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FÖRORD

Vi vill tacka vår handledare Björn Fryklund för att du har trott på oss och
gett oss stöd under avhandlingsarbetets gång. Tack även till Rune Johans-
son för ditt engagemang och dina synpunkter på våra texter. Vi vill också
tacka kollegorna på IMER i Malmö för språkgranskning, översättning
och värdefulla synpunkter på det vi har skrivit. Stort tack även till kolle-
gorna på Tema Etnicitet i Norrköping, där vi har läst vår forskarutbild-
ning.

Utlänningspoliserna i Malmö och Stockholm. Tack för att vi har fått
följa med i ert arbete!

Tjänstemän inom Polisorganisationen och andra rättsvårdande myn-
digheter har tagit sig tid att läsa delar av avhandlingen. Så har även fors-
kare vid polisutbildningen i Växjö och forskare på andra håll gjort. Ett
stort tack till er alla för både er tid och era synpunkter.

Malmö högskola är värd ett varmt tack för det stöd vi har fått i form av
bibliotekstjänster och hjälp med tryckning av avhandlingen. Tryckbidrag
har erhållits från stiftelsen Staten och Rätten. Vi tackar för detta.

De första personer som vi egentligen kommer att tänka på när vi ska
tacka dem som har varit betydelsefulla under arbetet med denna avhand-
ling, är varandra. Vi har varit varandras stöd, kritiker, kollega och vän.
Att denna avhandling blev klar visar att vårt samarbete har fungerat väl.
Sedan den dag vi bestämde oss för att skriva en gemensam doktorsav-
handling har vi haft många roliga stunder, men också en hel del berikande
diskussioner.

Vi har ofta fått frågan hur det är att skriva tillsammans. Svaret är nära
knutet till våra respektive personligheter. Vi tycks ha två personligheter
som kompletterar varandra på ett bra sätt. Att skriva en avhandling till-
sammans kräver en nära relation men också respekt för varandras integri-
tet och privatliv. Vi har lärt oss mycket av varandra. Både i forskningspro-
cessen och som privatpersoner. Det mest lyckosamma har bestått i att vi
tryggt och ohämmat har kunnat formulera frågor och funderingar inför
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varandra. Vad kan vara viktigare i skrivandet av en avhandling? Ett fort-
satt samarbete känns som en självklarhet.

Denna avhandling är en gemensam produkt och vi tar ett gemensamt
ansvar för studien som helhet. Kapitel 1, 2 och 9 har vi skrivit tillsam-
mans. I övrigt har Sophie Hydén huvudansvaret för kapitel 3, 5 och 6, och
Anna Lundberg för kapitel 4, 7 och 8.

Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive familjer. Våra föräldrar
och syskon för uppmuntran, känslomässigt stöd, intellektuella samtal och
inte minst handfast hjälp med att få vardagen att gå ihop. Tack Mauricio
och Patrik. Ni har varit med på den här resan från början till slut. Vi lovar
att aldrig göra om det.

Malmö den 7 april 2004
Sophie Hydén och Anna Lundberg
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1. PROBLEMET

Inledning
Mötet1

Det är tidigt en morgon. En man är på väg i bil till sin arbetsplats. I en lite för
hög hastighet närmar han sig en stor korsning. Där står det poliser2 och ge-
nomför hastighetskontroller. De är ute på sitt första uppdrag sedan Sverige
den 25 mars 2001 gick med i det så kallade Schengensamarbetet. Detta har
som syfte att främja en fri rörlighet för människor inom Europa och öka sa-
marbetet mellan medlemsländerna i bekämpandet av internationell brotts-
lighet. Samtliga trafikpoliser har genomgått en kort Schengenutbildning där
de bland annat har fått lära sig att vara mer observanta än tidigare på om
personer som de möter i sitt arbete kan misstänkas inte ha rätt att vistas i
Sverige. Detta är en följd av de delvis borttagna gränskontrollerna mellan
Schengens medlemsländer. Idag ska kunskaperna omsättas i praktiken. Med
sig har poliserna en tjänsteman från utlänningsroteln som finns till hands
med sin specialkunskap.

Mannen i bilen saktar ner när han inser att han har blivit inkallad till
sidan. Tre poliser står på busshållplatsen, strax efter korsningen. Mannen
vevar ner rutan. En av poliserna frågar efter körkortet och inspekterar det
noggrant samtidigt som de andra står och pratar lite längre bort. Polisen tar
körkortet med sig bort till de andra två. En av poliserna kommer fram till
bilen och frågar mannen om han är svensk. Han svarar ja och förklarar att
han bott i Sverige i fem år och att han nyligen ansökt om medborgarskap.

Polisen bedömer att mannen är nervös, vilket tillsammans med hans
utseende och brytning får polisen att fatta misstanke om att mannen kan
befinna sig i landet utan tillstånd. Polisen bestämmer sig för att en inre ut-
länningskontroll ska äga rum. Han ber mannen vänta och försvinner igen,
denna gång in i polisbilen för att med hjälp av vakthavande tjänsteman på
polisstationen göra en slagning i databasen Schengen Information System
(SIS). SIS är Schengensamarbetets gemensamma dataregister över bland an-
nat personer som inte får vistas i området. Som så ofta annars, får poliserna
problem under dataslagningen när maskinen hänger sig. Slutligen konsta-
teras att mannen inte befanns spärrad i SIS. Efter 5 minuter får mannen
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tillbaka sitt körkort tillsammans med en fortkörningsbot.
Samtidigt har två poliser från utlänningsroteln begett sig till Centralsta-

tionen i Malmö. De står på perrongen där Öresundstågen från Köpenhamn
kommer in. En ung man stiger av tåget. Han har en svensk mamma och en
pappa från Tanzania. Mannen har blivit stannad förut och blir det även
idag. Något hos mannen fångar polisernas uppmärksamhet och får dem att
fatta misstanke om att han inte har rätt att vistas i landet. De går fram till
den unge mannen och frågar varifrån han kommer. Mannen svarar på
skånska att han bor i Köpenhamn, läser på Malmö högskola och är svensk.
Han visar på eget bevåg sitt körkort för poliserna. De tackar och den unge
mannen promenerar vidare till Malmö högskola.

Vad är det som sker i ovanstående incidenter? Denna typ av polisarbete –
inre utlänningskontroller – går ut på att övervaka personer som uppehål-
ler sig i landet utan tillstånd och att söka efter personer som ska lämna
landet efter beslut om avvisning, utvisning eller åtgärd enligt dataregistret
SIS samt förhindra att dessa människor begår brott. Berättelserna ovan
handlar å ena sidan om mötet mellan individer som eventuellt har kommit
till Sverige från ett annat land och som kanske inte har tillstånd att vara
här, och å den andra om poliser som tar beslut om att genomföra en inre
utlänningskontroll.

Hur personerna som utsätts för kontroll känner kan vi bara spekulera i.
Personerna kan ha negativa erfarenheter av poliser sedan tidigare och
upplever kanske att situationen är obehaglig. Studenten från Malmö
högskola är förmodligen trött på att bli kontrollerad. Kanske känner sig
personerna diskriminerade. En mängd frågor med avseende på hur det är
att vara eller se ut som en migrant i Sverige i mötet med en myndighet som
Polisen, men också beträffande vilka rättigheter människor har i sin var-
dag, blir aktuella. Dessa frågor hänför sig till privatpersonens perspektiv.
Beträffande polisers handlande, i egenskap av företrädare för en förvalt-
ningsmyndighet som har att verkställa viss lagstiftning, aktualiseras också
många frågor. Det är dessa frågor som i första hand behandlas i förelig-
gande studie.

Problematisering
Polisarbete med inre utlänningskontroll
Polisen har det huvudsakliga ansvaret för inre utlänningskontroll. Även
andra myndigheter, till exempel Tullen, Kustbevakningen och Migra-
tionsverket arbetar med kontrollen. Vi studerar inte deras verksamhet ut-
över när detta kan hänföras till ett möjligt samarbete med Polisen. Den
enhet inom den svenska Polisen som har huvudansvaret för verkställighe-
ten av inre utlänningskontroller är utlänningspolisen. Därutöver ska alla
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poliser, i all polisiär verksamhet, vara uppmärksamma på om människor
inte har rätt att vistas i landet.3 Allt polisarbete kan övergå i en inre utlän-
ningskontroll.

Inre utlänningskontroller har en specifik karaktär genom att rikta sig
mot så kallade tredjelandsmedborgare4. Verksamheten har två olika syf-
ten – att hitta personer som uppehåller sig i landet utan tillstånd och att
förhindra brottslighet begången av människor som befinner sig i landet
utan tillstånd. Lagstöd för inre utlänningskontroll har funnits så länge det
har funnits utlänningslagar i Sverige, det vill säga från år 1927. Traditio-
nellt har verksamheten inte prioriterats från politiskt håll, något som del-
vis förändrats sedan Sverige blev en del av Schengensamarbetet. Som en
följd av borttagandet av gränskontroller mellan medlemsländerna, har så
kallade kompensatoriska åtgärder ansetts nödvändiga, såsom ett ökat
polissamarbete medlemsländerna emellan och en hårdare kontroll vid de
anslutna staternas yttre gränser. Också den inre utlänningskontrollen är
tänkt att bli mera effektiv.5

För att människor inte ska utsättas för långtgående integritetskränk-
ningar av poliser som arbetar med inre utlänningskontroll, måste det en-
ligt regelverket finnas en ”anledning att anta” att personen inte har rätt
att vistas i landet, för att en kontroll ska få äga rum. Detta försök att
skydda människors integritet kan härledas till krav på ändrade rutiner för
polisiär spaningsverksamhet under 1980-talet.6 Den ”anledning att anta”
att en person inte har rätt att vistas i landet som poliser måste ha, får inte
grunda sig enbart på utseende eftersom maktutövningen då skulle bli et-
niskt diskriminerande. Det måste även finnas andra faktorer som stärker
misstankarna, klädsel till exempel och beteende, som skapar misstanke
om att en person inte har rätt att vistas i Sverige och som därmed föranle-
der en kontroll och eventuellt vidare åtgärder.

Polisers arbete med inre utlänningskontroll bygger till viss del på spa-
ning och något som utlänningspoliser kallar för profilering. Profileringar
innebär att poliserna i sina bedömningar kategoriserar människor genom
att lägga vikt vid yttre attribut. Frågan är om det, som lagen föreskriver,
är möjligt för poliser att göra en distinktion mellan ”utlänningar” och
svenska medborgare. Det föreligger här en uppenbar risk för etnisk diskri-
minering.

Poliser har därutöver i princip alltid ett tolkningsföreträde i mötet med
individer. Vid en inre utlänningskontroll är det poliserna som bedömer
när lagen ska verkställas och i stor utsträckning också hur den verkställs.
Dessutom innebär arbetet inte bara ett möte mellan en myndighetsperson
och en individ, utan också för det mesta mellan medlemmar ur majoritets-
respektive minoritetsbefolkningen.

Avslutningsvis kan påpekas vad gäller den inre utlänningskontrollens
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innebörd, att diskrepansen är stor mellan de inblandade parterna. Det
oftast odramatiska polisarbetet kring kontrollerna står i skarp kontrast
till den livsavgörande inverkan det kan ha för en person som inte har rätt
att vistas i landet, att bli upptäckt av poliser.

Givet att poliserna följer angivna lagar och regler i sitt arbete, har de
rätt att stoppa personer för att genomföra inre utlänningskontroller. En
omständighet som kan skapa förvirring för poliser i arbetet med inre ut-
länningskontroll är att det inte finns någon entydig strategi för hur upp-
draget ska fyllas. Detta kan kopplas till att arbetet har två olika syften:
Dels att upprätthålla den sociala ordningen i samhället och dels att skyd-
da nationalstaten Sveriges och Schengenområdets gränser och territo-
rium. De båda uppgifterna att ”säkra territorium” och att ”kontrollera
befolkning” flyter således samman i arbetet med inre utlänningskontroll.

Kontroll av människor som försöker komma till det egna territoriet al-
ternativt uppehåller sig i landet utan tillstånd, har en stor symbolisk bety-
delse. Invandring till västvärlden har under de senaste två decennierna av
många betraktats som ett hot snarare än ett välkommet bidrag. De objekt
som hotet riktar sig mot är av svårdefinierad art, ofta uttryckt i termer av
”nationell säkerhet” och ”allmän ordning och säkerhet”. Innebörden i
dessa uttryck och hur allvarligt hotet anses vara varierar beroende på den
politiska situationen. Utlänningskontroll har till exempel fått en ännu mer
central betydelse sedan terroristattackerna den 11 september år 2001.

Inre utlänningskontroll i Sverige
I ett större perspektiv handlar inre utlänningskontroll om den svenska sta-
tens relation till icke-västeuropeiska grupper av människor. Den svenska
staten kan betraktas som en modern demokrati med en rättsstatlig, en na-
tionalstatlig och en välfärdsstatlig dimension. Invånarna i Sverige tiller-
känns genom rättsstaten vissa rättigheter, genom välfärdsstaten får män-
niskor vissa andra rättigheter och genom nationalstaten får människor en
gemenskapstillhörighet till det svenska folket samt politiska rättigheter
om de är svenska medborgare.

Ett annat sätt att analysera dessa dimensioner är att göra det via den
svenska Regeringsformen ((1974:152) RF), som innehåller grundläggan-
de regler om det svenska statsskicket. Där står det att all makt utgår från
folket. Det som avses är det svenska folket eller mera exakt de människor
som är medborgare i nationalstaten Sverige, varpå den nationalstatliga di-
mensionen av den svenska demokratin kommer till uttryck (RF 1:1). Li-
kaså bestämmelsen om att riksdagen såsom folkets främsta företrädare
stiftar lag, kan placeras in i den nationalstatliga dimensionen (RF 1:4). En
nationalstat är i många fall uppbyggd kring föreställningen om en etniskt
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och kulturellt definierad sammanhållning. Följden blir att personer som
inte uppfattas som en del av denna gemenskap på olika sätt kan komma
att exkluderas i strävan efter att upprätthålla en homogenitet. Inre utlän-
ningskontroll kan i detta sammanhang betraktas som ett av nationalsta-
tens verktyg för att hålla dem som inte hör till gemenskapen utanför.

Om nationalstaten är den moderna demokratins politiska och sociala
dimension, kan rättsstaten ses som dess juridiska form. Rättsstaten är det
som ska sätta gränser för maktutövningen i nationalstaten, så att inte en-
skilda individers rättigheter kränks. Rättsstaten kan därmed ses som en
förutsättning för att människors förtroende för makthavarna i natio-
nalstaten ska kunna upprätthållas. Bestämmelsen i regeringsformen om
att all makt ska utövas under lagarna utgör här ett exempel på den rätts-
statliga dimensionen av den moderna demokratin (RF 1:1, tredje stycket).
En annan bestämmelse, som har att göra med maktdelning som en möjlig
aspekt av rättsstaten Sverige, är att inget politiskt organ får lägga sig i hur
en förvaltningsmyndighet beslutar i ett enskilt ärende (RF 11:7). De rätts-
statliga principerna som en dimension av den moderna demokratin ges
också ett utrymme i de avsnitt i regeringsformen som rör mänskliga fri-
och rättigheter, där det till exempel står att medborgarna ska ha rätt till
rörelsefrihet (RF 2:8) samt att rättigheterna endast får begränsas med
hänsyn till vad som kan anses acceptabelt i ett demokratiskt samhälle (RF
2:12).

Viktigt att nämna är bestämmelsen i Regeringsformen att domstolar
och andra i den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen
samt iaktta saklighet och opartiskhet (RF 1:9), varvid ingen lag eller före-
skrift får innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sin ras,
hudfärg eller etniska ursprung (RF 2:15). Den sistnämnda principen fram-
ställs ofta som den mest grundläggande rättsstatliga principen – att alla
ska vara lika inför lagen. Detta innebär till exempel att allmänheten ska
kunna vara säker på att domstolen, i en rättsprocess, inte tar ovidkom-
mande hänsyn för att den som är åtalad är polis eller någon annan aktör i
den offentliga förvaltningen. Därmed innefattar lagen också de system
som utarbetats för att människor ska kunna få upprättelse om de upple-
ver att de kränkts av exempelvis maktutövarna. Regeln om att det vid inre
utlänningskontroll måste finnas en ”anledning att anta” att personen inte
har rätt att vistas i Sverige, som grundar sig på mer än enbart utseende, är
ett rättsstatligt inslag för att förhindra att människor diskrimineras vid
den här typen av maktutövning.

Om man beaktar den välfärdsmässiga dimensionen av den moderna de-
mokratin, så som den kommer till uttryck i regeringsformen, blir princi-
pen om likhet inför lagen mer komplex än att bara innebära att alla män-
niskor ska behandlas lika. En av bestämmelserna i regeringsformen slår

15

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet (RF 1:2,
andra stycket). En annan talar om att etniska minoriteter ska kunna ut-
veckla sitt eget kulturliv (RF 1:2, tredje stycket). Dessa båda regler ger vid
handen att människor inte alltid ska behandlas likadant – snarare kräver
principen om likhet inför lagen att människor ibland behandlas olika. Vid
inre utlänningskontroll förutsätter dessa regler och rättsstatliga krav en
viss empatisk förmåga hos poliser, samt att poliser kan reflektera över hur
deras maktutövning kan göras ”minst ogynnsam” för den enskilda indivi-
den i den aktuella situationen.

Effektivitet och rättsstatliga ideal i polisarbetet
I det konkreta arbetet måste poliser alltid i sina konkreta möten med all-
mänheten hantera den svåra frågan var gränsen går för vad som är accep-
tabelt vid rättsanvändningen, utifrån de rättsliga och andra förutsättningar
de har. I nationalstaten har poliser tilldelats vissa maktbefogenheter för
att kunna utföra sin uppgift. Dessa befogenheter har inte sällan per defini-
tion en inskränkande funktion på människors frihet att göra vad de vill,
vilket är en aspekt av Polisens funktion att skapa och upprätthålla en social
ordning och trygghet i samhället. I sitt arbete ska poliser, liksom andra
som utövar offentlig makt, respektera mänskliga rättigheter och arbeta i
enlighet med rättsstatliga ideal vilket är en förutsättning för att männi-
skor ska kunna tillhandahållas ett eget livsutrymme. I viss mening kan det
hävdas att social ordning är en förutsättning för att välfärdssystemet ska
kunna fungera.

Poliser ska även arbeta effektivitet vilket kan betyda olika saker. En in-
nebörd är uppklarandet av så många brott som möjligt, med minsta tänk-
bara resursåtgång. En ännu snävare innebörd, som ibland präglar det
konkreta polisarbetet, är effektivitet i bemärkelsen tidsanvändning, det
vill säga genomförandet av polisingripanden. Frågan är om effektivitet,
betraktat utifrån Polisens överordnade mål att skapa ett tryggt samhälle,
också skulle kunna innefatta att poliser ska arbeta utifrån rättsstatliga
ideal. Detta skulle i så fall innebära ett utvidgat effektivitetsbegrepp och
upphäva motsättningen mellan effektivitet i snäv bemärkelse och ett poli-
sarbete präglat av en strävan att uppfylla rättsstatliga ideal.

Motstridigheterna mellan effektivitet i snäv bemärkelse och rättsstatli-
ga ideal har tilldragit sig forskningens intresse. Detta beror sannolikt på
polisers stora maktbefogenheter och den avgörande inverkan polisarbetet
kan ha på människors liv. Som vi nämner ovan, kan ett alternativt sätt att
betrakta relationen mellan rättsstatliga ideal och effektivitet, vara att se
dem som två sidor av samma mynt. Den intressanta frågan är då på vilka
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sätt ett effektivt arbete kan gynna rättsstatliga ideal, och hur ett arbete
som sker i enlighet med rättsstatliga ideal kan gynna effektiviteten.

Syfte och avgränsning
Utifrån problematiseringen ovan framträder en mängd förväntningar på
poliser. I en inre utlänningskontroll är det ur ett rättsstatligt perspektiv
viktigt att poliser beaktar alla människors lika värde och respekterar
människors fri- och rättigheter. I ett nationalstatligt perspektiv förväntas
poliser upprätthålla föreställningar om en nationell homogenitet och sam-
manhållning i samhället och därmed avlägsna dem som inte hör till ge-
menskapen. Med utgångspunkt i Sverige som välfärdsstat fyller poliser,
som arbetar med inre utlänningskontroll, funktionen att bevara välfärds-
systemet. Liksom i allt annat polisarbete ska de som verkställer inre utlän-
ningskontroll också arbeta effektivt7.

Det är vår uppfattning att förväntningarna på poliser inte kan rangord-
nas. De samspelar och interagerar på en rad olika nivåer och drar ibland
åt olika håll. Förväntningarna innebär att polisers arbete med inre utlän-
ningskontroll inte kan bedrivas utan att det föreligger en uppenbar och
påtaglig risk för etnisk diskriminering. Vi ser på när, hur och varför etnisk
diskriminering kan ske.

Studien syftar till att visa på komplexiteten i polisarbete med inre utlän-
ningskontroll, genom att diskutera olika förväntningar på poliser och vad
dessa innebär i arbetet med inre utlänningskontroll. Detta gör vi med
hjälp av följande frågeställningar:

1. Vad är de nationalstatliga, rättsstatliga och yrkesmässiga förutsätt-
ningarna för inre utlänningskontroll?

2. Vilka olika faktorer påverkar polisers balansgång mellan ett effek-
tivt arbete i snäv bemärkelse och ett handhavande präglat av reflek-
tion kring hur rättsstatliga ideal kan beaktas?

3. Ur vilka synpunkter kan effektivitetsbegreppet förenas med den
rättsstatliga dimensionen?

Vårt primära fokus, när det gäller inre utlänningskontroll, rör den del
som går ut på att i det dagliga arbetet kontrollera människors rätt att
vistas i landet. Det förmodade brottet består således i att befinna sig i lan-
det utan tillstånd. Det är polisers spontana arbete på gatan med inre
utlänningskontroll som är föremål för studien, det vill säga det icke tips-
baserade arbetet.

IMER som mångvetenskap
IMER står för Internationell Migration och Etniska Relationer. Interna-

17

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



tionell migration handlar om folkomflyttningar och etniska relationer om
mötet och samlevnaden mellan olika grupper av människor. I denna stu-
die aktualiseras båda dessa delar. Utlänningskontroll är ett sätt att kon-
trollera migration och Polisen är statens redskap när det gäller
implementeringen av kontrollen. Poliser utövar dessutom sitt arbete i ett
samhälle där många olika etniska grupper lever tillsammans.

I denna studie vill vi genom ett mångvetenskapligt förhållningssätt visa
hur olika kunskapsfält sammanstrålar i belysandet av ett IMER-relevant
forskningsproblem. IMER-ansatsen är avgörande för såväl intresseom-
rådet som vi valt att studera (polisers arbete med inre utlänningskontroll)
som för valda vetenskapliga perspektiv och utgångspunkter (polisers rätt-
sanvändning i rätts-, välfärds- och nationalstaten Sverige).

IMER är ett kunskapsområde som hänför sig till många samhällsveten-
skapliga och humanistiska ämnen på en och samma gång, såsom sociolo-
gi, historia, ekonomi, antropologi, juridik med flera. I ljuset av detta kan
sägas att vi inte är några ämnesspecialister i meningen bestämda veten-
skapliga ämnestraditioner. Vi vill därför med vår avhandling tydliggöra
IMER-frågeställningar inom ett avgränsat område för att åskådliggöra
vad ett IMER-perspektiv kan erbjuda.

En naturlig följd av ovanstående är att vi tar utgångspunkt i en fråge-
ställning, alternativt i ett fenomen, snarare än i bestämda teorier. Sam-
mantaget har vi, inom ramen för ämnesområdet IMER, använt oss av en
sociologisk och juridisk inriktning. Detta kan hänföras till forskningspro-
blemets art eller karaktär. Det är vår uppfattning att syntesen av dessa
dimensioner tillför mer kunskap om polisers handhavande av inre utlän-
ningskontroll än inriktningarna/perspektiven hade gjort var för sig. En
annan fördel som vi ser med ett mångvetenskapligt förhållningssätt är att
det ger en bredd och en helhetsförståelse. Vi skalar bort vissa saker för att
lyfta fram andra, genom att sammanfoga delar som har sin härkomst i
olika discipliner och skapar på så sätt redskap för analys.

En studie av var exempelvis gränsen går för etnisk diskriminering vid
inre utlänningskontroll utifrån ett strikt juridiskt perspektiv, hade haft
svårt att visa på mekanismerna bakom diskriminering, eftersom juridisk
metod principiellt inte ifrågasätter det juridiska systemets logik och förut-
sättningar. För detta krävs en sociologisk ansats eftersom förutsättningar-
na för polisers rättsanvändning, som vi ser det, är beroende av breda
samhälleliga företeelser. Icke desto mindre är kunskap om det juridiska
systemet ett viktigt redskap när det gäller att förstå rättsanvändning i sin
helhet.8

Mångvetenskap, tvärvetenskap eller flervetenskap? Terminologin vari-
erar och beteckningarna flyter in i varandra när det gäller IMER-områ-
dets olika angreppssätt. Vissa ser IMER som en subdisciplin till andra
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vetenskapsdiscipliner, andra ser det som ett multivetenskapligt ämne med
samma typ av undervisnings- och forskningsstruktur som traditionella
discipliner. En tredje grupp ser på IMER som ett självständigt ämne med
en egen epistemologisk bas (Vasta mfl 2003: 27). När det gäller vad IMER
är/bör vara på väg, finns det också olika synsätt. Antingen ses IMER som
ett nytt perspektiv, eller nya problemställningar vilka appliceras inom
redan etablerade samhällsvetenskaper. I detta sammanhang har IMER
jämförts med genusforskningen (Hammar 1994: 8). Det andra sättet att
betrakta IMER är som ett blivande mångvetenskapligt ämnesområde,
syftande till att bli en allt mera självständig disciplin där nya synteser
skapas.9 Vi har valt att använda begreppet mångvetenskap för att karakte-
risera IMER. Ofta talas det om mångvetenskap som om det vore något
homogent, men i realiteten handlar det om en rad olika forskningsaktivi-
teter med sina olika karakteristika (Forskningsrådens expertgrupp för
tvärvetenskap 1999: 4).

De flesta erfarna forskare är överens om att det för att förstå dagens
komplexa samhälle krävs att flera olika vetenskapliga perspektiv och tra-
ditioner utnyttjas.10 Sveriges förste professor i IMER, Tomas Hammar11,
menar att IMER kan vara en spjutspets, eftersom mångvetenskapen före-
nar flera olika nivåer (mikro, meso, makro och det globala) och handlar
om samband och förbindelser inom och emellan dem (Hammar 2001: 75;
se även Forskningsrådens expertgrupp för tvärvetenskap 1999: 5, 10).

En utgångspunkt inom IMER-forskning är, som vi ser det, ambitionen
att driva de frågor som man anser vara angelägna i ett bredare samhäll-
sperspektiv. Forskningsuppgiften är därmed kritisk och analytisk i bemär-
kelsen att man avser att synliggöra och blottlägga ojämlikheter, och där-
med i förlängningen har målet att förändra samhället på så sätt att dessa
kan bli föremål för intervention och åtgärder. Detta har vi velat göra ge-
nom att problematisera rättsanvändningen inom ett visst område.

Genom att välja ett mångvetenskapligt arbetssätt dyker genast en rad
utmaningar upp. En sådan är begreppsanvändningen, som kan variera
mellan olika ämnesdiscipliner. Extra svårt är det med begrepp som an-
vänds inom många discipliner och har olika värdeladdningar kopplade till
sig, eller ord som börjat vandra och fått beteckna olika saker beroende på
inom vilken disciplin de används (Forskningsrådens expertgrupp för tvär-
vetenskap 1999: 11). Terminologin som används inom migrationsområ-
det är extra känslig på grund av de konnotationer begreppen får genom
vardagsspråkets värdeladdade innebörder. Beroende på hur invandring
betraktas i ett samhälle kan vissa begrepp relaterade till migration bli po-
sitivt eller negativt laddade. Begrepp tenderar att skiftas när de har blivit
alltför laddade. Då vill man så att säga ladda ner genom att använda ett
nytt, mer neutralt och mindre värdeladdat begrepp.
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Centrala begrepp
Alla forskare har en förförståelse med sig när de går in i forskningsproces-
sen. Denna förförståelse kan relateras till såväl personliga egenskaper och
erfarenheter som utbildningsbakgrund. Ett sätt att beskriva den förförstå-
else vi fått genom att studera IMER på grund- och forskarutbildningsnivå,
är att redogöra för centrala begrepp och sätta dem i relation till vårt eget
forskningsfält. Vi vill därigenom också göra den fortsatta läsningen mer
lättillgänglig.

Vår redogörelse tar avstamp i nationalstaten. Nationalstaten, med dess
koppling till bland annat frågor om människors etniska ursprung, utgör
en fundamental utgångspunkt inom IMER-forskningen. Detta genom de
maktrelationer mellan majoritets- och minoritetsgrupper som finns in-
byggda i nationalstater. En nationalstat förutsätter vanligtvis att det finns
en politisk kontroll över ett visst territorium och etnicitet kan användas
för att stärka känslan av samhörighet inom territoriet. Etnicitet som egen-
och omvärldsklassificering har använts flitigt i byggandet av starka
nationalstater. I 1900-talets Sverige har folkhemmet legat till bas för en
kollektiv nationell identitet (Sjögren 1998: 30). Folkhemstraditionen,
som handlade om att jämna ut sociala och ekonomiska skillnader mellan
medborgarna, blev ett sätt att skapa en nationell samhörighet i Sverige.
Denna idé bygger på en solidaritet inom den svenska nationalstaten och
var inte tänkt att omfatta utifrån kommande människor. Migrationen
ökade från 1960-talet och framåt, först i form av arbetskraft och sedan i
form av flyktinginvandring. Efterhand förändrades samhällsklimatet så
till vida att majoritetssamhället kom att betrakta migranter som tärande
på välfärdsstatens resurser. I samband med detta fick folkhemmet som idé
”etniska förtecken”, vilket innebar att den blev exkluderande snarare än
inkluderande som var tanken från början (Edgerton, Fryklund och Peter-
son 1994: 94f).

I byggandet av nationer och i bildandet av stater är gränser mellan de
människor som tillhör gruppen och dem som inte gör det i själva verket en
förutsättning för dess existens (McIver 2003: 45). Nationalstaten kan
därmed definieras som en bit land där en stat kontrollerar territoriet och
där det råder föreställningar om en gemenskap grundad på etnicitet och
kollektiva tankar om vem som, mot bakgrund av detta, är Vi och Dom
andra. Den inre utlänningskontrollen kan betraktas som ett medel för na-
tionalstaten att kontrollera sitt territorium och att försöka upprätthålla
en homogen befolkning. De klassificeringar som görs på grundval av etni-
citet i nationalstaten har interna och i vardagen konkreta implikationer,
med innebörden att människor som tillhör Dom och som vistas inom
nationalstatens gränser exkluderas (jmf Castles och Miller 2003: 14; jmf
Petersson 2003: 106).
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Ett begrepp nära kopplat till maktförhållandena inom nationalstater är
etnocentrism, som innebär ett antagande att så som saker är eller görs i
andra samhällen är underlägset hur det är och görs i det egna samhället.
Begreppet betecknar en tendens att ställa den egna kulturen i centrum och
med denna utsiktspunkt värdera, tolka eller döma inslag som hör till en
annan kultur (Westin mfl 1999:6: 64). Begreppet inbegriper ett avstånds-
tagande från det som är annorlunda i förhållande till de egna utgångs-
punkterna; det förutsätts med andra ord finnas endast ett rätt sätt att göra
saker på (Marshall 1998a: 202). Eurocentrism är nära relaterat till etno-
centrism och åsyftar den utvecklade västerländska världens föreställda
överlägsenhet i förhållande till andra delar av världen. Eurocentrism har
sin grund i tron att den bästa lösningen för icke-europeiska/amerikanska
kulturer är att bli mer västerländska. Eurocentrismen karakteriseras av
att den dominerande kulturen inte lägger vikt vid eller tar hänsyn till
behov, intressen och värderingar som har sin grund i etniska minoriteters
erfarenheter (Essed 1991: 158f).

Den maktrelation som föds ur dessa föreställningar och förhållnings-
sätt ligger till grund för diskriminering av grupper och människor. Vissa
forskare framhåller att rasistiska tankemönster som har sin grund i ett ko-
lonialt arv, utgör en förklaring till varför en del grupper exkluderas (jmf
Hertzberg 2003: 7f). Det finns med andra ord inte några vattentäta skott
mellan etnisk diskriminering och rasism.12 Ibland görs det en skillnad i det
att etnisk diskriminering ses som en handling och rasism i första hand ses
som en ideologi. I denna framställning har vi ett användarperspektiv och
intresserar oss för etnisk diskriminering som en handling och dess konse-
kvenser. Etnisk diskriminering kan hänföras till olika samhälleliga nivåer
och företeelser. Vi gör en distinktion mellan direkt och indirekt, individu-
ell, institutionell och strukturell diskriminering.

Människors upplevelser av och föreställningar om ”etnisk tillhörighet”
eller icke-tillhörighet, sin egen och andras, har betydelse för att kunna för-
klara varför etnisk diskriminering förekommer. I denna process är männi-
skors identitetsskapande centralt. Grupper stärker sin identitet genom att
ställa sig i opposition till andra grupper (Marshall 1998a: 522f), något
som börjar med kategorisering och gränsdragningar. Vilka kategorier som
används i denna process varierar, men det brukar handla om härstam-
ning, kultur, religion och språk. Dessa kategorier kan sedan kombineras
på olika sätt, beroende på vad som är målet med det etniska identitetsska-
pandet och beroende på i vilken kontext processen tilldrar sig. Vad etnici-
tet är beror således på vad som är målet med att klassificera någon eller
något som ”etniskt” (Johansson 2000a: 84f).

Den etnicitetsformerande aspekten av identitetsskapandet handlar både
om hur människor betraktar sig själva och om hur andra betraktar dem.
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Vilka som är Vi och vilka som är Dom kan betraktas som en ständigt på-
gående förhandling där både gruppens egen definition och andra gruppers
externa klassificering, i termer av till exempel ”kulturella särdrag”, har
betydelse (Sjögren 1998: 42f; Johansson 2000a: 73f; Hertzberg 2002: 6).

Makt är oundvikligen ett återkommande begrepp i en studie som hand-
lar om polisarbete och etniska minoriteter. I viss mening belyser vi hur
makt utövas och vi hänvisar till det som sägs om källor till makt av
Gordon Marshall i A Dictionary of Sociology:

Power is a dispositional concept: it refers to the possibility of a certain
action occurring rather than to its actual occurrence. So, power is a
potential quality of a social relationship, and as such rests on actor’s
access to power resources (Marshall 1998a: 520).

Marshall menar att makt kan handla om ett personellt förhållande där en
person med makt kan tvinga en annan person att göra något/inte göra
något. Dessutom kan makt vara knutet till strukturer (ekonomiska,
sociala, politiska) som får människor att handla på olika sätt eller ger
människor möjlighet att handla på ett visst sätt. Dessa strukturer upprätt-
hålls när människor handlar på vissa sätt, ofta utan uttalade intentioner.
Därför kan de två nivåerna aldrig särskiljas helt. Ett exempel är poliser
som, bara genom att verkställa inre utlänningskontroller, upprätthåller en
konstruktion mellan Vi och Dom på en samhällelig makronivå. På en
mikronivå kan de i egenskap av poliser utöva makt på ett mellanmänsk-
ligt plan, som kan vara diskriminerande.

Vi har genom uttrycket personer med utländsk bakgrund försökt finna
ett begrepp som fångar upp den innebörd som är relevant i vår studie. I ar-
betet med inre utlänningskontroller söker poliser i första hand efter män-
niskor med icke-västeuropeiskt medborgarskap. Eftersom det inte genom
att titta på människor går att utläsa vem som är europé eller ej, är det med
andra ord personer som poliser föreställer sig ”ser utländska ut” som vi
talar om när vi använder uttrycket personer med utländsk bakgrund. I
denna process hos poliserna blir vad som sagts ovan om etnisk och natio-
nell identitet relevant. I texten används ibland begreppet utlänning, vilket
är regelverkets språkbruk för att definiera den grupp av människor som
inte är svenska medborgare.

I denna avhandling använder vi begreppet bias eller etniska bias. Bias är
ett engelskt uttryck som betyder förutfattad mening, partisk eller ensidig,
fördomsfull, tendensiös eller vinklad. I vetenskapliga sammanhang an-
vänds termen för att ange att det föreligger en felkälla. Med etniska bias
menar vi polisers ingripanden, ageranden, bemötanden eller annat som
sker mot bakgrund av människors utseende alternativt etniska bakgrund
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och som leder till att personer missgynnas i samband med polis-
verksamhet.

Rättighet är en flitigt använd term i denna framställning. Det finns
anledning att på ett allmänt plan ringa in innebörden i detta begrepp, ef-
tersom det ofta används på en rad olika sätt. Ibland skiljer man mellan
moraliska och legala rättigheter. Det anses då inte självklart att legala rät-
tigheter motsvaras av moraliska. En konkret skillnad är att endast legala
rättigheter kan genomdrivas med offentligt tvång (Schiratzki 2001: 40f).
Vi utgår från den enskildes rättigheter såsom de är fastställda i internatio-
nella konventioner om mänskliga rättigheter, varvid vi anlägger ett folk-
rättsligt perspektiv på begreppet rättighet. Mänskliga rättigheter kan be-
traktas som något som förändras över tid och som ges olika innebörd och
funktion beroende på kontext och tidsperiod. Detta är något vi kommer
att diskutera ytterligare i de avsnitt där mänskliga rättigheter berörs. Vi
anlägger emellertid i viss mån ett moraliskt perspektiv på så sätt att rättig-
heterna i dessa traktat betraktas som något positivt för människor i all-
mänhet (moral som något gott för människor) och de representerar också
något som de allra flesta länder i världen kommit överens om att respek-
tera (moral som majoritet), men som inte alltid går att genomdriva med
hjälp av offentligt tvång.13 Oavsett om rättigheterna, såsom de fastställs i
internationella dokument är att betrakta som legala eller moraliska, så
kan de användas som utgångspunkt vid tolkningen av lagstiftning och
därmed också bli en del av denna. Med andra ord kan man säga att inom
ramen för de legala rättigheterna finns också moraliska rättigheter.

Rättsanvändning använder vi för att beteckna i princip allt polisarbete
som kan övergå i inre utlänningskontroll. Rätten är en del av det besluts-
underlag som används. Det är vår uppfattning att termen rättsanvändning
lämpar sig särskilt för poliser som arbetar med inre utlänningskontroll
eftersom denna sker i princip överallt där poliser befinner sig och därför
att poliser har ett stort handlingsutrymme. Termen är bredare än begreppet
rättstillämpning vilket är det ord som vanligtvis används för att beskriva
vad rättsvårdande myndigheter ägnar sig åt. I detta sammanhang kan
framhållas att Polisen är mer än ett rättstillämpande organ i bemärkelsen
att rätten ensamt bestämmer utfallet av beslutsfattandet. Polisers verk-
samhet ska bygga på rätten och omfattande regelverk har skapats för att
styra deras arbete. Icke desto mindre samverkar flera faktorer i konkreta
sammanhang, varav rätten är en aspekt. I utövandet av polisyrket behö-
ver poliser exempelvis också ha en god personkännedom.

Ett annat vanligt begrepp för att beskriva polisiär verksamhet är myn-
dighetsutövning vilket dock ej innefattar den så kallade stödjande och
hjälpande verksamheten.14 Detta är en verksamhet där inre utlännings-
kontroll i praktiken kan komma att ingå, ett faktum som vi ska återkom-
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ma till. Här ska bara konstateras att termen inte täcker allt det som ryms
inom polisarbetet.

