade gräns
polisen med sina kontroller i tunnel
banan, även om kontrollerna på andra
ställen i staden fortsatte. Trots alla
reaktioner var det inte en enda person

som anmälde att de hade blivit utsatta
för etnisk profilering av polisen.
Detta leder fram till frågan som vi
söker svar på i den här rapporten: Hur
kan juridisk aktivism bekämpa etnisk
profilering i Sverige?
Linda Stark i februari 2014
Linda Stark är frilansjournalist baserad
i Malmö. Hon har tidigare bland annat
arbetat på Sydsvenskan. I december
2012 skrev hon ett mycket uppmärksammat reportage om Reva och dess
konsekvenser i tidningen Re:public.
Linda var moderator på konferensen
”Reva: Litigating Ethnic Profiling” som
Arena Idé ordnade den 15 februari
2014.
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Petra Herzfeld Olsson:
Kraven på att
verkställigheterna
ska öka står kvar
SVERIGE. Petra Herzfeld Olsson är

docent i civilrätt och universitetslektor
i internationell arbetsrätt vid Uppsala
universitet.

Hur ser reglerna för migration ut i Sverige?
– I huvudsak har endast de som är svenska medborgare
rätt att röra sig fritt över de svenska gränserna och stanna
i Sverige. Undantaget är sedan länge medborgare i de
nordiska länderna, och numera också medborgare i EU
och EES-länderna som numera har rätt att fritt korsa
gränsen och stanna åtminstone tre månader.
De som inte tillhör dessa grupper behöver uppehålls
tillstånd. Uppehållstillstånd kan exempelvis baseras
på asyl, arbete eller studier. Avslag på ansökan om
uppehållstillstånd brukar normalt följas av nekande
av tillstånd att resa in i Sverige, alternativt beslut om
avvisning. Om personen redan befinner sig i Sverige,
men får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd,
måste hen alltså återvända till sitt ursprungsland.

Vad händer om personen väljer att s
 tanna?
– I de fall beslutet om att återvända till ursprungs
landet inte följs har polisen ansvar för att genomföra aveller utvisningen. För detta har de olika verktyg. Ett av de
mest centrala verktygen är inre utlänningskontroller,
som definieras i Utlänningslagens kapitel 9, paragraf  9.

Utlänningslagen slår fast att en utlänning som bor i
Sverige är skyldig att, när polisen så begär, lämna över
pass eller något annat dokument som visar att personen i
fråga har rätt att vistas i Sverige.
Men det är inte ett villkorslöst krav. Polisen får enligt
tredje stycket endast genomföra sådana kontroller om
det finns goda skäl att anta att utlänningen inte får
vistas i landet, eller att det finns andra speciella skäl till
kontrollen.

Vad innebär goda skäl och speciella
skäl att utföra kontroll?
– Det var från början inte helt tydligt ens för polisen.
 ikspolisstyrelsen fastställde därför år 2011 föreskrifter
R
och allmänna råd om hur regleringen ska tillämpas.
I dessa föreskrifter, i paragraf 5, finns det råd om hur
lagen ska tolkas. Där står det att goda skäl att anta
betyder att polisen ska ta alla relevanta omständigheter
i åtanke. Sådana omständigheter kan upptäckas genom
vanligt polisarbete. Men utlänningens beteende och
sällskap kan vara sådana skäl i sig självt. Det står även att
inre utlänningskontroller inte endast får baseras på en
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persons utseende, namn eller språk. Det innebär att en
persons utseende kan vara en del av omständigheterna,
men att det inte får vara det enda skälet.
Andra speciella skäl kan vara när det finns skäl att
kontrollera en persons identitet i relation till andra
polisuppgifter – till exempel trafikkontroller, inklusive
cykelkontroller. Brott mot allmän ordning är även
inkluderat, vilket förklarar kontrollerna i Stockholms
tunnelbana. Att röka på tunnelbanestationen är ett
exempel på störande av allmän ordning, liksom att åka
kollektivtrafik utan att betala.

Betyder det att polisen kan genomföra
kontroller bäst de behagar så länge
det finns goda eller speciella skäl?
– Nej, det finns andra viktiga regleringar. Personen
måste vara informerad om anledningen till och syftet
med kontrollen.
Kontrollen måste även dokumenteras av polisen med
datum, syfte och orsak. Dokumentationen måste vara
lätt att få tag på för att andra enkelt ska kunna se varför
kontrollen genomfördes.

Hur kommer det sig att vi diskuterar
detta nu? Inre utlänningskontroller
har väl funnits länge?
– Den stora förändringen skedde när Sverige blev
fullvärdig medlem av Schengensamarbetet år 2001.
Med Schengensamarbetet har ett antal externa gräns
kontroller försvunnit. Polisen får inte längre kontrollera
gränserna mot exempelvis Finland eller Danmark. Inte
heller mot Norge, som till viss grad är med i samarbetet.
Så för att kompensera detta har antalet inre kontroller
behövt öka, inte minst för att kunna avvisa människor
som inte har tillstånd att vistas i Sverige, alltså irregul
jära migranter.
Den svenska polisen har även börjat använda ett
register över personer som nekats uppehållstillstånd
inom övriga Schengenområdet. Polisen kan därmed
identifiera om en person har varit aktuell för avvisning i
ett annat land inom Schengenområdet.

Men vad är då Reva?
– Under de senaste åren har regeringens regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen innehållit krav på att öka

antalet av- och utvisningar. 2009 bad regeringen de tre
myndigheterna Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket
och Kriminalvården att samarbeta för att utveckla mer
effektiva metoder.
De nya metoderna utvecklades i projektet Reva:
Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete. Metoderna började användas 2011. Reva är inte direkt kopplat
till inre utlänningskontroller utan handlar om de tre
myndigheternas sätt att arbeta med att verkställa av- och
utvisningsbeslut. Målet med Reva är att myndigheterna
ska bli mer effektiva när de hanterar dokument, att de ska
undvika dubbelarbete och koordinera sitt interna arbete
bättre, allt med syftet att öka antalet verkställigheter
utan att kompromissa om rättssäkerheten.
De generella kraven på att öka antalet avvisningar
som regeringen upprepat i regleringsbreven sedan 2009
har även lett till att polisen ändrat sitt externa arbete.
Inre utlänningskontroller är bland annat inte längre en
uppgift enbart för Gränspolisen utan för den allmänna
polisstyrkan. En följd av de nya arbetsmetoderna är att
antalet inre kontroller tydligt har ökat.
Förra månaden kom regeringens regleringsbrev till
Rikspolisstyrelsen för 2014. Kraven på att verkställig
heterna ska öka står kvar.
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Cristina de la Serna:
Spanien är det enda
landet i E
 uropa som
tillåter rasprofilering
SPANIEN. Cristina de la Serna är jurist och

s pecialiserad på frågor som rör mänskliga
rättigheter. Hon har a
 rbetat med Open
Society Justice Initiative s edan 2012.

Hur kommer det sig att Spanien är det
enda landet i Europa där etnisk p
 rofilering
inte anses diskriminerande?
– Detta blev konsekvensen av ”Rosalind Williams-
fallet”. Det var ett fall där en kvinna, Rosalind Williams,
blev stoppad på en tågstation och ombedd att visa
legitimation och papper på att hon hade rätt att vistas
i landet. När hon ifrågasatte varför bara hon blev
kontrollerad sa polisen rakt ut att han var skyldig att
kolla människor som var färgade, vilket hon var den enda
som var där just då. Rosalind Williams stämde polisen
för diskriminering men förlorade målet i den spanska
författningsdomstolen. Domstolen ansåg inte att etnisk
profilering stred mot den fjortonde paragrafen i Spaniens
konstitution. Domstolen ansåg att ett ingripande baserat
på ras var ett skäligt sätt att undersöka om någon hade
laglig status i landet. Detta innebär att Spanien, som
enda land i Europa, tillåter etnisk profilering.

Vi gjorde nyligen en undersökning av hur stor del av de
olika minoritetsgrupperna som har blivit kontrollerade
av polis och siffrorna är chockerande. Sextio procent av
den romska befolkningen i Spanien uppger att de har
blivit kontrollerade under de senaste två åren och 45
procent av de nordafrikanska migranterna, men bara sex
procent av den vita spanska befolkningen.
Domen har också inneburit rent juridiska problem. Den
gör det svårt för oss att bekämpa etnisk profilering rent
juridiskt. Det finns heller ingen överklagarmekanism
inbyggd, vilket gör den som utsätts för etnisk profilering
väldigt ensam och utlämnad.
Något annat som ökar känslan av rättsosäkerhet är
att polisen i Spanien, enligt lagen, inte behöver ha
någon anledning för att kolla en persons legitimation.
De har laglig rätt att gå fram till vem de vill, när de vill,
utan skäl.

Vilka är era juridiska mål?
Vad har detta domslut inneburit?
– Domslutet har fått flera obehagliga konsekvenser.
Dels har det lett till att kontrollerna som riktas mot
migranter som uppehåller sig i Spanien illegalt har ökat,
vilket gör att migrantgrupper känner sig stigmatiserade.

– Dels vill vi skapa ett ramverk som gör etnisk
profilering till en illegal praktik, dels vill vi att författningsdomstolen ska dra tillbaka sitt beslut om att
etnisk profilering inte strider mot konstitutionen.
Ett annat övergripande mål är att skapa opinion kring
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frågan om etnisk profilering. Det spanska rättssystemet
gör det omöjligt att implementera policyförändringar
genom enskilda rättsfall, därför är det viktigt att vi
parallellt bedriver ett brett opinionsarbete och arbetar
med strategier utanför juridiken som kan få antalet
kontroller baserade på etnisk tillhörighet att minska.
Vi har tagit fram en handbok för att sprida de här

”Sextio procent av den
romska befolkningen i
Spanien uppger att de har
blivit kontrollerade under
de senaste två åren, men
bara sex procent av den vita
spanska befolkningen.”
Cristina de la Serna

arbetssätten som heter Reducing ethnic profiling in the
European Union – A handbook of good practices. Den kan
användas för att utbilda poliser, av MR-organisationer i
deras arbete, i det interna arbetet på domstolar, etcetera.
Handboken innehåller arbetssätt och övningar som ska
hjälpa organisationer att förändra sitt inre arbete för att
motverka etnisk profilering.
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Slim Ben Achour:
Opinionsarbetet
är minst lika viktigt
som det juridiska
FRANKRIKE. Slim Ben Achour är

jurist och inriktad på arbetsrätt.
Han samarbetar med Open Society
Justice Initiative.