Poliser verkställer lagar och beslut, såsom exempelvis ett avvisningsbeslut
som utlänningsnämnden har tagit. Men vi menar att det är orimligt att bara
studera poliser utifrån perspektivet att de är en slags ”verkställande-
kanal” utan eget handlingsutrymme. I själva verket använder poliser lagar
och har stora möjligheter att tolka/verkställa/implementera/tillämpa dem
på det sätt som de tycker är lämpligt i en viss situation.15 Därför talar vi i
termer av ett användarperspektiv, även för att markera det tolknings- och
handlingsutrymme som poliser med nödvändighet har i sin maktutöv-
ning.

Forskningsöversikt
IMER- och polisforskning
Vid en undersökning av på vilka sätt IMER har kommit till uttryck i
svensk forskning16 kan vi konstatera att en liten del har berört
rättstillämpning eller implementeringen av mänskliga rättigheter ur ett
IMER-perspektiv. På Juridiska institutionen vid Uppsala universitet be-
drivs projekt som syftar till att problematisera rätten och rättstillämp-
ningen ur ett IMER-perspektiv. Ett exempel på en juridisk studie av
IMER-relaterade områden är Johanna Schiratzkis studie Barnets bästa i
det mångkulturella Sverige (Stockholms universitet 2000). Maria Ap-
pelqvists Responsibility in transition: a study of refugee law and policy in
Sweden (Umeå universitet 1999) och Lena Södergrans Svensk invandrar-
och integrationspolitik: en fråga om jämlikhet, demokrati och mänskliga
rättigheter (Umeå universitet 2000) är exempel på sociologiska avhand-
lingar rörande migrationspolitik. I en nyutkommen etnologisk avhand-
ling, I väntan på asyl: Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik diskute-
rar Eva Norström (Lunds universitet 2004) vad som händer från det att en
flykting söker asyl till dess att beslut om uppehållstillstånd eller avvisning
tas. Studien har beröringspunkter med vår så till vida att författaren vill
belysa hur rättsanvändaren, i detta fall handläggare på Migrationsverket,
beslutar sig för att antingen ge avslag eller uppehållstillstånd till en person
som söker asyl i Sverige.

En statsvetenskaplig IMER-relevant doktorsavhandling är Nils Öbergs
Gränslös rättvisa eller rättvisa inom gränser? Om moraliska dilemman i
välfärdsstaters invandrings- och invandrarpolitik (Uppsala universitet
1994), som tar upp en intressant problematik gällande välfärdsstatens
förhållande till migration. Freds- och utvecklingsforskaren Elisabeth Abi-
ri diskuterar i sin doktorsavhandling The securitisation of migration:
towards an understanding of migration policy changes in the 1990s: the
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case of Sweden (Göteborgs universitet 2000), nationalstatens strävan ef-
ter att upprätthålla en intern säkerhet i relation till mänskliga rättigheter.

Polisarbete, än mindre den inre utlänningskontrollen, har så vitt vi vet
inte studerats utifrån ett IMER-perspektiv i Sverige. En svensk studie som
i någon utsträckning tar upp frågor om fördomar kopplat till etnicitet, är
boken Etik i polisarbete av forskaren i socialt arbete Rolf Granér och psy-
kologen Maria Knutsson (Granér och Knutsson 2000). Granér diskuterar
i sin doktorsavhandling patrullerande polisers yrkeskultur, men intresse-
rar sig inte för etnicitetsaspekter specifikt (Lunds universitet 200417).

En studie som, trots frånvaron av etnicitetsaspekter, har berörings-
punkter med vår egen är Gunnar Ekmans avhandling Från text till batong
(Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm
1999), i vilken textens egentliga betydelse för polisarbete och polisers
tolkningar av texter diskuteras. Ekman visar att poliser inte sällan ger tex-
ten en underordnad betydelse vid verkställandet av lagarna. Istället påver-
kas arbetet av andra faktorer, såsom vilka tillgängliga resurser som finns,
vilken specifik situation det handlar om och textens legitimitet hos poli-
serna.

Ett exempel på en annan svensk polisstudie är sociologen Magnus
Lundbergs avhandling Vilja med förhinder. Polisers samtal om kvinno-
misshandel (Lunds universitet 2001). Lundberg diskuterar kvinnomiss-
handelsfall och hur olika svårigheter i exempelvis Polisorganisationen,
lagstiftningen med mera, förhindrar poliser att ingripa även om de skulle
vilja göra så. Etnologen Ann Kristin Carlström har i avhandlingen På
spaning i Stockholm. En etnologisk studie av polisarbete (Stockholms
universitet 1999) intresserat sig för polisarbetes innehåll och utförande
generellt. Carlström bedrev fältarbete i en spaningsgrupp vid Stockholms-
polisen och skildrar i avhandlingen spanarnas vardag.

Exempel på svensk rättsvetenskaplig forskning kring polisarbete är
Ingrid Helmius avhandling Polisens rättsliga befogenheter vid spaning
(Uppsala universitet 2000) och Annika Norées avhandling Laga befogen-
het, polisens rätt att använda våld (Stockholms universitet 2000). I dessa
studier är målet, som vi uppfattar det, att klargöra rättsläget på vissa
områden och möjliggöra en utveckling av den rättsliga regleringen. En juri-
disk studie som i viss mån tangerar vårt intresseområde är Katarina Alexius
Borgströms studie JO och tjänstemannen. En laghistorisk studie (Uppsala
2003). Författaren betonar vikten av att se rätten i en samhällelig kontext
och belyser bland annat JO-uttalanden i den enskildes perspektiv.

Avslutningsvis två exempel på forskare i övriga Norden som i sina po-
lisstudier har tangerat frågor om etnisk diskriminering. Kriminologen Liv
Finstads bok Politiblikket (2000) är en etnografisk studie av Oslopolisen
som har blivit något av en klassiker i Norden. Den danske socialantropo-
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logen Lars Holmberg beskriver i sin avhandling Politiets skøn i retssocio-
logisk belysning (Juridiska fakulteten 1999) hur juridiskt bindande regler
omformas i det danska konkreta polisarbetet. Vi har använt en reviderad
version av doktorsavhandlingen: Inden for lovens rammer (1999) och en
senare bok baserad på avhandlingens fältarbete, Policing stereotypes
(2003). Eftersom vår avhandling till vissa delar bygger på studier av
sekundärlitteratur redovisas nedan den litteratur som har varit central för
oss i bemärkelsen vägledande i forskningsprocessen.

Inspirationskällor i litteraturen
Frågan som är föremål för vår studie tas inte upp i något specifikt verk.
Sambandet mellan olika faktorer som aktualiseras i vår undersökning,
såsom lagstiftning, polisarbete och migration har inneburit att vi hämtat
inspiration från verk med olika inriktningar. Vi har förhållit oss till den
teori och forskning vi funnit och arbetat oss fram till litteratur som är rele-
vant för vårt syfte eller vår frågeställning. Vissa verk har varit mer centrala
och tillmätts en större tonvikt än andra. Vi berör med nödvändighet ett
antal problem som behandlas inom både samhälls- och rättsvetenskap. Vi
har inte utförligt kunnat behandla alla dessa områden, utan nöjt oss med
att beröra de delar som vi bedömt särskilt relevanta för vår forskningsupp-
gift.

När det gäller avhandlingens IMER-utgångspunkt är Etnicitetens grän-
ser och mångfald (Olsson 1999) värd att nämna. Boken var en av de
första vi kom i kontakt med under vår forskarutbildning på tema etnici-
tet, campus Norrköping. Artiklarna i boken, där olika IMER-forskare
problematiserar begrepp och processer centrala för frågor om migration
och etniska relationer, är mycket av en referensram för vår ”IMER-förför-
ståelse”.

Vi kom också tidigt i kontakt med boken Brottsbekämpning – mellan
effektivitet och integritet. Kriminologiska perspektiv på polismetoder och
personlig integritet (2000) som kriminologen Janne Flyghed står som
redaktör för. Boken behandlar statens hantering av tvångsmedel och
berör frågan om det går att uppnå en effektiv kontroll av brottslighet och
ändå bevara respekten för mänskliga fri- och rättigheter. Eftersom denna
balansgång blir särskilt problematisk i relation till den inre utlännings-
kontrollen har också denna bok fungerat som en viktig inspirationskälla
för oss i studien.

Vår diskussion om migration och utlänningskontroll baseras på littera-
tur som hämtats från en rad discipliner. Detta mot bakgrund av att det
bland teorier om internationell migration råder delade meningar om vad
som orsakar in- och utvandring. Därtill kommer att olika discipliner läg-
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ger varierande vikt vid migrationens mikro-, meso- respektive makronivå
samt fokuserar på skilda faser av migrationsprocessen (Brettell och
Hollifield 2000). En bok som har varit central för oss är Mechanisms of
Immigration Control. A comparative Analysis of European Regulation
Policies (1999). Boken har medförfattare från områdena geografi, sociologi
och statsvetenskap och är redigerad av den norska sociologen och IMER-
forskaren Grete Brochmann, samt statsvetaren och IMER-forskaren
Tomas Hammar. Boken bidrar genom sin mångvetenskaplighet med en
bred redogörelse för och diskussion om olika former av utlänningskontroll.

Litteratur som tar upp den etniska aspekten av polisarbete har varit
särskilt betydelsefull för vår förståelse av arbetet med inre utlänningskon-
troll. Den australiensiska polisforskaren Janet Chan, diskuterar i boken
Changing Police Culture (1997) relationen mellan poliser och minoriteter
i Australien (se även Chan 1996). Chan har utgjort en inspirationskälla
bland annat för att vi tilltalas av hennes förhållningssätt till forsk-
ningsområdet. Hon framhåller att en ensidig beskrivning av poliser,
genom att exempelvis undvika att lyfta fram empiriska iakttagelser som
strider mot stereotypa bilder, inte gynnar någon. Hon har under sin forsk-
ning ofta fått frågan vems sida hon står på, Polisens eller minoriteternas.
Men en sådan indelning är överförenklad och ointressant menar Chan,
och vi instämmer. Poliserna har olika inställning och sätt i förhållande till
sitt arbete (Chan 1997: 11). Det är därför viktigt med ett reflexivt förhåll-
ningssätt gentemot undersökta grupper eller företeelser, men även gent-
emot sig själv.

Den engelske polisforskaren Robert Reiner berör även han frågor om
etniska relationer inom ramen för polisarbete. Bland Reiners forskning
har vi använt boken The Politics of the Police (2000) samt artiklarna
”Policing and the Police” (1997) och ”Process or Product? Problems of
Assessing Individual Police Performance” (1998). Reiner utgör en viktig
referens för vår syn på polisarbete, då hans forskning kännetecknas av en
sammansatt förståelse för polisverksamhet genom att innefatta förklar-
ingsfaktorer på såväl en mikro- meso- som makronivå.

Chan och Reiners förhållningssätt har varit viktiga för oss att ha i åtan-
ke när vi har tagit del av den akademiska forskning som gjorts avseende
polisarbete. Vi ser en risk för att forskare, i sin iver att förmedla klara och
tydliga resultat, hänvisar till ett fåtal andras likartade resonemang och
slutsatser i en liten cirkel, som bekräftar och i värsta fall förstärker en
alltför ensidig bild av poliser. I forskningsprocessen kan viktiga nyanser
prioriteras bort i strävan efter att driva en viss ståndpunkt. I detta sam-
manhang bör även nämnas att applicerandet av angloamerikansk littera-
tur i ett svenskt sammanhang innebär vissa problem. Ett problem är
olikheter mellan Polisen i olika länder. Ett annat är att den samhälleliga
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kontexten i vilken forskningen bedrivs skiljer sig åt. Polisforskaren Rolf
Granér diskuterar i sin kommande doktorsavhandling huruvida ameri-
kansk och engelsk litteratur kring polisers yrkeskultur är tillämplig i
svenska sammanhang. Han konstaterar bland annat att de angloameri-
kanska forskarnas resultat framförallt bygger på studier i storstadsmiljöer
med slum och social misär som viktiga inslag. En annan skillnad mellan
svensk och angloamerikansk polis, menar Granér, är att svenska poliser
anses vara relativt välutbildade (Granér 2003: 16f). En tredje skillnad är
att man i USA har andra vapenlagar. Det sistnämnda torde på olika sätt
ha betydelse i vardagligt polisarbete i USA. Samtidigt finns det likheter i
beskrivningar av polisverksamheter världen över, vilket tyder på att något
i polisarbetets förutsättningar skapar likheter inom yrket.

Statsvetaren Olof Petersson har i sina diskussioner om demokrati och
byråkrati (2000, 2001) visat på vikten av att medborgarstyre och rätts-
stat, men också att handlingskraft är viktiga ingredienser i svensk förvalt-
ning. Dessa tankegångar har inspirerat oss i diskussioner om att och på
vilket sätt rättsstatliga ideal respektive effektivitet förutsätter varandra.
Petersson och statsvetaren Bo Rothstein lyfter båda fram vikten av att stu-
dera implementeringen av politiska beslut, det vi i denna framställning
talar om i termer av rättsanvändning. Som vi ser det anlägger Rothstein i
detta sammanhang ett nerifrån och upp perspektiv på rätten som varit
värdefullt för vårt förhållningssätt (1987). Också statsvetaren Lennart
Lundquist har ett nerifrån och upp perspektiv på rätten genom att före-
språka att enskilda myndighetspersoner tar hänsyn till vad han kallar ett
offentligt etos (1997, 1998). När det kommer till rättsstaten använder vi
denna som en idealtyp i framställningen. I detta hänseende har vi inspi-
rerats av rättsteoretikern Aleksander Peczenik samt statsvetaren
Karl-Göran Algotssons studie Lagrådet, rättsstaten och demokratin
under 1900-talet (1993) och Flygheds avhandling Rättsstat i kris (1992).

Det som stimulerat oss mest under forskningsprocessen är kanske de
poliser som vi träffat under våra fältarbeten. De helt nya politiska förut-
sättningarna för deras arbete, innebar att de själva hade funderingar kring
hur verksamheten skulle utformas. Av denna anledning hade poliserna en
hel del frågor som de sökte svar på i anslutning till den tidpunkt som vårt
fältarbete tog vid.

Studiens upplägg
I föreliggande studie utgår vi från tre delar som alla bidrar till att öka för-
ståelsen av polisarbete med inre utlänningskontroll. Delarnas huvudsakli-
ga teman är utlänningskontroll (kapitel tre och fyra), polisarbete (kapitel
fem och sex) och rättsstatliga ideal (kapitel sju och åtta).
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I kapitel tre diskuteras utlänningskontroll generellt och sedan hur den-
na görs i Sverige specifikt. Avsnittet har som målsättning att placera inre
utlänningskontroll i ett större kontrollperspektiv med utgångspunkt i fö-
reteelsen migration. En fråga som tas upp är varför utlänningskontroller
görs. Därutöver presenteras och diskuteras en rad olika typer av utlän-
ningskontroll. Vi beskriver också den svenska utlänningskontrollen
såsom den har sett ut under det senaste århundradet. Kapitlet bidrar med
en bild av den kontext i vilken den inre utlänningskontrollen sker.

I kapitel fyra lyfter vi fram regelverket, i bemärkelsen en slags standar-
diserad politik. Vi beskriver till att börja med Schengensamarbetets bak-
grund och uppbyggnad. Därefter identifierar vi en juridisk tolkningsram
för den inre utlänningskontrollen genom en beskrivning av bland annat
lagstiftningen rörande inre utlänningskontroll. Här kommer vi också in
på relevanta ärenden hos Justitieombudsmannen (JO) som ska fungera
som rättesnören för poliser. Avsnittet fungerar först och främst som en
bakgrundsbild, väsentlig för en förståelse av polisarbetet med inre utlän-
ningskontroll. Kapitlet kan också ses som en brygga mellan de rättsstatliga
ideal som poliser har krav på sig att följa och det konkreta arbetet med in-
re utlänningskontroll.

I kapitel fem behandlas inre utlänningskontroll som polisiär verksam-
het. Olika faktorer som kan hänföras till polisarbetets natur diskuteras
och relateras till inre utlänningskontroll. Exempel på aspekter som berörs
är Polisens funktion och organisation, liksom professionella alternativt
individuella faktorers betydelse. I detta kapitel fördjupar vi oss även i be-
greppet effektivitet och vad det står för i polisverksamhet. I kapitel sex tar
vi upp det i inre utlänningskontroll centrala arbetsredskapet profilering
och problematiserar detta sätt att arbeta. Bland annat diskuteras olika
former av etnisk diskriminering samt hur och varför diskriminering kan
komma till uttryck i polisarbete.

I kapitel sju anlägger vi ett mänskliga rättighetsperspektiv och sätter
den inre utlänningskontrollen i en kontext av Sverige som rättsstat. Vi dis-
kuterar formella och materiella rättsstatsideal och hur dessa ideal kan an-
vändas. En fråga som tas upp är huruvida poliser enbart ska utgå från det
regelverk som finns tillgängligt och vad lagstiftaren hade för intentioner
med lagen, eller också bör beakta vissa grundläggande eller överordnade
värden. I kapitel åtta, slutligen, behandlas förekomsten av etnisk diskri-
minering ur ett juridiskt perspektiv, de rättsliga gränserna för densamma
samt sätt på olika vilka enskilda individer som upplever att de har utsatts
för etnisk diskriminering kan få upprättelse. I kapitel nio följer sedan en
slutdiskussion.
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2. METOD OCH MATERIAL

Inledning
Denna studie har en kvalitativ ansats, vilket innebär att vi på djupet försö-
ker belysa olika aspekter av polisers rättsanvändning och vad denna rätts-
användning får för konsekvenser. Innan vi redogör för insamlandet av
vårt empiriska material klargör vi våra förhållningssätt till empiri och
teori.

I ett större perspektiv ansluter vi oss till den norske sociologen Pål
Repstads tankar om vad som är god forskningsetik. Han menar att studi-
er som stimulerar till självförståelse och reflekterande handling är bättre
än studier som verkar handlingsförlamande och att den förstnämnda ty-
pen uppstår genom en nyanserad analys (Repstad 1988: 77). Alvesson
och Sköldberg lyfter fram vikten av förståelse snarare än vilja att ”fast-
ställa sanningar”. Empirisk forskning präglad av reflektion kan betraktas
som väl genomtänkta utsnitt ur ”verkligheten” och ge ett viktigt underlag
till kunskapsbildning (Alvesson och Sköldberg 1994: 12). Som vi ser det
förutsätter en problematisering av det djupgående slaget ett relativt väl
avgränsat empiriskt fält, i vårt fall polisarbete med inre utlänningskon-
troll.

Vårt vetenskapliga förhållningssätt kan sammanfattas enligt följande:
• Forskningsprocessen utgör en (re-)konstruktion av den sociala om-

världen där forskaren samspelar med sin omgivning och skapar bil-
der. I dessa processer är delarna beroende av helheten och omvänt.
Vi försöker i avhandlingen att tydligt redogöra för hur våra tolk-
ningar och bilder har vuxit fram. I detta sammanhang har vi låtit
teori och empiri komplettera varandra, utan att ge den ena ett själv-
klart företräde. Genom upplägget av studien visar vi hur specifika
områden och verksamheter är relaterade till, beroende av och sam-
spelar med kontextuella aspekter, och omvänt.

30

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



• Mening skapas, framträder och kan bara förstås i en kontext. All
förståelse förutsätter eller bygger på en förförståelse. I avhandlingen
utgörs kontexten mycket av Schengen, sett utifrån polisernas per-
spektiv och, om vi utgår från oss själva, av IMER-förförståelsen. Vi
har i viss utsträckning också försökt att förstå polisers förförståelse.

• Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller föreställningar.
Detta nödvändiggör, som vi ser det, ett reflexivt förhållningssätt. I
texten har vi i detta sammanhang strävat efter att tydliggöra våra ut-
gångspunkter som forskare. Under forskningsprocessen diskuterade
vi sinsemellan fälterfarenheter och intryck för att kontinuerligt med-
vetandegöra vilken betydelse våra förväntningar och vår förförståel-
se kunde ha i olika situationer.

Ovannämnda punkter måste ses i ljuset av att vi som forskare, liksom po-
liserna som vi studerar, är en del av vår tids ”sanningar” och således själva
en del av fältet vi studerar. Det finns ingen privilegierad utsiktspunkt från
vilken världen framträder ren från utgångspunkter eller förutbestämda
meningar. Samhällsvetenskapen är inte objektiv i den bemärkelse att
forskningsresultaten kan betraktas som absoluta sanningar. Detta efter-
som vi präglas av forskningstraditioner, den politiska, sociala och kultu-
rella miljön som omger oss samt vår egen formade personlighet. Man kan
dock tala om objektivitet kopplat till undersökningsproceduren och till
saklighet och öppenhet i framställningen, bland annat när det gäller vär-
deringar som är avgörande i forskningen (Holme och Solvang 1997:
329f).

All forskning handlar om val. De data man samlar in är beroende av
valda teoretiska utgångspunkter och det problemområde man är intresse-
rad av. En relevant fråga är också hur ett material angrips. Kvalitativ
metod kan ta sin utgångspunkt i olika förhållningssätt, varav ett går ut på
att först precisera den teoretiska utgångspunkten noga för att sedan bely-
sa ett fenomen. Alternativt närmar sig forskaren först forskningsområdet
så öppet som möjligt och utan preciserade frågor. Tillsammans med de in-
blandade växer sedan frågor och mönster fram (Tebelius 1987: 123). Ett
tredje alternativ innebär att forskaren erkänner teoretiska ”förföreställ-
ningar”, men utgår från empiriska material. Tidigare teori i litteraturen
appliceras inte mekaniskt på enskilda fall, utan ger inspiration till att se
mönster som ger förståelse (Alvesson och Sköldberg 1994: 42).

Vi har valt att tala i termer av en problematisering av ett intresseområde,
där vi utifrån flera teoretiska perspektiv men också tillsammans med de
inblandade, ökar kunskapen om den inre utlänningskontrollen och vad
den innebär. Valen av metod för datainsamling representerar i vissa avse-
enden ett förståelseperspektiv av hur poliser upplever sin arbetssituation.
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Genom att samtala med poliserna fick vi till exempel en uppfattning om
och förståelse för polisernas tankar om vissa fenomen (Bell 1995: 13f;
Holme och Solvang 1997: 14; Widerberg 2002: 17). I huvudsak handlar
studien emellertid om att öka kunskapen om polisers handhavande av
inre utlänningskontroll genom att kritiskt diskutera detta utifrån
vetenskapligt etablerade begrepp (jmf Johansson 2000a: 81). Vår ambi-
tion har varit att alternera mellan inlevelse och distans för att få utrymme
för reflektion. Polisernas yttranden och resonemang har gett upphov till
tankar hos oss som vi sedan prövat mot vetenskapliga teorier och poliser-
nas egna erfarenheter. På detta sätt har erfarenheterna byggts upp till en
kunskap (jmf Tebelius 1987: 124). Enligt Wallén är en sådan växelverkan
mellan närhet och engagemang å ena sidan och distans i bemärkelsen teo-
riram/självuppfattning/metodisk medvetenhet å den andra, karakteristisk
för kvalitativ metod (Wallén 1996: 75).

För studien som helhet gäller att vi arbetat med flera källor på olika
nivåer och med olika utgångspunkter. Vi har samtalat med många perso-
ner – alltifrån erfarna åklagare som har arbetat med polisärenden i många
år till enskilda poliser på olika nivåer inom organisationen liksom hand-
läggare och internutredare. Detta för att få kunskap om verksamheten
med inre utlänningskontroll och vad polisarbete betyder. Det är, mot bak-
grund av detta, inte alltid lätt att exakt härleda våra tankar och resultat
till en viss källa eller situation. Vi vill i detta hänseende peka på vikten av
olika angreppssätt när det kommer till att ge kunskap om ett komplext
fält. Genomgående gör vi en tolkning av materialet som studeras och låter
olika perspektiv bryta mot varandra i texten (jmf Alvesson 1992: 65).

Detta gäller även för den sekundärlitteratur vi använder. Härvidlag har
artikeln ”Issues of Gender in Teaching and Learning”, av psykologen
Blythe McVicker Clinchy, varit inspirerande för oss. I artikeln diskuterar
hon två typer av tänkande i den akademiska världen: Separate knowing
och connected knowing. ”Separate knowing” bygger på idén att kunskap-
sutveckling främjas genom argumentation i bemärkelsen att argument
stöts mot varandra på till exempel seminarier eller i papers. Detta sätt att
bearbeta lärande dominerar, enligt Clinchy, den akademiska världen.
”Connected knowing” innebär istället att studenten eller forskaren när
hon eller han vill förstå en text tänker med dess författare, snarare än mot.
Hon uttrycker det på följande sätt:

She doesn’t try to evaluate the perspective she is examining; she tries
to understand it. She does not ask whether it is right; she asks what it
means. When she says, Why do you think that? She doesn’t mean
what evidence do you have to that position? She is looking for the sto-
ry behind the idea. The voice of separate knowing is argument; the
voice of connected knowing is a narrative voice (Clinchy 1990: 64).
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Denna approach menar Clinchy har svårt att vinna gehör inom den aka-
demiska världen, men representerar helt enkelt ett annat, dock ej mindre
värdefullt sätt, att förhålla sig till kunskap. Vi identifierar oss i vårt sätt
att arbeta med beskrivningen av ”connected knowing”. Artikeln har där-
för varit ett stöd för vårt sätt att arbeta och förhålla oss i forskningspro-
cessen.

Empiriskt material
Föreliggande studie har en mångfacetterad empiri. Vi har försökt inhämta
så mycket kunskap som möjligt om vårt ämnesområde och sedan belysa
detta utifrån olika perspektiv. Detta är en metod som, enligt pedagogen
Geo Karnung, lämpar sig väl för outforskade områden (Patel och Davidson
1994: 11; Karnung 2001: 21). Dessutom genererar denna typ av studie ofta
intressanta frågor för framtida undersökningar (Patel och Tebelius 1987: 54;
Patel och Davidson 1994: 11). Som en följd av vår prövande hållning har
vårt syfte formulerats på ett relativt öppet sätt med utgångspunkten att
arbetet som helhet sker genom en utforskande process (jmf Wallén 1993:
46; Patel och Davidson 1994: 11; Karnung 2001: 21f; Widerberg 2002:
13). Vår ambition har varit att få en så bred och relevant empirisk grund
som möjligt att utgå ifrån i analysen. Förutom en redovisning av lagstift-
ning, rättsfall och andra rättskällor samt studier av skriftliga dokument,
har vi arbetat med observation och samtal/intervjuer.

Våra fältstudier har syftat till att ge oss en uppfattning om vad inre ut-
länningskontroll betyder och kan innebära utifrån olika perspektiv. De
problem som enligt vår mening präglar verksamheten går endast delvis att
förklara och belysa genom exempel från fältarbetena. Det är inte enbart
hur poliser har valt att agera eller resonera i en viss situation, utan också
de förutsättningar för och konsekvenser av polisers verksamhet med inre
utlänningskontroll, som vi anser är intressanta att belysa. Verksamheten
måste därför också förstås utifrån den samhällspolitiska och historiska
kontexten. Fältarbetena har framförallt gett oss en helhetsförståelse av
verksamhetens utförande i praktiken, samt av hur poliser resonerar kring
detta arbete. Empirin fyller följaktligen inte funktionen att bevisa att poli-
ser gör på ett eller annat sätt.

Delar av vårt empiriska material utgörs av juridiska källor. Genom att
studera dessa identifierar vi vissa problematiska aspekter som i sin tur
genererar svårigheter i polisers rättsanvändande. Med andra ord har det
under arbetets gång blivit tydligt att det sätt på vilket inre utlänningskon-
troll är tänkt att bedrivas enligt lagstiftningen, ur ett rättsstatligt perspek-
tiv är så problematiskt att konkreta exempel från fältarbetena i vissa avse-
enden blir överflödiga. Mot bakgrund av vad som sagts ovan menar vi att
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våra empiriska material kompletterar varandra. Nedan beskrivs den bear-
betning som gjorts av relevanta rättskällor och andra dokument. Slutligen
resonerar vi kring fältarbetena och de etiska dilemman som vi konfronte-
rats med under dessa.

Dokumentstudien
En del av det empiriska materialet är officiella dokument som utifrån ett
brett perspektiv behandlar den inre utlänningskontrollen som polisverk-
samhet. De utredningar som genomförts de senaste åren kring frågor om
utlänningskontroll, berör aspekter av offentlig maktutövning, som kan
hänföras till kravet på ett effektivt arbete i snäv bemärkelse och att män-
niskors rättigheter inte kränks. Syftet med vår beskrivning av dessa of-
fentliga texter har varit att skapa en bild av de ramar inom vilka poliser
ska arbeta i en demokratisk rättsstat. Utredningar och betänkanden som
vi funnit relevanta för förståelsen av det konkreta tillvägagångssättet för
den inre utlänningskontrollen används i denna framställning.

Efter varje utlänningskontroll skriver poliser som har varit i tjänst en
kortare rapport kring de ingripanden som gjorts, vissa av dem i form av
promemorior (PM). Vi har studerat samtliga promemorior som skrivits
efter inre utlänningskontroller under år 2000 och fram till i juni år 2001
(cirka 500 stycken PM). Vi sorterade dem utifrån olika aspekter eller te-
man som vi fann intressanta för våra frågeställningar. Exempel på teman
var platsen för kontrollen, huruvida den inre utlänningskontrollen var
spontan eller baserad på tips och varför en person tipsade polisen samt
vilken terminologi som användes i formuleringar skrivna av poliser.
Frågor som låg till grund för vår studie av dessa PM är: Varför togs beslut
om att göra en inre utlänningskontroll? På vilket sätt genomfördes kon-
trollen? I vilken situation befann sig poliserna? Vilket resultat uppnåddes?
Promemoriorna används för att komplettera våra fältarbeten och exemp-
lifiera vad inre utlänningskontroll innebär. En intressant aspekt visade sig
också bli vad som inte framgick av dokumentationen.

Vidare diskuteras den lagstiftning samt andra rättskällor som ska sätta
ramarna för verkställandet av inre utlänningskontroll. I ett samhällsve-
tenskapligt sammanhang är denna typ av empiriskt material inte alltid
bekant, varför det här kan vara lämpligt att förklara karaktären av rätts-
källor och juridisk metod.

Enligt Peczenik är rättskällor18 ägnade åt att förklara juridiska avgöran-
den, där man hänför anledningen till en viss handling till vad regelverket
säger. Om det till exempel står i lagen att utlänningskontroller ska genom-
föras, kontrolleras de personer som poliser betraktar som utlänningar
(jmf Peczenik 1995a: 206). Enligt Peczenik är rättskällor en förutsättning
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för att man ska kunna argumentera juridiskt, bland annat eftersom lag-
tolkningens kvalitet ökar om man tar i beaktande alla hjälpmedel som
står till buds. Hänsynen till rättssäkerheten kräver dessutom att alla som
tolkar lagen utgår från samma rättskällor (Peczenik 1995a: 246).19

I de fall vi funnit det relevant har vi påpekat huruvida poliser som vi
samtalat med själva identifierat en viss rättskälla som viktig. Det sist-
nämnda mot bakgrund av att vi inplacerar juridiken i ett praktiskt per-
spektiv och tittar på det konkreta tillvägagångssättet. Rättskällorna ger
uttryck för hur de frågor som rätten reglerar är tänkta att handhas i prak-
tiken, inte nödvändigtvis hur de handhas. Vi har genomgående vinnlagt
oss om att spegla båda dessa aspekter i vad avser inre utlänningskontroll.

Lagen är den viktigaste rättskällan, vilket har att göra med den i Reger-
ingsformen fastställda ordningen att det är den demokratiskt valda riks-
dagen som skapar lagen. Dessutom har lagen vissa egenskaper som är vik-
tiga ur rättsstatssynpunkt: Den innehåller generella handlingsregler som
anger vad som är tillåtet eller förbjudet och dess giltighet ska vara obero-
ende av utomrättsliga källor, varvid den erbjuder människor en relativt
fast ram inom vilken de kan planera sina liv (Peczenik 1995a: 228). Såväl
Polislagen (1984:387) som Utlänningslagen (1989:529) är relevanta i vårt
arbete, liksom de delar av Regeringsformen som berör mänskliga fri- och
rättigheter samt internationella konventioner om mänskliga rättigheter
som kodifierats i svensk lagstiftning. Allmänna principer som aktualiseras
i all utövning av offentlig makt; legalitetsprincipen, likhetsprincipen och
objektivitetsprincipen samt Polislagens 8 §, som slår fast allmänna princi-
per för polisarbete, berörs också.

Sett utifrån den tänkta tillämpningen, är lagförarbeten den allt över-
skuggande rättskällan för svenskt vidkommande (Peczenik i SOU
1999:58: 17f). Om vi däremot ser till hur praktiskt polisarbete går till,
bör prejudikatet nämnas först. Detta är ett avgörande i en högre myndig-
hets- eller domstolsinstans, till exempel utlänningsnämnden eller högsta
domstolen, som fungerar som vägledning för framtiden. En anledning till
att tidigare rättsavgöranden, framförallt i högsta instans, är vägledande i
nya rättegångar är att detta bidrar till uniformitet och rättssäkerhet
(Peczenik 1995a: 238). Rättsfallen är intressanta så till vida att de tar upp
samhälleliga diskussioner i korta formuleringar i syfte att skapa fungeran-
de definitioner. Som vi ser det, är domstolens formuleringar i praxisbil-
dande beslut försök att hitta definitioner som går att använda, något som
är nödvändigt för att lagen ska kunna tillämpas generellt. Det kan
uttryckas så, att domstolen summerar samhälleliga diskussioner för att
göra dem verkningsbara i det juridiska systemet.

Vi har i denna studie med hjälp av databasen Rättsbanken sökt finna
rättsfall från Högsta domstolen där polisers arbete med inre utlännings-
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kontroll diskuterats, men inte hittat några avgöranden.20 Mot bakgrund
av det knapphändiga material som vi fått fram genom våra sökningar
efter rättspraxis, redogör vi detaljerat för sökningarna som genomförts.
För att bredda undersökningen har vi letat efter fall där poliser dömts för
olaga diskriminering vid annan typ av verksamhet än den inre utlännings-
kontrollen och fall där poliser dömts för tjänstefel som har varit relevanta
för vårt syfte. Hur vi har resonerat framgår i kapitel åtta om mekanismer
för rättsstatens förverkligande. Huruvida inre utlänningskontroll varit
föremål för prövning är svårt att säga definitivt. I ett rättsfall nämns aldrig
termen inre utlänningskontroll. Detta trots att den åtalade var en polis som
sköt en man till döds under en inre utlänningskontroll (Mål nr B 458-01,
Jönköpings tingsrätt Dom 2001-11-12)21.

Den praxis som finns att tillgå avseende inre utlänningskontroll är
främst JO:s uttalanden, vilka har en speciell karaktär. JO har inga befo-
genheter att ändra eller upphäva ett redan fattat myndighetsbeslut. En an-
mälan till JO kan dock medföra att sakfrågan får en kvalificerad juridisk
bedömning som sedan kan utgöra ett ”rättesnöre för polisen och ge den
enskilde om inte rättelse, så i vart fall upprättelse” (Norée 2000: 104).
Under vissa förutsättningar kan JO också väcka åtal mot poliser som
missköter sig. Vid våra fältarbeten framkom vid flera tillfällen att JO är
den ombudsman som poliser anser sig ha att rätta sig efter då det gäller
tillvägagångssättet vid inre utlänningskontroll. Vid ett par tillfällen be-
nämndes JO som en samtalspartner för poliser. De av JO och Justitie-
kanslern (JK22) behandlade ärendena i vilka den inre utlänningskontrollen
diskuteras specifikt, har behandlats i den mån vi haft kännedom om dem.

I förarbetena utvecklas grunden för den aktuella lagstiftningen och här
kan man utläsa lagstiftarens intentioner när lagen skrevs.23 En anledning
till att poliser bör beakta dessa är att lagen måste formuleras kort och i
viss mån vara flexibel. Därför är en dialog med förarbetena viktig så att
lagens ändamål kan utläsas. Dessutom kan det vara svårt att finna praxis
och litteratur på det område som lagen omfattar på grund av den snabba
lagstiftningstakten – förarbetena är ofta det som finns att tillgå vid lag-
tolkningen (Peczenik 1995a: 242f). Båda dessa aspekter kan vara kom-
plexa att förhålla sig till för poliser, även om dem som vi talat med har
hänvisat indirekt till dem. Poliserna utgår från den handbok (Nationella
handboken) som Rikspolisstyrelsen (RPS) med flera utarbetat, vilken
framförallt bygger på den av utrikesdepartementet publicerade skriften
Sveriges anslutning till Schengensamarbetet (Ds 1997:38). Vad gäller inre
utlänningskontroll diskuteras denna i övrigt i förarbetena till Utlännings-
lagen som antogs år 1989. Utöver detta berörs de delar av Polislagens
förarbeten som är av relevans för utövandet av den inre utlänningskon-
trollen, samt direktiven till den senaste utredningen på området.
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Doktrinen är den juridiska litteratur som systematiserar och tolkar gäl-
lande rätt (jmf Peczenik 1995a: 44, 262). I vårt arbete handlar det här om
de kommentarer som olika forskare och praktiker utgivit där de försöker
tolka lagen på ett så sammanhängande sätt som möjligt. Den enda dokt-
rin som behandlar inre utlänningskontroll som vi hittat, utöver kommen-
taren till Utlänningslagen (1999), är den i praktiskt polisarbete använda
boken Allmän polislära (2001), som i ett speciellt avsnitt tar upp utlän-
ningslagstiftningen och tillämpningen av Schengenavtalet.

Allt förberedande arbete inför Sveriges inträde i Schengen, i form av re-
geringsuppdrag, arbetsgrupper och deras rapporter samt myndigheternas
preliminära handlingsplaner avseende polisiär verksamhet utmynnade i
den nyss nämnda Nationella handboken. Denna kan hänföras till rätt-
skällan myndighetsföreskrifter och är det dokument som också ska kunna
fungera som vägledning i det operativa arbete som utförs inom polisom-
rådena. Bland relevanta myndighetsföreskrifter kan också nämnas de all-
männa föreskrifter och anvisningar för polisväsendet (FAP). Dessa är
utgivna av Rikspolisstyrelsen och ska vara vägledande för poliser vid den
inre utlänningskontrollen. Med hjälp från personal på RPS har vi fått ta
del av samtliga föreskrifter som antagits, varav den senaste utgör en kon-
sekvens av Schengensamarbetet. Denna har dock inte ändrat förutsätt-
ningarna för verkställandet av inre utlänningskontroll.

Till myndighetsföreskrifter kan också räknas praxis från Rikspolissty-
relsens personalansvarsnämnd (PAN). PAN handlägger frågan om skil-
jande från tjänst och andra disciplinpåföljder. Dessa ger kunskaper i två
hänseenden. För det första genom att de torde säga något om var gränsen
anses gå för vad som är etnisk diskriminering i polisarbete. För det andra
kan materialet ge indikationer på huruvida etnisk diskriminering utifrån
ett polisiärt perspektiv anses vara ett problem inom svenskt polisväsende.
Vi har gått igenom alla verksamhetsrapporter som utgivits av PAN sedan
den inrättades den 1 juli år 1987.

Samtal och intervjuer
En del av vårt empiriska material utgörs av kortare intervjuer/samtal med
olika aktörer inom polisorganisationen för att få kunskap om proble-
mområdet. För att bredda och uppdatera redogörelser för den svenska
Polisens position i olika frågor har vi per telefon varit i kontakt med för
ämnet relevanta personer. De frågor vi har diskuterar är till exempel re-
krytering, mångfaldsfrågor, arbetssätt och dylika frågor som har direkt
eller indirekt samband med inre utlänningskontroll.