Hur viktigt är opinionsarbete som
en del av den juridiska processen?
– Väldigt viktigt. Opinionsarbetet är minst lika viktigt
som det rent juridiska.
Inför det senaste presidentvalet lyckades vi till exempel
influera en liten grupp inom Socialistpartiet som i sin
tur lyckades påverka presidentkandidaten François
Hollande. Han lovade att om han kom till makten skulle
han undersöka och reglera kontrollerna av människor på
basis av etnicitet. Sedan, när han väl blev vald, visade det
sig att han inte skulle uppf ylla det löftet på grund av att
poliskåren lyckades övert yga honom om att kontrollerna
inte baserades på etnicitet. Men trots detta misslyckande
illustrerar exemplet hur viktigt det är att jobba med
lobbying och opinionsarbete samtidigt som du använder
juridiska medel.

försiktiga med vilka vi väljer som klienter. Detta känns
hemskt att säga, men det är en del av medielogiken. Om vi
vill ha press och uppmärksamhet kan inte vi ha en klient
som är exempelvis missbrukare eller brottsling. Även
om de är lika utsatta som någon annan så kommer vi inte
att få någon bra press med sådana klienter. Vi måste ha
klienter som är skötsamma ”vanliga människor” om vi
ska kunna skapa opinion runt ett fall.
En annan faktor som spelar in är hur snabbt man
arbetar. Man kan få igenom denna typ av diskrimine
ringsmål väldigt snabbt om man vill. Men i och med
att vi vill kunna driva opinionen i denna fråga så måste
vi jobba i ett långsammare tempo, så att det offentliga
medvetandet hänger med. Vi kan inte springa igenom det
utan måste låta det få ta den tid det tar.

Påverkar detta sätt att tänka, alltså att
opinionsarbete är en del av r ättsprocessen,
hur man går till väga rent juridiskt?

Ni drev ett mål med tretton tilltalade som
byggde på att polisen hade valt ut dem vid
kontroller baserat på ras, men förlorade.
Hur stort misslyckande var det?

– Absolut! Ta som exempel hur man väljer ut klienter
till ett mål av det här slaget. I och med att vi vill kunna
ha möjligheten att opinionsbilda så måste vi vara väldigt

– Domaren valde att ignorera europeisk rättspraxis
och lägga bevisbördan på oss. Våra vittnesmål räckte
alltså inte, vi var tvungna att bevisa att polisen valde ut

8
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människor på basis av etnicitet. Detta är ju i sig väldigt
svårt och det blir desto svårare i och med att den franska
polisen inte dokumenterar kontroller, vilket innebär att
vi inte vet varför någon blivit stoppad. Det finns ingen
dokumentation om detta över huvud taget. Sedan är det
ju i praktiken omöjligt att bevisa att någon valde ut dig på
grund av din hudfärg.
För att vi skulle ha haft en chans i detta mål skulle det i
praktiken ha krävts att vi filmade en polis under kontrollen och att han i kameran säger något i stil med ”Jag
kontrollerar din legala status för att du är svart” och det
förstår alla hur sannolikt det är. Det borde naturligtvis
vara så att polisen är tvungna att ha dokumentation över

”I och med att vi vill
opinionsbilda så måste vi
vara försiktiga med vilka vi
väljer som klienter. Det känns
hemskt att säga, men det är
en del av medielogiken.”
Slim Ben Achour

varför de stoppar någon så att man kan gå in och bestrida
detta i efterhand.
Men, även om vi förlorade juridiskt, och det är på grund
av det här som jag propagerar för vikten av opinions
bildande verksamhet parallellt med den juridiska, så
vann vi politiskt. Etnisk profilering har kommit upp på
agendan. Alla i Frankrike vet vad etnisk profilering är och
hur det används och det är en stor vinst.
Jag är också övertygad om att vi till slut kommer att
vinna även juridiskt. Om opinionen är tillräckligt stark
så kan inte samma domslut komma igen, då måste
domaren erkänna att polisens kontroller är grundade på
etnisk profilering. Det är bara en fråga om tid.
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Maxim Ferschtman:
Vårt arbete h
 andlar
om att s
 ätta e
 tnisk
profilering på kartan
Maxim Ferschtman är
senior rådgivare på Open
Society Justice Initiative.
Han bor i Nederländerna.

Hur ska etnisk profilering förstås?
– Olika institutioner använder olika formuleringar.
Vi definierar etnisk profilering som ”disproportionate
police action with regards to persons based on personal
apperance, i.e. factors such as skin colour, (perceived)
ethnicity or religion, rather than on individualised
reasonable suspicion or other objective justification”.
Ordet diskriminering finns alltså inte med i definitionen
men är självklart en del av det.

Vad är Open Society Justice
Initiatives målsättning?
– Vår målsättning är att minska användningen av
etnisk profilering. I slutändan vill vi så klart få bort det
helt, men det är tyvärr orealistiskt i nuläget.

miker och statistiker i Paris för att ta fram en rapport om
polisens id-kontroller, vilken släpptes 2009. Där kunde
vi se att det fanns en stor snedfördelning bland dem som
kontrollerades. I relation till alla som passerade kontrollen var personer som kunde antas ha arabiskt och afrikanskt utseende överrepresenterade.
Vi anser att det sätt på vilket polisen instrueras att inte
begå etnisk profilering måste bli tydligare. Samtidigt
är det svårt som internationell organisation att arbeta
med enskilda poliskårer. Vi har därför samarbetat med
Europaparlamentet för att ta fram en rekommendation gällande etnisk profilering. Den säger att vi måste
erkänna att etnisk profilering förekommer och att polisen
måste tränas i hur den hanterar etnisk profilering.
Statistik måste föras, användningen av etnisk profilering
måste mätas.