Under våra fältarbeten uppkom en del frågor kring regelverket, vilket
föranledde kontakter med chefer på olika nivåer i polisorganisationen.
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Genom medverkan i Schengenutbildningen fick vi inblick i hur utbild-
ningen såg ut och vad som prioriterades under denna. Dessutom kom vi i
kontakt med poliser på olika nivåer, med vilka vi hade informella samtal
under kursens gång. Om vi ville ha information om ett visst ämne, ett visst
beslut eller ett bestämt dokument alternativt behövde granskning av
sakuppgifter i vår egen text, tog vi kontakt med personer som ansvarade
för det specifika området. Det kunde röra sig om alltifrån personer som
ansvarade för diariet till chefstjänstemän.

Som framgår har våra intervjuer/samtal sett mycket olika ut beroende
på vem vi talat med och på vad vi ville veta. Vid några tillfällen förklarade
vi att vi såg personen ifråga som en faktabank. Detta var till exempel fallet
när vi ville veta hur statistik förs kring inre utlänningskontroll. Förhåll-
ningssättet från vår sida, kan hänföras till att vi ibland kände att våra frå-
gor upplevdes som påträngande. Vid något tillfälle tycktes det som om
personen vi talade med upplevde situationen som ett slags förhör och
gjorde allt för att lägga fram fakta på ett klart och tydligt sätt. Vi har dis-
kuterat ovanstående reaktioner sinsemellan och huruvida detta handlat
om vårt sätt att fråga, eller om det berott på att vi ibland ställt frågor som
kunde uppfattas som provocerande. Vår uppfattning är att poliser upp-
levt sig försatta i en obehaglig situation, då våra frågor ofta oundvikligen
lett in på områden där skillnader mellan hur arbetet går till och hur det är
tänkt att gå till enligt regelverket, blivit tydliga. Kanske kan de reaktioner
vi fick delvis hänföras till regelverkets luddighet när det gäller inre utlän-
ningskontroll och till att poliser därmed har ett stort eget ansvar i kontrol-
len – ett faktum som framkom med all tydlighet efterhand som vi ställde
våra frågor.

När det gäller våra samtal med tjänstemän på DO, JO och JK samt RPS
har dessa skett vid återkommande tillfällen. Genom den ganska täta kon-
takten, har vi så småningom fått en personlig förbindelse och efter hand
upplevt att vi har kunnat ställa ganska ingående frågor kring vårt problem-
område och hur de olika institutionernas funktion kan relateras till detta.
Sammanfattningsvis har våra samtal varit givande när det gäller att få
kunskap om detaljfrågor och i viss mån också när det gäller möjligheter att
få diskutera vår helhetsförståelse av vad inre utlänningskontroll betyder.

Fältarbetena
Vårt intresse för det konkreta tillvägagångssättet vid inre utlänningskon-
troll, nödvändiggjorde att vi betraktade poliser i deras faktiska arbete
med verksamheten. Med beteenden menar vi, i likhet med Patel och Da-
vidson, såväl fysiska handlingar som yttranden och det som vi uppfattat
som känsloutryck (Patel och Davidson 1994: 74f). Vi har därför valt att
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studera den inre utlänningskontrollen i sitt naturliga sammanhang och
använda observationer som metod (Widerberg 2002: 66).

Genom observationer får man reda på vad människor gör genom sina
handlingar, vilket kan skilja sig från vad de säger att de gör. Med andra
ord har vi försökt att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett visst
område och belysa detta område allsidigt. Detta innebär att vi får en hel-
hetsförståelse snarare än svar på en eller flera avgränsade frågor (Halvor-
sen 1992: 83f; Merriam 1998: 25). Eftersom vi inte aktivt deltog i Poli-
sens och Migrationsverkets arbetsuppgifter kan våra fältarbeten bäst
benämnas som medföljande observation (jmf Carlström 1999: 34).

Det finns flera anledningar till varför vi valde att genomföra medföljan-
de observationer istället för exempelvis enbart intervjuer. En har att göra
med att vi ville uppmärksamma och sätta ord på delar av polisarbetet som
poliserna själva kanske tar för givet, är omedvetna om eller nonchalerar
(jmf Van Maanen 1981: 213). En omedvetenhet eller nonchalans anades
exempelvis hos flera poliser under våra fältarbeten när det gäller ansvaret
för den folkrättsliga implementeringen av mänskliga rättigheter. Frågor
relaterade till rättssäkerhet är något som poliserna själva inte lyft fram
inför oss – kanske för att de ser det som en självklar och per automatik
inbyggd del i deras arbete, av aningslös omedvetenhet eller på grund av att
de inte tycker det är relevant, alternativt att de upplever att det stör deras
arbete.

Vi har vid utspridda tillfällen, under perioden sommaren år 2000 till
hösten år 2001 följt ett slumpartat urval av tjänstemän vid Migra-
tionsverket och sedermera även Polismyndigheten under deras arbete.
Syftet var inledningsvis att få en bred bild av förutsättningarna för Migra-
tionsverkets arbete, myndighetens bemötande av människor som kommer
till Sverige från andra länder och även Schengeninträdets inverkan på
arbetet. Detta var i ett tidigt skede av avhandlingsarbetet och vi hade ännu
inte beslutat oss för att fokusera på poliser. Vi besökte inledningsvis
Migrationsverkets gränsenhet, transitenhet och asylenhet i Malmö. Efter
hand kom vi att delta på konferenser samt genomförde så småningom
fältstudier vid Polisen i Stockholm och Malmö.

Sommaren år 2000 deltog vi på kursen ”Sommarkurs i etik” (Sörmland
den 3 till den 6 augusti 2000), anordnad av Flyktinggruppernas och Asyl-
kommittéernas Riksråd. Syftet med kursen var att diskutera etiska frågor
om hur asylsökande behandlas inom sjukvården, av Polis, i förvar och så
vidare. Lundberg deltog i konferenser på temat ”Barn i utlänningsären-
den”, anordnade av Migrationsverket, då det bland annat diskuterades
etiska problem i bemötandet av flyktingar (Malmö den 7 september 2000
och Norrköping den 21 februari 2001) samt utbildningen ”Diskrimine-
ring i samhälle och arbete, en nyhetsdag om lagändringar och aktuella
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frågor”, för samhällsvetare och jurister (Stockholm den 3 februari 2004).
Sommaren år 2000 tillbringade Lundberg fyra dagar på Migrations-

verkets asylenhet. Detta följdes upp under våren år 2001 med två dagars
observation på Migrationsverkets gränsenhet och en dag hösten år 2001
under ett arbetspass med inre utlänningskontroll på cirka åtta timmar.
Hydén deltog i januari år 2001 på en tvådagars Schengenutbildning för
olika poliser med särskild fokus på inre utlänningskontroll, samt en upp-
följningsdag för gränspersonal i februari år 2001. Detta följdes sedan upp
under våren år 2001 vid två tillfällen, innan Schengeninträdet, då Hydén
samtalade med och observerade utlänningspoliser i deras gränsrelaterade
arbete samt vid ett tillfälle i november under ett arbetspass med inre ut-
länningskontroll. Under en halv dag i mars år 2001 följde Hydén även
med tre passkontrollanter i deras arbete på tåget över Öresundsbron. I
mars och april tillbringade Hydén sammanlagt fem dagar vid Migrations-
verkets gränsenhet.

I maj år 2001 spenderade vi båda tillsammans en vecka hos flygplatspo-
lisen på Arlanda och utlänningsroteln i Solna. I juni fortsatte fältarbetena
med fyra dagars gemensam observation av utlänningspoliser i Malmö.
Avslutningsvis följde vi med utlänningspoliser i Malmö hösten år 2001
vid sammanlagt tre tillfällen.

Det var svårt för oss att påverka längden på fältarbetet. Vi hade mycket
att ta hänsyn till, bland annat var vi beroende av när poliserna själva an-
såg att det var lämpligt att vi följde med. Vid ett par tillfällen hade vi
bestämt att vi skulle komma till polisstationen inför ett arbetspass, men
poliserna ringde och ställde in på grund av sjukdom.

Något som förändrat förutsättningarna för fältarbetena är nya sekre-
tessbestämmelser som trädde i kraft den 19 februari år 2002. Enligt dessa
får enbart följande grupper numera följa med i polisernas bilar: Studerande
vid polishögskolan, JO, JK och medlemmar i RPS. Följaktligen kunde vi
som forskarstuderande inte längre observera poliserna genom att följa
med på deras uppdrag (samtal med tjänsteman vid Polisen i Malmö, den
22 februari 2002). Anledningen till de nya bestämmelserna är ett JK-utta-
lande, enligt vilket sekretessprövningar i princip måste göras i förväg i
varje situation där någon vill följa med poliser. Eftersom det inte går att
förutse exakt vad som kommer att hända i varje specifik situation, är en
konsekvens av de nya bestämmelserna att det i princip är omöjligt att följa
med poliser i till exempel radiobilarna, utan att samtidigt göra sig skyldig
till brott mot Sekretesslagen (JK-beslut dnr 1719-99-22; information från
dåvarande länspolismästare i Stockholm Gunno Gunmo, till samtliga po-
lismyndigheter, den 18 september 2001) Vårt material är således begrän-
sat, men också unikt i det att vi faktiskt åkte med.

En omständighet av betydelse för vårt fältarbete, är också att vi aldrig
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gavs tillfälle att bevittna någon spontan inre utlänningskontroll, det vill
säga den del av arbetet som vår studie i första hand behandlar. Däremot
deltog vi vid flera tipsbaserade ingripanden. Detta innebär, för insamlan-
det av empirin, att vi aldrig fick bevittna polisers spontana användningar
av profileringar och när det gäller redogörandet för vårt empiriska mate-
rial, att inga fylliga exempel från verkliga situationer kan ges. Många av
våra empiriska exempel i avhandlingen utgörs därför av polisers resone-
mang kring arbetet eller frågor vi har ställt, snarare än redogörelser för
nedtecknade händelseförlopp.

Vi hävdar inte att våra empiriska iakttagelser gäller för alla utlän-
ningspoliser och all inre utlänningskontroll i Sverige. Vi har främst stude-
rat polisarbete i Malmö, även om vi under en vecka följt med flygplatspo-
lis samt utlänningspolis i Stockholm också. Genom att ge exempel från
fältarbetena vill vi hitta begripliga och förståeliga illustrationer, i bästa
fall indikatorer som kan öka förståelsen av polisers handhavande av inre
utlänningskontroll. Tanken är i viss mån att problematisera och utforska
bredare fenomen som kommit till uttryck i våra samtal med poliserna (jmf
Widerberg 2002: 149).

Det är svårt att säga om resultatet av vår studie hade sett annorlunda ut
om vi följt med poliserna mera regelbundet och under en längre tidspe-
riod. På ett tidigt stadium bestämde vi oss för att bredda fältet genom att
titta på JO- och JK-ärenden samt anmälningar till DO, liksom att samtala
med tjänstemän högre upp i organisationen om vår studie. På detta sätt
menar vi att vi i slutändan fått en ganska god inblick i förutsättningarna
för den inre utlänningskontrollen.

Fältarbetena fungerade så att vi följde med poliserna under hela eller
delar av deras arbetspass, dagtid eller kvällstid. Ibland var vi båda med
och ibland en av oss.. Det började vanligtvis med ett samtal hos vaktha-
vande befäl, där poliserna diskuterade dagens aktiviteter och vad som
skulle följas upp från föregående pass. Därefter gav vi oss oftast iväg i po-
lisbil för att poliserna skulle följa upp tips. Ibland inträffade saker på vä-
gen som följdes upp, exempelvis fortkörningar. Ibland kallades poliserna i
Malmö till brofästet Lernacken för att assistera Tullen vid deras kontrol-
ler. Vi fanns med i bakgrunden. I efterhand kan vi konstatera att vi aldrig
fick en känsla av att vara ett naturligt inslag i polisernas vardagliga ar-
bete, något som förmodligen beror på att fältarbetet var relativt kort. Det
kändes inte sällan lite spänt under den första stunden av arbetspasset när
vi, som besökare, skulle tas omhand och förses med information. Ibland
kändes det dock som om poliserna släppte på kontrollen. Inte sällan fram-
kom i dessa lägen saker som inte stämde överens med den bild de annars
tycktes vilja förmedla till oss.

Genom att följa poliserna under deras arbetspass fick vi på ett naturligt
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sätt möjlighet att diskutera vad som gjordes och varför (jmf Halvorsen
1992: 84; Holme och Solvang: 1997: 79). Under händelselösa stunder
rörde samtalen med poliserna främst deras arbete i allmänhet och deras
förväntningar inför och syn på Schengensamarbetet och Sveriges opera-
tiva inträde i detsamma. Generellt sett var poliserna tillmötesgående
under dessa samtal. Under en vanlig intervju hade de troligtvis anammat
en ännu mer officiell hållning som inte givit oss mer information än den vi
får del av via skriftliga dokument (Merriam 1998: 105).

I regel fick vi ett positivt bemötande. Vid flera tillfällen uppmuntrades
vi i fältarbetena på så sätt att poliserna genom oss tycktes vilja förmedla
vad de ansåg vara en sann bild av polisarbetet, en bild som enligt dem själ-
va ofta förvrängs i massmedia. Vi har försökt att göra klart för dem som
intervjuats/observerats vad vi ska göra med materialet och vilka vi är. Vi
har presenterat oss som forskarstuderande vid Linköpings universitet och
doktorander från Malmö högskola, som arbetar på en avhandling om po-
lisarbete med inre utlänningskontroll i ett Schengensammanhang. Vi har
under fältarbetena varit öppna inför poliserna med vår intention att ob-
servera dem i deras arbete. Inledningsvis betonade vi att fokus inte låg på
poliserna som enskilda personer, utan som myndighetsutövare. Vi garan-
terade deras anonymitet och framhöll att de inte behövde svara på alla
frågor om de av någon anledning inte ville göra detta.

Vi försökte vara diskreta och flexibla när vi gjorde våra observationer
för att inte störa några rutiner. Vi var inte konfronterande när vi pratade
med poliserna. Det som vi uppfattade att poliserna ansåg vara känsliga te-
man följde vi inte upp utan förhöll oss återhållsamma. Det verkade till ex-
empel upplevas som besvärande för poliserna att prata om etnisk diskri-
minering relaterat till deras arbete. I detta sammanhang är det viktigt att
påpeka att vi inte var tydliga med att påpeka de problem som vi tyckte oss
identifiera i polisernas arbete. Detta för att de inte skulle bli avigt inställ-
da. Det är möjligt att en sådan strategi i själva verket var begränsande för
oss, snarare än det motsatta, det på så sätt att poliser blev osäkra inför vår
närvaro och hur vi skulle komma att tolka vad vi såg. Oavsett vilken stra-
tegi som är att föredra, var vår ambition att ta ansvar både för den kun-
skap som vi producerade och för det sätt på vilket den växte fram (jmf
Patel och Davidson 1994: 62f; Widerberg 2002: 93ff).

Poliserna verkade tämligen ointresserade av såväl syftet med material-
insamlingen som vad vi avsåg att göra med resultatet. Kanske var vårt av-
handlingsarbete inte något som de ansåg påverkade deras egen situation.
Vi kunde inte göra något åt polisernas, i våra ögon svala intresse, utan
konstaterade på ett tidigt stadium att andra källor för information, till
exempel rättsfall behövde utnyttjas.

Vi har arbetat med anteckningar under fältarbetenas gång och inte an-
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vänt bandspelare. En anledning till detta är att vi större delen av tiden följ-
de med poliserna på olika uppdrag och därmed ständigt ”var på språng”.
Bandspelaren hade även kunnat verka hämmande på poliserna. Fältan-
teckningarna utvecklades till en kombination av nedtecknade fakta av
vad som skedde och våra personliga reflektioner över vad vi såg (jmf
Repstad 1988: 35; Gruber 2002). Vi gjorde dem i regel tillsammans, di-
rekt efter arbetspasset. I detta sammanhang vill vi också påpeka fördelen
med att vi har varit två forskare, som tillsammans genomfört fältarbete-
na. Vi upplever att de kontinuerliga analyser och tolkningar som vi gjort
har gynnats av samtal och diskussioner oss emellan (jmf Wallén 1996: 77;
Widerberg 2002: 31, 112). Fördelen med bandupptagningar hade natur-
ligtvis varit att vi då fått ett mer detaljerat intervjumaterial att gå tillbaka
till under arbetets gång.

I denna framställning är samtliga informanter som vi har observerat
anonyma, vilket vi har informerat om. Vi har inte i denna framställning
hänvisat till datum för fältarbetena. Detta eftersom antalet anställda på
en utlänningssektion inte är särskilt stort och att en utsatt datum därför
lätt skulle kunna avslöja vilka poliser som vi följt med. Följaktligen kan
det vara svårt för andra att kontrollera de källor vi har använt. Vi har
dock prioriterat hänsynen till enskilda individer.

Vi refererar i denna framställning till fältarbetena genom kursiverad
text. Kursiverade citat i texten är, när inget annat anges, uttalanden av po-
liser. Ibland kan det vara svårt att visa exakt vad i en intervju som visar
något som en person ger uttryck för och det kan tyckas som om citaten är
ryckta ur sitt sammanhang. Widerberg diskuterar denna fråga och menar
att läsaren i vissa situationer måste lita till forskarens helhetsförståelse vil-
ken handlar om vilken bild forskaren vill förmedla (Widerberg 2002:
151). På vissa ställen använder vi engelska ord och det rör sig då om situa-
tioner när vi inte kunnat hitta ett motsvarande begrepp på svenska.

Fälterfarenheter
I detta avsnitt är vår ambition att problematisera våra fälterfarenheter.
Genom att uttryckligen reflektera över och redogöra för hur vi ser på vår
egen roll som forskare, har vi velat både bearbeta den egna rollen och tyd-
liggöra vårt förhållningssätt för läsaren. Etnologerna Billy Ehn och
Barbro Klein menar att det handlar om forskarens självmedvetenhet i mö-
tet med ”forskningsobjektet”. Nyckelordet i sammanhanget är reflexivi-
tet, vilket innebär en medvetenhet om den egna medvetenheten (Ehn och
Klein 1994: 10f). Alvesson och Sköldberg uttrycker det i termer av att
forskaren bör ta på allvar olika slags teoretiska, språkliga och politiska
element och dessas samband med tolkningen och (re-)konstruktionen av
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empiriskt material (Alvesson och Sköldberg 1994: 12).
Att observera polisernas kontakt och arbete med människor har många

gånger varit obehagligt, för att inte säga smärtsamt. Sannolikt blev vi
ibland betraktade som två civilklädda poliser vilket kunde vara obehag-
ligt exempelvis när vi upplevde ett agg från de personer som poliserna
kontrollerade för tillfället. I dessa situationer, som har handlat om att
kunna hantera känslomässiga aspekter på fältet, har det varit en fördel att
vara två forskare. På Arlanda blev upplevelsen av obehag stark för oss.
Ibland rörde det sig om trötta och rädda människor som påträffades och
förhördes av en lika trött och ibland provocerande polis. Ofta ställde
också byråkratin till det vilket gjorde små problem till stora, såsom när
resande tvingades sova på en hård bänk för att deras flygbolag/resebyrå
missat att det krävdes visum för att kunna byta plan i Sverige.

En svårighet i vårt fall har varit att undvika att svartmåla polisernas ar-
bete utifrån upplevelser av orättvist förfarande, istället för att försöka ur-
skilja vad olika omständigheter kan hänföras till. Omständigheterna kan
röra sig om den förda politiken, organisatoriska omständigheter, enskilda
polisers personlighet eller något annat. Å andra sidan har en konsekvens
av att vi under de medföljande observationerna sett polisers problem i oli-
ka situationer eventuellt varit att vi utvecklat en förståelse för varför de
ibland uppträder på ett visst sätt. Risken finns att vi därmed anammat po-
lisernas logik och ibland uppfattat det så att de inte hade möjlighet att
agera annorlunda, istället för att förhålla oss kritiska till polisernas arbete.

Det är karakteristiskt för kvalitativ forskningstradition att betona det
nära förhållandet mellan forskaren och den miljö eller de personer som
studeras (Repstad 1988: 9). Repstad menar att en viss identifikation med
de personer som studeras är fruktbart när det gäller att komma dem inpå
livet. ”Var går gränsen mellan lagom och för stor identifikation?”, frågar
han sig och drar slutsatsen att det handlar om en ständig balansgång.
Samtidigt som det är en metodisk dygd att beskriva aktörerna som ratio-
nella individer som handlar utifrån sin egen situation, måste forskaren bi-
behålla distansen och inte blunda för mindre positiva sidor hos dem som
hon eller han studerar (Repstad 1988: 43). Enligt Repstad kan det vara
bra att delta i vardagliga samtal och tala om sådant man har gemensamt
med aktörerna (Repstad 1988: 29). Vi upplevde inte att vi hade så mycket
gemensamt med poliserna. Dessutom var det inte vår avsikt att bara för-
stå hur poliserna själva upplever sitt arbete med inre utlänningskontroll,
utan att också kritiskt granska detta utifrån teoretiskt bestämda begrepp.

Inte vid något tillfälle förklarade poliserna för personerna som utsattes
för kontroll vilka vi var. Däremot användes vi ibland ofrivilligt som red-
skap i arbetet med kontrollen. Vid ett tillfälle på Arlanda flygplats när-
mast beordrades en av oss att ställa sig bredvid en misstänkt man för att
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polisen på detta sätt skulle kunna kontrollera om den längd som fanns an-
given i passhandlingen stämde. Anekdoten illustrerar komplexiteten i de
maktrelationer som präglade vårt fältarbete. Å ena sidan blev vi nästan
något av ett redskap för poliserna. Vi var också beroende av polisernas
goda vilja för att få följa med i deras arbete. Å andra sidan kan vi, i vår
roll som forskare, analysera deras beteende och så småningom ”ordna
och deformera” deras verklighet i vår vetenskapliga framställning (Ehn
och Klein 1994: 76f). Därmed är det också ett faktum att vi som gör stu-
dien tar och poliserna som vi observerar ger. Vår närvaro kan emellertid
ha upplevts som positiv av poliserna om de stimulerats genom intresset vi
visade för deras arbete.

Ytterligare en aspekt i denna situation rör den omhändertagne, som
med tanke på vår närvaro samt att vi inte presenterades, med största san-
nolikhet uppfattade oss som personal från Polismyndigheten. Senare, vid
registreringen av den misstänkte mannen som poliserna stannat, satt vi
med och lyssnade och antecknade. Inte heller då blev vi presenterade. En
befogad fråga i detta sammanhang är om vi skulle ha presenterat oss själ-
va. Eftersom polisers förhållningssätt kommer till uttryck även i en sådan
här situation, såg vi händelsen som en viktig iakttagelse för att kunna ana-
lysera tillvägagångssättet. Följaktligen ville vi inte ingripa.

Oundvikligen har vi, bara genom vår närvaro, påverkat människorna i
den miljö vi studerat liksom de har påverkat oss (Halvorsen 1992: 83f;
Patel och Davidson 1994: 83; Holme och Solvang 1997: 111ff). Ett exem-
pel på vår inverkan på fältet var när en flygplatspolis på Arlanda verk-
ställde en avvisning vid gränsen. Det rörde sig om en man som befanns
spärrad i dataregistret SIS. Samtidigt som vi följde polisens arbete ställde
vi frågor till honom kring SIS-registret. Det visade sig att mannen blivit
spärrad enbart på sitt för- och efternamn samt födelseår. Polisen såg inget
anmärkningsvärt i detta eftersom det inte är ovanligt att utländska pass
enbart uppger individens namn och födelseår. Han blev närmast chockad
efter att ha begrundat en fråga från oss som löd ungefär:

Så om en som heter Anders Andersson, född 1970 spärras, så spärras
alltså alla som är födda samma år och heter Anders Andersson?

Polisens ton gentemot den avvisade mannen förändrades märkbart efter
vår fråga. Han tillstod inför mannen, som själv förnekade att han någon-
sin varit i det land som lagt in spärren i SIS, att det kunde ha skett ett miss-
tag.

Vår svenska etniska bakgrund och det faktum att vi i sammanhanget är
unga kvinnor kan både ha varit en fördel och en nackdel under forsk-
ningsprocessen. Det kan ha varit till vår fördel genom att bidra till att
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polischefer och överordnade tjänstemän inte upplevde oss som ett hot och
i allmänhet visade öppenhet och hjälpsamhet inför fältarbetena. Vi upp-
levde till exempel det förberedande arbetet som positivt såväl för vår egen
som för polisernas del. Ett annat exempel är att vi på Arlanda gavs gene-
röst tillträde till arbetsplatsen. Vi utrustades med passerkort och mötte
inte vid något tillfälle ett skeptiskt eller reserverat förhållningssätt. Att vi
som unga kvinnor inte uppfattades som ett hot, kan också hänföras till att
vi ibland benämndes i termer av de unga studenterna och flickorna, då vi
presenterades för de olika arbetslagen. Detta kan emellertid också tolkas
som ett sätt för poliserna att ”förminska oss”, visa makt och markera sitt
överläge gentemot oss – just för att vi uppfattades som ett hot!

Vi har även upplevt en annan mindre positiv sida av polisers bemöt-
ande. Under de medföljande observationerna har vi ibland känt oss ute-
stängda, vilket väckt frågor och tankar om vilken insyn vi egentligen fått.
Huruvida detta har att göra med ålder, genus eller etnisk bakgrund, alter-
nativt att vi kom från tema etnicitet eller ställde för närgångna frågor, är
svårt att säga något om. Utifrån vårt perspektiv betraktades Polisens offi-
ciella åtagande och därmed skyldighet att erbjuda insyn i verksamheten
en utgångspunkt inför fältarbetet, när vi tog de formella kontakterna. En
klyfta uppstod emellertid när det blev klart för oss hur stor diskrepansen
var mellan vilken insyn poliserna sagt sig vilja erbjuda och den insyn de
sedan i praktiken erbjöd.24

När det gäller vilken reell grad av insyn vi fått i polisarbetet, tillkommer
det faktum att man som forskare generellt möter svårigheter vid insam-
landet och tolkandet av empiri som handlar om att kunna särskilja så kal-
lade operationella data och presentationsrelaterade data. Den operatio-
nella datan utgörs av spontana konversationer och aktiviteter som iakttas
av forskaren på fältet och den presentationsrelaterade datan utgörs av den
bild av något informanter vill upprätthålla inför forskaren, överordnade
eller utomstående i allmänhet. Dels finns en risk för att presentationsrela-
terade data dominerar över operationella data, dels riskerar forskaren att
förväxla presentationsrelaterade data med operationella sådana. Ofta
finns det emellertid överlappningar mellan de båda (Van Maanen 1981:
206f). Till detta kommer i vårt fall de data som härrör från hur arbetet är
tänkt att gå till utifrån den politiska och rättsliga styrning som kommer
till uttryck i olika rättskällor. Man skulle här kunna tala om rättsligt be-
stämd data. Detta innefattar en tolkning av rättskällor och hur detta inne-
håll skall förstås (översättas till) i det praktiska arbetet.

I de flesta miljöer tycks överrensstämmelsen mellan vad olika individer
säger vara större när det gäller presentationsrelaterade data än operatio-
nella data (Van Maanen 1981: 221). Sannolikt är detta fenomen särskilt
tydligt bland poliser eftersom de representerar en myndighet. Vid våra
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kontakter med poliser upplevde vi att de tycktes ha lärt sig hur saker inom
Polisen måste vara eller framstå inför allmänheten. Ju generellare våra
frågor blev, desto fler saker fanns gemensamt i olika polisers svar. Ju kon-
kretare och mer preciserade frågor vi ställde, desto mer varierande svar
fick vi. Därför var det viktigt att inte enbart koncentrera oss på vad som
sades, utan även på aktiviteterna vi bevittnade.

I detta kapitel har vi försökt att beskriva hur vi gått till väga och renod-
lat de etiska dilemman som vi stött på under fältarbetena och samtalen
med poliser (jmf Widerberg 2002: 13). I den fortsatta framställningen har
vi genomgående en argumenterande ton, där tolkningarna ses som en
fortlöpande process. Utöver det som sagts ovan är det en ambition att
behandla analys som en integrerad del av framställningen.
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3. UTLÄNNINGSKONTROLL

Inledning
Migration är ingen ny företeelse i vår tid utan har varit ett socialt fenomen
i tusentals år. I och med sjöfartsmetoder och skepp blev det möjligt för
miljoner av människor att under de senaste århundradena migrera över
världens hav. Men redan flera århundraden innan dess migrerade indivi-
der och folk över land och mindre vatten (Sowell 1996: 1).

Migrations- och kulturforskaren Nikos Papastergiadis delar in värl-
dens globala migration i tre olika faser: 1.) Slaveriet och koloniseringen25,
2.) Utvandringen till den Nya Världen26 och 3.) Samtida migration, starkt
associerad med globalisering (Papastergiadis 2000: 23ff). Dagens globala
migration kan sägas ha startat vid slutet av andra världskriget och inne-
bar ett fundamentalt skifte från tidigare migrations former och omfatt-
ning (Held mfl 1999: 299). Förflyttning är betydligt mer komplex idag än
tidigare (Papastergiadis 2000: 23). Mönstren för migration har fått en så-
dan mångfald och sammansatt karaktär att det inte är möjligt att genera-
lisera över eller säkert fastställa vad som bestämmer dess orsaker eller
riktning. Kortfattat kan globaliseringen av migration definieras i termer
av ökade skillnader i migranters ekonomiska, sociala och kulturella bak-
grund, ökning av migrationsmönster och antal migranter, feminisering
och politisering av migration, avterritorialisering av kulturella samhällen
samt att många olika lojaliteter är kopplade till diaspora (Castles och
Miller 1998: 8f; Papastergiadis 2000: 61, 86). Huruvida migrationen ökat
relativt sett är emellertid en fråga för diskussion, eftersom också befolk-
ningsantalet i världen ökat.

Detta kapitel har som målsättning att placera polisarbete med inre ut-
länningskontroll i ett större kontrollperspektiv med utgångspunkt i före-
teelsen migration. I kapitlet diskuteras olika typer av kontroll som syftar
till att reglera invandring eller kontrollera att personer som uppehåller sig
i ett land gör så på laglig väg. Vi ger även en bild av hur den svenska
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utlänningskontrollen har sett ut under det senaste århundradet. Syftet
med denna historiska tillbakablick är att ge en bild av kontexten för den
inre utlänningskontrollen i ett svenskt perspektiv. Hur utlänningskontrol-
len har sett ut tidigare har betydelse för hur den ser ut idag.

Vi inleder med en diskussion om vad utlänningskontroll innebär, hur
utlänningskontroll kan analyseras, hur övergången från nationell till
transnationell migrationskontroll ser ut, samt på vilket sätt migration
uppfattas i mottagarländer som Sverige. I avsnittet som följer tar vi upp
faktorer som påverkar utlänningskontroll. Texten är strukturerad kring
aktörer, åtgärder samt omständigheter av betydelse för utlännings-
kontrollen. Därpå följer en historisk tillbakablick på utlänningskontroll i
Sverige under 1900-talet fram till idag.

Kapitlet baseras på litteratur som representerar en rad discipliner.
Nedan presenteras något av den litteratur som vår framställning baseras
på. Den bok som varit mest central för kapitlet är Mechanisms of Immi-
gration Control. A comparative Analysis of European Regulation Policies
(1999), redigerad av sociologen Grete Brochmann och statsvetaren
Tomas Hammar. Olika former av utlänningskontroll diskuteras i boken
med utgångspunkt i åtta europeiska mottagarländer under 1980- och
1990-talet, varav Sverige representerar ett.

Annan litteratur av Hammar som varit viktig för oss är artikeln ”Law
and Policies Regulating Population Movements: A European Perspective”
(1992), liksom Hammars bok Democracy and the Nation State: Aliens,
Denizens and Citizens in a World of International Migration (1990) ge-
nom diskussioner som där förs om former för extern respektive intern mi-
grationskontroll och den politiska dimensionens betydelse för att förstå
migrationssystem. Hammars doktorsavhandling Sverige åt svenskarna.
Invandringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt 1900-1932 (1964)
ligger till grund för delar av vår historiska genomgång av Sveriges utlän-
ningskontroll under 1900-talet. I detta hänseende har även statsvetaren
Nils Öbergs doktorsavhandling Gränslös rättvisa eller rättvisa inom
gränser? Om moraliska dilemman i välfärdsstaters invandrings- och in-
vandrarpolitik (1994) varit behjälplig. Avhandlingen innehåller en histo-
risk tillbakablick på utlänningskontroll i Sverige och berör ett i förhållande
till utlänningskontroll intressant dilemma, gällande välfärdsstaters rela-
tion till migration.

Viktiga poänger i kapitlet bygger också på freds- och utvecklings-
forskaren Elisabeth Abiris doktorsavhandling The Securitisation of
Migration. Towards an Understanding of Migration Policy Changes in
the 1990s. The Case of Sweden (2000). Abiri behandlar den svenska migra-
tionspolitiken och analyserar hur och varför en säkerhetsdiskurs kring
migration har utvecklats i Sverige under 1990-talet samt vilka implikationer
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detta i sin tur kan ha. Problematiken är nära knuten till frågor om utlän-
ningskontroll (se även Abiri 2003).

En förståelseram
Vad innebär utlänningskontroll?
Utlänningskontroll är en av flera faktorer som påverkar migrationens
storlek och sammansättning och som utgör ett medel för att reglera och
begränsa migration (Hammar 1992: 255). Den invandringspolitik som ett
land för, bestämmer de formella formerna för landets utlänningskontroll
och till vilken grad den ska ske. Invandringspolitik kan vara antingen
kontrollerad eller fri. Med en kontrollerad politik menas ett system som
inte tillåter människor att invandra som de vill, utan sätter upp lagar, reg-
ler och restriktioner för att kontrollera och begränsa invandringens for-
mer och omfattning. Ytterligheten är fullständig kontroll genom att när
som helst kunna stoppa all befolkningsförflyttning eller slänga ut alla som
invandrat till landet. Med en fri invandringspolitik menas ett system som
ställer upp få eller inga hinder för invandring (Öberg 1994: 22; Brochmann
och Hammar 1999: 9).

Möjligheten att komma till Europa och graden av utlänningskontroll
regleras genom olika faser som ser delvis olika ut för arbetskraftsinvand-
rare och flyktingar/asylsökande (Brochmann och Hammar 1999: 302).
Generellt kan sägas att den första fasen uppnås genom att migranten till-
delas arbets- eller uppehållstillstånd för kortare perioder och blir tillfällig
arbetskraftsmigrant. Detta stadium kan även innefatta asylsökande och
personer som får uppehålla sig i landet tillfälligt. En andra fas uppnås ge-
nom så kallat ”denizenship”, ett begrepp som Hammar myntat för inne-
hav av arbets- och uppehållstillstånd, ofta utan tidsbegränsning, men utan
fullständigt medborgarskap. Den sista fasen uppnås via status som natu-
raliserad medborgare27 (Hammar 1990: 13, 21; Brochmann och Hammar
1999: 9f).

Under den första fasen kontrolleras människor i allra störst utsträck-
ning. ”Denizens” undgår delvis kontroll, medan naturaliserade medbor-
gare formellt åtnjuter samtliga rättigheter kopplade till fri rörlighet och
inte ska utsättas för någon form av utlänningskontroll (Brochmann och
Hammar 1999: 9f). Huruvida det sistnämnda stämmer i realiteten kan
emellertid ifrågasättas eftersom även naturaliserade medborgare riskerar
att utsättas för inre utlänningskontroller.

Brochmann nämner fyra grundläggande faktorer som, genom ett urval
eller i kombination, påverkar och legitimerar utformandet av utlännings-
kontrollen. Dessa är överväganden kring a) den nationella säkerheten (beva-
rande av fred och stabilitet); b) ekonomin (inverkan på arbetsmarknaden
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och möjligheterna att bevara landets välfärdsnivå); c) demografin (ex-
empelvis befolkningstäthet, fruktbarhetsnivåer och ålderspyramiden)
samt; d) det sociala och kulturella sammanhanget (bevarande av nationell
identitet, religiösa traditioner och social integration). I sammanhanget
bör även den internationella dimensionen tilläggas eftersom denna påver-
kar samtliga av de ovan nämnda faktorerna och samtidigt är en faktor i
sig självt (Brochmann och Hammar 1999: 6, 289). Utlänningskontrollen
begränsas bland annat av internationella principer för mänskliga rättig-
heter. En kärnfråga i policyn kring utlänningskontroll tycks vara just att
hitta en balans mellan respekt för individers integritet och mänskliga rätt-
igheter å ena sidan och nationella intressen å andra sidan (Brochmann och
Hammar 1999: 327; Morrison 2000: 81).

Migranters ställning i mottagarländerna har stärkts under 1900-talet.
Detta innebär för välfärdsstater som Sverige, där befolkningen garanteras
en viss levnadsstandard och grundläggande social trygghet, att mottagar-
landet vill ha kontroll över antalet personer som åtnjuter dessa förmåner
(Hammar 1992: 255f). Som en följd har många mottagarländer skaffat
sig en starkare kontroll över invandringen och tillämpar sina kontroll-
system alltmer restriktivt. Dessa båda utvecklingstendenser skapar ett
moraliskt dilemma som Öberg beskriver på följande vis:

Att lösa dagens flyktingproblem genom att låta alla, eller ens en
mindre del av världens alla behövande invandra, skulle medföra så-
dana åtaganden att möjligheten för välfärdsstaterna att bibehålla de
befintliga invånarnas levnadsstandard riskerar att undergrävas
(Öberg 1994: 13).

Lena Södergran, som också diskuterar problematiken i sin doktorsav-
handling, beskriver dilemmat som en konflikt mellan staters strävan efter
att värna om de befintliga medborgarnas intressen och den moraliska
skyldighet en välfärdsstat har gentemot mindre lyckligt lottade människor
utanför den ”egna kretsen” (Södergran 2000: 47). Det ska i samman-
hanget tilläggas att det, som en följd av den åldrande befolkningen, finns
ett starkt behov av invandring för att välfärden i ett längre perspektiv ska
kunna upprätthållas i Sverige och andra europeiska länder (Geddes 2003:
6). Detta pekar visserligen i riktning mot en generösare invandringspoli-
tik, men påverkar inte det ovannämnda dilemmat i någon större utsträck-
ning, eftersom det rör sig om en arbetskraftsinvandring som framförallt
sker genom ett urval mot bakgrund av människors kompetens, snarare än
hänsynstaganden till vem som är i mest behov av att migrera.

Hur kan polisers strävan efter effektivitet respektive rättsstatliga ideal i
arbete med inre utlänningskontroll påverkas av ovannämnda dimensioner
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av Sverige som välfärdsstat? Strävan efter effektivitet aktualiseras som en
följd av välfärdsstatens intresse av att poliser begränsar vilka som får ta
del av välfärdssystemet genom att upptäcka och bidra till att avlägsna
obehöriga. Samtidigt är det mot bakgrund av välfärdsstatens sociala an-
svar för sina medborgare viktigt att polisers arbete med inre utlännings-
kontroll sker i enlighet med rättsstatliga ideal. Detta är en förutsättning
för ett fungerande opartiskt välfärdssystem. Poliser bör i sitt bemötande
av människor exempelvis inge förtroende hos allmänheten och få männi-
skor att känna sig trygga.

Olika sätt att närma sig utlänningskontroll
Det finns inga entydiga teorier om utlänningskontroll inom litteraturen
som kunnat fungera som en grund för vårt arbete. Ett första steg mot en
teori är kategorisering. Detta sätt att närma sig utlänningskontroll har
Brochmann och Hammar använt genom att göra en uppdelning i yttre
och inre, implicita/indirekta respektive explicita/direkta dimensioner av
kontroll (Brochmann och Hammar 1999).