Hur arbetar ni?
– En stor del av vårt arbete handlar om att sätta etnisk
profilering på kartan. Begreppet har inte existerat
tidigare och är fortfarande inte särskilt starkt etablerat i
Europa. Vi reder ut vad det egentligen handlar om.
Därutöver försöker vi dokumentera vad det är som
händer. Jag anser att det inte räcker att ta ett fall till
domstol, även om vi vinner. Vi måste bedriva arbete på
marken. Exempelvis har vi tidigare arbetat med akade-

Hur ser du på de svenska reglerna?
– Även om den svenska lagstiftningen inte tillåter att
människor kontrolleras baserat på endast yttre faktorer
som utseende, ser verkligheten annorlunda ut. Du kan
stanna personer av andra skäl och sedan genomföra en
kontroll om du fattar misstankar om att hen befinner sig
i landet olovligen. Men hur gör man den bedömningen?
Hur kan du misstänka att någon inte är medborgare för
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att den kört mot rött? Du kan bedöma att en person inte
kan tala språket, men hur väcks uppmärksamhet på att
den inte har rätt att vistas i landet?
Vi menar att även om du får rätt, att personen är i landet
olovligen, måste du ställa dig frågan varför du stannar så
många fler som tillhör en etnisk minoritet än exempelvis
vita svenskar.

Vad ska vi göra för att få upp etnisk
profilering på den politiska agendan?
– Vi anser att det inte endast handlar om konfrontation.
Vi måste försöka skapa en dialog med polisen och få dem
att förstå att etnisk profilering får problematiska effekter.
Om du stigmatiserar en grupp människor får du en del
av befolkningen som tar avstånd från polisen. Det i sin
tur skapar grupper som inte är villiga att samarbeta med
poliskåren. Om du stigmatiserar en hel grupp alienerar
du en hel grupp.

Utöver det juridiska arbetet, vad
kan göras för att skapa förändring?
– Forskarvärlden kan tillhandahålla bakgrunds
undersökningar och statistiskt undersöka hur det ser ut.

Det är även viktigt att samarbeta med befintliga myndig
heter, exempelvis diskrimineringsombudsmannen.

Om en ska driva ett fall juridiskt,
vad menar du är viktigt att tänka på?
– Det måste göras ett ordentligt bakgrundsarbete. För
att bevisa diskriminering behöver vi ofta bevisa uppsåt.
Men med statistik är det möjligt att visa effekten av en
persons arbete, även om den inte haft rasistiska avsikter.
Därför är bakgrundsforskning oerhört viktigt.
Den här typen av fall är kontroversiella. Vi går emot
maskineriet, vilket innebär att vi behöver ett mycket
starkt fall för att få det att hålla i rätten. Vi måste ha
med oss organisationer och frivilligorganisationer, då
du b
 ehöver stöd. Även vi som internationell frivillig
organisation ger stöd till dem som driver sådana här
fall. I Sverige har den svenska befolkningen i stort blivit
provocerade av användningen av etnisk profilering,
vilket är ovanligt. I övriga Europa tycker majoriteten att
det är okontroversiellt. Att driva denna typ av fall kan
därmed leda till att allmänheten går emot en. Vi måste
därför arbeta för att få med medierna och att få dem att
förstå varför det är relevant.

”I Sverige har
befolkningen i stort 
blivit p
 rovocerade av
den etniska profileringen,
vilket är ovanligt.”
Maxim Ferschtman
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Paul Lappalainen:
Ett problem är
föreställningen om
att staten är god
SVERIGE. Paul Lappalainen

är seniorrådgivare på
diskrimineringsombudsmannen.

Vilka problem möter en person som har
blivit utsatt för något och vill väcka talan?
– Ett problem är att det finns en grundläggande
föreställning om att staten är god. Ett annat problem är
att våra lagar ofta saknar effektiva sanktioner. Vi kan till
exempel ha en bra lagstiftning på pappret men effekterna
kan utebli om den saknar sanktioner eller e ndast har
svaga sanktioner som sällan sätts i verket.
Ytterligare ett problem är att det är den förlorande
parten som står för båda parters rättegångskostnader.
Det gör det riskfyllt att väcka talan och får en klart
avhållandeeffekt – i synnerhet på mindre bemedlade som
ofta också har mindre tillit till rättssystemet.
Sedan saknas det ett progressivt nätverk av jurister som
skulle kunna hjälpa till att driva den här typen av mål.
Det finns även, anser jag, ett missförstånd kring samspelet mellan juridik och politik. De är inte två separata
företeelser och det skulle jurister behöva förstå. För DO,
och säkerligen även för andra aktörer, är även problemet
att hitta individuella fall som går att driva hela vägen.