Bakom utformandet och utfallet av den nationella policyn för utlän-
ningskontroll ligger olika motiv och förutsättningar. Såväl nationella som
internationella faktorer spelar in. De grundläggande två komponenterna
är kontroll vid territoriets yttre gränser samt inre utlänningskontroll. Yttre
kontroll består av ett lands åtgärder med syfte att kontrollera migranters
inträde redan innan deras avfärd eller vid anländandet. Denna typ av kon-
troll har blivit alltmer omfattande i Europa (Brochmann och Hammar
1999: 12, 302). Inre kontroll utförs inom mottagarlandets gränser och ut-
övas från det att migranter anländer och därefter i princip hur länge som
helst. Den inre kontrollen kan spåra människor som kommit till ett land
på ett sätt som utifrån mottagande staters policy definieras som illegalt,
men är även ett sätt att finna människor som kommit på legal väg (exem-
pelvis turister, studerande eller säsongsarbetande) och sedan stannat kvar
efter att deras tillstånd gått ut (Brochmann och Hammar 1999: 315). Den
inre kontrollen har fått en större betydelse för mottagarländer av två an-
ledningar under senare år. Dels är detta en följd av borttagandet av
gränskontroller mellan Schengens medlemsländer, dels som en konse-
kvens av ökad rädsla för terroristattacker, vilket talar för att också den in-
re kontrollen håller på att byggas ut.

Utlänningskontrollen är till största delen en blandning av yttre och inre
kontrollåtgärder och det finns gråzoner där dessa flyter samman. Vilken
av de båda som är mest effektiv i bemärkelsen att hålla icke-önskvärda
människor utanför den egna nationalstaten, beror på omständigheterna
(Brochmann och Hammar 1999: 12ff, 302). Morrison noterar att många
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regeringar föredrar yttre kontroll i form av rigorösa kontrollsystem redan
utanför mottagarlandets gränser tillsammans med strikta gränskontroller.
Alternativet är att lägga större vikt vid inre kontroller, vilket Morrison
påpekar medför problem genom att det riskerar att inkräkta på exempel-
vis arbetsgivares intressen och framförallt på rättigheterna hos de invå-
nare som befinner sig lagligt i landet men av poliser felaktigt tas för personer
utan tillstånd att vistas där (Morrison 2000: 84; jmf Weiner 1995: 196).
Det sistnämnda beror på att människor, när utlänningskontroller bedrivs
inne i landet, blir något av ”vandrande gränser” som poliser ska övervaka
och kontrollera genom att försöka urskilja de personer som inte har rätt
att vistas i landet. Ur ett perspektiv av rättsstatliga ideal är ett problem i
detta sammanhang det stora inslaget av godtycke i kontrollerna och ris-
ken för etnisk diskriminering. Ur ett nationalstatligt perspektiv är proble-
met snarare den inre utlänningskontrollens begränsade effektivitet. Det är
inte möjligt att på ett träffsäkert sätt urskilja svenska medborgare eller
andra personer som får vistas i landet från personer som inte har rätt att
göra det. Risken finns alltid att människor som också är tänkta att tillhöra
den nationella gemenskapen särbehandlas negativt.

Alla former av utlänningskontroll kan, på ett abstrakt plan, betraktas
som diskriminerande då de bygger på en tanke om åtskillnad mellan män-
niskor. Gränsdragning mellan och exkludering av människor är själva ut-
länningskontrollens fundamentala syfte. Det är emellertid inte formellt
sett en fråga om diskriminering. När det gäller inre utlänningskontroller,
kan det tillkomma ett starkt inslag av godtycklighet då poliser förväntas
kunna urskilja och peka ut människor som inte har rätt att vistas i landet.
Förutom att det därmed finns en risk för att kontrollen sker på diskrimi-
nerande grunder, kan poliser under kontroller i bemötandet av människor
uppträda på ett mer eller mindre diskriminerande sätt.

Förutom samspelet mellan yttre och inre kontrollformer finns det
explicita och implicita aspekter av ett lands kontrollsystem. Den explicita
dimensionen är per definition offentlig och står för offentlig politik,
medan den implicita dimensionen står för dolda och otydliga kontroll-
mekanismer, som av och till kan ta sig explicita och offentliga uttryck.
Inre, explicit kontroll är delvis en konsekvens av den yttre kontrollens
brister (Brochmann och Hammar 1999: 13). Inre, implicita kontroller
kan beskrivas som osynliga, sociala barriärer som visar sig genom brist på
tillträde snarare än som explicita förbud. Det finns till exempel flera
mekanismer som inte nödvändigtvis är uttryckligt fientliga, men som till
människor med utländsk bakgrund förmedlar att de inte hör hemma i landet
(Brochmann och Hammar 1999: 317). Inre utlänningskontroll är en inre,
explicit kontrollmekanism på så sätt att den är fastslagen enligt lag, men
har också en implicit dimension genom att poliser i kontrollerna pekar ut
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människor som de anser ser ut eller beter sig avvikande och därmed signa-
lerar till människor att de inte passar in i det svenska samhället.

Från nationell till transnationell kontroll av migration
Regleringen av migration eller rumslig rörelse intensifierades första gång-
en under 1700- och 1800-talet i samband med framväxten av moderna
nationsgränser. Först med nationalstatens framväxt och upprättandet av
gränser började byråkratiseringen och dokumenteringen av medborgar-
skap genom visum och pass att sprida sig och stater kontrollera invand-
ringen till sitt land (Held mfl 1999: 322; Papastergiadis 2000: 53f). Väst-
världens nationella invandringspolicy med syfte att reglera invandring har
byggts upp kring ett ramverk av uppfattningar om den suveräna statens
och nationella gränsers betydelse (Sassen 1998: 7).

Försök till en nationell konstruktion kan spåras ända till medeltiden,
men fick särskild betydelse under 1800-talet i samband med utvecklingen
av boktryckarkonsten och den snabbt ökande läskunnigheten. Vid denna
tid etablerades nationella skriftspråk. Nationella traditioner och symbo-
ler framhävdes och nationella historier författades inom de etablerade sta-
ternas ramar (Johansson 2000b: 290). Utvecklingen bidrog till att männi-
skor slöt sig samman inom nationen och kunde känna samhörighet med
människor som de aldrig hade träffat. Enligt historikern Benedict Ander-
son är det mot bakgrund av denna utveckling som nationen i Europa har
kunnat växa fram, i form av en föreställd gemenskap. Utifrån Andersons
perspektiv är nationell identitet något som konstrueras i sociala processer.
Den föreställda gemenskapen förutsätter ett Vi som tillhör gemenskapen
och ett Dom som står utanför gemenskapen. Nationalstaten inbegriper
således ett exkluderande drag. Idag har människor med utländskt ur-
sprung i stor utsträckning blivit de som representerar ”de andra”, av orsa-
ker som diskuteras senare i kapitlet. Att det rör sig om en socialt konstrue-
rad gemenskap gör inte konsekvenserna av gränsdragningarna mellan Vi
och Dom mindre verkliga, om de accepteras som sanna (Anderson 1991).

Grundläggande för nationell identitet är gemensamma kulturella drag i
form av värderingar, traditioner och symboler, men även yttre kriterier
som antas känneteckna nationen ingår generellt i nationstillhörigheten,
såsom språk eller fysiska karakteristika (Johansson 2000b: 291f). Ett
centralt inslag i nationsskapande processer är föreställningar om att et-
nisk och/eller kulturell homogenitet är något önskvärt inom nationalsta-
ten. Detta kan ha konsekvenser för utformningen av en nations flykting-
och invandringspolitik, liksom för dess utlänningskontroll.

Idag har tanken om nationalstaten övergått till att bli en fråga om
transnationalism och skapande av en europeisk gemenskap. Statsvetaren
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Peo Hansen analyserar denna process i sin doktorsavhandling genom att
belysa EU:s försök att konstruera och definiera en europeisk identitet
samt hur detta tar sig uttryck i den förda migrationspolitiken. Hansen
lyfter fram de exkluderande konsekvenserna av denna europeiska iden-
titetspolitik och kopplar samman den med ett växande motstånd mot
invandring till Europa (Hansen 2000).

Skapandet av en europeisk gemenskap yttrar sig bland annat i en euro-
peisk harmonisering av utlänningskontrollen. Ett operativt medlemskap i
Schengen innebär att ett land måste börja tänka mer ”europeiskt”, i be-
märkelsen att anpassa sig efter de övriga europeiska länderna i Schengen-
samarbetet. Sverige får genom Schengeninträdet på ett mer påtagligt sätt
företräda europeiska intressen, bland annat genom ett ansvar inför övriga
medlemsländer som inte funnits tidigare. Schengenländer är beroende av
varandras respektive invandringspolitik genom att ett land med en liberal
invandringspolitik kommer att släppa in människor som andra länder
skulle ha nekat inträde. Dessa kan sedan, väl inne i Schengenområdet, ta
sig till vilket annat Schengenland som helst. Ovanstående innebär ett steg
i en utveckling från nationell till transnationell utlänningskontroll. Natio-
nalstatens betydelse för utformandet av en kontrollpolicy är dock fortfa-
rande stor, vilket inte minst framgår av lagstiftningen kring svenska poli-
sers arbete med inre utlänningskontroll.

Ytterligare steg i en transnationell utveckling är att flera internationella
mänskliga rättighetsverktyg ger ramarna för nationalstaternas lagstift-
ning. Därutöver genomgår nationalstaten som sådan en legitimitetskris i
dagens samhällen. Nationalstaten har tappat mycket av sin suveränitet,
undergrävd av globala flöden och nationsövergripande nätverk av pengar,
information och makt (Castells 2000: 254ff). Samtidigt förstärks natio-
nalstaten på olika sätt, bland annat genom det starkare samarbetet mellan
Schengenmedlemsländernas Polismyndigheter28. Statsmakten får med
andra ord större maktbefogenheter genom att kunna verka också i andra
länder. Förändringen av nationalstaten är en motsägelsefull process som
vi inte fördjupar oss vidare i här. Det väsentliga i sammanhanget är att
gränserna omformuleras och att detta har relevans för olika kontroll-
system.

Utlänningskontrollens laddning i ett perspektiv av
migration
I Västeuropa har rädsla för migration från Öst och Syd gjort invandring
till en av de mest centrala och komplicerade samtida frågorna. Sedan mit-
ten av 1980-talet har invandringen till Europa från dessa delar av världen
ökat. De migranter och flyktingar som anlänt har betraktats som en
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ekonomisk och social börda och ett eventuellt hot mot välfärdssystemet
och arbetsmarknaden. Invandringen befaras även innebära en risk för
negativ påverkan på nationell säkerhet och identitet, på den etniska och
religiösa befolkningssammansättningen samt mottagarländernas politi-
ska stabilitet (Hammar 1992: 249, 256; Weiner 1995: 135ff; Castles och
Miller 1998: 288ff; Brochmann och Hammar 1999: 2; Hansen 2000: 25).

Abiri visar i sin doktorsavhandling att det finns en påtaglig tendens att
betrakta invandring som en säkerhetsrisk vilket visat sig i den svenska mi-
grationspolitiska debatten under 1990-talet (Abiri 2000; se även Abiri
2003). Även inom Schengensamarbetet behandlas invandring som ett sä-
kerhetsproblem. Abiri förklarar detta med att det skapats en osäkerhet
hos såväl politiker som samhället i stort, i samband med att en känsla av
att välfärdsstaten försvagats har infunnit sig efter det kalla krigets slut.
Innan dess definierades säkerhet på ett traditionellt sätt, som frihet från
militära hot mot territoriet, men i samband med Berlinmurens fall och
Sovjetunionens upplösning öppnades det upp för omdefinitioner av
säkerhetsbegreppet och därmed ändrades också hotbilden. Människor
engagerade sig av olika skäl och med olika utgångspunkter i denna om-
definiering, men med det gemensamma utfallet att staters säkerhet och
flyktingströmmar kopplades samman (Abiri 2003: 136ff ).

Hur ser då ”hotet” ut för svenskt vidkommande när det gäller invand-
ring som inte sker enligt regelverket? Geddes hävdar att antalet männi-
skor som uppehåller sig utan tillstånd i Sverige är relativt lågt, ett förhål-
lande han hänför till det faktum att Sverige ligger långt norrut samt att
förutsättningarna för att söka vård, få ett arbete eller utbilda sig, är små i
Sverige. Detta har i sin tur att göra med det svenska system som innebär
att människor har ett personligt identitetsnummer som förbinder dem
med befolkningsregistret och skattesystemet samt med att Sverige har en
relativt kontrollerad arbetsmarknad (Geddes 2003: 112). I den utredning
om verkställighet och kontroll i utlänningsärenden som tillsattes år 1997
för att bland annat beskriva i vilken grad människor uppehåller sig utan
tillstånd i Sverige, konstaterades att det inte var möjligt att göra någon
beräkning av detta och att så inte heller hade gjorts i de andra europeiska
länder som utredningen kontaktat29 (SOU 1997:128: 111).

Vad Abiri talar om i termer av en säkerhetsdiskurs och den strikta
gränskontroll som blir en följd, kan även sättas i relation till globalise-
ringen. Kontroll av människor som försöker komma till det egna territo-
riet, alternativt befinner sig i landet utan tillstånd, får stor symbolisk bety-
delse i en värld där abstrakta informationsflöden och kapital tycks leva
sitt eget liv (Hettne och Abiri 2000: 198). Till skillnad från globaliserin-
gens snabba och abstrakta transnationella flöden, består mänsklig migra-
tion av fysiska personer som mera konkret och synligt kan kontrolleras
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(Abiri 2000: 5). Dessutom går det, som påtalats ovan, inte att exakt bedö-
ma storleken på invandringen eller effektiviteten av utlänningskontroller
(Brochmann och Hammar 1999: 329).

En konsekvens av det nya säkerhetstänkandet är, enligt kriminologen
Magnus Hörnqvist, att den traditionella indelningen i inre och yttre sä-
kerhet har luckrats upp. En kategorisering av hot och risker i förhållande
till om de kommer utifrån eller inifrån är därmed inte heller meningsfull.
Detta beror på att hot och risker numera, snarare än utgör säkerhetshot i
traditionell mening, är av politisk natur. Dels menar Hörnqvist att kriget
mot terrorism driver fram en uppluckring mellan civila och militära myn-
digheter och roller, dels har det som idag betraktas som ett hot mot lan-
dets säkerhet – fenomen som muslimsk fundamentalism, fattigdom,
narkotikahandel, migrationsrörelser och politiska protester – samtliga
både lokala och globala dimensioner. Flyktingar, exempelvis, finns i varje
kommun, samtidigt som migrationsrörelser följer av globala krig och ef-
terfrågan på billig arbetskraft, varför de kan betraktas som såväl inre som
yttre hot (Hörnqvist 2003: 98ff).

Abiri hävdar att säkerhetsdiskursen frammanar en stark utlännings-
kontroll som underminerar möjligheterna för asylsökande att få asyl samt
samhällens respekt för mänskliga rättigheter (Abiri 2000). Abiri får stöd
av John Morrison, som på uppdrag av UNHCR har skrivit rapporten The
trafficking and smuggling of refugees – the end game in European asylum
policy? (2000) i vilken han hävdar att EU:s hårda asylpolitik utgör ett all-
varligt hot mot människors rätt att söka asyl. Efter den 11 september år
2001, då kapade flygplan störtades in i World Trade Center och Penta-
gon, förstärktes kopplingen mellan staters säkerhet och flyktingpolitik.
Nu försämrades chanserna för människor att söka asyl ytterligare, då
medlemmar i politiska motståndsrörelser – personer som fram till dess
hade varit garanterade asyl om de lyckats ta sig till ett EU-land och kun-
nat bevisa att de flytt personligt riktad förföljelse – blev likställda med
potentiella terrorister (Abiri 2003:145).

Liz Fekete menar att de europeiska lagar för terroristbekämpning som
antagits sedan den 11 september år 2001 har gett upphov till en misstänk-
samhetens kultur gentemot asylsökande, araber och människor från
tredje världen, som hon menar sänker tröskeln för polisingripanden och
legitimerar övergrepp (Fekete 2003: 174ff). Redan innan dess utsattes
framförallt ungdomar från etniska minoriteter för särskild övervakning,
men ”kriget mot terrorismen” påpekar Fekete har undergrävt försök att
bekämpa diskriminerande övervakning; ”genom att ge ny legitimitet åt
klichébilder av etniska minoriteter som oproportionerligt brottsbenägna”
(Fekete 2003: 198). Det förändrade samhällspolitiska klimatet i samband
med jakten på terrorister kan med andra ord få direkta konsekvenser för
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en polisär verksamhet såsom den inre utlänningskontrollen.
Synen på migration i ett samhälle har betydelse för graden av utlän-

ningskontroll och kontrollens laddning. På 1950 och 1960-talet välkom-
nade västeuropeiska länder flera miljoner migranter från Turkiet, Nord-
afrika och Sydeuropa för att tillgodose sina behov av arbetskraft. Så länge
ekonomierna växte betraktades migranter som ett positivt bidrag i sam-
hället. Idag kan vi konstatera att invandring i stor utsträckning betraktas
som ett problem av mottagarländer och att migrationsfrågor är starkt po-
litiskt laddade (Weiner 1995: 4). Samtidigt har behovet av arbetskraftsin-
vandring, som tidigare tagits upp, återigen blivit aktuellt (Geddes 2003: 6).
Synen på migration i dagens Europa beskrivs därmed bäst som komplex
och motsägelsefull.

Vi går nu vidare till att titta på olika faktorer som kan påverka utlän-
ningskontrollen. Staten är huvudaktören i kontrollsystemet men det finns
en hel rad andra nationella och internationella aktörer, händelser, proces-
ser och omständigheter som också har betydelse i sammanhanget. Dessa
faktorer fungerar i kombination med varandra och det finns inget enkelt
samband mellan dem. Vi menar att ett sätt att tydliggöra vilka olika kraf-
ter som påverkar utlänningskontrollen är att skilja mellan aktörer inblan-
dade i utlänningskontrollen, åtgärder vidtagna för kontrollsyfte samt
omständigheter, som är av betydelse för utlänningskontrollen.

Faktorer som påverkar utlänningskontroll
Aktörer av betydelse
Ett obegränsat antal aktörer skulle kunna räknas upp såsom betydelsefulla
för system av utlänningskontroll. Nedanstående urval ska ses mot bak-
grund av avhandlingens frågeställningar och det valda intresseområdet,
inre utlänningskontroll.

Polisen är ett viktigt instrument för att implementera lagstiftningen
kring utlänningskontroll. Poliser kan i sitt arbete sägas omvandla politik
till praktik (Ekman 1993: 10). Men Polisen kan även betraktas som en ak-
tör i sammanhanget på ytterligare ett plan. Bland annat fungerar de som
remissinstans i kontrollrelaterade frågor. I Sverige, till exempel, gäller det
frågan om den utökade befogenheten för poliser att genomföra inre utlän-
ningskontroller.

Storleken på ett lands invandring är kopplad bland annat till hur svårt
eller lätt det är att operera på svarta eller gråa zoner av landets arbets-
marknad. Framgångar i kontrollen av invandring är därför starkt beroen-
de av en stats förmåga att övervaka och kontrollera sin arbetsmarknad.
I detta sammanhang är Polisen en aktör, genom den kontroll av arbets-
platser som poliser genomför inom ramen för verksamhet med inre utlän-
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ningskontroll. Arbetsgivare som använder sig av icke-registrerad arbets-
kraft kan utsättas för sanktioner, vilket har en både förebyggande, yttre
kontrolldimension och en åtgärdande, inre dimension. Det förstnämnda
genom att signalera till potentiella migranter att det är svårt att arbeta
utan tillstånd i landet, det sistnämnda genom att kontrollerna skapar en
reglerad arbetsmarknad (Brochmann och Hammar 1999: 16, 21, 301f).
Fackförbund kan ha ett inflytande på kontrollen, bland annat genom sina
möjligheter och sitt intresse av att påverka de som utformar kontroll-
reglerna för att åstadkomma en restriktivare eller öppnare inträdeskontroll
(Brochmann och Hammar 1999: 16).

I Sverige har arbetare som befinner sig i landet utan tillstånd i modern
tid varit uppseendeväckande få, som en följd av en välorganiserad arbets-
marknad. Många beslut kring invandringspolicyn har gjorts i förhandling
mellan fackförbund och arbetsgivare vilka varit viktiga parter i svensk ut-
länningskontroll. Fackföreningar har haft rätt att inlägga veto i fråga om
arbetstillstånd till nya invånare sedan år 1919 och har efter hand krävt att
invandrade arbetare ska gå med i de lokala fackförbunden. Fackförbund
har i Sverige uppnått en mycket hög nivå av facklig anslutning och skapat
flera starka centrala förbund. Vidare har det sedan 1920-talet funnits ett
sanktionssystem mot arbetsgivare som anställt svart arbetskraft. Den in-
formella arbetskraften har emellertid under senare år vuxit även i Sverige,
med större spridning inom vissa branscher. Resultatet av att arbetsgivare
börjat använda billigare, informell, arbetskraft är att möjligheterna för
den inre utlänningskontrollen försämrats (Hammar 1999: 188f; Geddes
2003: 112).

En annan nationellt relaterad aspekt eller aktör är de politiska partierna,
genom sin påverkan på lagstiftningen och det administrativa utförandet,
men även på det allmänna samhällsklimatet. Inte förrän på 1990-talet var
det politiska systemet involverat i de svenska invandringsfrågorna, av an-
ledningar som vi ska återkomma till senare i detta kapitel. Debatten kring
invandring var fram tills dess liten och beslut fattades ofta utanför riksda-
gen30 (Hammar 1999: 174). På samma gång som de politiska partierna
har inflytande över allmänhetens attityder, representerar de denna all-
mänhet. Detta gör allmänheten till en aktör inblandad i utlänningskon-
trollen eftersom människors inställning till invandring i förlängningen på-
verkar utformningen av en stats utlänningskontroll och tvärtom.

Eftersom det hos allmänheten idag förekommer föreställningar om ett
invandringstryck mot landet och denna invandring tenderar att betraktas
som ett hot, är det symboliskt viktigt för regeringar att ha kontroll över si-
na gränser (Brochmann och Hammar 1999: 329). I våra fältarbeten, då vi
följde med poliser, fann vi stöd för symbolvärdet av gränskontroller.
Bland annat förklarade en flygplatspolis på Arlanda att kontroller vid
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landets yttre gränser prioriteras framför inre utlänningskontroller beroen-
de på att dessa är synliga och därmed ”verkar” viktigare än inre utlän-
ningskontroller.

Främlingsmisstro kan betraktas som en mekanism i sig självt av bety-
delse för utlänningskontroll – en implicit sådan med exkluderande konse-
kvenser. Invandringsfientliga tendenser kan växa fram ur föreställningar
som skapats genom ett strikt kontrollsystem. Politiker kan genom att ma-
na till större kontroll förstärka invandringsfientliga tendenser i samhället,
liksom poliser genom att lägga ner mycket tid på arbete relaterat till utlän-
ningskontroll. Det sistnämnda, enligt Hammar, så till vida att misstänk-
samhet kan skapas eller förstärkas hos allmänheten gentemot personer
med utländskt ursprung; ”just genom att utlänningarna stått under poli-
sens kontroll och ‘alltså’ varit misstänkta” (Hammar 1964: 362).

Som internationella aktörer kan räknas andra stater, vars kontrollpolicy
i allt större utsträckning blivit avgörande för utformandet av den natio-
nella policyn. Stater jämför sig med andra för att försäkra sig om att de
själva är bland de mer restriktiva. Beteendet bygger på ett antagande om
att migranter dras till det land i vilket tillträde är enklast att få. Inget land
vill därför avvika från de andra eftersom en generös politik kan locka till
ökad invandring (Brochmann och Hammar 1999: 18). Tankesättet kän-
ner vi väl igen från våra samtal med utlänningspoliser. Vid flera tillfällen
tog poliser upp Sveriges ”snälla flyktingpolitik” till diskussion och menade
att denna inte var bra utifrån ett perspektiv av utlänningskontroll. Det
verkade finnas en föreställning om att det är möjligt att söka asyl hur
många gånger som helst i Sverige.31

Schengensamarbetet, som en sammanslutning av stater, har påverkat
den europeiska utlänningskontrollen på ett motsägelsefullt sätt. Å ena si-
dan medför det rätt till fri rörelse för tredjelandsmedborgare (icke-
Schengenmedborgare) som lagligt kommit in i Schengenområdet. Å andra
sidan har det vidtagits åtgärder för att göra det svårare att komma in i
Schengenområdet och de inre kontrollerna inom respektive medlemsland
har effektiviserats, inte minst genom dataregistret SIS (Brochmann och
Hammar 1999: 309f). En möjlig konsekvens av kompensationen för bort-
tagandet av de inre gränserna är att den sammanlagda mängden av kon-
troller ökar avsevärt i förhållande till tidigare (Mathiesen 1997: 32;
Mårtensson mfl 1998: 9). Thomas Mathiesen är en av dem som riktat
hård kritik mot Schengensamarbetet. Han menar att det finns risk för en
övergång till mindre öppna och mer oförutsägbara kontrollformer genom
att den vanliga, synliga och förutsägbara gränskontrollen ersätts av osyn-
liga och oförutsägbara kontrollformer strax innanför gränserna. I detta
hänseende står man, enligt Mathiesen, inför uppenbara rättssäkerhets-
problem (Mathiesen 1997: 31f; Mathiesen 1998: 86).
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De kontrollstrategier som används i mottagarländerna tenderar att ge
upphov till strategier för att kringgå desamma av faktiska eller potentiella
migranter. Migranter är aktörer som reagerar på en mer restriktiv policy
genom att använda de kanaler som står till buds när viljan eller behovet
att migrera är tillräckligt starkt. Det finns en hel rad metoder för att ta sig
runt europeiska kontroller såsom anlitande av agenter/rådgivare, förstö-
relse av identitetshandlingar eller att stanna över turist- och andra visum.
Mest effektivt fungerar det nätverk av kontakter som byggs upp kring
platser dit människor redan migrerat och slagit sig ner (Brochmann och
Hammar 1999: 22). Även allmänheten kan ha betydelse för denna så kal-
lade mot-kontroll genom att till exempel gömma flyktingar (Brochmann
och Hammar 1999: 16f).

Paradoxalt nog finns det en risk för att den förstärkta övervakningen av
Schengens yttre gräns bidrar till att det skapas en lukrativ marknad för
människosmugglare. Ju svårare det är att passera områdets yttre gränser
för att söka asyl eller invandra av andra skäl, desto större blir samtidigt
marknaden för personer som tillhandahåller presumtiva migranter med
råd och transport. Människor får betala ännu mer för allt riskablare
färder (Mårtensson mfl 1998: 38; Morrison 2000). Människosmuggling
har ända sedan 1930-talet betraktats som en kriminell handling i Sverige.
Från och med 1980-talet började som människosmuggling även räknas
försök och förberedelser till detta. Trots vidtagna åtgärder mot männi-
skosmuggling, har denna i praktiken fortsatt och dessutom ökat
(Hammar 1999: 183).

Åtgärder som vidtas i kontrollsyfte
För att uppnå en kontroll över migrationen etablerar myndigheter olika
kontrollverktyg. Gränskontroller och restriktioner vid en individs inträde
i ett land – en form av yttre, direkt kontroll – är den mest synliga och på-
tagliga åtgärd som vidtas av mottagarländer (Brochmann och Hammar
1999: 307). Genom Schengenregelverket blir Sverige skyldigt att genom-
föra ut- och inresekontroll vid sina yttre gränser. Svensk rätt medger
sedan tidigare att sådan kontroll ”får” ske, medan Schengenkonven-
tionen kräver att den ”skall” ske. Schengenregelverket är detaljerat i sina
föreskrifter om vilka kontroller av resehandlingar och vilka registerslag-
ningar som ska ske.32 Praktiskt ska kontrollen genomföras enligt gemen-
samma principer, inom ramen för respektive stats egna lagar och med
hänsyn till de övriga staternas intressen. Tredjelandsmedborgare, det vill
säga personer som inte är medborgare i någon av EU:s medlemsstater, ska
enligt Schengenregelverket underkastas en mera noggrann kontroll än
medborgare i en EU-stat (Schengenutbildningen, den 17 januari 2001).
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Ett led i inresekontroller är slagningar i dataregistret SIS, som används för
att kontrollera invandring och migranter inom ramen för det europeiska
samarbetet.

En annan åtgärd för att utöva utlänningskontroll är det så kallade
transportörsansvaret, vilket innebär betalningsskyldighet för flygbolag
och rederier vid transport av migranter utan giltiga dokument. Ansvaret
läggs därmed på aktörer utanför myndigheterna vilket gör åtgärden extern
i dubbel bemärkelse; kontrollen sker redan innan potentiella migranters
avfärd och genomförs av aktörer utanför den offentliga förvaltningen.
Sverige har haft ett transportörsansvar ända sedan år 1914, som har inne-
burit att transportörer som inte kontrollerat pass och andra handlingar
för inresande som det visat sig inte har rätt att resa in i landet, varit skyl-
diga att stå för kostnaderna för återresan (Ds 2001:74: 38). En utredning
tillsattes år 2001 för att se över utlänningslagens bestämmelser om transpor-
törsansvaret, efter det att klagomål hade framförts vid en av de Schengen-
inspektioner som genomförts i samband med Sveriges operativa inträde.
Den svenska regeringen hade tolkat Schengenavtalet så att det inte skulle
vara nödvändigt med böter. Utredningen föreslog att en avgift på högst
5000 euro, motsvarande cirka 50 000 kr, ska kunna tas ut när en trans-
portör inte kontrollerar att en person har pass och de tillstånd som krävs
för inresa i Sverige (Ds 2001:74: 120ff).

En konsekvens av transportörsansvaret är att flygpersonal sätter i
system att inte släppa ombord asylsökande om de saknar giltigt pass eller
identitetshandlingar, vilket kan vara att förvänta med tanke på flyktingars
situation.33 Ett stort problem är därmed att transportörens personal blir
dem som får avgöra vem som får söka asyl i ett land. Denna personal sak-
nar såväl utbildning som erfarenhet för att kunna göra sådana bedöm-
ningar. Inte heller fullständig kunskap om vilka asylbestämmelser som
gäller i olika länder kan denna personal förväntas ha. Erfarenheter från
länder som tillämpat bötessystemet visar att det ger upphov till diskrimi-
nering av passagerare som till utseendet skiljer sig från majoritetsbefolk-
ningen (Mårtensson mfl 1998: 34; Morrison 2000: 41; Rosenberg 2001;
Geddes 2003; 20).34

Under våra fältarbeten på Arlanda blev vi bekanta med ytterligare ett
sätt att upprätthålla Schengenområdets yttre gränser; så kallade ”gate-
kontroller”. En gate-kontroll innebär att poliser, vid flygplanens gate,
studerar de ankommande resenärerna omedelbart efter det att planet har
landat. Om något får poliserna att fatta misstanke om att det rör sig om
en person som antingen inte har rätt att komma in i landet eller är asylsö-
kande och därför ska vidarelämnas till Migrationsverket, görs ett ingri-
pande. Flygplatspoliser förklarade för oss att de genom kontrollerna för-
söker få fram information om resandes identitet, resväg, var deras biljett

62

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



köptes och så vidare, som ett led i processen att fastställa vilka vidare åt-
gärder som ska vidtas (intervju med poliser).

Det går att tala om individuella respektive kollektiva metoder för att
hantera invandring. Det individuella förhållningssättet innebär att asylsö-
kande behandlas som individuella fall. De flesta västeuropeiska länder
har ursprungligen använt sig av denna metod, i enlighet med FN:s flyk-
tingkonvention från år 1951. Efter att antalet asylsökande ökade från
mitten av 1980-talet, fick kostnaderna och tiden som krävdes för att be-
handla fall myndigheter att söka efter kollektiva sätt för att rationalisera
proceduren samt begränsa antalet människor som lyckas ta sig till grän-
sen. Exempel på kollektiva metoder för att reducera invandringen är upp-
rättandet av kvoter, de regler som rör säkra tredje länder35 och första
asyllandsprincipen36 samt visumsystem. Bestämmelserna ger ett effektivt
kontrollfilter för länder som inte angränsar till eller har flyg- eller båtför-
bindelser till konfliktfyllda områden (Brochmann och Hammar 1999: 20,
306). Samtliga av de kollektiva metoderna för att hantera migration, lik-
som transportörsansvaret, innebär att potentiella flyktingar kan hindras
från att nå Schengenländerna för att söka asyl och innebär således in-
skränkningar av skyddet för mänskliga rättigheter (Proposition 1997/98:
42: 35; Mårtensson mfl 1998: 28f; Morrison 2000).

Vad gäller visering innebär Schengensamarbetet inte något principiellt
nytt för Sveriges del bortsett från att det medför en gemensam viser-
ingspolitik med enhetliga viseringar.37 Schengens lista över viseringspliktiga
länder är dock lite längre och innehåller ett antal nya viseringspliktiga sta-
ter i Karibien, Stilla Havet och Afrika. Det krävs idag visum av medborga-
re från i stort sett samtliga länder varifrån det förväntas komma asylsö-
kande. EU-ländernas krav på visum är, enligt Morrison, det mest oförbe-
hållsamma och tydliga hindret för flyktingar att kunna migrera lagligt
(Morrison 2000: 36f).

Genom förebyggande (yttre, indirekta) åtgärder utomlands i form av
utvecklingshjälp och investeringar försöker mottagarländerna se till att
det inte finns något behov av att utvandra ifrån potentiella avsändarlän-
der. Ett problem med detta förhållningssätt är emellertid att det kan
ifrågasättas huruvida fattigdom och ekonomisk stagnation verkligen är
dominerande orsaker till dagens migration. Det kan lika väl argumenteras
för att minskade handelshinder snarare stimulerar migration genom de
band som knyts mellan de länder som för handel med varandra (Sassen
1998).

Det finns även åtgärder eller mekanismer av relevans för utlännings-
kontroll som kan betraktas som en del av ett lands generella kontroll-
system såsom reglerad tillgång till ID-kort, boende, skolgång, och sociala
bidrag samt kontroller på andra platser där människor kommer i kontakt
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med myndigheter. Som tidigare nämnts är för Sveriges del personnumret
en viktig aspekt bland dessa inre, explicita mekanismer, som inte förebyg-
ger illegalt uppehälle men gör det svårare för människor att leva och verka
i landet utan tillstånd (Brochmann och Hammar 1999: 315; Hammar
1999: 187f).

Slutligen kommer vi till den inre utlänningskontrollen. Vid en första an-
blick kan det konstateras att detta är en åtgärd som är explicit, så till vida
att poliser utför den med utgångspunkt i lagstiftningen. Den inre utlän-
ningskontrollen har emellertid flera och inte fullt lika uppenbara dimen-
sioner. Den inre utlänningskontrollen skiljer sig från de övriga kontrollåt-
gärder som tagits upp genom att den inte nödvändigtvis upphör efter att
en individ blivit fullvärdig medborgare. Kontrollen kan beskrivas som en
osynlig, social barriär så till vida att personer som utsätts för kontroller
kan uppleva sig diskriminerade genom att bli utpekade av poliser såsom
avvikande.

Ytterligare en implicit dimension är att inre utlänningskontroller till
stor del utförs utifrån tips från allmänheten. Utlänningspolisernas kon-
troller baseras till cirka 50 procent på tips från allmänheten (intervju med
polis samt samtal med chef på utlänningsrotel, den 22 oktober 2003).
Majoritetsbefolkningen kan genom att tipsa Polisen utöva kontroll över
människor som eventuellt uppehåller sig i landet utan tillstånd. Poliser
som vi har talat med under fältarbetena menar att tipsen oftast lämnas
mot bakgrund av ett egenintresse. Egenintresset kan röra allt från försök
att avlägsna konkurrens om arbete till irritation över grannar som spring-
er i trapporna och såväl landsmän till de anmälda som infödda svenskar
lämnar tips, enligt poliser vi har talat med. Enligt vår mening kan antalet
tips hypotetiskt vara relaterat till allmänhetens syn på invandring, på så
sätt att en negativ attityd kan tänkas öka antalet tips från allmänheten i
syfte att möjliggöra för poliser att avlägsna utländska medborgare. För
detta har vi emellertid inte några vetenskapliga belägg. Det implicita lig-
ger även i de gråzoner som finns i den lagstiftning poliser har att förhålla
sig till i sitt arbete och risken för godtyckliga bedömningar av huruvida en
kontroll bör äga rum. Lagstiftningen kring den inre utlänningskontrollen
behandlar vi i kapitel fyra.

Omständigheter av betydelse
Innan vi går in på den specifikt svenska utlänningskontrollen ska vi sätta
oss in i några olika omständigheter som kan ha betydelse för utlännings-
kontroll i allmänhet. En sådan omständighet är ett lands tidigare erfaren-
heter av migration. Denna är viktig för utlänningskontrollen på två sätt.
Dels tenderar stater som har en tradition av invandring från specifika
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länder att få fortsatt migration från dessa platser, eftersom det skapas
nätverk mellan människor i avsändar- och mottagarländer vilka i sin tur
skapar ”migrationsbroar”. Dels påverkar ett lands migrationshistoria
dess förmåga att hantera invandring. En välutvecklad reglering kan vara
lätt att aktivera på kort tid när så krävs, men samtidigt kan en etablerad
lagstiftning vara svår att förändra. Tidigare erfarenheter av migration kan
även ha inverkan på allmänhetens attityder gentemot invandring
(Brochmann och Hammar 1999: 300f).

Det finns gränser för hur långt staters kontrollmekanismer får sträcka
sig. Gränser för kontrollen är till exempel grundläggande friheter som
fastslagits i staternas skrivna konstitution (Brochmann och Hammar
1999: 20ff). Normativa förpliktelser och humanitära principer har emel-
lertid visat sig komma i andra rummet när det gäller icke-medborgare
(Morrison 2000). Vidare kan godtyckliga och oregelbundna regler för in-
träde samt otydliga definitioner gällande ”nationens behov” ses antingen
som åtgärder eller omständigheter av betydelse för kontrollen. Användan-
det av vaga uttryck som den ”allmänna ordningen”, den ”allmänna sä-
kerheten” respektive ”statens säkerhet” inom ramen för Schengensamar-
betet (se exempelvis Schengenkonventionens artikel 2 nr 2, artikel 93 och
artikel 99 nr 2) och det faktum att det ingenstans förklaras hur dessa ut-
tryck mer exakt ska förstås, öppnar upp för ett stort tolkningsutrymme
vilket leder till rättsosäkerhet (Mårtensson mfl 1998: 44). En vag lagstift-
ning gör det möjligt för varje land att tolka denna i enlighet med sina egna
intressen. Ytterligare ett gränsfall är den form av kontroll som rör sig om
hinder, såsom långa väntetider under asylsökandes ansöknings- och pröv-
ningsperioder.

Tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd utan fullständigt medbor-
garskap, så kallat denizenship, utgör en form av inre, direkt kontroll samt
på sätt och viss fullständigt medborgarskap eftersom det innebär att män-
niskor inlemmas i samhället och på så sätt står under myndigheternas
kontroll (Brochmann och Hammar 1999: 21, 317). Också social och
kulturell integration är, enligt Brochmann och Hammar, en form av kon-
trollmekanism genom att integrerade individer är lättare att kontrollera
eftersom de betalar skatt, innehar bostad, har sina barn i utbildningssyste-
met och är beroende av välfärdssystemet på olika sätt. Kontrollpolicyn
rör endast människor som befinner sig lagligt i landet. Utöver denna inre,
implicita dimension har integrationen även en yttre, implicit kontrolldi-
mension som hänger samman med att fördelaktiga levnadsvillkor och
möjligheter till integration i ett land kan stimulera migranter att komma
dit och tvärtom. Som en följd ligger det i varje lands intresse att inte avvi-
ka alltför mycket i sin generositet i förhållande till andra mottagarländer
(Brochmann och Hammar 1999: 11, 319ff).
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Administrativt godtycke vid beslutande om uppehålls- och arbetstill-
stånd hänför sig till den inre, implicita kontrollen. Brochmann och Ham-
mar konstaterar att lagstiftningen i samtliga av de åtta länder som ingått i
deras studie, implementeras med en hög grad av godtycklighet. Därutöver
kan länders befolkningsstorlek ha betydelse på så sätt att det generellt
finns en starkare social kontroll i länder med en mindre befolkning
(Brochmann och Hammar 1999: 13). Slutligen påverkas förutsättningar-
na för ett lands invandringskontroll av dess geografiska läge. Att angrän-
sa till avsändarländer ökar sannolikheten för invandring, men det finns
inget automatiskt samband mellan geografiskt läge och intensiteten i in-
vandringen. Flera variabler har betydelse för hur viktig geografin blir. Det
kan till exempel finnas ekonomiska aspekter av betydelse för hur stor vikt
geografin får. Det sistnämnda innebär att migranter kan ta sig förbi närmre
liggande länder för att komma till mer avlägsna men mer attraktiva mot-
tagarländer (Brochmann och Hammar 1999: 300).

Sammantaget är den inre utlänningskontrollen en aspekt bland många
olika aktörer, åtgärder och omständigheter som påverkar utlänningskon-
trollen, vilken har såväl yttre som inre, implicita som explicita dimensio-
ner. Bakom utformandet och utfallet av en policy för utlänningskontroll
ligger olika motiv och förutsättningar där både nationella och internatio-
nella faktorer spelar in. Efter att ha behandlat allmänna förutsättningar
för utlänningskontroll, fokuserar vi i följande avsnitt på hur utlännings-
kontrollen har sett ut i Sverige under 1900-talet fram till idag.

Utlänningskontroll i Sverige
Historisk tillbakablick
Från 1500-talets början bestod svensk utlänningskontroll av föreskrifter
om att alla som reste inom landets gränser måste medföra pass (Hammar
1964: 7; Svensson 1992: 93). Passtvånget upphävdes år 1860 och efter det
rådde under nästan 60 år fritt folkutbyte mellan Sverige och andra länder
(Öberg 1994: 29). Mot slutet av 1800-talet började man lyfta fram natio-
nella särdrag (Johansson 2000b: 316). Man började framföra krav på in-
skränkningar i det fria folkutbytet och successivt vidtogs det åtgärder
(Hammar 1964: 12). År 1914 antog riksdagen till exempel en Utvisnings-
lag som förbjöd vissa utlänningar att vistas i Sverige (Hammar 1964: 29).
Lagen innebar att man övergav principen om det fria folkutbytet, men
dess syfte var inte att hindra människor från att resa in i Sverige, utan att
kunna förpassa personer ur landet vars närvaro ansågs utgöra en fara för
rikets säkerhet eller kunde befaras ligga den svenska fattig- och sjukvår-
den till last (Hammar 1964: 141; Öberg 1994: 30f).

Snart följde emellertid krav på skärpning av invandringskontrollen i
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form av önskemål om en generell utlänningskontroll. Argument som an-
vändes rörde arbetsmarknadens behov av skydd mot utländsk konkur-
rens och värnandet av den ”rena” svenska rasen (se vidare i Johansson
2000b: 322f). Som en effekt av första världskrigets utbrott påbörjades ut-
byggnaden av en sådan utlänningskontroll inom kort (Öberg 1994: 32).
Med början år 1917 introducerades såväl ett antal externa kontrollinstru-
ment, genom krav på pass och visum, som interna kontrollmetoder inne-
bärande krav på boende och så småningom även arbetstillstånd (Hammar
1999: 172). Krigets utbrott medförde dessutom en avsevärd skärpning av
rätten att resa in i Sverige. När passtvånget återinfördes år 1917 var tiden
för fritt folkutbyte till ända. Från och med nu föreskrevs att migranter
som anlände till riket skulle vara försedda med pass, som dessutom skulle
vara viserat av svensk viseringsmyndighet. Regeln gällde alla utländska
medborgare, inklusive politiska flyktingar (Hammar 1964: 9; Öberg
1994: 32).

Tyngdpunkten i invandringspolitiken hade fram tills nu varit att kon-
trollera och vid behov utvisa migranter som befanns vara ovälkomna när
de väl var i Sverige. Men i och med passkungörelsen38 kunde människor
nu granskas och avvisas redan innan de tagit sig in i landet. År 1918 kom
den första åtgärden för att kunna utvisa utländska medborgare eller för-
hindra att invandring som inte låg i Sveriges intresse förekom. Nu inför-
des krav på att migranter måste bära med sig en så kallad uppehållsbok
för att få vistas i landet (Hammar 1964: 168; Öberg 1994: 32).

Under slutskedet av första världskriget utfärdades en ny övervak-
ningskungörelse som innebar att tillståndsmyndigheten inte bara skulle se
till bostads- och livsmedelssituationen i Sverige vid sin prövning, utan
även var tvungen att beakta läget på arbetsmarknaden. Kungörelsen lag-
fästes år 1920 (Hammar 1964: 173ff; Öberg 1994: 33f). Redan vid mitten
av 1920-talet hade emellertid arbetslösheten, som stigit mellan 1920-
1922, i huvudsak övervunnits. Då det inte längre ansågs finnas skäl att
vidta åtgärder för att försöka skydda den svenska arbetsmarknaden från
konkurrens utifrån, avskaffade Sverige viseringskravet för flera länder i
Europa (Hammar 1964: 185; Öberg 1994: 36).

År 1926 började utlänningskontrollen åter byggas ut. Passtvånget och
invandringskontrollen betraktades vid det här laget som något bestående.
Regeringen utfärdade detta år en kungörelse som innebar att migranter
som önskade ta anställning i Sverige, förutom pass, visum och uppehålls-
bok nu också måste ha sitt pass försett med arbetstillstånd. I kontrollsyfte
infördes även anmälningsplikt för alla arbetsgivare med anställda ut-
ländska medborgare (Hammar 1964: 195ff). Dessa kontrollinstrument
används än idag. Vid mitten av 1920-talet hade utlänningskontrollen fått
en så stor omfattning och betydelse att många menade att gällande
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föreskrifter borde lagfästas istället för att enbart regleras i administrativ
ordning. Ett förslag på en Utlänningslag gick igenom år 1927 som innebar
att den utlännings- och invandringskontroll som redan existerade bekräf-
tades och stadfästes. För första gången infördes en lag om såväl generell
som individuell utlänningskontroll39 (Hammar 1964: 227; Öberg 1994:
36f). Utlänningslagen byggde på en princip om att ett land måste tillgo-
dose sina egna medborgares behov och först därefter överväga att tillmö-
tesgå liknande anspråk från andra länders medborgare. Det växte nu även
fram en insikt om att invandring som företeelse i framtiden kunde förvän-
tas utgöra ett permanent inslag i svenskt politiskt liv (Öberg 1994: 37f).

Utlänningslagen från år 1927 ersattes av en ny lag år 1937, som dock
inte innebar några principiella förändringar i förhållande till tidigare. Den
tredje Utlänningslagen kom år 1945. Den innebar inte heller några avgö-
rande förändringar utan kan ses som ytterligare ett steg i riktning mot ett
utbyggt kontrollsystem. Lagen ska ses mot bakgrund av en rädsla för
ökad arbetslöshet efter kriget (Svensson 1992: 213; Öberg 1994: 43ff).
Samtliga tre lagar hade som sin huvudsakliga inriktning att reservera den
svenska arbetsmarknaden åt den inhemska arbetskraften och förhindra att
ej önskvärda migranter bosatte sig i landet (Lundh och Ohlsson 1994: 73).

Viktigt för att förstå utlänningskontrollen under 1920- och 1930-talet
är det faktum att Sverige betraktades som ett föregångsland när det gällde
rasbiologi och rashygieniska åtgärder vid denna tid. De rasbiologiska tan-
karna omfattades av i stort sett alla politiska grupperingar och fanns kvar
i lagstiftning, skolböcker och offentliga skrivelser långt efter andra
världskrigets slut (Lööw 2000: 365). År 1921 grundades Statens Rasbio-
logiska Institut som en officiell institution. Ett centralt drag i det rasbiolo-
giska tänkandet var att försöka slå vakt om vad som upplevdes som vikti-
ga ”svenska egenskaper” och att nationen skulle utvecklas genom ”rashy-
gien” (Johansson 2000b: 329; Geddes 2003: 120).

Liberaliseringen av invandringspolitiken
Efter krigsslutet skedde en gradvis liberalisering av invandringspolitiken.
Den förväntade ekonomiska depressionen visade sig utebli. Man hade
också positiva erfarenheter av flyktingarna som arbetskraftsreserv under
krigsåren då det rådde arbetskraftsbrist på grund av mobiliseringen
(Svensson 1992: 102f). År 1943 hade regeringen avskaffat kravet på ar-
betstillstånd från nordiska medborgare och denna ordning höll man fast
vid också efter krigets slut. Huvudskälet till liberaliseringen var att det
från krigsslutet till mitten av 1970-talet rådde en stor efterfrågan på arbets-
kraft. Detta var ett resultat av den ekonomiska och industriella expansio-
nen och den demografiska situationen (Lundh och Ohlsson 1994: 67f).
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Tre institutionella förändringar vilka alla kan relateras till Sveriges
behov av arbetskraft öppnade upp för en ökad invandring efter krigsslu-
tet. År 1954 gjordes en nordisk överenskommelse om en gemensam arbet-
smarknad vilket innebar att den svenska arbetsmarknaden stod öppen för
människor från de övriga nordiska länderna som fritt kunde förflytta sig,
bosätta sig och ta anställning inom Norden. För det andra försökte man
få till stånd en kollektiv överföring av utomnordisk arbetskraft och för
det tredje skedde en allmän liberalisering av utlänningslagstiftning och
praxis i handläggningsärenden, vilket fick en fri turistinvandring från
Europa till följd. Dessa förändringar gjorde att arbetskraftsinvandringen
till Sverige var i stort sett fri från 1950-talets början till slutet av 1960-
talet (Lundh och Ohlsson 1994: 68f; Öberg 1994: 50f).

År 1946 kom det förslag från en statlig utredning att regeringen skulle
söka tillstånd att kollektivt överföra arbetskraft från olika europeiska län-
der till Sverige. Med fullmakt från regeringen kunde Arbetslöshetskom-
missionen (föregångare till Arbetsmarknadsstyrelsen) sluta sådana avtal,
vilket gjordes med exempelvis Italien och Ungern. På detta vis skedde un-
der slutet av 1940-talet en omfattande organiserad överföring av utländsk
arbetskraft. Under 1950-talet började man tillämpa ett annat system för
samma ändamål, som gick till så att företag som var i behov av utländsk
arbetskraft kunde vända sig till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), som
efter samråd med länsarbetsnämnder och fackliga organisationer kunde
bevilja rekryteringen. Rekrytering gjordes från bland annat Österrike,
Italien, Västtyskland, Belgien och Holland (Lundh och Ohlsson 1994: 71f).

Den aktiva rekryteringen övergick efterhand i en mer regelbunden,
spontan arbetskraftsinvandring (Öberg 1994: 51). Den praxis som an-
vändes innebar att arbetsmarknadsmyndigheterna, i den mån det ansågs
behövligt, ibland gav arbetsmarknadsorganisationerna möjlighet att yttra
sig innan de gav sina remissvar. Resultatet blev att det fackliga inflytandet
byggdes in i systemet för arbetsmarknadsprövning (Lundh och Ohlsson
1994: 77). Behoven på arbetsmarknaden har som synes till stora delar
styrt den svenska invandringsregleringen.

Inför 1954 års Utlänningslag märktes en positivare inställning till in-
vandring än tidigare. Utgångspunkten var fortfarande att endast svenska
medborgare hade ovillkorlig rätt att vistas och arbeta i Sverige. I motiver-
ingarna till lagförslaget slogs det emellertid uttryckligen fast att det fria
folkutbytet på sikt återigen borde kunna utgöra grundprincipen för den
svenska invandringspolitiken. De enda inskränkningar som borde göras i
detta folkutbyte var sådana som för tillfället ansågs nödvändiga med hän-
syn till nationella intressen (Lundh och Ohlsson 1994: 74).

Den nya lagen vilade i princip på samma grundvalar som den gamla. En
utländsk medborgare som ville resa in i Sverige skulle inneha pass samt i
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vissa fall visering. Ville hon eller han vistas i landet en längre tid krävdes
det ytterligare tillstånd, liksom om vederbörande ville arbeta eller bosätta
sig inom landets gränser. Så kallade kriminella element skulle förpassas ur
landet. Den främsta förändringen som 1954 års lag förde med sig var att
en ny form av uppehållstillstånd. Ett så kallat bosättningstillstånd, inför-
des. Bosättningstillståndet innebar att utländska medborgare för första
gången formellt tillerkändes rätt att bli kvar inom Sverige på obestämd
tid. Därmed skyddades de mot att uppehållstillstånd och arbetstillstånd
kunde dras in om förhållandena på arbetsmarknaden försämrades. På
grund av en restriktiv praxis fick emellertid inte bosättningstillståndet nå-
gon större betydelse. Däremot övergavs det system som funnits för ar-
betsviseringar och som innebar att den som reste in i Sverige för att söka
arbete var tvungen att ha arbetstillstånd ordnat redan vid inresan. Det
blev nu möjligt att fritt resa in i landet och väl inne i Sverige söka arbete.
Efter att ha fått ett erbjudande om arbete kunde personen sedan söka ar-
betstillstånd. Arbetstillståndsgivningen var ett sätt för myndigheterna att
kontrollera tillströmningen av utländsk arbetskraft och leda den till de
branscher och delar av landet där den som mest behövdes (Lundh och
Ohlsson 1994: 74ff).

Under mitten av 1960-talet fanns ett enormt behov av arbetskraft i Sve-
rige. Invandringen till Sverige ökade vid denna period kraftigt för att nå
sin högsta topp 1969-1970. Under den senare delen av 1960-talet blev det
emellertid sämre tider för den svenska ekonomin, vilket också märktes på
det invandringspolitiska området genom att berörda myndigheter började
signalera en restriktivare inställning till arbetskraftsinvandring än tidigare
(Öberg 1994: 56ff).

Ekonomin vänder
Vid mitten av 1960-talet upplevdes arbetskraftsbristen i Sverige fortfaran-
de som ett stort problem och en invandringsvänlig politik förespråkades.
Men vid denna tid började det även växa fram ett motstånd mot den fria
arbetskraftsinvandringens politik inom fackföreningsrörelsen, med hän-
visning till att den inhemska arbetskraftsreserven såsom gifta kvinnor,
äldre och handikappade istället borde utnyttjas och att migranter exploa-
terades av vissa arbetsgivare. Man menade också att en stor och fri
arbetskraftsinvandring skulle skapa motsättningar mellan svenskar och
utländska medborgare i arbetslivet och i samhället (Lundh och Ohlsson
1994: 78ff).

År 1966 införde inrikesdepartementet provisoriskt nya regler avsedda
att sätta stopp för turistinvandringen. Utomnordiska medborgare som vil-
le arbeta i Sverige måste i fortsättningen ordna med arbetstillstånd redan
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före inresa i landet. Dessa regler innebar inte att den spontana utomnor-
diska arbetskraftsinvandringen upphörde. Myndigheterna var nämligen
inte konsekventa i tillämpningen av de skärpta reglerna utan gjorde regel-
mässigt undantag. Eftersom turistinvandringen inte upphörde beslöt re-
geringen att skärpa regleringen av den utomnordiska invandringen. Som
en följd av att 1954 års utlänningslag medgav anpassningar utifrån situa-
tionen på arbetsmarknaden, kunde en ändring i utlänningskungörelsen
göras som förbjöd myndigheterna att bevilja arbetstillstånd åt icke-nord-
bor efter inresan. Reglerna trädde i kraft år 1967. På grundval av detta
utarbetade regeringen riktlinjer för utlänningspolitiken vilka godkändes
år 1968 (Lundh och Ohlsson 1994: 81f; Öberg 1994: 56ff).

Syftet med de nya reglerna var att förhindra utländska medborgare från
att resa in i Sverige för att söka arbete utan att deras fall först genomgått
arbetsmarknadsmässig prövning. Samtidigt som den nya invandringspoli-
tiken 1967/68 innebar en restriktiv hållning gentemot spontan utomnor-
disk invandring, förordades organiserad kollektiv arbetskraftsrekrytering
i utlandet. Denna genomfördes fortfarande under AMS ledning i samråd
med arbetsmarknadsparterna. Tillstånd skulle enbart beviljas om det
svenska arbetsmarknadsläget motiverade detta (Lundh och Ohlsson
1994: 82f). Bakgrunden till den fackliga omsvängningen var, enligt Lundh
och Ohlsson, att invandringen förändrades drastiskt under 1960-talets
första hälft. För det första ökade invandringens omfattning, för det andra
ökade invandringen från Sydeuropa och Balkan medan den nordiska in-
vandringens relativa betydelse minskade. Åtstramningen av invand-
ringspolitiken 1967/68 var en institutionell förutsättning för en minskad
utomnordisk arbetskraftsinvandring. Men det var de ekonomiska kriserna
under 1970-talet och den lägre tillväxttakten och krympande industri-
sektorn som gjorde att den grundläggande orsaken bakom arbetskraftsin-
vandringen – bristen på inhemsk arbetskraft – försvann (Lundh och Ohlsson
1994: 78). En avstannande produktivitetsökning vände den svenska eko-
nomiska kurvan nedåt i början av 1970-talet, precis som i övriga länder.
De högsta produktivitetsökningarna förekom mellan 1950-1973, under
vilken tid vi konstaterat att arbetskraftsinvandringen till Sverige var som
störst (för en översikt, se Castells 1999: 81).

En viktig åtgärd för utlänningskontrollens fortsatta utveckling kom i en
proposition år 1968 och handlade om att utarbeta övergripande riktlinjer
för utlänningspolitiken. Tankarna som presenterades i propositionen kan
betraktas som genombrottet för ett nytt sätt att se på utländska medbor-
gare och deras ställning i det svenska samhället. Utgångspunkt för riktlin-
jerna var att Sverige även i framtiden kunde förväntas förbli ett mål för
invandring. Det uttrycktes en strävan att jämna ut skillnaderna mellan ut-
ländska och svenska medborgares rättsliga ställning. Gällande invand-
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ringspolitiken anfördes främst arbetsmarknadspolitiska skäl för behovet
av en fortsatt reglering av invandring. Man menade att en alltför omfat-
tande invandring hotade att undergräva viktiga politiska mål. Bestämmel-
serna om förvarstagande av utländska medborgare skärptes och bosätt-
ningstillståndet som kunde erhållas efter att ha varit bosatt i Sverige i två
år, ersattes av ett permanent uppehållstillstånd som utfärdades efter ett
års vistelse i landet. Straffet för att anställa utländsk arbetskraft utan
arbetstillstånd skärptes i enlighet med en allmän strävan att förstärka
kontrollen av illegal arbetskraftsinvandring. Från och med år 1968 kän-
netecknas den svenska policyn av restriktiv invandringspolitik och jämlik
invandrarpolitik (Öberg 1994: 58ff, 66).

Eftersom den gamla Utlänningslagen från år 1954 började kännas otid-
senlig och invecklad skulle en ny lag, som kom år 1980, ges en enkel och
lättfattlig utformning. Invandringspolitiken förblev i stort sett densamma
under hela 1980-talet och byggde på principen att den skulle anpassas till
Sveriges resurser samt att de migranter som släpptes in skulle behandlas
likvärdigt med övriga invånare. Bara några dagar efter att riksdagen
godkänt den nya Utlänningslagen tillsattes emellertid en ny utredning om
invandrings- och invandrarpolitiken på grund av att en rad frågor hade
lämnats obesvarade. Förslagen som följde av utredningen blev vägledan-
de för politiken under resten av 1980-talet. Utgångspunkten för invand-
ringspolitiken skulle präglas av restriktivitet, av hänsyn till de egna och
invandrade invånarnas bästa. En stor skillnad i förhållande till tidigare
var att någon hänvisning till principen om fritt folkutbyte inte längre före-
kom (Öberg 1994: 70ff).

År 1989 kom en ny Utlänningslag som ersatte lagen från 1980. Grund-
principerna för den svenska invandrings- och invandrarpolitiken stod
oförändrade (Öberg 1994: 82; Hammar 1999: 186). Utlänningslagen
hade fram tills nu varit en ramlag och de konkreta bestämmelserna om
vilka restriktioner som skulle tillämpas fanns i utlänningsförordningen. I
detta avseende skiljer sig 1989 års Utlänningslag från de tidigare. Det som
innan hade haft karaktären av undantagsbestämmelser, exempelvis reg-
lerna om passtvång, var numera att betrakta som huvudregel. Villkoren
för inresa och vistelse i Sverige togs därför nu in i själva lagtexten. I och
med detta försvann också de sista formella resterna från tiden då det fria
folkutbytet var regel snarare än undantag (Öberg 1994: 83).

Kontrollens förstärkning
Enligt Hammar förändrades och förstärktes policyn för utlänningskon-
troll med början vid mitten av 1980-talet av olika anledningar som vi dis-
kuterar nedan. Såväl den interna som externa kontrollen har förstärkts se-
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dan dess. Det kan, enligt Hammar, dock diskuteras hur mycket effektivare
systemet i själva verket har blivit och vad konsekvenserna av det blir. Det
är även en fråga för diskussion hur mycket av denna förändring som be-
ror på svensk policy och hur mycket som beror på ett ökat internationellt
samarbete (Hammar 1999: 179).

Den strängare kontrollen beror på flera olika faktorer, menar Hammar.
Vid mitten av 1980-talet skedde det en ökning i antalet asylsökande till
Västeuropa på grund av krig och förtryck i Afrika, Asien och före detta
Jugoslavien. Mot bakgrund av denna utveckling startades en diskussion
om en ny typ av förebyggande och övergripande invandringspolicy som
kunde integrera utlänningskontroll med säkerhetspolicy och svenskt bi-
stånd. Hög arbetslöshet i landet samt ett nytt flyktingprogram låg även
bakom den nya övergripande policyn. År 1984 startades en reform för in-
tegrationen av flyktingar i det svenska samhället som gick ut på att place-
ra flyktingar i de kommuner som hade stora resurser i fråga om bostäder,
jobb, språkutbildning och så vidare. Programmet överbelastades emeller-
tid tidigt på grund av ny invandring och resulterade i krav på en strängare
kontroll för att reducera statens kostnad för flyktingar. År 1992 steg arbets-
lösheten från tre till fyra procent, till åtta till tio procent. Arbetslösheten
bland invandrade invånare steg till över 20 procent vilket ledde till segre-
gation och marginalisering. Denna situation ledde till en mer uttalad och
negativ attityd i samhället gentemot invandring och personer med ut-
ländsk bakgrund, samt till krav på en effektivare utlänningskontroll
(Hammar 1999: 176ff).

Mot slutet av 1980-talet tycks det som om ett tabu mot att uttrycka
främlingsmisstro i den politiska debatten släppte. Förändringen visade sig
som starkast i Sjöbo i södra Sverige, där det i samband med det nationella
valet år 1988 genom en lokal folkomröstning togs beslut om att vägra ta
emot flyktingar (Fryklund och Peterson 1989). För första gången visade
det sig finnas starka negativa åsikter gentemot invandring bland väljarna,
en inställning som inget av de politiska partierna hittills givit röst åt. Den
negativa attityden gentemot invandring och landets invandringspolicy var
starkare på vissa håll men kom till uttryck i samtliga politiska partier.
Några år senare, vid valet år 1991, utnyttjade det populistiska partiet Ny
Demokrati missnöjet inför Sveriges invandringspolicy och vann åtta pro-
cent av folkets röster. För att motverka denna politiska situation bytte de
övriga partierna strategi, förändrade den politiska debatten och bröt den
opolitiska traditionen i invandringshänseende. Det var vid denna tid som
en ny, striktare utlänningskontroll infördes (Hammar 1999: 178f).

Förstärkningen av kontrollen kan även hänga samman med det mora-
liska dilemma som togs upp i avsnittet om utlänningskontrollens ladd-
ning. Flyktingsituationen upplevs, enligt Öberg, som hotfull beroende på
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att de ideal som idén om en välfärdsstat bygger på inte bara riktar sig mot
medborgare, utan innefattar civilt, socialt och politiskt ansvarstagande
även för permanent bofasta personer med utländsk bakgrund. Det faktum
att mottagarländerna under 1900-talet tillerkänt migranter alltfler rätt-
igheter, medför sådana åtaganden att det betraktas finnas en risk för att
välfärdsstaters möjligheter att bibehålla de befintliga invånarnas levnads-
standard, undergrävs (Öberg 1994: 13; Geddes 2003: 119). Den invand-
rarpolitik som riksdagen antog år 1975 är ett exempel på utökandet av
utländska medborgares rättigheter i det svenska samhället.40

Sammantaget var det mot slutet av 1800-talet, under den nationalistis-
ka tidsandan, som krav på en skärpning av invandringskontrollen började
framföras och åtgärder successivt vidtogs för att inskränka det fria folkut-
bytet. Den utlännings- och invandringskontroll som vuxit fram manife-
sterades år 1927 i form av Sveriges första Utlänningslag. Efter andra
världskrigets slut skedde en liberalisering av invandringspolitiken, fram-
förallt på grund av att det från krigsslutet fram till mitten av 1970-talet
rådde stor efterfrågan på arbetskraft. En aktiv rekrytering av arbetskraft
övergick så småningom i en mer regelbunden, spontan arbetskraftsin-
vandring. I och med de ekonomiska kriserna under 1970-talet och den
krympande industrisektorn försvann arbetskraftsbristen. Parallellt växte
det fram ett motstånd mot den fria invandringens politik. Från mitten av
1980-talet fram tills idag har såväl den interna som externa utlännings-
kontrollen förstärkts.

Flyktingpolitiken
Som framkom i avsnittet om den historiska utvecklingen av svensk migra-
tionskontroll, betraktades det fram till 1990-talet inte vara av särskilt stor
politisk vikt att skilja flyktingmigration från arbetskraftsinvandring. Idag
förekommer det däremot en komplex diskussion bland såväl politiker
som forskare kring begreppen flykting och ekonomisk migrant.41 I takt
med att migration alltmer har börjat betraktas som ett hot, har en snävare
definition av vilka migranter som mottagarländer är villiga att ta emot ut-
vecklats. Följaktligen kan flyktingpolitiken i sig betraktas som en strategi
för att kontrollera migration.

Den förda flyktingpolitiken ska ses mot bakgrund av välfärdsstaters an-
svar inför sin egen befolkning å den ena sidan och behövande i omvärlden
å den andra. Staten måste ta i beaktande att allmänheten inte vill leva i ett
samhälle som släpper in alla som vill invandra, men inte heller i ett sam-
hälle där ingen får komma in (Öberg 1994). Det betraktas inte längre som
legitimt att låta ekonomiska faktorer helt och hållet styra vem som ska få
komma till Sverige, något som kan ha att göra med att den omgivande
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världen kommit ”närmare” på ett symboliskt plan, både genom media
och det faktum att Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle.

Generellt har Sverige, i jämförelse med andra länder, tagit emot ett stort
antal flyktingar. Beträffande hanteringen av flyktingar går det att skilja
mellan mottagarländer som har en aktiv policy och de som mer passivt
blivit mål för flyktingar. De flesta länder är en blandning av aktivt och
passivt, så även Sverige (Brochmann och Hammar 1999: 303). Det finns
flera exempel på att Sverige traditionellt har fört en aktiv politik. År 1950
beslöt regeringen att uttagningen av flyktingar till Sverige skulle göras av
uttagningskommissioner bestående av representanter för AMS, Utlän-
ningskommissionen och Medicinalstyrelsen. I samband med upproret
mot diktaturen och det sovjetiska inflytandet i Ungern år 1956, valdes un-
gerska flyktingar ut från läger i Europa av sådana kommissioner för att få
komma till Sverige (Svensson 1992: 105, 216). Den aktiva politiken blev
tydlig också under Kosovokrisen hösten 1998 då Migrationsverkets
tjänstemän begav sig till flyktinglägren för att välja ut vilka flyktingar
som skulle få komma till Sverige. Ett exempel på Sverige som ett passivt
mottagarland är att migranters egna nätverk från tidigare invandring ska-
par en naturlig väg till Sverige. Detta är ett generellt fenomen som också
gäller de flesta andra mottagarländer.

Fram till början av seklet gjordes i Sverige ingen åtskillnad mellan flyk-
tingar och andra migranter. Det fanns inget särskilt skydd i svensk
lagstiftning för flyktingar förrän år 1913, då en lag antogs som innebär
att utländska medborgare inte kunde utvisas för tryckfrihetsbrott eller po-
litiska brott. I 1914 års Utvisningslag fanns inga bestämmelser om asyl för
flyktingar. En utländsk medborgare fick emellertid inte avvisas eller utvi-
sas till ett land där han eller hon sannolikt skulle straffas för politiska
brott. Detta förbud stod fast även i 1927 års Utlänningslag. I 1937 års lag
utvidgades skyddet till att omfatta även dem som flytt av politiska
orsaker. 1954 års Utlänningslag förstärkte rättsskyddet för de politiska
flyktingarna genom att det antogs en principdeklaration att en politisk
flykting inte utan synnerliga skäl fick vägras fristad i landet. I övrigt togs
det vid utformningen av lagen hänsyn till 1951-års Genèvekonvention i så
måtto att lagen inte fick innebära inskränkningar i de rättigheter som
flyktingar var tillförsäkrade genom konventionen. Konventionens defini-
tion av begreppet politisk flykting togs dock inte med i lagen (Svensson
1992: 93ff; Öberg 1994: 65ff).

År 1950 fick AMS det övergripande ansvaret för flyktingpolitiken i
Sverige och spelade tillsammans med enskilda tjänstemän sannolikt en
stor roll vid utarbetandet av flyktingpolitiken. Officiellt hävdades det att
den svenska flyktingpolitiken under 1950-talet styrdes av humanitära in-
tressen, men flyktingpolitiken måste också ses som en del av arbetskrafts-
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rekryteringen vid denna tid (Svensson 1992: 214ff).
I propositionen från 1968 infördes en ny skyddsgrupp i flyktingsam-

manhang. Nu gavs det även lagstadgat skydd för personer som lämnat sitt
land på grund av missnöje med de politiska förhållandena där, samt för
medborgare i krigsförande länder vilka riskerade att bestraffas för sådana
brott för vilka utlämning från Sverige inte fick ske. Ett förslag inför den
nya Utlänningslagen från 1980 var att Genèvekonventionens flyktingdefi-
nition skulle ligga till grund även för den svenska lagstiftningen (Öberg
1994: 65ff).

Utlänningslagen från år 1997 innebar en viss förändring av kriterier för
flyktingskydd. Två kategorier i den tidigare lagstiftningen lämnades nu:
de facto-flyktingar42 och krigsvägrare. Detta innebar stora restriktioner,
men flera förändringar gick samtidigt i andra riktningen. Genèvekonven-
tionen skulle ges en liberalare tolkning i enlighet med rekommendationer
från UNHCR. Från och med nu skulle även asyl på grund av välgrundad
fruktan för förföljelse ges som en följd av statens oförmåga att ge effektivt
skydd istället för, som tidigare, förföljelse av statliga myndigheter. Invand-
ring av släktingar begränsades till att avse kärnfamiljen (Hammar 1999:
186f).

Utifrån denna historiska tillbakablick på svensk utlänningskontroll kan
det sammanfattningsvis sägas att det i Sverige tidigt etablerades ett inre
kontrollsystem, framförallt som en följd av den väl organiserade arbets-
marknaden. Det politiska systemet och de politiska aktörerna var inte in-
blandade i invandringsfrågorna förrän mot slutet av 1980-talet, då starka
negativa åsikter gentemot invandring visade sig bland väljarna. Den nega-
tiva attityden gentemot invandring kom till uttryck i samtliga politiska
partier, men var starkare på vissa håll. En snävare definition av vilka mi-
granter som mottagarländer är villiga att ta emot har utvecklats i takt med
att migration börjat betraktas som ett hot. Därmed har också flykting-
politiken blivit ett sätt att kontrollera migration.

Sammanfattande analys
Det var först i och med nationalstatens framväxt och upprättandet av
gränser som kontrollen av migration började intensifieras och regleras
mer systematiskt. Nationer kan beskrivas som föreställda gemenskaper i
den mening att nationell identitet konstrueras i sociala processer. Den
föreställda gemenskapen förutsätter gränsdragningar mellan de som till-
hör gemenskapen och de som inte gör det. En central ingrediens i denna
gränsdragning är föreställningar om att etnisk och/eller kulturell homoge-
nitet är något önskvärt inom nationalstaten. Detta kan ha konsekvenser
för utformningen av ett lands flykting- och invandringspolitik, liksom för
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dess utlänningskontroll och hur denna genomförs.
Den dominerande synen på migration i samhällen varierar och kan vara

mer eller mindre positiv eller negativ beroende på olika förhållanden i
mottagar- respektive ursprungsland och beroende på för tiden rådande
omständigheter. Synen på migration påverkar i sin tur graden av utlän-
ningskontroll i mottagarländer. Sveriges förhållande till migration är idag
motsägelsefullt. Å ena sidan finns det en tendens till strängare inre kon-
trollsystem och mer begränsade möjligheter för flyktingar att söka asyl.
Detta beror på att invandring i stor utsträckning betraktas som ett hot
mot landet i olika bemärkelser. Inte minst finns det en rädsla för att in-
vandringen ska inskränka på de egna medborgarnas sociala och ekono-
miska välfärd, något som hänger samman med att migranter tillerkänts
allt fler rättigheter under 1900-talet. De migranter som befinner sig i
landet utan tillstånd har inte några starka rättigheter, men kan också
inkluderas i detta förväntade hot mot välfärden.

Å andra sidan finns det utifrån ett långsiktigt perspektiv ett stort behov
av invandring för att den svenska välfärden och tillväxten ska kunna upp-
rätthållas. Eftersom detta invandringsbehov tillgodoses av välutbildad ar-
betskraft genom en selektiv urvalsprocess, påverkas sannolikt inte de kon-
trollsystem som upprättats för att förhindra oönskad migration. Därmed
saknar det också betydelse för i vilken utsträckning poliser genomför inre
utlänningskontroller eller för hur poliser går till väga i detta arbete. Något
som däremot kan ha betydelse för utförandet av inre utlänningskontroller
är vilket förtroende allmänheten har för Polisen, något som är beroende
av hur de svenska medborgare som utsätts för inre utlänningskontroller
reagerar inför detta och hur allmänheten uppfattar det att människor
runtomkring dem utsätts för kontroller.

När det gäller polisers balansgång mellan effektivitet och rättsstatliga
ideal i arbetet med inre utlänningskontroll, skapar välfärdsstatens intresse
av att begränsa vilka som får ta del av välfärdssystemet förväntningar på
poliser att genomföra så många kontroller som möjligt för att kunna
avlägsna personer som inte har rätt att vistas i landet. Detta ligger även i
nationalstatens intresse, men då utifrån motiv såsom bevarandet av en
nationell identitet och etnisk homogenitet inom landets gränser. En konse-
kvens kan vara att poliser i sitt arbete alltför ensidigt betonar effektivitet i
bemärkelsen uppklarandet av brott, alternativt antalet genomförda inre
utlänningskontroller, på bekostnad av de rättsstatliga ideal som de i arbetet
ska leva upp till. Samtidigt är det mot bakgrund av välfärdsstatens sociala
ansvar för sina medborgare viktigt att polisers arbete sker i enlighet med
rättsstatliga ideal. Detta är en förutsättning för ett fungerande välfärds-
system och kan också det påverka polisers sätt att gå till väga i arbetet.
Poliser bör i sitt bemötande av människor exempelvis inge förtroende hos
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allmänheten och få människor att känna sig trygga i förhållande till
Polisen.

Nationens intressen har kommit i första rummet i Sveriges förda
invandringspolitik under 1900-talet. Utgångspunkten för utlänningslag-
stiftningen har varit att landet måste tillgodose sina egna medborgares
behov, före överväganden om att tillmötesgå behov hos andra länders
medborgare. Detta förhållande gäller också idag, vilket blivit tydligt i den
debatt som förs om övergångsregler för EU:s nya medlemsländer. Perio-
den 1945 till 1972, då det fanns ett stort behov av arbetskraft i landet,
kännetecknades framförallt av arbetskraftsimporten och av en liberaliser-
ing av invandringspolitiken. Vid mitten av 1960-talet stimulerades in-
vandring aktivt och man kan säga att det fanns en positiv syn på migra-
tion. Invandring betraktades som något som kunde hjälpa till att utveckla
och bevara det svenska välståndet. Vid denna tid kännetecknades den
svenska invandringspolitiken närmast av att människor utan hinder kun-
de bosätta sig och arbeta inom landets gränser. Perioden 1972 till 1989
präglades av ett till en början liberalt, men senare allt restriktivare kon-
trollsystem och perioden 1989 fram till idag präglas av stark kontroll men
även en ökad grad av illegal vistelse och illegalt arbete i landet.

Utmärkande för dagens utlänningskontroll är den europeiska harmoni-
seringen av kontrollen genom bland annat Schengensamarbetet. Ett ope-
rativt medlemskap i Schengen innebär att ett land måste börja tänka mer
”europeiskt”, bland annat genom att poliser i arbetet med inre utlän-
ningskontroll i första hand ska söka efter utomeuropéer istället för, som
tidigare, utomnordiska medborgare. Borttagandet av gränskontroller in-
om Schengenområdet innebär ett stort ansvar inför övriga medlemsländer
i migrationshänseende. Sverige får genom Schengeninträdet därmed på ett
påtagligt sätt företräda europeiska intressen. Nationalstatens betydelse
för utformandet av en kontrollpolicy är dock fortfarande stor.

En möjlig konsekvens av kompensationen för borttagandet av de inre
gränserna inom Schengenområdet, är att den sammanlagda mängden av
kontroller ökar. Mycket tyder på att vi de närmaste åren kan vänta en för-
stärkning av olika former av utlänningskontroll. Schengensamarbetet,
men också terroristattackerna sedan år 2001, har aktualiserat en starkare
inre kontroll. Samtidigt är mer sofistikerade och effektiva yttre kontroller
att vänta. En stark tendens är exempelvis externaliseringen av kontroll
vilken har skett både genom tonvikt på förebyggande åtgärder utanför
mottagarländers territorium och genom åtgärder där ansvaret lämnas
över till aktörer utanför myndigheterna.

Utvecklingen mot fler yttre kontroller riskerar att kränka människors
rättigheter då flyktingar på olika sätt hindras från att komma till ett sä-
kert land för att söka asyl. Samtidigt är en hög grad av inre utlännings-
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kontroll problematiskt då detta riskerar att inkräkta på människors rät-
tigheter om människor felaktigt kontrolleras, det vill säga tas för invånare
utan tillstånd att uppehålla sig i landet. När utlänningskontroller bedrivs
inne i landet istället för vid de yttre gränserna och poliser ska urskilja per-
soner som inte har rätt att vistas i landet, uppstår det problem både ur ef-
fektivitetssynpunkt och vad beträffar rättsstatliga ideal. Ur ett perspektiv
av rättsstatliga ideal är det stora inslaget av godtycke i kontrollerna och
risken för etnisk diskriminering oacceptabelt. Ur effektivitetshänseende är
det att betrakta som en brist att det inte går att på ett ”träffsäkert” sätt ur-
skilja svenska medborgare eller andra personer som får vistas i landet,
från personer som inte har rätt att göra det.

Det finns ett samband mellan starka kontrollsystem och stigmatisering
av etniska minoriteter i samhället. Mängden av åtgärder som används för
att begränsa invandring till Sverige samt kontrollera om människor som
befinner sig i landet har rätt att göra det, förmedlar till allmänheten att
politikerna har en syn på migration såsom icke-önskvärd. Eftersom all-
mänheten i viss mån präglas av den förda politiken i sin uppfattning om
migration, kan detta leda till att en negativ inställning gentemot invand-
ring växer fram hos befolkningen. En sådan attityd kan även rikta sig mot
svenska medborgare med utländsk bakgrund eller andra personer med
utländsk bakgrund som vistas i landet. Samtidigt påverkas politiker och
deras ställningstaganden av den syn på migration som allmänheten
förmedlar. Därmed riskerar det att uppstå ett ömsesidigt förstärkande
förhållande mellan politiker och allmänheten, där synen på migration blir
alltmer negativ.

Även poliser påverkas av det politiska klimatet i sin syn på migration.
Poliser kan i sin tur påverka allmänheten, på så sätt att om poliser lägger
ner mycket tid på att kontrollera personer som de tror uppehåller sig i lan-
det utan tillstånd, signalerar detta att migranter i allmänhet är suspekta
och icke-önskvärda. Detta kan förstärka en främlingsfientlig inställning i
samhället, vilket kan ha en konkret betydelse för polisers verksamhet med
inre utlänningskontroll eftersom denna till viss del bygger på tips från all-
mänheten. En negativ inställning gentemot invandring hos människor
kan förväntas öka deras intresse av att ge tips till Polisen om var det kan
vistas personer som inte har rätt att vara i landet. Ur ovannämnda sam-
band mellan politiker, allmänheten och poliser föds det en ökad kontroll.

I kapitlet som följer behandlar vi regelverket som ett redskap för poliser
när de genomför inre utlänningskontroller. Lagstiftningen och vad som
därtill hör, är de politiskt fastslagna ramar som är tänkta att vara vägle-
dande för polisers konkreta handhavande.
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4. INRE UTLÄNNINGSKONTROLL I
SCHENGENS TJÄNST

Inledning
Under våra fältarbeten talade poliserna ofta om lagen och dess begräns-
ningar och möjligheter för den inre utlänningskontrollen. Gång på gång
relaterade poliserna till lagen som en yttre förklarande ram kring arbetet.
Regelverket utgjorde därmed, som vi uppfattade det, ett viktigt redskap
för poliserna när de skulle hantera balansen mellan å ena sidan politiken
som ska verkställas effektivt i bemärkelsen att människor som inte har
rätt att vistas i landet avvisas och å andra sidan beaktandet av rättsstatliga
ideal. Lagstiftningen kan betraktas som en brygga mellan dagligt polisar-
bete och de rättsstatliga ideal som ska finnas med i all rättsanvändning.

Föreliggande kapitel har två syften. För det första att ge en beskrivning
av Schengensamarbetet och för det andra att problematisera regelverket
som rör inre utlänningskontroll. Vi redogör för innehållet i relevanta do-
kument och rättskällor och lyfter fram polisernas egna tolkningar av rikt-
linjerna (jmf Lundberg 2001: 73). Rättskällorna illustrerar därmed hur de
frågor som rätten reglerar är tänkta att handhas i praktiken. Detta inne-
bär att vi i detta kapitel delvis anlägger ett rättsdogmatiskt perspektiv, där
en systematisering och tolkning av rätten är målet (Frändberg 1984: 65;
Peczenik 1995b: 33). Vårt syfte är emellertid inte, såsom många rättsdog-
matikers, att vidareutveckla rätten på så sätt att vi ger förslag på lagänd-
ringar och/eller -förbättringar.43 Vi har snarare valt att lyfta fram dimen-
sioner av gråzoner, något som i förlängningen i och för sig kan leda till
lagändringar. Att ge konkreta förslag på hur lagen bör ändras ligger dock
utanför ramarna för denna studie.

Sammanfattningsvis kan kapitlet ses som en produkt av vår mångveten-
skapliga ansats, i det att vi kombinerar en juridisk metod med en bredare
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sociologisk dimension genom att sätta in rätten i sitt sociala samman-
hang. Som vi ser det ger den juridiska metoden uttryck för de i en bestämd
politisk ordning beslutade sätt på vilka inre utlänningskontroll är tänkta
att gå till. Här finns ett omfattande material att utgå ifrån, i form av olika
kompletterande och ibland motstridiga regelkomplex. Det sätt på vilket
lagen de facto tolkas och tillämpas kommer till uttryck i det praktiska
polisarbetet.

Kapitlet är indelat in i tre huvudavsnitt. Inledningsvis, i ”Schengenre-
gelverket”, återknyter vi till den politiska och samhälleliga kontext inom
vilken poliserna utför arbetet. I avsnittet ”En juridisk definition” redogör
vi för relevanta lagrum och andra rättskällor som på olika sätt påverkar
tillvägagångssättet för den inre utlänningskontrollen. Vi utgår från Utlän-
ningslagen 5:6 som handlar om inre utlänningskontroller och försöker se-
dan bena upp formuleringarna och tolka dessa utifrån relevanta doku-
ment. I ”Omständigheternas betydelse” behandlas andra faktorer – alla
aktuella med anledning av Schengenmedlemskapet – som påverkar poli-
sernas tillämpning av lagen, såsom var mötet med den enskilde tar plats,
hur samarbetet med andra myndigheter ser ut samt den tekniska utveck-
lingen. Kontinuerligt i kapitlet får de PM vi studerat illustrera hur inre
utlänningskontroll kan gå till.

I huvudsak bygger kapitlet på följande referenser: Proposition
1997/98:42, Schengensamarbetet; Proposition 1997/98:58, Amsterdam-
fördraget, Proposition 1999/2000: 64, Polissamarbete m.m. med anled-
ning av Sveriges anslutning till Schengen; 1996; Ds 1997: 38, Sveriges
anslutning till Schengensamarbetet; SOU 1997:128, Verkställighet och
kontroll i utlänningsärenden; SOU 1997:159, Ett utvidgat europeiskt
område med frihet, säkerhet och rättvisa; Proposition 2001/2008:8, Nice-
fördraget; SOU 2002:69, Människosmuggling och offer för människo-
handel; SOU 2003:83, Verkställighet vid oklar identitet m.m.; Direktiv
2003:83, Personkontroll vid yttre och inre gräns.

Schengenregelverket
Bakgrund
En fri marknad med fri rörlighet för personer, tillsammans med fri rörlig-
het för varor, tjänster och kapital, är en grundsten och målsättning i EU:s
regelverk. Gränserna har också tagits bort i många hänseenden, till exem-
pel vad gäller den gemensamma arbetsmarknaden och fri etableringsrätt.
Däremot har kontrollen av personer vid gränserna mellan medlems-
länderna visat sig vara svårare att avskaffa. En viktig orsak till varför EU
inte har blivit ett område med fri rörlighet för personer, är att samarbetet
avseende bland annat det rättsliga och polisiära området ännu inte har
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genomförts fullt ut (se Kornø Rasmussen 1996: 156). En svår fråga att
enas kring, har gällt hur kontrollen av så kallade tredjelandsmedborgare
ska utföras. Det var för att kringgå dessa tvister och driva på EU:s
målsättning att skapa ett område med fri rörlighet som Frankrike, Tysk-
land, Belgien, Luxemburg och Holland i mitten av 1980-talet beslöt sig
för att på egen hand ta bort gränskontrollerna (Mårtensson mfl 1999:
10f).

År 1984 beslöt Frankrike och dåvarande Västtyskland sig för att under-
lätta gränspassagerna mellan de två länderna. Strax därefter förklarade
Belgien, Holland och Luxemburg att de ville ansluta sig till överenskom-
melsen. Överläggningar mellan de fem länderna resulterade år 1985 i ett
avtal som ingicks i gränsstaden Schengen i Luxemburg och därför benäm-
ns Schengenavtalet. Parterna ville påskynda genomförandet av fri rörlig-
het för personer inom det dåvarande EG. Detta genom att successivt av-
veckla tull- och poliskontrollerna vid de gemensamma gränserna för att
ersätta dem med förstärkt bevakning vid det gemensamma områdets yttre
gränser samt genom att utveckla det polisiära och rättsliga samarbetet
mellan staterna. Avtalet var således ett separat mellanstatligt avtal utanför
EG (Mårtensson mfl 1999: 10).

Den 19 juni år 1990 undertecknades en tillämpningskonvention till
Schengenavtalet med bestämmelser om det praktiska genomförandet av
avvecklingen av gränskontrollerna vid de inre gränserna samt övriga samar-
betsåtgärder. Tillämpningskonventionen, i fortsättningen kallad Schengen-
konventionen, började tillämpas år 1995 mellan de sju medlemsländer
som då anslutit sig (förutom grundarna också Spanien och Portugal). Det
är denna Schengenkonvention som i sina 142 artiklar innehåller de vikti-
gaste reglerna för samarbetet.

Schengenkonventionen började tillämpas den 26 mars 1995 mellan sju
av de sammanlagt nio länder som då hade anslutit sig till samarbetet.
Förutom de fem grundstaterna ingick nu Spanien och Portugal. Dessutom
hade Italien och Grekland undertecknat konventionen men ännu inte
tillåtits att delta i det operativa samarbetet. Idag deltar även Italien,
Grekland, Österrike, Danmark, Finland och Sverige fullt ut i samarbetet.
Danmark får inom ramen för Europeiska unionen välja om det ska tilläm-
pa alla nya beslut som fattats på grundval av Schengenregelverket eller
inte. Island och Norge är anslutna genom ett särskilt samarbetsavtal som
innebär att de, till skillnad från de övriga medlemsländerna, inte har
någon rösträtt.

Irland och Storbritannien är inte Schengenmedlemmar, men i enlighet
med ett protokoll till Amsterdamfördraget kan dessa länder helt eller
delvis omfattas av Schengenregelverkets bestämmelser. Storbritannien
begärde i mars 1999 att få delta i de delar av samarbetet som rör det
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straffrättsliga samarbetet mellan medlemsstaternas polis- och rättsväsen-
den, kampen mot narkotika och SIS. I maj 2000 fattade rådet beslut i
frågan. I juni 2000 och november 2001 begärde Irland att få omfattas av
vissa delar av Schengenregelverket, bland annat alla bestämmelser rörande
genomförandet och driften av SIS. Rådet godkände Irlands begäran i
februari 2002.

Amsterdamfördraget och Dublinkonventionen
EU-toppmötet i Amsterdam i juni år 1997 innebar en vändpunkt för
Schengensamarbetet. Där beslutades bland annat att Schengensamarbetet
skulle integreras i EU:s struktur. Resultatet, det så kallade Amsterdamför-
draget, trädde i kraft den 1 maj år 1999 och det innebar att Schengen-
staterna fortsätter sitt samarbete på samma sätt som tidigare, med skill-
naden att detta nu sker inom ramen för EU-strukturen. Eventuellt kan
integreringen i EU:s struktur ses som ett tecken på att Schengen går mot
den överstatlighet som i olika sammanhang tenderar att känneteckna
EU.44 Sannolikt fortsätter utvecklingen i den här riktningen i samband
med att kampen mot terrorism blir mer internationell. För EU:s framtida
medlemsstater innebär Amsterdamfördraget att de måste acceptera prin-
cipen om den fria rörligheten för alla som befinner sig lagligt inom
Schengenområdet (Monar 2000: 22).

De flesta delarna av Schengenregelverket, på grund av att de handlar
om polisiärt samarbete, ligger kvar under den så kallade tredje pelaren i
EU:s struktur.45 När det gäller själva tillämpningen av regelverkets grund-
läggande idé, sker denna fortfarande med enhällighet i den Europeiska
unionens råd (samtal med kriminalinspektör på det svenska Sirenekonto-
ret, den 10 mars 2004). EU-utvidgningen (maj 2004) innebär inte automa-
tiskt att de 10 nya medlemmarna i EU också blir medlemmar i Schengen,
även om de måste godkänna hela Schengenregelverket och alla övriga åt-
gärder som vidtagits av institutionerna på grundval av detta. Innan de kan
bli operativa medlemmar måste de leva upp till Schengensamarbetets krav
på bland annat en effektiv yttre gränskontroll. Medborgare i dessa länder
kommer att få rörelsefrihet inom Schengenområdet under de tre månader
som gäller idag (samtal med kriminalinspektör på det svenska Sirenekon-
toret, den 10 mars 2004).

Även Dublinkonventionen har klara beröringspunkter med Schengen-
samarbetet.46 Dublinkonventionen slår fast den så kallade första asyllands-
principen. Denna innebär att om en person flyr från sitt hemland, ska hon
eller han söka asyl i det första land som personen kommer till, förutsatt
att det landet anses vara säkert för asylsökande. Konventionen innehåller
också bestämmelser om utväxling av information som är nödvändig för
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att etablera asylsökandes identitet (Dublinkonventionen artikel 15).
En konsekvens av svårigheterna med att fastställa asylsökandes resväg,

är dataregistret Eurodac som togs i bruk den 15 januari 2003 (Mathiesen
1997: 69f; Europa-Posten, 4/2001: 4; Magazin Direkt 1/2003: 5). I den
centrala databasen lagras fingeravtryck från alla över 14 år som söker
asyl i något EU-land eller Norge eller Island samt från vissa andra med-
borgare från tredje land. Fingeravtryck i databasen skall kunna jämföras
med fingeravtryck som överförs från en medlemsstat i syfte att underlätta
prövningen av vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansö-
kan om asyl. Den centrala databasen är placerad i Luxemburg och förval-
tas av Europeiska gemenskapernas kommission. För Sveriges del är det
Migrationsverket som är uppkopplad till Eurodacsystemet. En referens-
grupp ska se till att reglerna följs. Datainspektionen är Sveriges represen-
tant i den gruppen (Magazin Direkt 1/2003: 5).

Här ska också nämnas det speciella samarbetsavtal som slutits mellan
Sverige och Danmark rörande polisiärt samarbete i Öresund, som gäller
utöver Schengensamarbetet och som kompletterar Schengenavtalet i
Öresundsregionen (se prop 1999/2000:64: 43ff; prop 2003/04:111: 41).
Enligt detta avtal får den ena statens poliser som befinner sig på den andra
statens territorium på Öresundsförbindelsen förfölja en misstänkt person
(jmf artikel 41 i Schengenkonventionen). Vidare finns det sedan december
år 2001 ett avtal mellan Skåne- och Köpenhamnspolisen om polisopera-
tivt samarbete samt ett avtal mellan Sverige, Norge och Finland om grän-
söverskridande övervakning och förföljande. Båda är tänkta att komplet-
tera Schengenkonventionens bestämmelser (prop 2003/04:111: 41).

Organisation och regelverk
Schengens regelverk består av det ursprungliga Schengenavtalet, Scheng-
enkonventionen samt senare anslutna staters anslutningsavtal respektive
samarbetsavtal för Island och Norge som inte är medlemmar i EU. Ge-
nom ett protokoll till Amsterdamfördraget har Schengenområdet, som
nämnts ovan, införlivats i EU:s rättsliga och institutionella struktur. Detta
innebär bland annat att den verkställande kommittén har ersatts av Euro-
peiska unionens råd, bestående av medlemsländernas ansvariga ministrar.
De flesta beslut som fattas när det gäller Schengenfrågorna är av före-
skriftskaraktär, det vill säga de riktar sig till staterna och deras myndighe-
ter och inte till enskilda personer, även om enskilda indirekt kan komma
att beröras. Ett exempel på det senare är besluten om för vilka länders
medborgare viseringsplikt skall gälla. Besluten måste omsättas i interna
regler i varje medlemsstat för att de ska få ett genomslag nationellt.

Schengenavtalet och tillämpningskonventionen är i stor utsträckning
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ramkonventioner som fylls med konkret innehåll genom de tillämpnings-
föreskrifter som successivt antas av Europeiska unionens råd. En stor del
av tillämpningsföreskrifterna avser tekniska detaljer och rör så kallade
”best practices” vilket är beskrivningar av hur de olika länderna har ut-
vecklat den interna organisationen kring Schengenbestämmelserna. Bland
annat ges råd kring hur datasäkerheten kan utvecklas på bästa sätt
(Council of the European Union 2002: 28f). En del av tillämpningsföre-
skrifterna är hemligstämplade, till exempel handboken som preciserar hur
kontrollerna vid de yttre gränserna ska genomföras. Denna handbok ska
de nationella myndigheterna arbeta utifrån (Mårtensson mfl 1999: 8, 13).

I stora drag kan sägas om Schengenkonventionen att den innehåller be-
stämmelser som behandlar avskaffandet av personkontroller vid de inre
gränserna och personers rörlighet, bestämmelser som reglerar passeran-
det av inre och yttre gränser, viseringar, polissamarbete och rättsligt sa-
marbete, dataskydd, samarbete om narkotikabekämpning, villkor för ut-
länningars rörelsefrihet samt bestämmelser om inresa. I detta samman-
hang konstaterar flera forskare att det är en restriktiv flyktingpolitik som
blir den rådande i Europa (Kornø Rasmussen 1996: 157; Mathiesen
2000a: 53; Geddes 2003: 4, 22, 130).

Till konventionen är även kopplad en slutakt, ett protokoll och en ge-
mensam förklaring av ministrar och statssekreterare. I denna förklaring
av ministrar och statssekreterare framgår bland annat att Schengenstater-
na särskilt skall bemöda sig om en harmonisering av arbetsmetoderna för
kontroll och bevakning av gränserna i samband med genomförandet av
Schengenkonventionens enhetliga principer för yttre gränskontroll.

Schengenkonventionen stadgar att medlemsstaterna antar föreskrifter
om skyldighet att inneha, medföra och visa upp av Schengenstaten före-
skrivna handlingar (artikel 2.3). Vidare fastslås att staterna ska föreskriva
att utlänningar (såväl Schengenmedborgare som befinner sig i ett annat
Schengenland som tredjelandsmedborgare) ska anmäla sin vistelse i en
Schengenstat senast tre arbetsdagar efter inresan (artikel 22) och att de
ska utföra hotellkontroll (artikel 45).47 Konventionen är oklar vad gäller
skyldigheten att kontrollera utlänningar inne i respektive medlemsstat.
Det finns inte något uttalat krav på att ha så kallad inre utlänningskon-
troll. Å ena sidan är det upp till varje stat att utveckla inre utlänningskon-
troll, å andra sidan ska utlänningar anmäla sig själva (Kornø Rasmussen
1996: 157).

Inre utlänningskontroll efter Schengen
Den 25 mars 2001 blev Sverige operativ medlem i Schengen och deltar
därmed fullt ut i samarbetet.48 Det grundläggande syftet med den inre ut-
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länningskontrollen är så gott som oförändrat från tidigare: Verksamheten
ska leda till att människor som inte har rätt att vistas i landet avvisas. Se-
dan Schengeninträdet finns det dock ett större krav på effektivitet och att
poliser tar hänsyn till begärda åtgärder enligt SIS-slagning (se nedan un-
der ”Omständigheternas betydelse”). Eftersom personkontrollen vid de
inre gränserna upphör, måste denna till en del ersättas av andra kontrol-
låtgärder, bland annat ”en effektivare inre utlänningskontroll”. Det talas
om den nya effektivare utlänningskontrollen som en ”kompensatorisk åt-
gärd”. Det sistnämnda har särskild betydelse mot bakgrund av att det
uppskattas uppehålla sig omkring ”två miljoner illegala utlänningar” in-
om Schengenstaterna49 (prop 1997/98:42; RPS mfl 2000: 49).

Vilka åtgärder har vidtagits för att göra verksamheten mer effektiv? Ar-
betet med inre utlänningskontroll har prioriterats, inte i form av ekono-
miska resurser, men i termer av de utbildningsinsatser som genomförts.
För poliser innebär riktlinjerna som gavs under utbildningarna att de
måste försöka lära sig till exempel att identifiera en ”illegal invandrare”
samt att göra SIS-slagningar. Frånvaron av ökade personella och ekono-
miska resurser i kombination med högre krav på ett effektivt arbete, stäl-
ler i detta sammanhang den enskilde polisen inför svåra avvägningar.
Framförallt måste hon eller han effektivisera sitt arbete genom att öka an-
talet genomförda ingripanden och kontroller, och samtidigt inte missbru-
ka de lagar och principer som fastslagits för polisarbetet. Balansgången
mellan att göra så många ingripanden att arbetet framstår som effektivt
och att beakta på vilket sätt rättsstatliga ideal kan förverkligas, blir i detta
sammanhang uppenbart.

Enligt utredningen Verkställighet och kontroll i utlänningsärenden
(SOU 1997:128) bör den inre utlänningskontrollen bli en mer naturlig del
av polisers arbete sedan Schengeninträdet (SOU 1997:128: 116). Efter-
som det inte anses vara möjligt att ge alla poliser de speciella kunskaper
som behövs inom till exempel utlänningsrätten och Schengenkonventio-
nen eller när det gäller utländska dokument, har verksamheten organise-
rats på ett för Polisen i varje område lämpligt sätt.

När vi vid ett intervjutillfälle diskuterade hur arbetet har effektiviserats,
uttryckte en polis att personal på vissa utlänningsrotlar:

(…) gör reklam för sin verksamhet bland poliser som har andra upp-
drag. I takt med detta arbete har inre utlänningskontroll med största
sannolikhet ökat.

I detta sammanhang kan också beröras hur Polisen mäter verksamheten
med inre utlänningskontroll. I Malmö förs sedan början av år 2003 viss
statistik över antalet genomförda inre utlänningskontroller. Enligt uppgift
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från en tjänsteman på utlänningsroteln där, rör det sig om ungefär 220
kontroller varje månad varav hälften baseras på tips och hälften görs
spontant. Man för dock i princip ingen statistik över hur många av de ge-
nomförda kontrollerna som leder till avvisning eller andra åtgärder. Detta
med hänvisning till att det skulle vara alltför tidskrävande (intervju med
chef för utlänningsrotel, den 22 oktober 2003).

Generellt gäller för den inre utlänningskontrollen att den sedan Schen-
geninträdet, liksom tidigare, ska bedrivas så att kontrollerna företrädesvis
genomförs i samband med andra typer av polisarbete. Detta har, enligt
RPS, att göra med viljan att minimera eventuella känslor av obehag för
den individ som utsätts för kontrollen (RPS hemsida samt RPS mfl 2000:
51 och JO-beslut dnr 4145-1993). Under våra fältarbeten framkom det
att inre utlänningskontroll är på väg att bli en mer naturlig del av polisers
allmänna arbete. Huvudansvaret för verksamheten ligger fortfarande i
praktiken på utlänningspoliserna. Enligt poliserna som vi träffat på fältar-
betena har det också skett en ökning vad avser samverkan mellan utlän-
ningspolis och till exempel trafikpolis, för att arbetet ska kunna effektivi-
seras (jmf Flyghed 2000: 188).

När tanken om en inre utlänningskontroll har väckts hos en polis vid
exempelvis en trafikkontroll, kan en successiv övergång ske som leder in
på en inre utlänningskontroll. Personen i fråga behöver inte ens märka att
kontrollen har påbörjats eller skett, i fall då kontrollen avbryts på grund
av att en förare exempelvis talat flytande svenska. Poliser har berättat för
oss att de försöker att arbeta med diskretion för att undvika att väcka an-
stöt hos människor som kontrolleras. Det goda syftet innebär emellertid
samtidigt att kontrollen förblir dold.

Exakt hur kontrollen är tänkt att genomföras i samband med andra po-
liskontroller är oklart. Exempelvis fick vi under våra fältarbeten otydliga
svar på frågan om det måste finnas ”anledning att anta” att personen inte
har rätt att vistas i landet även då den inre utlänningskontrollen görs i
samband med andra polisiära verksamheter. Några av de PM som vi har
studerat illustrerar hur det kan se ut när poliser genomför inre utlännings-
kontroll i samband med andra verksamheter och följaktligen inte behöver
förklara varför de valde att ingripa:

Dag som ovan blev Ur kontaktad av X som utfört en rutinkontroll på
personbilen y, en vit Ford Escort. I denna bil fanns ovan nämnda per-
son. Vid kontroll framkom det att han saknade passhandling. Man-
nen infördes av X enligt beslut av inspektör X för vidare handlägg-
ning av Ur. Mannen uppgav för undertecknad att hans passhandling
fanns på (adress). Kontroll i bostad utfördes …Polacken uppvisade
polsk Hp …släpptes kl 09.00 (2001-07-07, AMAU 1638/01).
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Dag som ovan kom Piket xxxx in med ovanstående person vilken de
stoppat på Scheelegatan då han saknade hjälm. Då patrullen samta-
lade med S uppgav denne att han saknade uppehållstillstånd men att
han var gift och bosatt på (adress). Vid kontroll via Migrationsverket
framkom att det enligt data endast fanns 2 ärende på S och att dessa
visade att han inte hade tillstånd. S omhändertogs enligt Pl 11 och in-
fördes till Stormgatan kl 09.30. Då undertecknad samtalade med S
uppgav denne att han hade gift sig… Samtidigt ringer advokat Y och
omtalar att S:s ärenden ligger på Utlänningsnämnden och att Migra-
tionsverket har flera ärenden på S med olika stavningar… S lämnar
Stormgatan kl 10.20 (2000-10-14, AMAU 2601/00).50

Sedan Schengeninträdet har det inte gjorts någon djupgående utvärdering
av arbetet med inre utlänningskontroll. Tjänstemän från RPS gjorde dock
under hösten år 2001, 2002 och 2003 ett antal besök runt om i landet för
att diskutera vilket genomslag den Schengenutbildning som samtliga poli-
ser genomgått fått i praktiken. Vi fick inte möjlighet att vara med under
dessa samtal, men nämnas kan att från RPS:s sida antas att poliser idag är
mer uppmärksamma på om det finns ”anledning att anta” att en person
som de möter uppehåller sig i landet utan tillstånd. Detta har främst att
göra med att alla poliser numera förväntas göra inre utlänningskontroller,
som en integrerad del i annan verksamhet. Förhållandet bekräftades ock-
så av de informanter som vi talade med under hösten 2003 och våren
2004.

Enligt RPS, finns det fler signaler som tyder på att ingåendet i och an-
passningen till Schengensamarbetet har fungerat väl. Framförallt genom
de tekniska möjligheterna (se nedan), anses antalet ingripanden ha ökat.
Till detta kommer att poliser numera uppmanas att kontrollera männi-
skor i samband med bekämpandet av brott. En polis kan stanna vem som
helst var som helst, om hon eller han misstänker att ett brott kan komma
att begås. Dessutom arbetar rikskriminalpolisens underrättelseenhet med
att ta fram profileringar som kan användas för att finna eventuella brotts-
lingar. Enligt en av våra informanter är sannolikt nya regler på väg, där
det tydliggörs att befogenheterna gäller också i gränsnära områden (sam-
tal med kriminalkommissarie, den 25 mars 2004).

Utlänningspolis i Schengens Sverige
För det fall poliserna vid en inre utlänningskontroll påträffar en person
som de misstänker uppehåller sig i Sverige utan tillstånd, ringer de upp
vakthavande befäl på stationen som genomför en slagning i SIS. Skulle
personen som påträffats visa sig vara spärrad, får hon eller han följa med
till intaget på polisstationen. Ärendet avslutas vanligtvis med att personen
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överlämnas till Migrationsverket för vidare åtgärder.
Vad som händer om en person med bestämdhet påstår sig vara svensk

medborgare men inte kan bevisa detta och vägrar att bli kontrollerad, är
oklart. Vi har inte funnit någon PM där en sådan situation har uppstått.
Polisen har befogenhet att kvarhålla en person till dess att identiteten är
fastställd om detta är nödvändigt (Polislagen 11 § tillsammans med Ut-
länningslagen 6:2 och 5:651), men om personen säger sig vara svensk med-
borgare krävs, enligt doktrinen, ”självfallet försiktighet från polisens sida
och att den tillfrågade bör ges tillfälle att ge skäl för sitt påstående”
(Wikrén och Sandesjö 1999: 227).

I arbetsbeskrivningen för utlänningspoliser (2001) kan man läsa att
dessa poliser har att:

(…) kontinuerligt bedriva inre utlänningskontroll enligt nationell
lagstiftning och Schengenregelverkets förutsättningar med syfte att
övervaka att utländska medborgare inte uppehåller sig eller verkar i
landet utan erforderliga tillstånd.

I arbetsuppgifterna ingår också att söka efter personer som är efterlysta
för brott och personer som är eftersökta för verkställighet av avvisnings-
och utvisningsbeslut. Kontinuerligt ska platser där det brukar vistas män-
niskor som ”befinner sig i landet illegalt” besökas och kontrolleras. Vidare
ska utlänningspolisen biträda länskriminalavdelningen vid spaningsären-
den i grövre brott som förevarit inom polisområdet (till exempel grova
människosmugglingsbrott).

En nyhet sedan Schengeninträdet är uppgiften att samverka med
gränskontrollmyndigheter i angränsande Schengenländer för en effektiv
bekämpning av människosmuggling, hantering av falska och stulna doku-
ment och hanteringen av stöldgods över landsgränser (Arbetsbeskrivning
för SPUR, 2001). I detta sammanhang kan också nämnas RPS föreskrifter
på området (FAP 273-1) som anger att det huvudsakliga syftet är att efter-
spana utlänningar som ska avvisas eller utvisas. Dessutom ska efter-
strävas att övervaka att en utlänning inte vistas eller arbetar i Sverige utan
tillstånd. Vidare sägs att polismyndigheterna ska övervaka att under-
rättelse- och anmälningsskyldigheten fullgörs, vid granskning av inkomna
anmälningar undersöka om utlänning har erforderliga tillstånd samt regi-
strera inkomna bostads- och avflyttningsanmälningar om tillträdande
och upphörande av anställning (FAP-artikel 273-1).

Hur blir man utlänningspolis? Det finns ingen särskild utbildning som
krävs för att poliser ska få anställning på en utlänningsrotel. I viss mån be-
drivs internutbildning för att förbereda vederbörande inför uppgiften,
men framförallt lär poliserna sig genom att följa med mer erfarna kolleger
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(samtal med chef på utlänningsrotel, den 24 mars 2004).
Utlänningspolisen bygger verksamheten dels på allmän verksamhet, det

vill säga spaning och dels på uppföljning av tips lämnade av privatperso-
ner eller andra enskilda eller underrättelser av andra myndigheter. Enligt
uppgift som vi fått av tjänstgörande poliser i Malmö bedrivs cirka 50 pro-
cent av det totala arbetet med inre utlänningskontroll på var och en av
dessa båda olika typer av inre utlänningskontroll.

Den undersökning av PM i Polisens arkiv i Malmö som vi har vidtagit,
ger vid handen att många privatpersoner och ett inte oansenligt antal
fackföreningsmedlemmar tipsar om eventuell olaglig vistelse. År 1999 in-
kom 305 stycken tips till polisen i Malmö, år 2000 402 stycken tips, och
år 2001 682 tips. Tipsen är både anonyma och icke-anonyma och poliser-
na avgör i varje enskilt fall om ett tips är trovärdigt. Hur denna bedöm-
ning görs föreföll oklart när vi genomförde studien i bemärkelsen att det
var svårt att utläsa i promemoriorna. Det var inte heller något vi fick svar
på av de poliser som vi följde med under fältarbetena. Enligt poliserna tip-
sar många om sina egna anhöriga, enligt polisers bedömning ibland som
en följd av att de tröttnat på att försörja dem.

Hur tipsen ser ut varierar kraftigt. I det material som vi har tagit del av,
fanns alltifrån långa handskrivna brev som kopierats och fogats till en
PM, till transkriberingar av inspelningar på Polisens egen tipstelefon. Ett
exempel på det sistnämnda utgör följande PM, som också illustrerar en
anledning till att tipsa Polisen om att människor befinner sig i landet utan
tillstånd:

Inkom av anonym kl 20.40 på Polisens tipstelefon. Uppringaren har
under ett TV-program som visade den ökande smugglingen av prosti-
tuerade från Baltiska länder fått dåligt samvete och ville lämna följan-
de uppgifter. Vid M finns en restaurang vid namn Z och ägs av två
män som kommer från Afganistan eller Irak. Inne på restaurangen så
görs olika avtal angående prostituerade. Dessa kommer oftast från
Tjeckien och är yngre kvinnor som blivit insmugglade till Sverige un-
der falska uppgifter. Den drivande bakom detta är en zigensk kvinna
vid namn S… Till sin hjälp har hon en tjock man… (2000-11-08,
AMAU 2949/00).

Den delen av arbetet som kan betecknas falla under allmän spaningsverk-
samhet utgörs av regelrätta kontroller på gator och torg, i Malmö inte säl-
lan på centralstationen där tågen från Köpenhamn kommer in. Huruvida
poliserna väljer att exempelvis genomföra kontroller på centralstationen i
Malmö, beror på vem som är i tjänst. En polis förklarade för oss att
många poliser inom utlänningsroteln i Malmö tidigare har arbetat vid
gränskontrollen och att dessa poliser har kvar sitt gamla tänkande så till
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vida att de gärna beger sig till den gamla yttre svenska gränsen (till exem-
pel mot Danmark i Malmö; jmf JO-beslut dnr 294-1984). Idag är
centralstationen något av det närmsta poliserna kan komma den gamla
gränsen mot Danmark. Andra polisers arbete präglas mer av ett all-
mänspanarbeteende och de rör sig därför i hela regionen (se vidare nedan
under ”Platsens betydelse”).

När det gäller den allmänna verksamheten i bemärkelsen spontana inre
utlänningskontroller, ger promemoriorna inte mycket ledtrådar om hur
kontroller gått till eller vad som föranlett dessa. Exempel på hur sådana
PM kan se ut illustrerar saken. Det två första fallen utgör exempel på
spontana kontroller som inte ledde till någon avvisning eller annan åt-
gärd, medan det tredje fallet utgör ett visar hur inre utlänningskontroll ib-
land kan leda till att en person avvisas från landet. De inledande mening-
arna visar på svårigheterna med att utifrån dessa PM göra någon form av
kvalitativ bedömning eller granskning av arbetet:

S ankom med tåg från Köpenhamn (datum) kl. 21.20. Han blev kon-
trollerad av undertecknad samt assistent X. Den enda ID-handling
som S kunde uppvisa var ett ID-kort för asylsökande som utfärdats av
polisen i Danmark… (2001-07-05 AMAU).

Ovan person anträffades tillsammans med 5 andra medb. Från Libyen
då de steg av tåget från Berlin till Malmö 2001-07-11 kl 22.40…fram-
kom att S hade gällande Schengenvisa utfärdat av grekisk beskickning
i Tripoli…Det är tillfälligheter som avgjort att han befinner sig i Sveri-
ge. När han var i Paris fick han besked att det gick bra att åka till Sve-
rige på Schengenvisat. Han hade tänkt att vistas i Sverige som turist i
3-4 dagar. Tänker ej stanna i Sverige. Har det bra i Libyen… Frisläppt
efter kontroll 2001-07-12 kl 00.30 (2001-07-12, AMAU 1713/01).

Tisdagen den 5 juni 2001 kl. 16.50 anträffades S på café Terrassen,
Triangelns köpcentrum i Malmö. S identifierades genom sitt asylkort
som han visade för patrullen. S omhändertogs enl. Pl 11§ av krinsp X
och X och fördes till… Ärendet föredrogs för pint X som beslutade att
S skulle tas i förvar… Verkställighet ska ske … för direkt flygning till
Pristina i Kosovo… Enligt verkställighetsrapport … har S verkställts…
Utan problem (2001-06-05, AMAU-1143-01)52.

Vad var det egentligen som föranledde kontrollerna vid dessa tillfällen?
Inre utlänningskontroller har ofta sin upprinnelse i tips från allmänheten,
men utifrån de PM vi har tagit del av framgår det inte alltid huruvida det
har rört sig om uppföljning av ett tips eller ej. Sammanfattningsvis kan vi
konstatera att redogörelserna i promemoriorna inte betraktas som ett un-
derlag för en granskning av kvaliteten på kontrollen ur rättsstatshänseende.

91

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



En juridisk definition
”anledning att anta”
Som allmän utgångspunkt för arbetet med inre utlänningskontroll gäller
att lagen inte ska inskränka ”utlänningars” frihet mer än vad som är nöd-
vändigt i varje enskilt fall (1:1:2 Utlänningslagen). I Polislagen föreskrivs
vidare att ett ingripanden ska ske på ett sätt som är försvarligt med hän-
syn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas,
skall det ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att
det avsedda resultatet skall uppnås (Polislagen 8 §).

Det specifika arbetet med inre utlänningskontroll regleras i huvudsak
av bestämmelserna i 5 kapitlet 6 § Utlänningslagen där det uppges att:

En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polis-
man visa upp sitt pass eller andra handlingar som visar att han har
rätt att uppehålla sig i Sverige. Han är också skyldig att efter kallelse
av Migrationsverket eller Polismyndigheten komma till verket eller
myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här. Om utlänningen
inte gör det, får han hämtas genom Polismyndighetens försorg. Om
det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden eller av an-
nan anledning kan antas att han inte skulle följa kallelsen, får han
hämtas utan föregående kallelse. /…/

Kontrollåtgärder enligt första stycket får vidtas endast om det
finns anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig
här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll (vår kur-
sivering).

”Anledning att anta” torde utifrån ett juridiskt perspektiv endast kunna
innefatta en sak, varför en viss vägledning kan sökas i annan lagstiftning.
I Rättegångsbalken (1942:740) står det att förundersökning ska inledas så
snart det finns ”anledning att anta” att en brottslig handling har begåtts
(RB 23:1). Det ska finnas misstanke om ett konkret brott, låt vara att gär-
ningsmannen kan vara okänd (Fitger 2001: 23:6). JO har uttalat att trös-
keln för inledande av förundersökning har satts lågt. Det räcker med att
det förekommer anledning till misstanke om brott i bemärkelsen ”mycket
vaga misstankar” om något som kan vara ett brott. Enligt kommentaren
kan det till exempelvis röra sig om uppgifter som lämnats av en målsägan-
de (Fitger 2001: 23:8). Det måste vara fråga om en konkret brottslig gär-
ning, men några detaljer eller exakt när och var handlingen begicks behö-
ver inte kännas till (JO-beslut dnr 1929-1999 och 1930-1999).

Juristerna Bring, Diesen och Schelin beskriver i sin lärobok Förunder-
sökning termen anledning enligt följande:
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omständighet (angivelse eller annat skäl) som initierar den intellektu-
ella process som leder till att man kan »anta» att ett brott har förövats
(Bring, Diesen och Schelin 1999: 108).

De påpekar också svårigheten i att dra en gräns mellan anledning anta
och kan misstänkas och drar paralleller till reglerna om hur länge en per-
son kan hållas kvar hos Polisen. En person som kan misstänkas för brott
får hållas kvar i tolv timmar, medan icke brottsmisstänkta bara får hållas
kvar i sex timmar (RB 23:9; Bring, Diesen och Schelin 1999: 109). Återi-
gen bör påpekas att Rättegångsbalkens regler enbart är vägledande för
våra frågeställningar.