Vad bör göras nu?
– Tillämpligheten och begränsningarna i diskrimine
ringslagens så kallade bemötandeparagraf (2 kap. 17 §)
måste testas i domstol. Lite förenklat omfattar paragrafen den offentliga sektorns bemötande av allmänheten. Det finns i varje fall en stor risk, med tanke på
förarbeten, att lagen inte omfattar polisens ingripanden

– även om detta innebär etnisk profilering. Någon måste
ta ett sådant här ärende till prövn ing så att dessa frågor
kan klargöras genom rättspraxis.
Dessutom borde även 16 kap. 9 § brottsbalken, som
inleds med att det är otillåtet för en näringsidkare att
diskriminera någon i sin verksamhet men som också
omfattar den offentliga sektorn, testas.
Även 20 kap. 1 § brottsbalken, som stadgar att den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som
gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel, måste
prövas i domstol. Ett exempel var när politikerna i en
socialnämnd fälldes för brottet tjänstefel när de vägrade
följa en lagakraftvunnen dom. Om det finns en tydlig
instruktion om att poliser inte får göra en id-kontroll
enbart på grund av hur någon ser ut, men en polis ändå
gör det, skulle agerandet därmed kunna utgöra tjänstefel.
Det bör noteras att det i Sverige finns möjligheter för
individer att driva brottmål under vissa omständigheter,
men att denna möjlighet väldigt sällan används. Fall
kring etnisk profilering och den inre utlännings
kontrollen bör även drivas med Europakonventionen som
grund, såsom våra kollegor från Frankrike och Spanien
har gjort.
Därtill bör man nämna att politiskt ledarskap är en
viktig, styrande faktor för polisens arbete. Den politiska
aspekten får inte försvinna i debatten, styrning och
förändring behöver även krävas uppifrån. Ett tydligt
ställningstagande från högre nivå kan göra stor skillnad.
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Varför har inte DO gjort mer i frågan?
Exempelvis drivit ett fall?
– Under debatten om Reva fick vi in många klagomål.
Tyvärr kom de inte från dem som drabbats av en kontroll,
utan från andra upprörda människor. DO :s mandat
tillåter oss bara att driva process när personen som klagar
är direkt påverkad av ett diskriminerande beteende.

Omfattas de id-kontroller som sker mot
utlänningar av diskrimineringslagen?
– Av diskrimineringslagen 2:17 framgår att den som
är offentligt anställd inte får diskriminera när den har
kontakt med allmänheten. Det är än så länge oklart
huruvida den formuleringen omfattar id-kontrollerna.
Ett problem ligger i att förarbetena avgränsar räckvidden
till bemötande och inte omfattar tillämpningen av lagar
med mera. Hur detta ska tolkas är inte helt klart. DO anser
därför att det är viktigt att detta prövas i domstol.

Kan ni driva ett fall om diskriminering
grundat på Europakonventionen om
diskrimineringslagen inte är tillämplig?
– DO har hittills tolkat mandatet så att de fall som DO
driver måste kunna inordnas under diskriminerings
lagen. Även om Europakonventionen är svensk lag och
också skyddar mot diskriminering kan DO därför inte
använda sig enbart av Europakonventionen i svensk
domstol. DO har understrukit för regeringen att det behövs flera aktörer som driver diskrimineringsfall. Det är
positivt om andra driver fall som anses ligga utanför DO :s
mandat, inklusive när det finns skäl att anta att en kan nå
framgång på grund av praxis från Europadomstolen.

Kan DO hjälpa en jurist som driver ett
fall med research eller resurser?
– Det beror på omständigheterna. DO kan hjälpa till på
ett sätt som passar in i de prioriteringar DO har. Jag har
förstått att vi kommer att ha ett tydligare fokus på etnisk
profilering framöver.

Du nämnde att ett problem är att vi här har
en tradition av att se staten som god. Vad
säger du om en ”lär känna dina rättigheter”kampanj? Vilka borde sköta en sådan?
– Många skulle kunna göra det. Men det mest effektiva skulle vara om det civila samhället, som företräder

de som berörs, gör det! Samtidigt skulle detta kräva en
kunskapsutveckling i det civila samhället om juridiken
och samspelet med politiken, i synnerhet när det gäller
implementering av lagar som handlar om att förändra
status quo och om att påverka maktrelationer. Det finns
alltför ofta en förväntan att staten ska utbilda – eftersom den är god. Problemet är att det är lätt att maktfrågorna hamnar i skymundan. I USA har det varit ganska
framgångsrikt när det civila samhället har drivit dessa
frågor, både i domstol och som utbildning. Se bara på de
rasifierades rättigheter i USA, det var det civila samhället
som fick dem att bli verklighet, som drev fram lagar, som
drev fram rättspraxis, som drev fram policyer. Och det är
nog det som måste ske även här.
Därutöver kan jag säga att det verkar som om den yngre
generationen domare kommer att ha en annan inställ
ning till mänskliga rättigheter. Det visade sig i den så
kallade domstolsrevolten, där vissa domare såg ett behov
av att implementera vissa övergripande principer. Jag
tror att detta kan gälla även i diskrimineringsfrågor, men
då är det viktigt att en tydlig bild skapas av diskrimine
ring och dess betydelse. Även en rättegång är ett tillfälle
att utbilda domarna.

Ser du ett problem med att fokusera
på de enskilda fallen?
– Nej, att driva enskilda fall är vad som är nödvändigt för att åstadkomma förändring. Med bra fall
t ydliggörs att diskriminering är ett problem och att en
förändring i normer behövs – förutsatt att påföljderna,
direkta eller indirekta, sätter press på de som riskerar
att d
 iskriminera. Sådana fall torde även ge en förstärkt
betydelse till proaktiva åtgärder (lönekartläggning,
planer för lika rättigheter och möjligheter) som är förebyggande.
Även ett fall som tydliggör att lagen inte räcker till
är positivt. Om frågan är tillräckligt viktig kan andra
åtgärder dras i gång – till exempel angående polisen och
etnisk profilering, förslag på en lagändring, ändringari
styrning av en myndighet, ändringar i budgeten, änd
ringar i ledningen. Naturligtvis förutsätter sådana
förändringar tydliga signaler uppifrån, till exempel från
politiken. Men det är ofta så att detta kräver en mobilise
ring underifrån. Därmed behövs flera aktörer som är
v illiga att driva dessa frågor och aktörer som ser sam
spelet mellan juridiken och politiken.
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John Stauffer:
DO kan göra mer
SVERIGE. John Stauffer är

chefsjurist på Civil Rights
Defenders.

Borde organisationer som Civil Rights
Defenders driva ärenden som handlar
om etnisk profilering? Hur ska de få
finansiering till det?
– Diskrimineringsombudsmannen har en viktig roll
i att säkerställa implementeringen av diskriminerings
lagen. DO har ett brett och starkt mandat som ger
myndigheten tänder. DO kan ta ärenden till domstol och
har resurser att driva fall. Myndigheten har alltså rätt
verktyg, ändå görs väldigt lite kring frågan om etnisk
profilering.
Det är i dag oklart huruvida dessa polismetoder
omfattas av diskrimineringslagen (2:17) som stadgar att
en offentligt anställd inte får diskriminera när denne
är i kontakt med allmänheten, och det är därför viktigt
att ett sådant här fall prövas i domstol så att rättspraxis
utvecklas. Antingen omfattas etnisk profilering av
diskrimineringsförbudet eller så behövs ny lagstiftning.
Det är inte acceptabelt i en rättsstat att det inte finns
ett starkt skydd mot den typen av diskriminering och
myndighetsmissbruk. Jag tror det finns en rädsla för att
förlora ett ärende hos DO och därför en ovilja att pröva
fall där utgången är oviss.

Hur hittar ni på Civil Rights 
Defenders ärenden att driva?
– Förra våren hade jag många diskussioner med männi
skor som utsatts för etnisk profilering av polisen. Ingen
av dem ville att vi skulle ta deras fall till domstol. Att
genomföra en domstolsprocess är en stor påfrestning för

en enskild individ. Du måste vara en stark aktivist för att
orka det. Det tar flera år innan det är över. Civil Rights
Defenders skulle vara väldigt intresserade av att ta ett
sådant här fall till domstol. Men för att det ska bli möjligt
behöver vi etablera goda relationer med de grupper som
utsatts för detta.

Det finns i Sverige en lång tradition av att
utgå från att staten är god. Vad tror du
skulle vara resultatet av en ”lär känna dina
rättigheter”-kampanj? Vilka institutioner
borde ingå i en sådan?
– Civil Rights Defenders skulle definitivt ingå i ett
arbete som handlar om att öka kunskapen om rättig
heter. Ett sådant arbete behöver fokusera på de grupper
i samhället som är särskilt utsatta för rättighets
kränkningar. Det krävs ett stort påverkansarbete för att
ändra lagstiftningen och polisens arbetsmetoder. Att
driva enskilda fall till domstol är en del av det arbetet
och kommer öka kunskapen i samhället och påverka
makthavare.

Borde enskilda organisationer ta över
diskrimineringsombudsmannens roll?
– Det är först och främst staten som är ansvarig för
implementeringen av internationell rätt. Men det civila
samhället spelar en viktig roll genom att bevaka hur
staten och DO uppfyller sina skyldigheter och driva på så
att de gör det. Diskrimineringsombudsmannen kan göra
mer än den gör. DO behöver skärpa till sig!
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Ignacio Vita:
Godtyckliga
poliskontroller
hör hemma i
diktaturer
Ignacio Vita arbetar
på Sju advokater.

P

eter Leanders rapport Skyldig tills m
 otsatsen
bevisats? bekräftar att svensk polis väljer
ut personer och kontrollerar deras identitet
enbart på grundval av deras etniska
utseende. Det förekommer alltså etniskt
profilerade inre utlänningskontroller i Sverige.
Det är viktigt att anlägga ett principiellt rättsstats
ideologiskt förhållningssätt till varför dessa etniska
profileringar är så problematiska. Jag tror att ett sådant
förhållningssätt kan blotta de mest avgörande problemen
med den här typen av arbetsmetoder och också ge viktiga
argument för metodernas avskaffande.
Staten har genom polisen rätt att vidta ett antal tvångs