Andra regler som är aktuella under förundersökning, närmare bestämt
avseende beslut om att häkta en person som är misstänkt för att ha begått
ett brott, gör en uppdelning av misstankegraderna i de två kategorierna
skäligen misstänkt och därefter på sannolika skäl misstänkt. Den praktiska
skillnaden för åklagare är att vid den lägre nivån så har de en vecka på sig
att arbeta upp misstankegraden till sannolika skäl, i annat fall släpps den
häktade. Den högsta graden av misstanke inom straffrätten är tillräckliga
skäl (för åtal). Vad gäller beviskrav generellt används också inom juridi-
ken andra relevanta uttryck såsom bevisat, styrkt, bortom rimligt tvivel
och kan hållas för visst, vilka används i domar (Bring, Diesen och Schelin
1999: 107).

Om man ser till reglerna om tvångsmedel och husrannsakan, stadgar
Rättegångsbalken att förekommer anledning att brott förövats som kan
leda till fängelse, kan husrannsakan inledas (RB 28:1). Av språkbruket att
döma är misstankegraden här något högre än i reglerna om inledande av
förundersökning. Bring, Diesen och Schelin påpekar dock att de båda ut-
trycken anledning förekommer och anledning att anta av tradition har an-
setts ge uttryck för det lägsta beviskravet inom processrätten (Bring,
Diesen och Schelin 1999: 107; Fitger 2001: 28:4). Vidare stadgas i Rätte-
gångsbalken att om det finns synnerlig anledning att anta att den eftersök-
te personen befinner sig hos någon annan, kan husrannsakan genomföras
hos denne person. Om den eftersökte personen är misstänkt för en hand-
ling för vilken är föreskriven ett straff på mer än fyra år, eller misstänks ha
försökt begå ett sådant brott, får husrannsakan göras i transportmedel
om det finns särskild anledning att anta att den sökte kan komma att pas-
sera platsen (RB 28:2). Avslutningsvis ska nämnas att den preventiva möj-
ligheten till kroppsvisitation kräver överhängande fare- eller konfronta-
tionssituation (Polislagen 19 §, med kommentarer 1999).

Sammanfattningsvis kan två trappor enligt följande olika nivåer av
misstanke urskiljas i rättegångsbalkens regler, av vilka framgår att miss-
tankegraden är mycket låg avseende när inre utlänningskontroll kan
komma ifråga.
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Reglerna om tvångsmedel:
1. anledning att anta, följd av
2. förekommer anledning.
3. För vissa tvångsåtgärder krävs särskild anledning att anta
4. och för andra synnerlig anledning att anta eller
5. överhängande fare- eller konfrontationssituation.

Beviskraven under förundersökning:
1. anledning anta
2. kan misstänkas
3. skälig misstanke
4. på sannolika skäl misstänkt
5. tillräckliga skäl
6. bevisat

När det kommer till de PM som vi har studerat, kan avsaknaden av redo-
görelser för vad som var ”anledningen att anta”, ses som en indikator på
att tröskeln satts mycket lågt. Eftersom det krävs mycket lite, för att en
anledning ska finnas, kan i princip vad som helst alternativt ingenting alls
anföras. I följande PM bekräftas resonemanget så till vida att poliserna in-
te anger varför de ingrep:

Ovan S kontrollerades av undertecknad samt insp X på Centralstatio-
nen i Malmö… Kontrollen utfördes med stöd av Utl § 5:6… (2001-
05-07, AMAU 1197/01).

I ett annat ärende framkommer att utseende utifrån ett polisiärt perspek-
tiv kan betraktas som en ”anledning att anta”. Fallet gällde ett tips om att
det vid ett trädgårdsmästeri fanns polska medborgare vilka plockade is-
bergssallad:

… På fältet kunde ses 6-7 arbetare vid 2 traktorer med släp. Från stora
vägen kunde nationalitet på arbetarna ej uppfattas (2000-10-05,
AMAU 2419/00).

Några andra PM illustrerar hur ”anledning att anta” kan formuleras när
poliser ingriper på andra ställen än centralstationen:

2000-04-01 kl 19.45 stoppades en polskregistrerad personbil på gym-
nasistgatan, Malmö, med anledning av fel på bilens baklyktor. Bilen
framfördes av en polsk kvinna – se ovan… Uppgav att hon i bil skulle
avresa till Nederländerna om ett par dagar (2000-04-11, AMAU
798/00).
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010515 kl. 00.15 stoppades personbilen xxx xxx av insp X och un-
dertecknad på Munkhättegatan, Malmö för rutinkontroll… (2001-
07-11, AMAU 1246/01, AMAU 1247/01).

Med anledning av att de två personer som färdades i den schweizisk
registrerade personbilen xx xxx xxx, Nissan Sunny, ej använde bilbäl-
te samt att föraren av bilen framförde bilen konstigt, stoppades den-
na… Kontrollerade SIS mm – förekom ej (2001-05-25, AMAU
1325/01).

Avslutningsvis är ett citat ur utredningen Människosmuggling och offer
för människohandel (SOU 2002:69) lämpligt för att visa hur ”anledning
att anta” kan tänkas tolkas utifrån nuvarande regelverk. Utgångspunkten
är fall där en enskild person inte kan tas ut för kontroll för att hon eller
han har uppträtt på ett visst sätt, men där poliserna ändå vill genomföra
en inre utlänningskontroll:

Det rör sig snarare om att det finns anledning att med stöd av välgrun-
dade, sammanställda profiler göra antingen kontroll beträffande en
utlänning som stämmer in på profilen och mot vilken viss grad av
misstanke bl.a. med stöd av den kunnat byggas upp, eller selektiva
kontroller som riktats på grundval av den information som samman-
ställts i en viss profil. En sådan profil kan innebära exempelvis att for-
don från visst land eller med visst utseende tas ut för kontroll (SOU
2002:69: 259).

Mot bakgrund av citatet måste frågan ställas om det är möjligt att kon-
kret utarbeta profiler som poliser kan använda i sitt sökande efter perso-
ner som kan misstänkas inte har rätt att vistas i landet, så länge kontrol-
lerna förväntas genomföras på andra ställen än vid gränsövergångarna.
Icke desto mindre är ”profilering” ett viktigt arbetsredskap i sökandet ef-
ter personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Vi ska återkomma till
denna metod i kapitel sex där vi diskuterar polisers rättsanvändning.

Vem är utlänning?
Den skyldigheten att visa rätten att vistas i landet som anges i lagen avser
”utlänningar”. Definitionen av vem som är utlänning är dock oklar sedan
Sverige gick med i Schengensamarbetet.

I Schengenkonventionens artikel 1 definieras utlänning såsom ”varje
annan person än medborgare i Europeiska gemenskapernas medlemssta-
ter”. Utifrån svensk lagstiftning generellt innefattas i termen utlänning
däremot personer som inte har svenskt medborgarskap. Enligt kommen-
taren till Utlänningslagen 5:6, gäller bestämmelsen oavsett om personen
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väntar på att få uppehållstillstånd eller redan har fått ett sådant (prop
1988/89:86: 172; Wikrén och Sandesjö 1999: 225f). Detta innebär teore-
tiskt sett att alla människor som inte har svenskt medborgarskap innefat-
tas av 5:6 och vid kontroll måste visa att de har rätt att vistas i Sverige.

Om vi ser till hur begreppet utlänning tolkas i konkret arbete har de po-
liser som vi följt med, svarat tredjelandsmedborgare i bemärkelsen med-
borgare i stater utanför Schengenområdet. Målgruppen för den inre ut-
länningskontrollen är enligt samma poliser personer som inte har rätt att
vistas i Sverige. På Schengenutbildningen påpekade en av lärarna med an-
knytning till detta att:

(…) äldre poliser troligtvis kommer att ha svårare än yngre att arbeta
utifrån de nya förutsättningarna. Detta eftersom de yngre lättare
kommer att kunna lära sig tänka i termer av européer och inte bara
svenska medborgare.

Påpekandet visar, som vi ser det, på flera intressanta och problematiska
aspekter av den inre utlänningskontrollen. Dels att polisers bedömningar
uttryckligen förväntas bygga på föreställningar och intuition. Dels att de
antas kunna skilja mellan vem som är europé och icke-europé.

Av hänsyn till bland annat diskrimineringsförbudet och integritet-
saspekter har poliser inte rätt att stoppa vem som helst på gatan för att
kontrollera identitet och uppehållstillstånd. Det måste, som diskuterats
ovan, finnas ”anledning att anta” att personen inte har rätt att vistas i lan-
det. Denna anledning får inte enbart vara att en person ser ut på ett visst
sätt.

I Polisens allmänna föreskrifter och anvisningar för polisväsendet
(FAP) slås fast att en person inte får kontrolleras i en inre utlänningskon-
troll ”…enbart därför att han på grund av hudfärg, språk, namn, beteen-
de eller eljest kan antas vara utlänning” (FAP-artikel 1986-1). Regeln är
i princip unik för Sverige, då det i de flesta andra länder inte föreligger
några hinder att stoppa vem som helst på gatan för att genomföra en inre
utlänningskontroll (samtal med kriminalkommissarie på RPS, den 24
januari 2002 och den 25 mars 2004).

Enligt förarbetena till Utlänningslagen kan en persons uppträdande
eller umgänge ibland ge anledning att misstänka att hon eller han inte har
rätt att vistas i landet. Någon förklaring till hur den slutliga formulering-
en i Utlänningslagens 5:6 ”om det annars finns särskild anledning till kon-
troll” skall tolkas lämnas inte i propositionen (prop 1988/89:86: 172f).
Misstanken kan enligt den Nationella handlingsplanen uppkomma ge-
nom till exempel gjorda iakttagelser, underrättelser, tips eller riskprofiler
(RPS:s hemsida samt RPS mfl 2000:51). JO konstaterade på 1980-talet
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att utseende i praktiken var vad som fanns att gå på när det gällde att välja
ut vem som skulle kontrolleras. ”Litet såg man också på klädsel och upp-
trädande” (JO-beslut dnr 3393-1980).

JO har också uttalat att den inre utlänningskontrollen skiljer sig från
andra typer av kontroll, såsom körkortskontroll, på så sätt att utlännings-
kontrollen innebär att den enskilde individen pekas ut. I ett fall påpekade
JO att det kan uppfattas som stötande för svenska medborgare med
”utländskt utseende” att gång efter annan stoppas på gatan enbart för att
legitimera sig i en inre utlänningskontroll. Därför, menar JO, är det av
stor vikt att poliser vid inre utlänningskontroller eftersträvar ett lugnt och
hänsynsfullt förhållningssätt och tydligt förklarar vad saken gäller.
Särskilt viktigt anses detta vara om det kan befaras uppstå missförstånd
av språklig art eller av andra skäl, som till exempel kan ha att göra med
”personens erfarenheter av kontakter med polis i länder med annat poli-
tiskt klimat” (RPS mfl 2000: 52, JO-beslut dnr 762-1980).

För att övergå till det konkreta arbetet torde från perspektivet som po-
lis instruktionerna som berörts ovan närmast motstridiga vid en jämförel-
se mellan de allmänna föreskrifterna och handboken som antogs med an-
ledning av Schengeninträdet. Å ena sidan är ”iakttagelser med mera”
tänkta att kunna utgöra en grund för misstanke, å andra sidan får enbart
en persons ”beteende eller eljest”, som i polisens ögon tyder på att en per-
son är ”utlänning” inte medföra en inre utlänningskontroll. Det enda som
tycks klart är att poliserna inte får stoppa någon enbart på grund av utse-
ende. Detta till trots lyfter poliser ibland själva fram utseende i sina PM
(se ovan, PM 2000-10-05, AMAU 2419/00). En fråga är om detta är orsa-
ken till att kontrollerna genomförs på Centralstationen och att promemo-
riorna inte sällan formuleras enligt följande:

Ovan person anträffades tillsammans med fem andra…när de steg av
tåget… (2001-07-12, AMAU 1713/01).

Ovan S kontrollerades av undertecknad sam inspektör X på central-
stationen… (2001-05-07, AMAU 1197/01).

Schengenutbildningen kan ses som en tänkt hjälp att omsätta rättskälle-
perspektivet i ett vardagsperspektiv. På denna diskuterades profilering vid
inre utlänningskontroller. Vikten lades då vid frågan om det är rätt person
som reser med passet/ID-kortet. Varför en utlänningskontroll är på sin
plats i en viss situation, eller hur poliserna kan identifiera vem som ska
kontrolleras, berördes inte. De frågor som poliserna fick diskutera hand-
lade istället om situationer då kontrollen redan har inletts:
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Hur uppför sig personen, Är han/hon nervös, Förefaller personen ha
det medborgarskap som anges i passet/id-kortet, Överensstämmer fo-
tografiet med personen … 

En stencil på ett antal signifikatorer som poliser kan ha nytta av när de
ska avgöra om personen är den som uppges i hennes eller hans identifika-
tionshandlingar, delades också ut, till exempel hårfästets utseende, even-
tuella ringar i näsa eller öra, födelsemärken samt huruvida passet är giltigt
för inresa i Sverige (Schengenutbildningen, den 17 januari 2001).
Trots allt måste någon form av urval göras vid inre utlänningskontroll.
Att valen i praktiken säjs handla om vibbar eller fingertoppskänsla fram-
kom tydligt under våra fältarbeten, ett förhållande som vi ska återkomma
till. Vidare handlar urvalet om att leta efter det ovanliga, såsom bilar som
inte ”ser rätt ut”, eller affärer som är öppna på konstiga tider (jmf Skol-
nick 1994: 44ff). Den tysta kunskap som eventuellt blir aktuell i dessa
sammanhang diskuteras i avhandlingens kapitel sex om profilering.

Att omsätta regler till praktik
Vi har som sagts ovan uppfattat beskrivningarna poliser gett oss av vad
”anledning att anta” innebär vid inre utlänningskontroller som mycket
otydliga. Följande är exempel på svar vi fått då poliser försökt förklara
vad en profilering innebär: Man får gå på känsla. / Polisen arbetar mycket
utifrån kroppsspråk. / Det handlar om vibbar (samtal med passkontrol-
lant). Vad exempelvis ”fingertoppskänsla” och ”vibbar” innebär hade
poliserna svårt att förklara.

Vid ett tillfälle, när vi följde med poliserna i deras bil, frågade vi hur
man gör en inre utlänningskontroll. En av de två poliserna som var med
berättade då att bland annat utseende, språk och beteende är vägledande.
Polisen poängterade att bara man inte enbart går på utseende så är det
okey. Man letar också efter förseelser, till exempel fortkörningar, vilket
kan ge anledning att kontrollera personer i en inre utlänningskontroll. En
stund senare, när vi på nytt frågat om hur den inre utlänningskontrollen
egentligen uppkommer, kompletterade samma polis sin beskrivning på ett
sätt som förstärker bilden av en svårdefinierbar arbetsuppgift:

Den inre utlänningskontrollen börjar i huvudet på polisen och kan av-
brytas när som helst, när det inte finns något att hämta. Därför kan
det vara så att de som kontrolleras kanske inte ser det som en inre ut-
länningskontroll.

En polis på en utlänningsrotel som vi samtalade med poängterade för oss
att det enligt regelboken måste finnas en ”anledning att anta” och gav se-
dan följande exempel på hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken:
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Ett exempel som jag brukar ge är när en polis ska tanka på en bensin-
mack. En kommunikation med en annan person på bensinmacken
uppstår på ett eller annat sätt. Om det då kan verka lite lurt frågar
man efter ID.

Medan man här får känslan att det av en slump uppstår en kommunika-
tion mellan en polis och en annan person, har andra poliser gett oss bilden
av att de ibland startar en konversation med någon som de redan bestämt
sig för att de vill kontrollera. En polis förmedlade detta genom att säga:

Inre utlänningskontroll är enbart till för att kontrollera utlänningar.
Man tittar på folk och börjar samtala med dem. Det är inte straffbart
att prata med folk.

En annan polis förklarade sig på följande vis:

Man får inte kolla folk på grund av deras utseende. Däremot kan man
inleda ett samtal med en mörk person och om denna talar engelska el-
ler dålig svenska så kan man få anledning att anta att personen uppe-
håller sig illegalt i landet.

Det tycks följaktligen göras en utseendebaserad första bedömning som ef-
ter att kontakten tagits leder till en fullständig inre utlänningskontroll
alternativt att polisen bedömer det som uppenbart att vederbörande up-
pehåller sig i landet lagligt. I polisernas uttalanden kan utläsas att det ib-
land i praktiskt arbete görs utseendebaserade kontroller som står i strid
med diskrimineringsförbudet. En polis på Schengenutbildningen beklaga-
de sig över svårigheterna med att särskilja svenska medborgare från andra
medborgare och fick medhåll av kollegor i klassrummet: Det enda man
kan gå på är ju utseendet (Schengenutbildningen, den 17 januari 2001).
Till skillnad från poliserna i de förstnämnda exemplen, tog denna polis
upp att lagstiftningen så som den är utformad, i princip förutsätter en dis-
kriminerande maktutövning.

Ett sätt att möjligen komma runt formuleringen om ”anledning att anta”
är att bara genomföra inre utlänningskontroller i samband med annan
polisiär verksamhet (jmf SOU 1997:159: 97f). I flera av dessa situationer
behöver det, enligt uppgift som vi fått från tjänsteman på RPS, inte finnas
någon ”anledning att anta” att en person uppehåller sig utan tillstånd för
att kontroll ska bli aktuell. Den inre utlänningskontrollen blir istället ett
led i det andra ingripandet. Exempel som angavs av den person vi samta-
lade med är trafikkontroll, eller när poliser kallas ut för att avlägsna en
bråkig person och då beslutar sig för att genomföra en utlänningskontroll
(samtal med kriminalkommissarie på RPS, den 24 januari 2002). Huru-
vida detta sätt att arbeta har stöd i lag, har olika poliser haft olika upp-
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fattning om. Vi kan dock konstatera att det är ett möjligt sätt att omsätta
lagtext till praktiskt arbete. Ytterligare en PM illustrerar saken. Återigen
är det en situation där en polis tillkallar sig utlänningspoliser för att få as-
sistans vid en inre utlänningskontroll:

(Datum) kl. 18.30 blev X stoppad i en pb vid en trafikkontroll under
Rosengårdscentrum, passagerare i bilen var X kusin, se nedan. Efter-
som X vistelse, längd, var oklar, kallades undertecknad och Y till plat-
sen … (2001-04-14 dnr AMAU 1108/01).

Under våra fältarbeten har utlänningspoliser påpekat att det vore önsk-
värt att kunna genomföra kontroller av grupper av människor. Detta
skulle, enligt en polis, vara mindre utpekande för enskilda individer.
Andra poliser har framfört önskemål om att Migrationsverket skulle
överta ansvaret för den inre utlänningskontrollen.

Skyldighet att ha pass och andra handlingar
Att en icke-svensk medborgare som reser in i eller vistas i Sverige skall ha
pass framgår av bestämmelserna Utlänningsförordningen (1989:547)
(1-2 §53). Skyldigheten att visa pass ska enligt regelverket inte innebära ett
tvång att bära sitt pass på sig under vistelsen i Sverige. Den som inte har
sitt pass tillgängligt får istället uppmanas att senare inställa sig hos Polis-
myndigheten eller Migrationsverket för att visa upp passet.

Om det kan antas att personen inte skulle inställa sig efter en kallelse
eller att en sådan kan antas få till följd att personen håller sig undan, får
hämtning ske utan föregående kallelse (prop 1988/89:86: 172). I övrigt
görs en bedömning med utgångspunkt i personliga förhållanden, såsom
till exempel hur personen har etablerat sig i Sverige (Wikrén och Sandesjö
1999: 226). Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. I förarbetena slås fast
att hämtning av detta slag under inga förhållanden får ske slentrianmäs-
sigt utan endast när det bedöms som behövligt (prop 1981/82:146: 66).

Av Utlänningslagen 5:6 framgår vidare att den kontrollerade personen
ska uppvisa även sådana handlingar som, förutom passet, kan styrka hen-
nes eller hans rätt att vistas i Sverige, ”…handlingar av vikt för att man
ska kunna ta ställning till utlänningens rätt att vistas i Sverige” (prop
1988/89:86: 172). De andra handlingar som avses är till exempel visering,
arbetstillstånd och andra identitetshandlingar än pass.

Det framkom under våra fältarbeten att personer som när de stannas i
inre utlänningskontroll inte bär med sig sitt pass eller annan giltig identi-
tetshandling, måste visa poliserna till sin bostad och där plocka fram gil-
tig handling. I praktiken har varje individ som befinner sig i Sverige en
skyldighet att bevisa rätten att vistas i Sverige så snart hon eller han tillfrå-
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gas av Polisen. Detta bekräftades också under ett av våra samtal med en
polis:

Att Sverige som enda land i Schengen har som regel att man inte har
en skyldighet att legitimera sig när man stannas av en polis på gatan,
har således egentligen ingen praktisk betydelse.

I en PM illustreras vad som kan hända i en situation då en person inte
kunde uppvisa passhandling. Personen påträffades, ”sittandes i en lägen-
het”, i samband med en husrannsakan, det framgår dock inte varför poli-
ser gjorde husrannsakan vid det här tillfället:

… Hon talade endast somali. Hon innehade inget pass eller id hand-
ling. Efter en god stund lyckades hon förklara att hon hade sitt pass
hos en granne i fastigheten, en trappa upp. Jag följde med henne till lä-
genheten. Ingen hemma. Efter ytterligare en tid kom en kvinna på be-
sök till lägenheten. Kvinnan… omtalade att hon var granne och att
ovan nämnda x hade sitt pass hos henne. Jag medföljde till lägenheten
och x uppvisade ovan nämnda norska hemlandspass med giltigt UAT
för Norge. Kontrollerad och klar SIS… (2001-07-18, AMAU
1756/01).

Här ska också nämnas det pågående arbetet med att utarbeta ett natio-
nellt ID-kort. I väntan på att alla medlemsländer ska komma överens om
hur det ska utformas och vem som ska omfattas av ett sådant är det med
hjälp av passet människor kan styrka sin identitet (Ds 2002:64: 43;
Johansson 2003).

Tvångsmedel i samband med inre utlänningskontroll
De tvångsåtgärder som tillsammans med bestämmelserna i Utlänningsla-
gens kapitel 5 har ansetts nödvändiga för den inre utlänningskontrollen
regleras i Utlänningslagens kapitel 6.54 En person är skyldig att stanna
kvar för utredning i samband med kallelse eller hämtning. Vägrar perso-
nen att fullgöra denna skyldighet får vederbörande hållas kvar, dock inte
längre än nödvändigt och aldrig mer än sex timmar. Tiden räknas från det
att personen inställde sig eller fördes in till myndigheten efter hämtning.
Här anses det viktigt att poliserna dokumenterar när kontrollen inleddes
(jmf Cirkulärmeddelande CM 14/96: 7f). Ett längre kvarhållande kan en-
bart ske efter myndighetsbeslut om att personen skall tas i förvar.

Utöver reglerna om sex timmars kvarhållande finns inga riktlinjer för
hur lång tid en inre utlänningskontroll får ta som längst, det beror helt
och hållet på omständigheterna i det enskilda fallet. Detta kan ha att göra
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med att relationen mellan stat och individ traditionellt inte diskuterats
särskilt mycket i Sverige. Som Flyghed uttrycker det, finns det ingen le-
vande ”civil rights” tradition i Sverige (Flyghed 2000: 223).

När det gäller tidsaspekten är det svårt att via promemoriorna utläsa
hur lång tid ingripandet tog. I de flesta PM som vi har tagit del av redo-
görs endast för när kontrollen inleddes. Följande exempel illustrerar hur
det kan se ut:

010712 kl 22.40 utfördes spaning av patrullen x-x-x på Centralstatio-
nen i Malmö när tåget från Hamburg anlände. Med på detta tåg fanns
ovannämnda person som uppvisade sitt libyska hemlandspass. Se ko-
pia. Medtagen till Polishuset enl. 5:6 enligt beslut av insp X. S uppgav
att han hade kommit till Sverige som turist och skulle stanna två till
tre dagar. Det var även meningen att han skulle besöka Stockholm un-
der denna tiden. S saknade returbiljett till Libyen men denna biljett
skulle skickas till Tyskland eller Frankrike via resebyrån han hade an-
litat. Släktingar skulle ordna detta när han kontaktade dem. Färden
skulle gå med båt till Tunisien. S var vid tillfället innehavare av 800 us
dollar. På direkt fråga om han ville stanna i Sverige och söka asyl sva-
rade S nej. S kördes till hotellet vid Clasgatan av patrullen. Klar data
(2001-07-12, AMAU 1711/01).

Som framgår av promemorian är det inte möjligt att därigenom avläsa
hur länge personen hölls på polisstationen.

Spänningen mellan effektivitet med hjälp av tvång å ena sida och re-
spekten för den personliga integriteten är uppenbar vid inre utlännings-
kontroll. Poliserna som står inför att kvarhålla en person måste göra en
avvägning, där personens eventuella olagliga vistelse vägs mot polisernas
möjliga misstag. Det senare väcker frågan om huruvida reglerna för tillvä-
gagångssättet vid inre utlänningskontroll är så klara och tydliga att både
poliser och enskilda, i tillräcklig utsträckning, kan förutse när en inre ut-
länningskontroll kan bli aktuell och vad denna kan innebära.

Husrannsakan
Poliser som vi följt med har vid återkommande tillfällen diskuterat frågan
om huruvida det är lagenligt att i en viss situation företa en husrannsakan.
Några som vi samtalade med ansåg sig inte vara förhindrade att ta infor-
mella kontakter eller att vid besök hos en person göra iakttagelser som
kan användas för att hitta en viss efterlyst person. Var gränsen går för när
poliserna överskridit sin befogenhet är emellertid oklart (se Johansson
1999: 116).

Polisens möjligheter att göra husrannsakan har stor betydelse vid efter-
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spaning för verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut och följakt-
ligen också för den inre utlänningskontrollen. Syftet med husrannsakan är
att finna personer som med laga stöd ska omhändertas.55 Enligt Reger-
ingsformen 2:6 är varje svensk medborgare skyddad mot husrannsakan
och liknande intrång. I samma kapitel 22 § är utlänningar i detta avseende
likställda svenska medborgare, om inte annat föreskrivs enligt lag. I 20
§ Polislagen finns bestämmelser om husrannsakan i andra syften än att
utreda brott. Också här stadgas att husrannsakan får företas för att söka
efter en person som med laga stöd skall omhändertas.

Husrannsakan får inte göras i allmänt syfte för att kontrollera om ut-
länningar vistas i andras bostäder. Om husrannsakan ska få ske hos an-
nan än den eftersökte, ska det finnas synnerliga skäl att anta att undersök-
ningen kommer att ge det avsedda resultatet. Med synnerliga skäl menas
att det ska finnas faktiska omständigheter, som påtagligt visar att man
med fog kan förvänta sig att den eftersökte finns där husrannsakan görs
(JO 1985/86: 149; JO 1996/97: 175). Det måste alltså finnas en konkret
misstanke om att det på en viss plats finns en icke svensk medborgare som
ska omhändertas. Vidare får polisen inte heller bereda sig tillträde till vad
som enligt lagtexten kallas ”tillhåll” – det ska vara fråga om en bestämd
person, låt vara att den personen inte nödvändigtvis måste vara känd till
namnet (se prop 1983/84:111: 126ff). Reglerna om hämtning till förhör
av en person som eftersöks i sin egen eller annans bostad, måste komplet-
teras med ett beslut om personell husrannsakan (Johansson 1999: 116).

JK har uttalat att en kontroll av personer andra än den eftersökte inte
får göras ens om Polisen släppts in i bostaden eller lokalen (JK-beslut dnr
1029-80-21). I ett fall släpptes poliserna in i en lokal och undersökte om
”utlänningar uppehöll sig där”. Enligt JK överskred poliserna vad som
vid denna tidpunkt var acceptabelt ur rättighetssynpunkt. Eftersom inga
närmare föreskrifter fanns på området när detta fall togs upp, vidtogs
inga ytterligare åtgärder mot poliserna.

Utöver lagstiftning, förarbeten och annat juridiskt material, påverkar
en rad omkringliggande faktorer tillvägagångssättet för den inre utlän-
ningskontrollen. Sådana omständigheter är till exempel RPS påpekanden
om behovet av en effektivare verksamhet (se ovan) samt polisernas ambi-
tion att leva upp till åtagandena gentemot övriga Schengenstater. Andra
faktorer är att Polisen numera förväntas samarbeta med andra myndighe-
ter i större utsträckning, att de inre gränskontrollerna delvis tagits bort
samt att SIS används. Nedan går vi igenom yttre omständigheter som har
anknytning till Schengeninträdet och som kan antas påverka poliserna i
deras arbete med inre utlänningskontroll. Omständigheterna kan med
andra ord ses som en del av det, som utöver regelverket och vad som där-
till hör, har betydelse för rättsanvändningen.
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Omständigheternas betydelse
Samarbete med andra myndigheter
Eftersom den inre utlänningskontrollen har ett nära samband med andra
polisiära verksamheter, har Polismyndigheten givits det huvudsakliga an-
svaret för den praktiska tillämpningen. För att möjliggöra en effektiv
verksamhet i bemärkelsen att människor som inte har rätt att vistas i lan-
det avlägsnas, har utvecklats ett samarbete med andra myndigheter som
grundar sig på tanken att den inre utlänningskontrollen ibland ska initie-
ras genom anmälningar från andra myndigheter som kommer i kontakt
med enskilda personer under deras resa in i eller vistelse i Sverige.

Av bestämmelserna i sjätte kapitlet Utlänningsförordningen (1989:547)
framgår det att bland andra skattemyndighet, arbetsförmedlingar och so-
cialnämnd skall underrätta Polismyndigheten vid kontakt med en utlän-
ning som inte har eller visar att hon eller han har sökt uppehållstillstånd i
Sverige, och som inte är undantagen från skyldigheten att ha sådant till-
stånd. Underrättelsen ska innehålla uppgifter om namn, födelsedatum,
medborgarskap och bostadsadress i Sverige.56 Allmänt har myndigheterna
också fått i uppdrag att bistå Migrationsverket. Det kan handla om situa-
tioner där skattemyndighet och arbetsförmedling funnit anledning att tro
att arbetsgivare anställer personer som inte har rätt att vistas i Sverige
(SOU 1997:128: 123). Vid underrättelse av detta slag ska Polisen se till att
personen söker uppehålls- eller arbetstillstånd hos Migrationsverket eller
vidtar andra åtgärder som underrättelsen ger anledning till (RPS mfl
2000: 51).

I flera PM illustreras hur samarbetet kan inledas eller ta sig uttryck. I
följande två exempel har en socialsekreterare ringt in till tipstelefonen, res-
pektive en tjänsteman på Försäkringskassan meddelat följande:

X uppger att hon fått en känsla av att det finns många utländska per-
soner i en lägenhet på xväg 66 i Malmö. Dessa personer har ingen
knytning till lägenheten utan är troligen gömda där. Lägenhetsinneha-
varen heter: SSS. X önskar att bli uppringd (2000-10-12, AMAU
2554/00)

2001-06-20 meddelade X, Försäkringskassan, Malmö att de varit på
besök på ovan nämnda adress den 2001-06-18 kl. 20.30. På adressen
fanns inte lägenhetsinnehavaren men däremot 2 st unga män vilka
uppgav att de kom från Litauen och hade vistats i Sverige 1-3 veckor,
och då arbetat som salladsplockare. Männen talade mycket dålig eng-
elska och var/blev mycket nervösa under besöket. X misstänker att
männen vistas illegalt i Sverige (2001-06-20, AMAU 1497/01).
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Ett annat ärende aktualiserades genom information från MKB:s kontor:

Undertecknad har fått nedanstående information från MKB:s kontor
på Rosengård. På adressen xxx 38, Malmö är S boende/skriven. I
samband med besök i lägenheten av MKB-personal var där en man
och en kvinna i 30-års åldern. Dessa kunde ingen/mycket dålig svens-
ka och det nämndes att de saknade tillstånd i landet (2000-12-19,
AMAU 3566-00).

Ytterligare ett exempel utgör följande brev som inkommit till utlännings-
roteln från en professor vid ett svenskt universitet:

…På förekommen anledning ber vi få meddela att den ZZ-medborga-
ren S slutförde sina studie vid universitet 1997… Efter sin disputa-
tion…har han inte haft någon anknytning till institutionen… (2000-
06-15, AMAU 1142/00).

I ett JO-ärende diskuterades nyligen vilken skyldighet sjukvårdsinrätt-
ningar har att ge utlänningspoliser information om huruvida ett antal per-
soner befinner sig på aktuell inrättning. I ärendet hade en Polismyndighet
till verksamhetscheferna för två psykiatriska kliniker skickat en lista över
68 namngivna personer som alla hade fått avvisnings- eller utvisningsbe-
slut. Polisens förfrågan besvarades av verksamhetscheferna. JO konstate-
rar att hälso- och sjukvårdspersonal enligt lag är skyldiga att lämna ut
uppgifter som gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om
uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet,
polismyndighet, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet. Med ”för
särskilt fall” menas att uppgiften begärs till exempel med anledning av en
inledd undersökning (2:11, Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och
sjukvårdens område (1998:531)). Det faktum att förfrågningarna var
sammanställda i en gemensam lista utesluter inte, enligt JO, att det var att
se som ett särskilt fall. Dessutom framgår av förarbetena till nämnda lag
att bestämmelserna ska vara tillämpliga på alla förfrågningar från Poli-
sens sida. JO såg därför ingen anledning att rikta kritik mot Polismyndig-
heten eller mot cheferna på den rättspsykiatriska kliniken (JO-beslut, dnr
1356-2003 och 1303-2003).

Tullverket och Kustbevakningen är skyldiga att bistå Polisen vid kon-
trollen av utlänningars inresa och utresa. Kustbevakningen skall medver-
ka i Polisens kontrollverksamhet genom att utöva kontroll av sjötrafiken.
I Utlänningslagen 5:6 har ett tillägg gjorts som innebär att Kustbevak-
ningen får samma befogenheter som Polisen vid utlänningskontroll i an-
slutning till sjötrafik (SOU 1999/2000:64: 61ff).

Tullens arbete syftar fortfarande till att hitta förbjudna varor. Numera
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ska de också använda sig av SIS. Under det första halvåret efter Schenge-
ninträdet fanns det, enligt uppgift som vi fått från en tjänsteman på RPS,
ett åtagande från tulltjänstemännens sida att meddela Polisen om det kom
personer som kunde antas inte ha rätt att resa in i landet (samtal med kri-
minalkommissarie på RPS, den 24 januari 2002). En illustration ger föl-
jande PM:

010318 kl 00.05 meddelade tullen på Lernacken/Öresundsbron att de
hade stoppat en holländsk registrerad personbil…Tullen kontrollera-
de parets bil med hjälp av narkotikahund utan att finna något. SIS
kontroll har ej kunnat göras då SIS systemet var nere. Då paret lämna-
de ej med varandra överensstämmande uppgifter kan man anta att
syftet med resan var något annat än ett gemensamt turistbesök (2001-
03-18, AMAU 957/01).

010503 kl. 17.20 beordrades Inspektör X och undertecknad till Tul-
lens lokal på Centralstationen, Malmö. Detta med anledning av att
tullpersonal fört in en pakistanska medborgare för utlänningskontroll
(2001-05-03, AMAU 1191-01).

Dag som kl. 08.10 beordrades inspektör X, X samt undertecknad till
tullen på Lernacken. Detta sedan den hollandsregistrerade personbi-
len xx-xx-xx, vit Opel Vectra med fyra personer i tagits ut för kon-
troll. Tullpersonalen var tveksamma till personernas rätt att resa in i
landet (2001-06-19, AMAU 1488/01).

De förfaringssätt som beskrivs i promemoriorna är indikationer på att det
är fråga om förtäckta gränskontroller. I förlängningen ansågs förfarandet
också kränka rätten att resa fritt, varför det upphörde (samtal med krimi-
nalkommissarie på RPS, den 24 januari 2002). Polisen ska således idag sa-
marbeta med Tullen i begränsad utsträckning och tillkallas i bara sådana
situationer där personer, som en tjänsteman uttryckte det för oss, har fast-
nat i tullfiltret. Det handlar här om situationer där Tullen har råkat på nå-
gon som smugglats in, någon som är stökig och bråkig, eller om personen
ifråga upptäcks vara spärrad i SIS (jmf Ds 1997: 38: 32). På tullens hemsi-
da står det följande om vem som kan komma att kontrolleras:

Tullen väljer vad och vilka man vill kontrollera på grundval av gjorda
iakttagelser, underrättelser, tips och liknande faktorer. Ingen brott-
smisstanke behövs för att använda befogenheterna. Det räcker med
att tulltjänstemannen misstänker att resenären eller transport-
medlet medför importförbjudna eller anmälningspliktiga varor
(http://www.tullverket.se, den 13 november 2001).
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Det är inte ovanligt att tulltjänstemännen frågar enskilda personer om de
är svenska. Enligt uppgift från Tullen i Helsingborg, handlar frågor av
detta slag om kommunikation, inte gränskontroll:

För att kontrollen ska kunna göras krävs att tullen reder ut om perso-
nen kan prata svenska eller inte. Att en individ stannas vid gränsen
mellan Sverige och Danmark handlar alltid om vilka misstänkt för-
bjudna varor som personen antas föra med sig, inte om att fastställa
medborgarskap (samtal med tulltjänsteman, den 13 november 2001).

Vi kan dock konstatera att Tullens kontroller ibland övergår i inre utlän-
ningskontroller.

Om vi ser till samarbetet mellan Polisen och Migrationsverket har
framhållits att verket bör kunna bidra i arbetet med inre utlänningskon-
troll i större utsträckning än tidigare (SOU 1997:128: 115). Samarbetet
mellan verket och Polisen utformas i regelbunden dialog mellan företrä-
dare för myndigheterna på lokal nivå.57 Ett exempel på samarbete är att
verkets personal i större utsträckning än tidigare deltar i större trafikkon-
troller på E6. Migrationsverket bistår då på plats med slagningar i verkets
register, med sakkunskap i utlänningslagstiftningen samt vidtar de åtgär-
der som åvilar myndigheten. Migrationsverket finns dessutom tillgängligt
dygnet runt på ett för Polisen särskilt telefonnummer. Dit kan poliser vända
sig – och gör det i Malmö ungefär 10-12 gånger varje dag – för att ställa
frågor som uppkommer i samband med inre utlänningskontroller (e-mail
från tjänsteman på Migrationsverket, den 3 april 2002).

Av Migrationsverkets handbok framgår att samarbetet mellan verket
och Polisen främst hänför sig till de fall då verket överlämnar verkställig-
hetsärenden till Polisen som en följd av att en individ som är avvisad inte
lämnar Sverige. Om det kan antas att tvång kan komma att bli nöd-
vändigt exempelvis vid omhändertagande av pass och biljetter eller vid
tagning av fingeravtryck eller vid en avvisning, överlämnar Migrations-
verket ärendet till Polisen (e-mail korrespondens med tjänsteman på
Migrationsverket, den 19 maj 2001).

Vad vi har förstått under fältarbetena består samarbetet med Migra-
tionsverket i övrigt i huvudsak av överlämnanden av asylsökande som
självmant kommit till Polisen, efter att ha anlänt till Sverige. Detta inne-
bär i praktiken att Polisen registrerar den sökande och utreder om perso-
nen vill ansöka om asyl. Överlämnandet till Migrationsverket sker sedan
genom att personen ifråga ges en karta för att själv ta sig till verket, eller
genom att verket hämtar henne eller honom.
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Den tekniska utvecklingen
Det har skett en explosionsartad utveckling inom säkerhets- och övervak-
ningsbranschen, något som fått effekten att fler människor kan kontrolle-
ras och övervakas (Flyghed 2000: 166f; jmf Mathiesen 2000b: 38ff; jmf
Kofod Olsen 2003: 223ff). Att möjligheterna till kontroll har ökat, såg vi
exempel på under fältarbetena på Arlanda, där vi fick se hur passläsare,
SIS-slagning och särskilda UV-apparater användes. Sett i ett större per-
spektiv höjer den tekniska utvecklingen förväntningarna på polisarbetets
effektivitet i bemärkelsen att de förväntas genomföra fler kontroller och
därigenom finna människor som inte har rätt att vistas i landet. Samtidigt
ska den enskildes integritet respekteras (jmf Sheptycki 2000: 14; se RRV:s
rapport 2000: 9: 41ff, 53ff). En garanti för det senare är att så få gråzoner
som möjligt tillåts i lagstiftningen, inte minst när det gäller vilka uppgifter
som får registreras om enskilda personer. Flyghed menar att för de data-
register som är under utveckling inom det europeiska samarbetet gäller
generellt att registreringen tenderar att inriktas på potentiella riskgrupper
snarare än faktisk brottslig verksamhet, en utveckling som bäddar för
gråzoner i lagstiftningen (Flyghed 2000: 181).