åtgärder mot människor som misstänks för brott.
Personer kan exempelvis bli föremål för husrannsakan,
telefon- och rumsavlyssning eller bli frihetsberövade.
En inre utlänningskontroll kan även den ses som ett
tvångsmedel; om du inte uppvisar din legitimation

kan polis hålla dig kvar eller vidta andra åtgärder mot
dig. Det finns alltså ett tydligt inslag av tvång i de inre
utlänningskontrollerna.
Det som alla dessa tvångsmedel har gemensamt är att
staten måste visa att du har betett dig på ett visst sätt
eller att polisen har fått uppgifter om dig som föranleder
slutsatsen att du är misstänkt för brott eller annan förse
else. Först då får staten ingripa mot dig genom att vidta
någon av dessa åtgärder. Staten får aldrig under några
som helst omständigheter använda sig av dessa tvångsmedel på grund av att polisen ”känner på sig att något är
fel”. Du ska på förhand kunna förutse vilka handlingar
som kan leda till att polisen brukar tvång eller våld mot
dig och vilka handlingar som inte gör det. Detta är den
ideologiska kärnan i den demokratiska rättsstaten och
grunden i skyddet för de mänskliga rättigheterna.
Man kan uttrycka det som att vi har slutit ett ”kontrakt” med polisen där vi givit polisen rätt att bruka
våld och tvång gentemot oss, men inte när och hur som
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helst, utan endast under vissa specifika förutsättningar.
Polisen måste ha grundade skäl för att med våld eller
tvång inskränka våra rättigheter. Annars kan vem som
helst, när som helst, bli utsatt för statens tvångsmässiga
maktutövning. Individen förlorar då helt och hållet sitt
skydd. Det är upprätthållandet av detta ”kontrakt” som
skänker demokratisk legitimitet åt statens våldsmonopol.
Jag tror att det är viktigt att ha denna rättsstatsideologiska

grund med sig när man analyserar de etniskt profile
rade inre utlänningskontrollerna. För det finns något
avgörande som skiljer dessa kontroller från andra tvångsmedel. Det som händer när polisen stoppar dig och kräver
att du uppvisar din legitimation enbart på grund av ditt
etniska utseende är att det grundläggande skydd som
medborgare i en rättsstat åtnjuter urholkas.
Det är inte individers konkreta handlande som skapar
misstanken hos polisen utan enbart det etniska utseendet och det är på grund av detta utseende som polisen
t vingar dig att visa legitimation. Ur det perspektivet
bryter polisen mot ”kontraktet” eftersom polisen inskränker individers rättigheter även när de inte agerat på
ett sådant sätt att inskränkningen är motiverad.
Det är just detta som gör metoden principiellt
förkastlig och dessutom olaglig. Det är diskriminerande,
absolut, men först och främst ett avsteg från den princip
som ger oss alla det skydd mot godtyckliga ingripanden
som vi alla har rätt till. Oavsett om metoden är effektiv
(vilket är tveksamt) och oavsett om kontrollerna dokumenteras (det görs mycket bristfälligt) så är metoden
principiellt orättfärdig.
Det är också därför som såväl Europadomstolen för
mänskliga rättigheter som FN :s kommitté för mänskliga
rättigheter i fallet Williams mot Spanien har uttalat att
ingripanden som bygger på etnisk profilering, det vill
säga ingripanden som baserar sig helt eller huvudsakligen på personers etniska utseende, är olagliga. De kan
inte motiveras av något skäl. Dessa uttalanden är rättsligt
bindande för svensk polis.
I ett internationellt perspektiv har dessa metoder mött

 ycket hård kritik. Det har lett till att etnisk profilering
m
uttryckligen har förbjudits i flera länder. I Sverige har
dock dessa metoder använts länge.
Ett stort problem är att lagstiftningen i Sverige är
otydlig. Vi har en utlänningslag som inte uttryckligen

förbjuder etnisk profilering vid inre utlännings
kontroller. Rikspolisstyrelsen skriver i sina riktlinjer
att etnisk profilering inte får ske, och uppmanar polis
myndigheterna att anta egna, lokala föreskrifter för hur
inre utlänningskontroller ska utföras. Nittio procent
av polismyndigheterna har, när detta skrivs, struntat
i att anta sådana lokala föreskrifter, och olika polis
myndigheter har olika uppfattningar om hur och på vilka
grunder man får genomföra inre utlänningskontroller.
Det är alldeles uppenbart att den gällande lagstiftningen
inte i tillräcklig utsträckning lyckas få bukt med dessa
arbetsmetoder. Min slutsats är att vi behöver en lagstiftning som tydligt förbjuder etniskt profilerade inre
utlänningskontroller.
Det är också viktigt att göra något åt den mycket brist

fälliga dokumentationen av kontrollerna. Som framgår
av Peter Leanders rapport finns det polismyndigheter
som inte dokumenterar de kontroller som görs av
personersom visar sig vara svenska medborgare eller ha
uppehållstillstånd. Det gör att vi måste utgå ifrån att det
förekommer olagliga, etniskt profilerade kontroller av
människor med ”utländskt” utseende som inte dokumenteras.
Dessa kontroller kan därför inte granskas, och individer som utsätts för dem kan inte få reda på om de blivit
kontrollerade av rätt anledning. Bristen på dokumentation urholkar även deras rättsliga möjligheter att angripa
den tvångsanvändning som de utsatts för. Användningen
av dessa olagliga metoder pågår alltså i ett juridiskt
ingenmansland. Det placerar människor i en rättslös
situation utan möjlighet att hävda sina mänskliga frioch rättigheter. Det är ovärdigt en rättsstat.
Arena Idés granskning av
polisens intre utlänningskontroller
kom ut i februari 2014. Rapporten
skrevs av frilansjournalisten Peter
Leander. Du hittar den här:
www.arenaide.se/
valfard-demokrati/reva/

Kort om vad
som gäller
vid polisens
id-kontroller
Kan jag vägra
visa legitimation?
För att det ska vara fråga om en laglig
inre utlänningskontroll måste polisen
begära identifikationshandlingar i
samband med ”något annat”. Av 9:9
utlänningslagen framgår att en utlänning
är skyldig att visa upp pass på begäran
av Migrationsverket. Av 9:10 utlännings
lagen framgår att Migrationsverket får
begära hjälp av polisen för att verkställa
ett avvisningsbeslut.
En inre utlänningskontroll får endast
göras om det finns en grundad anled
ning att anta att personen saknar rätt att
uppehålla sig i landet eller om det finns
annan särskild anledning till kontroll.
Ingreppet är en tvångsåtgärd från
polisens sida. Bara att någon ser ut på ett
visst sätt ger inte tillräcklig anledning
för att stoppa personen och begära
legitimation. Det krävs alltså att tvångs
åtgärden sker i samband med något
annat agerande från individens sida.
Om du blir stoppad på gatan utan att det
finns ”något annat” agerande inblandat
har du alltså rätt att vägra att visa
legitimation. Risken med att vägra visa
legitimation är att det ger polisen rätt att
hämta legitimationen på annat sätt. Även
om du har rätten på din sida är detta en
risk som du tar.

Även om id-kontrollen sker i samband
med något annat agerande kan den
vara olaglig enligt Europakonventionen
som gäller som svensk lag. I Europa
domstolens avgörande Gillan mot England
konstaterade Europadomstolen att den
tid som det tar för polisen att utföra
en illegal id-kontroll kan ses som ett
olaga frihetsberövande på grund av att
det för en enskild upplevs som om man
inte kan gå därifrån. I fallet Gillan mot
England innebar åtgärden en kränkning
av rätten till privatliv enligt artikel 8 i
konventionen.
Även om id-kontrollen sker i samband
med ett agerande kan den vara olaglig
även av den anledningen att det är ett
oskäligt och oproportionerligt ingripande
från polisens sida. En inre utlännings
kontroll är som sagt en tvångsåtgärd och
då krävs att polisens intresse av åtgärden
överväger den e
 nskildes integritets
intresse. Detta kan också vara svårt att
argumentera för med framgång även om
en har rätten på sin sida.

Vad ska jag göra
om jag tvingas visa
legitimation?
På plats är det bra att dokumentera
ingripandet. Om du är där tillsammans
med någon kan det vara bra att filma
med en mobilkamera. Har du inte den
möjligheten kan du begära polisens namn
samt notera tid och plats.

Vad ska jag göra
efter att jag tvingats
visa legitimation?
Du kan vända dig till polisen och begära
ut en händelserapport. Polisen är skyldig
att upprätta en sådan för varje ingri
pande. Händelserapporter kan vara svår
lästa. Viktigt att veta är att koden R306
innebär att en inre utlänningskontroll har
gjorts. En annan kod som visar vilket det
andra skälet för ingripandet är ska också
finnas på pappret; det vill säga skälet som
krävs för att åtgärden ska vara laglig.
Om ingripandet skedde på grund av
utseende kan du väcka talan i domstol
eftersom detta är diskriminerande och
därmed olagligt. Du kan väcka talan med
Europakonventionens artikel 5 och artikel
8 som grund. Du kan även väcka talan
med diskrimineringslagens 2 kap. 17 §
som grund samt brottsbalkens 16 kap.
9 §, diskriminerande av näringsidkare
(polisen) i sin verksamhet, eller med 20:1,
tjänstefel, som grund.
Ett problem kan uppstå om polisen i fråga
inte har dokumenterat händelsen, men
om du har tillräcklig dokumentation för
ingripandet är ju även detta ett tjänstefel
från polisens sida och då kan du även
väcka talan om tjänstefel med det som
grund.
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”Juridik och politik är
inte två separata
företeelser och det skulle
jurister behöva förstå.”
Paul Lappalainen,
seniorrådgivare, DO

Om rapporten
Den här rapporten är resultatet av en internationell k
 onferens
som Arena Idé höll i februari 2014. Konferensen ”Reva:
Litigating Ethnic Profiling” var ett samarbete med Open Society
Foundation Justice Initiative. Konferensen samlade experter
från tre europeiska länder, representanter för myndigheter och
organisationer samt ett h
 undratal deltagare.
Stort tack till Mirjam Waltré och Arena Idés praktikanter
Alexandra Völker och Henrik Forsberg som dokumenterade
konferensen och som har tagit fram den här rapporten.
Hela konferensen spelades in och kan ses på:
www.arenaide.se/play

Arena Idé är en oberoende tankesmedja med ett medborgar-
och löntagarperspektiv. Vi vill vara ett alternativ till tankesmedjor
finansierade av näringslivet. Vi ger ut rapporter och böcker och
ordnar seminarier och debatter.
Vår målsättning är att vrida opinionsbildningen i en annan riktning
och lyfta in frågor som i dag saknas i debatten. Vi vill undersöka
vår samtid och påverka vår framtid. Vi verkar utifrån värderingar
baserade på jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och
frihet. Arena Idé ingår i Arenagruppen.
Initiativet till konferensen ”Litigating ethnic profiling” och den här
rapporten kommer från Arena Idés juridiska råd, ett av flera råd,
referens-och arbetsgrupper som är knutna till tankesmedjan.
Arena Idé är en öppen smedja. Tveka inte att höra av dig med dina
idéer och ditt engagemang.
Lisa Pelling
utredningschef, Arena Idé
mars 2014
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