I anknytning till ovanstående är den största förändringen sedan Schengen-
inträdet vad gäller inre utlänningskontroll att poliserna numera gör slag-
ningar i dataregistret SIS (Schengen Information System) som är ett hjälp-
medel i det polisära samarbetet. SIS är ett datasystem uppbyggt som ett
spanings- och efterlysningshjälpmedel och en viktig del av information-
sutbytet mellan Schengens medlemsländer.58 Syftet med SIS är att upprätt-
hålla den allmänna ordningen och trygga statens säkerhet genom ett ökat
polisiärt samarbete59 (Schengenkonventionen artikel 93; jmf Mathiesen
2000b:35ff).

Något system som liknar SIS med en spärrlista har inte funnits tidigare.
Registreringen går till så att de uppgifter som finns tillgängliga i exempelvis
en persons pass läggs in i datorn. Om en tredjelandsmedborgare (det vill
säga icke EU-medborgare) finns registrerad i SIS uppfyller personen inte
inresevillkoren och får därför avvisas. Registrering i SIS kan i vissa fall
även leda till att uppehållstillstånd återkallas.60

Poliserna kan sedan vid tillämpningen själva välja hur starkt detaljerad
en sökning ska vara (Schengenutbildningen, den 17 januari 2001). En
mängd sökmöjligheter finns och det är inte svårt att få träffar. Ett större
problem förefaller vara att bestämma sig för om det är samma person som
befinns spärrad som man kontrollerar. En av promemoriorna är ett exem-
pel på detta. Ärendet inleddes genom att tullen stoppat en franskregistre-
rad bil på Lernacken, varvid en SIS-slagning genomfördes:
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… Ett namn snarlikt S förekom i SIS. Samtliga data överensstämde
med varandra utom det att efternamnet stavades S2… Födelseorten
var också olika. Spärren i SIS hade lagts in av polisen i Holland i mars
1999. S passhandling var utfärdat 1998. Något passbyte har således
inte skett efter detta år. Det fanns därför inte heller någon anledning
att misstänka att X skulle bytt namn för att undvika effekterna av SIS-
spärren. S … transporterades tillbaka till Lernacken där de frigavs.
(2001-07-11, AMAU 1705/01).

Till denna PM hade fogats ett telefaxmeddelande som inkom en tid sena-
re, där följande anges:

Tisdagen … omhändertogs en person jämte UtlL… Skillnaden i stav-
ningen av efternamnet samt att födelseorten ej överensstämde med
den i SIS angivna ledde till att S frigavs. Det är dock ganska troligt att
S är identisk med S261. Det kan i alla fall vara värt att kontrollera upp
(2001-07-11, AMAU 1705/01).

Av promemoriorna framgår inte huruvida några ytterligare åtgärder vid-
togs.

Åklagarmyndigheter, Polismyndigheter, Tullverket, Kustbevakningen
och Migrationsverket har rätt att få ut uppgifter ur registret. Den natio-
nella tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, har också tillgång till regist-
ret för sin tillsynsverksamhet. Enskildas rätt att få ta del av uppgifterna i
SIS-registret ska följa nationell rätt vilket i Sverige innebär att prövning av
utlämnande av uppgifterna sker med tillämpning av Sekretesslagens
(1980:100) bestämmelser (Magazin Direkt 4/2000: 8).

När Sverige anslöt sig till SIS år 2001 fanns cirka 10 miljoner registrer-
ingar i systemet, varav 800 000 var personregistreringar. Under det första
året gjorde svensk polis ca 5,5 miljoner sökningar på utländska efterlys-
ningar. I nästan 1 500 av fallen fanns det en efterlysning i registret. Totalt
grep svensk polis under det första året 40 personer som förekom i registret
och som hade begärts utlämnade till något annat land. Under samma
period grep utländsk polis 15 personer som genom SIS hade begärts utläm-
nade till Sverige (http://www.polisen.se; NE, http://www.ne.se/jsp/sear-
ch/article.jsp?i_art_id=490571, sökord ”SIS”, den 9 januari 2004).

Av citatet framgår att det är ytterst få ingripanden som faktiskt gjorts, i
förhållande till antalet slagningar i registret. Vad som, vad vi har kunnat
utläsa, inte har kommenterats från RPS sida är det faktum att de ökade
kontrollmöjligheterna inte bara innebär fler så kallade ”lyckade träffar”
utan också innebär att fler människor kontrolleras, oavsett om de har be-
gått ett brott eller inte eller om de kan misstänkas göra så.

Vi fick under fältarbetena klart för oss att en spärr i SIS närmast är
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omöjlig att upphäva. En polis ansåg i detta sammanhang att det inte är
något problem att människor inte får veta om de är spärrade. Han ut-
tryckte detta på följande sätt: Har han gjort något fel, så vet han det. Sam-
tidigt är möjligheterna till rättelse små för en person som felaktigt drab-
bas, eftersom den enskilde enligt sekretessbestämmelserna inte kan få reda
på några eventuella felaktigheter (jmf Helmius 2000: 251).

Varje stat råder själv över vilka uppgifter den lägger in i sin nationella
enhet av SIS och ansvarar för dess riktighet (prop 1997/98:42: 108), men
bara de uppgifter som anges i konventionen, det vill säga namn, ålder, fö-
delseort, kön, nationalitet, uppgifter om huruvida personen är beväpnad
eller kan tillgripa våld, särskilda yttre oföränderliga fysiska tecken, syftet
med registreringen samt det begärda förfarandet får registreras (Scheng-
enkonventionen artikel 94.3). Andra uppgifter får inte föras in. Enligt
propositionen Schengensamarbetet (prop 1997/98:42) gäller detta
särskilt de uppgifter som nämns i artikel 6 Europarådets konvention om
skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
(1981), artikel 6, det vill säga personuppgifter som avslöjar etniskt ur-
sprung eller politiska åsikter eller som rör hälsa eller sexualliv (prop
1997/98:42: 120; http://www.datainspektionen.se). Det är oklart vad som
egentligen avses med formuleringen i propositionen. Som juristen Ingrid
Helmius har påpekat i sin doktorsavhandling, förefaller vissa uppgifter
vara särskilt otillåtna för att de finns med i Dataskyddskonventionen.
Alltså är andra inte lika otillåtna, trots att de inte finns med i Schengen-
konventionens uppräkning (Helmius 2000: 246).

Om poliserna får träff i SIS kan ytterligare information, eventuellt av
mer ”integritetskänslig natur” hämtas i det så kallade SIRENE-registret
som är ett så kallat ärendehanteringssystem (Supplement Information Re-
quired for the National Entries) (Flyghed 2000: 179; Mathiesen 2000b:
42ff). SIRENE är en central funktion som svarar för informationsutbytet
mellan länderna, det vill säga en slags informationstrafik (http://www.da-
tainspektionen.se, sökord ”SIS”, den 28 januari 2004). Enligt Mathiesen
kan i princip vilka uppgifter som helst registreras i SIRENE, något som
bekräftades under ett av våra samtal med en tjänsteman på det svenska
Sirene-kontoret (Mathiesen 1997: 37f; samtal med kriminalinspektör på
det svenska Sirene-kontoret, den 10 mars 2004).

I och med att ärendehanteringssystemet är till för att ge polisorganisa-
tionerna i de olika länderna information som är relevant i ett visst fall, av-
görs i varje enskild situation vilken information som ska läggas in. Om ett
fordon som finns registrerat i SIS till exempel påträffas, kan polismyndig-
heten i ett land genom SIRENE få information kring vem som ägde bilen,
var den setts senast med mera. Kommunikationen mellan Sirene-kontoren
inom Schengen sker muntligen men också via e-post eller telefax. Det är
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inte möjligt för en enskild individ att få veta huruvida det finns uppgifter
om henne eller honom i SIRENE. Detsamma gäller vid förfrågningar om
registrering i SIS (samtal med kriminalinspektör på det svenska Sirene-
kontoret, den 10 mars 2004).

Under våra fältstudier på Arlanda visade det sig ibland vara svårt även
för poliserna att få ta del av vilka uppgifter som fanns registrerade i
SIRENE. Vid ett tillfälle ville en polis ha information för att kunna för-
klara för en person på vilka grunder denne befanns spärrad i SIS, något
som Sirene-kontoret i detta fall inte svarade på. Detta kan enligt uppgift
från UD bero på att Sirene-kontoret endast har information direkt till-
gänglig om personer som är efterlysta och har begärts utlämnade. I övriga
fall får det svenska Sirene-kontoret ta kontakt med Sirene-kontoret i det
land som registrerat personen och begära ytterligare information. En van-
lig begäran är foto och/eller fingeravtryck på den registrerade personen,
för att säkert kunna identifiera vederbörande. Sirene-kontoret kan begära
uppgifter om varför personen registreras men det är vanligtvis svårt att få
ett skyndsamt svar om detta. En anledning till detta är att det ofta är
Migrationsmyndigheter, som inte finns inom Polisen, som beslutat om
registreringen. Ofta är dessa myndigheter endast öppna under kontorstid
(e-mail från UD-tjänsteman, den 11 april 2002).

Platsens betydelse
I ett JO-ärende avseende en inre utlänningskontroll på offentlig plats an-
förde poliserna att de valde att ingripa på centralstationen, eftersom detta
var en ”plats där många utlänningar uppehöll sig och skapade kontakter
med sina landsmän” (dnr 3393-1980). I flera av de PM som vi har redovi-
sat, framgår detta förhållande. En inte ovanlig formulering är: ”utförde
spaning på Centralstationen i Malmö när tåget … anlände” (2001-07-12,
AMAU 1701/01; se också 2001-05-07, AMAU 1197/01; 2001-07-12,
AMAU 1713/01).

Vid en intervju med en poliskommissarie under våra fältarbeten fick vi
också bekräftat att utlänningskontroller görs på platser där poliser för-
väntar sig kunna finna människor som inte har rätt att vistas i landet:

Inre utlänningskontroll genomförs vanligtvis på platser där utlän-
ningar vanligen uppehåller sig, såsom Hötorget, eller på Drottnings-
gatan med försäljare.

Också under våra fältarbeten i Malmö framkom att poliserna inte beger
sig till exempelvis området, där få personer med utländsk bakgrund bor,
för att kontrollera människors rätt att vistas i Sverige, utan snarare till
Rosengård.62
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Eftersom gränskontrollerna minskat som en konsekvens av Sveriges in-
träde i Schengen, har den så kallade gränsnära kontrollen varit uppe till
diskussion bland de poliser som vi följt med (se också JO:s ämbetsberät-
telse, 1985/86: 159). Den gränsnära kontrollen är tänkt att utformas på
samma sätt som övrig inre utlänningskontroll det vill säga på basis av be-
hovet av kontroller som en del av de allmänna förutsättningar som gäller
den inre utlänningskontrollen (prop 1997/98:42: 49).63 Vad som är gräns-
nära är oklart, men enligt utredningen Människosmuggling och offer för
människohandel (SOU 2002:69) definierar flera länder gränsnära som ett
avstånd upp till fem mil från gränsen (SOU 2002:69: 212).

I debatten tas inte sällan upp Öresundsbron och vad de borttagna
gränskontrollerna har inneburit för människosmuggling till Malmö. I ut-
redningen Människosmuggling och offer för människohandel (SOU
2002:69) diskuteras frågan:

Eftersom överfarten till Sverige från Danmark är i princip fri från
kontroll är det inte alltid ens så att personer som avser att ta sig in i
Sverige illegalt göms i bilar eller reser med falska handlingar. Chansen
att ta sig in i Sverige bedöms som så god att bilarna mycket väl helt
synligt kan vara fyllda av utlänningar som visar sig sakna handlingar
helt och hållet. Just på Öresundsbron har under vintern/våren
2001/2002 upptäckts ett flertal sådana fall. Dessa, liksom de i vilka
gömda personer eller falska handlingar figurerat, har upptäckts av
tullen i samband med godskontroll (SOU 2002:69: 257).

För Sveriges vidkommande har RPS talat om gränsnära områden i Skåne
som högst prioriterade uppgifter (prop 1997/98:42; Schengenutbild-
ningen, den 17 januari 2001; SOU 2002:69: 76). När det gäller hur och
när en gränsnära kontroll kan genomföras skiljer sig uppfattningarna åt.
Frågan diskuterades med anledning av Sveriges medlemskap i Schengen
och utredningen Ett utvidgat europeiskt område med frihet, säkerhet och
rättvisa (SOU 1997:159) påpekade då att Sverige bör vidareutveckla sa-
marbetet mellan Tull och Polis när det gäller den gränsnära kontrollen
(SOU 1997:159: 68f). Enligt den Nationella handlingsplanen är det emel-
lertid inte förenligt med Schengenregelverket att koncentrera kontrollin-
satserna till gränsområdena på ett sådant sätt att de i realiteten utgör en
förtäckt gränskontroll (RPS mfl 2000: 53). Ser man till Verkställighetsut-
redningen (SOU 1997:128) förordade den att kontrollen bör kunna före-
tas inom ett tämligen snävt avgränsat område innanför territorialgränsen,
under förutsättning att denna inte utformas som en förtäckt gränskon-
troll i vilken kontrollen utförs slumpmässigt eller stickprovsvis (SOU
1997:128: 118). Samtidigt anger bland annat RPS att stickprovskontrol-
ler i gränsnära områden för att förhindra illegal invandring kan komma
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att utföras (RPS mfl 2000: 49). En annan aspekt är att poliser för att mini-
mera risken för integritetskränkning, enligt Verkställighetsutredningen,
bör genomföra kontrollen just i nära anslutning till inresan i Sverige (SOU
1997:128: 118).

Roteln för illegal invandring inom RPS har påpekat att den svenska
tolkningen av Schengenkonventionen hindrar Polisen i det brottsförebyg-
gande arbetet i och med att poliser inte kan kontrollera personer och for-
don som kommer från andra Schengenländer. Roteln betonar med anled-
ning av detta att Polisen måste få bättre möjligheter att arbeta, spana,
kontrollera och ingripa vid gräns mot annat Schengenland (se SOU
2003:25: 162). I betänkandet Människosmuggling och offer för männi-
skohandel (SOU 2002:69) görs bedömningen att de borttagna person-
kontrollerna vid resor inom Schengen bör kompenseras genom poliskon-
troller nära gränserna. En aspekt av dessa kontroller är att misstanke säl-
lan kan riktas mot någon specifik person utan måste, såsom utredningen
uttrycker det, kunna genomföras mot personer med en viss profil:

Exempelvis kan de fordonspassagerare som tas ut för kontroll stäm-
ma in på profilen genom att de färdas i fordon av visst slag eller utse-
ende eller att resvägen stämmer med inhämtad information (SOU
2002:69: 259).

Under intervjuer med en kriminalkommissarie våren år 2004, fick vi upp-
fattningen att någon gränsnära kontroll såsom sker i andra Schengenmed-
lemsländer, troligtvis inte kommer att införas i Sverige. Istället är det här
fråga om att skapa en så kallad ”tillförlitlig underrättelseinformation och
att arbeta utifrån tidigare erfarenheter”. Dessa kan se ut ungefär så att om
det kommer en holländskregistrerad bil i större format någon gång mellan
23 och 03 på natten, med en förare i 20-årsåldern, så kan det finnas anled-
ning att misstänka att brott kommer att begås, varför bilen bör stannas
oavsett om den befinner sig nära en inre gräns mot ett annat Schengenland
(samtal med kriminalkommissarie, den 24 januari 2002 och den 25 mars
2004).64

Under fältarbetena blev svårigheterna som aktualiseras vid så kallade
gränsnära kontroller extra synliga när Polisen i Malmö inför EU:s topp-
möte i Göteborg år 2001 stannade en buss från Tyskland på väg över
Öresundsbron in i Sverige. Man hade av tyska Polisen fått ett tips om att
ett antal personer som tidigare varit straffade för brottsliga handlingar
och som kunde antas begå samma handlingar i Sverige var på väg in i lan-
det. Bussen stannades av tulltjänstemännen som tillsammans med poliserna
gick igenom bagaget och, som vi uppfattade det, gjorde ytliga skyddsvisi-
tationer på samtliga resenärer som också fick legitimera sig. Samtidigt
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genomfördes en SIS-slagning på alla tredjelandsmedborgare i enlighet
med Schengenregelverket. Det fanns ingenting i SIS som visade att resenä-
rerna inte skulle släppas in. Poliserna hittade bara ett papper i bussen på
vilket fanns anteckningar om hur passagerarna skulle hantera ett eventu-
ellt stopp vid gränsen. Stencilen visade att passagerarna räknade med att
stannas, vilket togs som ett tecken på att de kommit till Sverige för att brå-
ka. För Schengenmedborgarnas del skickades kopior på samtliga identi-
tetshandlingar eller pass till Göteborgspolisen, som vid detta tillfälle hade
assistans av den tyska Polisen. Detta var ett försök att effektivisera
genomgången, eftersom de tyska resenärerna skulle kontrolleras också i
tyska och svenska nationella register, för att få fram uppgifter som kunde
utgöra grund för en direktavvisning. En svårighet för poliserna tycktes
vara att hitta ett tydligt lagstöd för en direktavvisning. Samtidigt upp-
fattade vi det som att ingen ville ta beslut om att avvisa bussen. Istället
inväntades besked från Göteborg.

Efter sex timmar släpptes bussen in i Sverige. Principen om den fria rör-
ligheten hade getts företräde framför risken för att ”den allmänna ord-
ningen och säkerheten” skulle störas. Man kan säga att rätten till den fria
rörligheten vann dragkampen denna gång. Dock var frustrationen stor
bland resenärerna som tycktes uppleva att de fått vänta allt för länge vid
den svenska gränsen utan några klara svar från tjänstgörande poliser.

På frågan om händelsen var att betrakta som en inre utlänningskontroll
fick vi olika svar. En polis svarade att:

Det handlade om en inre utlänningskontroll och det var tveksamt hu-
ruvida personerna fick hindras från att resa in i Sverige på det sätt som
gjorts.

En annan polis hänvisade till åtgärderna som undantag från den fria rör-
ligheten.

I detta sammanhang framkom att vissa poliser väntar på att man ska in-
föra samma undantag från förbudet mot gränskontroll som gjordes i början
av 1980-talet, när man införde stickprovskontroller vid flygbåtarna i
Malmö, trots den nordiska passöverenskommelsen.

Den här kvällen i juni år 2001 var förvirringen kring Schengenregel-
verket stor och de politiska laddningarna uppenbara. Flera av poliserna
uttalade sig i termer av att det var kontroversiellt, att det egentligen var
politikerna som inte ville ha in människorna på bussen och att poliserna
inte kunde göra mer än att vänta på sina chefers beslut om vad som skulle
göras.
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Sammanfattande analys
I en demokratisk rättsstat är en grundläggande princip att maktutövning-
en sker med utgångspunkt i de av riksdagen stiftade lagarna. Detta är en
förutsättning för statens legitimitet. När det gäller den inre utlännings-
kontrollen är det framförallt Utlänningslagen 5:6 och vad som hör till detta
lagrum i form av myndighetsföreskrifter och praxis, som är tänkt att re-
glera verksamheten. I detta kapitel har vi lyft fram såväl regelverket som
dimensioner av gråzoner i detta. Vi har också diskuterat det konkreta
handhavandet av inre utlänningskontroll, både i form av tolkning och
tillämpning av rättskällor och i relation till Schengensamarbetet. Som en
aspekt av detta samarbete har vi också berört ett antal omkringliggande
omständigheter som, i ljuset av utgångspunkterna för denna avhandling,
kan förmodas ha betydelse vid rättsanvändningen.

Vi menar att flera problem kan lyftas fram utifrån den undersökning av
det juridiska ramverket för inre utlänningskontroll som har presenterats i
föreliggande kapitel. För det första är det oklart vem som betraktas om
utlänning sedan Sverige gick med i Schengensamarbetet. Å ena sidan är
det, utifrån nationell lagstiftning, icke-svenska medborgare. Å andra si-
dan är utlänningar i ett Schengenperspektiv icke västeuropeiska medbor-
gare. För det andra tycks det i det närmaste vara omöjligt att kunna iden-
tifiera en tydlig tolkningsram för när en inre utlänningskontroll är på sin
plats. Spänningsförhållandet mellan å ena sidan effektivitet i bemärkelsen
att poliser förväntas genomföra fler kontroller än före Schengenmedlem-
skapet och å den andra sidan diskrimineringsförbudet, finns därmed
inbyggt i lagstiftningen. Detta innebär att poliser ställs inför svåra av-
väganden i sitt arbete.

Det måste enligt regelboken finnas en ”anledning att anta” att en indi-
vid inte har rätt att vistas i landet för att en inre utlänningskontroll ska få
äga rum. Men vad som är tänkt att kunna väcka misstanke, varierar bero-
ende på i vilket dokument man läser. Ytterst är det en fråga om den enskil-
de polisens preferenser och avvägningar i en viss situation. Detta intryck
förstärks vid en läsning av de PM som poliserna skriver efter varje utlän-
ningskontroll.

Behovet av en diskussion om vad som egentligen avses i de texter som
är tänkta att vägleda poliser i deras arbete är uppenbar sedan Sverige blev
medlem i Schengen. Som lagstiftningen är utformad kan risken antas vara
stor att maktutövningen blir både godtycklig och diskriminerande. Sett
utifrån den kontrollerades perspektiv, ter det sig lämpligast för henne eller
honom att alltid bära med sig de handlingar som visar rätten att vistas i
landet. Detta oavsett om hon eller han är svensk medborgare, medborgare
i ett annat Schengenland eller tredjelandsmedborgare.

När det gäller promemoriorna är det svårt att genom dessa utläsa var-

115

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



för en inre utlänningskontroll genomförts i en viss situation. De illustrerar
i första hand att inre utlänningskontroller kan se mycket olika ut och be-
kräftar vad vi tyckte oss se under våra fältarbete; att verksamheten är
svårgranskad. I denna avhandling har promemoriorna varit användbara
också så till vida att de ger exempel på spontana inre utlänningskontroller
och varifrån eventuella tips kommer. Vidare illustrerar promemoriorna
hur myndigheter samverkar i arbetet med att finna personer som eventu-
ellt inte har rätt att vistas i landet. Med andra ord beskriver promemorior-
na, trots sin knapphändighet, i någon mening hur inre utlänningskontroll
kan gå till. De kompletterar därmed de beskrivningar som vi har gjort av
upplevelser under fältarbetena.

Anledningen till att promemoriorna skrivs är att möjliggöra en uppfölj-
ning i ett ärende alternativt att skapa förutsättningar för en efterhands-
granskning av ett ingripande. I praktiken ger de emellertid inte särskilt
stor vägledning för det fall en efterhandsgranskning skulle bli aktuell.
Detta, tillsammans med oklarheterna i regelverket och kraven på effekti-
vitet i bemärkelsen att poliser förväntas kontrollera fler människor, menar
vi skapar förutsättningar för att poliser konstruerar anledningar för att
kunna göra kontroller. En indikator på att så sker är de hänvisningar till
trafik- och rutinkontroller som görs i promemoriorna vilka förefaller vara
ett sätt för poliser att ”förklara” varför en kontroll vidtogs. Polisernas ut-
talanden om fingertoppskänsla och vibbar tyder också på detta.

Schengensamarbetet har med största sannolikhet inneburit att medve-
tenheten bland poliser har ökat både avseende deras uppdrag och avseen-
de deras befogenhet att göra inre utlänningskontroller. Utöver lagens ut-
formning, innebär Schengeninträdet, som vi ser det, att poliser närmast
inbjuds till att verka diskriminerande. I detta sammanhang är de
omkringliggande omständigheter, som utöver lagstiftningen bestämmer
förutsättningarna för arbetet, av relevans. Dessa kan alla hänföras till
kraven på effektivitet i bemärkelsen att poliser förväntas genomföra fler
ingripanden på fler platser. Numera är det till exempel i större utsträck-
ning upp till varje enskild polis att i praktiken vara uppmärksam på om
det finns ”anledning att anta” att personer som de möter inte får vistas i
Sverige. En uppenbar risk är att människor kontrolleras oftare, vilket för
den enskilde individen kan vara både obehagligt och tidsödande, i värsta
fall kränkande.

Till ovanstående kommer att det genom SIS har blivit lättare att kon-
trollera och övervaka människor. Detta innebär att fler kontroller, av fler
människor förväntas ske. Följaktligen kan produktivitet i bemärkelsen
antal kontroller, snarare än respekt för mänskliga rättigheter vid rättsan-
vändningen, antas bli en ledstjärna i arbetet. Inte minst den statistik som
förs över genomförda ingripanden (dock inte hur många av dem som varit
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”lyckade”) är en indikator på detta.
En annan aspekt av Schengensamarbetet är att det numera är oklart var

kontrollerna får genomföras. Det är inte längre självklart för utlän-
ningspoliser att åka till centralstationen för att göra inre utlänningskon-
troller. Huruvida det är tillåtet enligt regelverket att i Malmö koncentrera
ingripandena till centralstationen, är fortfarande oklart. Kanske är en an-
ledning till att så faktiskt sker, ett sätt för poliserna att minska risken för
att de utsätter människor för etnisk diskriminering? En annan konsekvens
av att platsen för inre utlänningskontroll blivit mindre uppenbar är att
verksamheten blir ännu svårare att granska i efterhand. Ytterligare en
oklar omständighet kan hänföras till att poliser i fler situationer än tidigare
förväntas ”väva in” inre utlänningskontroll i andra typer av ingripanden.
På dessa sätt har arbetsuppgifterna blivit svårgripbara för poliserna, trots
omfattande utbildningssatsningar.

Schengensamarbetet ställer krav på ett ökat samarbete mellan myndig-
heter. Som vi tolkar riktlinjerna är tanken att människor, vid samtliga
myndighetskontakter, ska kunna visa rätten att vistas i landet. En följd
blir att alla myndighetskontakter kan utmynna i en inre utlänningskon-
troll. Vissa av de exempel på PM som vi har redogjort för i detta kapitel,
förstärker detta intryck.

Slutligen kan som en aspekt av arbetet med inre utlänningskontroll i en
kontext av Schengen nämnas åtagandet gentemot andra Schengenstater –
något som tycks tas på största allvar bland de poliser som vi har följt med.
Mindre viktiga anser poliserna vara de mänskliga rättighetsdokument
som de också har ett ansvar för att beakta som myndighetspersoner.

Sammanfattningsvis kan konstateras att inre utlänningskontroll i
Schengens tjänst ställer frågan om var gränsen går för etnisk diskriminer-
ing på sin spets. Eftersom aktuell lagstiftning är otydlig på området kan
varken poliser eller den enskilde enkelt förutse när och hur en kontroll
kan komma att vidtas. Polisernas tolkningsföreträde är stort, vilket till-
sammans med det faktum att de politiska förutsättningarna för verksam-
heten har förändrats, kan leda till att rättsstatliga ideal blir lidande.

Kommande kapitel ägnas åt polisarbetet och dess förutsättningar. Bil-
den av förutsättningarna för arbetet med inre utlänningskontroll breddas
därmed till att innefatta faktorer som kan hänföras till polisyrket. Liksom
tidigare anknyter vi till kraven på upprätthållandet av rättsstatsideal och
ett effektivt arbete.
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5. POLISARBETE OCH INRE
UTLÄNNINGSKONTROLL

Inledning
I samband med verkställighet av inre utlänningskontroll krävs, liksom vid
all rättsanvändning, tolkningar som inkluderar delikata bedömningar av
verkligheten. Det är alltid individuella personer med olika personligheter,
värderingar och bakgrunder som verkställer lagen och dessa personer är
alltid beroende av påverkan utifrån. Som en följd av att olika faktorer på-
verkar poliser, kan de aldrig tillämpa lagen exakt likadant i alla situa-
tioner. Handlingsutrymmet är ett faktum. Detta behöver emellertid inte
enbart betraktas som något negativt, vilket antas vara fallet ur ett snävt
rättssäkerhetsperspektiv.

I detta kapitel tar vi upp olika faktorer som påverkar polisers övervä-
ganden i samband med inre utlänningskontroller, kopplat till polisyrkets
förutsättningar. Vi diskuterar även hur dessa faktorer står i relation till
rättsstatliga ideal och effektivitet i arbetet.

Vi, liksom andra forskare, menar att det finns ett motsatsförhållande
inneboende i polisers arbete, i denna avhandling uttryckt i termer av en
spänning mellan effektivitet och rättsstatliga ideal. Samtidigt är effektivt
polisarbete och ett arbete där poliser har rättsstatliga ideal som ett grund-
läggande rättesnöre, ömsesidigt beroende av varandra. Huruvida de båda
kommer i konflikt eller förstärker varandra beror bland annat på vilken
innebörd som läggs i begreppet effektivitet.

För att skapa en vidare förståelse av dagens Polis inleder vi kapitlet med
att kort berätta om Polisens framväxt och funktion. I detta avsnitt fram-
kommer även en bild av polisyrket samt vad som är utmärkande för den
inre utlänningskontrollen som en del av Polisens verksamhet. Därefter
diskuteras effektivitet, vad det innebär i polisverksamhet samt hur effekti-
vitet mäts i arbetet. Olika organisatoriska och externa aspekter som kan
påverka polisers arbete med inre utlänningskontroll tas sedan upp, vi
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kallar dem för vägvisare. Exempel är utbildningsinsatser, organisa-
tionsklimatet samt allmänheten. Slutligen ägnas ett avsnitt åt olika profes-
sionella faktorer såsom yrkeskultur. Denna del avslutas med en diskussion
om vilket handlingsutrymme och individuella inflytande enskilda poliser
har i arbetet. Kapitlet avrundas med en sammanfattande analys.

Polisens framväxt och funktion
Framväxten
Polisen är en aspekt av de moderna statsformationerna och skapades ur-
sprungligen av stater för att skydda regeringens intressen och utveckling.
Detta skedde i Västeuropa från och med sent 1600-tal fram till 1800-talet.
Polisens främsta funktion var att kontrollera allmänheten och att kväva
kollektiva oroligheter (Bayley 1994: 120; Reiner 2000: 7). Stater har
monopol på att bestämma vad som är legalt våld, och våld och förberedel-
ser för krig har ofta använts för att bygga upp dagens stater (Tilly 1975: 74;
Flyghed 1992: 31f; Johansson 2000b: 287). Polisen växte fram ur militär-
väsendet och är tillsammans med Militären den institution som tilldelats
rätten att med våld upprätthålla rådande maktförhållanden i samhället
(Bayley 1990: 7, 103; Flyghed 2000: 163).

Genom den representativa demokratins införande under andra halvan
av 1800-talet, växte gradvis en förändring i Polisens arbete fram i Sverige,
liksom i övriga demokratiska länder. Polisen blev ansvarig för den breda
allmänhetens säkerhet (jmf Bayley 1994: 120). Detta har kommit att inne-
bära att verksamheten idag förväntas styras av kraven från medborgarna
(jmf RPS 1992:2: 33). I slutet av 1800-talet omfattade den polisiära verk-
samheten fortfarande en mängd sysslor som dagens poliser inte befattar
sig med. Brandväsende och renhållning, att se till att lösdrivare tog arbete
samt kontroll av fattigvården är några exempel. Sedermera fördelades
dessa på flera olika samhälleliga instanser vilket gjorde att Polisens upp-
gift renodlades till att huvudsakligen bestå av brottsbekämpning (Flyghed
2000: 163).

Fram till slutet av 1800-talet var det Militären, inte Polisen, som tog
hand om inre oroligheter såsom upplopp bland folket. I och med industri-
aliseringen tvingades människor att flytta in till städerna, vilket innebar
stora sociala förändringar som ledde till att protesterna involverade allt
fler. Militären agerade kraftfullt och hänsynslöst vilket väckte hat bland
folket och militära ledare började tveka inför att agera i dessa samman-
hang eftersom det kunde skada såväl Militärens anseende som statens le-
gitimitet. Därför möttes oroligheter i europeiska städer företrädesvis av
civil Polis tränad för denna uppgift från början av 1900-talet (Bayley
1990: 42ff). I Sverige var det i samband med Ådalshändelserna år 1931,
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då fem demonstranter sköts till döds och lika många skadades efter att en
militär trupp öppnade eld mot demonstrerande arbetare, som det upprät-
tades en statlig poliskår (Statspolisen) och förbud infördes mot att använ-
da militära trupper i sociala konflikter under fredstid. Numera görs det en
uppdelning för skydd av den inre respektive yttre säkerheten, där Militä-
ren bekämpar den yttre fienden och Polisen den inre (Flyghed 2000: 19;
Granér och Knutsson 2001: 23). Skillnaden mellan inre och yttre säkerhet
har sedan 1990-talet emellertid blivit mindre uppenbar, bland annat som
en följd av att förväntade hot är av mer politisk natur.

För att sätta den svenska utvecklingen i en vidare kontext, kan vi se till
Polisens utveckling i ett europeiskt perspektiv. Två dominerande former
av polisväsende kan urskiljas i Europa. Dessa är kontinental respektive
anglosaxisk Polis (Reiner 2000: 5), där den svenska Polisen sällar sig till
den senare modellen. Under 1600- och 1700-talet blev Frankrike före-
gångsland för polisutvecklingen i många länder och det som har kommit
att kallas för kontinental polistradition. Denna polistradition känneteck-
nades av sin militära karaktär och att poliser i första hand stod i statens
tjänst. Polisen som var auktoritär och maktfullkomplig bestod av beväp-
nade, uniformerade poliser (Furuhagen65 2004: 10). I Sydeuropa och
Tyskland utvecklades respektive polissystem efter det franska idealet. De
militära kopplingarna avspeglas än idag i spansk, italiensk och fransk po-
lisverksamhet genom att de utöver en civil Polis även har en militär sådan
(Furuhagen 2004: 5).

En bit in på 1800-talet fick det kontinentala polisidealet konkurrens av
en engelsk polismodell, även kallad anglosaxisk Polis. Det ursprungliga
engelska systemet, med poliskonstaplar som övervakade städer i dag- och
nattpatruller, fanns kvar som utgångspunkt för det nya systemet så till
vida att Polisen i första hand skulle stå i lokalsamhällets tjänst (Reiner
2000: 5). Men det var i och med ”the Metropolitan Police Act” från år
1829 som en modernare och mer professionaliserad Polis växte fram. Po-
lisarbetet fick nu en förebyggande karaktär och började utföras av patrul-
lerande, uniformerade poliser. Den nya Polisen var bättre organiserad än
tidigare och en ledstjärna i arbetet skulle hädanefter vara att förhålla sig
på ett professionellt, opersonligt och tålmodigt sätt (Reiner 2000: 51ff).
En central tanke var att Polisen skulle vara legitim i bemärkelsen accepte-
rad bland den bredare befolkningen. Därför blev det viktigt att skapa en
bild av Polisen som politiskt neutral och inriktad på att verka nära med-
borgarna och i samtycke med dessa (Furuhagen 2004: 5ff). Den engelska
polismodellen har satt sin prägel på dagens polisverksamhet i många län-
der. År 1850, då polisreformen i Stockholm ägde rum, introducerades
en större och modernare polisorganisation vars utformning bottnade i
studier av den engelska polismodellen (Furuhagen 2004: 9).
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Den svenska Polisens verksamhet var ursprungligen lokalområdesbaserad
och obyråkratisk till sin karaktär. Poliser rörde sig till fots i mindre områ-
den och fick på så vis god kännedom om området, de boende, de problem
och den brottslighet som fanns där. I takt med samhällsutvecklingen och i
samband med Polisens förstatligande år 1965, förändrades verksamhets-
formen66. Organisationen centraliserades vid denna tid och det skedde en
övergång från småskalig polisverksamhet till färre och större ansvars-
områden. Centraliseringen innebar också att stora polishus ersatte de små
lokala polisstationerna och att det där växte fram en omfattande admi-
nistration och byråkrati (Torstensson och Wikström 1995: 56).

Svensk polisverksamhet är målstyrd. Detta innebär att övergripande
mål ska översättas av lokala polismyndigheter, enheter och enskilda poli-
ser till konkret polisarbete. Polisen är därmed numera en i viss mening de-
centraliserad organisation där politiker talar om vad som ska göras och
det överlåts till organisationen att bestämma hur. Det målstyrda arbetet
bygger på en idé om att polisiär kunskap, arbetsmetoder och tekniker
kontinuerligt måste utvecklas och att det är omöjligt att förutse alla om-
ständigheter som ryms i enskilda händelser. I den komplicerade uppgif-
tens natur ligger att det krävs allmänt formulerade mål, men inga absolu-
ta regler för hur dessa ska uppnås (Granér och Knutsson 2001: 15f, 27).

Hur Polisen fördelar sina resurser och i övrigt utför sitt arbete är inom
den representativa demokratin tänkt att ske i en bestämd ordning där be-
slut tas och order ges uppifrån och ner. Styrningen av polisarbetet är i Sve-
rige tänkt att fungera via riksdag och regering där politiska organs riktlin-
jer ska brytas ner via RPS och länsmyndigheter för att slutligen bestämma
vad den enskilde polisen ska prioritera (Granér och Knutsson 2000: 106).
Verksamheten och organisationen regleras i lagar och förordningar,
främst av Polislagen. Polislagen kompletteras med Polisförordningen och
Regleringsbrev för polisorganisationen. Det sistnämnda är ett årligen
återkommande beslut av statsmakterna om resurstilldelning och om prio-
ritering av Polisens insatser (http://www.polisen.se, den 18 november
2003).

Under 1970-talet växte det inom Polisen fram en kvarterspolisverksam-
het, med målet att poliser skulle få en tät kontakt med det område de verka-
de i genom att vara synliga och arbeta nära människorna. I början av 1990-
talet lanserades närpolisen som ersatte denna ordning. Tanken bakom när-
polisverksamhet är, liksom var fallet med kvarterspolisen, att poliser ska ha
ett särskilt ansvar för ett bestämt bostadsområde och viss direktkontakt
med de boende i området. Cirka en tredjedel av samtliga poliser utgör när-
poliser. Till skillnad från kvarterspoliser, som oftast arbetade ensamma
inom sina områden, är närpoliser flera inom varje arbetslag. Andra skillna-
der är att närpoliser ansvarar för större arbetsområden än tidigare och att
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de utför utredningar av vardagsbrottsligheten inom sitt område (Ekman
1999: 3; NE, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=273731, sök-
ord ”närpolis”, den 17 februari 2004).

Under 1990-talet förändrades fokus i officiella dokument som ska vara
vägledande för den svenska Polisens verksamhet. Från att främst ha beto-
nat att klara upp begången brottslighet lades nu större tonvikt på proble-
morienterat preventivt arbete med målsättningen att ingripa på ett så ti-
digt stadium att brott förhindras (Flyghed 2000: 164, 167; jmf även Re-
geringens regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende polisorganisatio-
nen). Närpolisverksamhet har därför en inriktning på brottsförebyggande
polisarbete. Verksamheten ska bygga på en förberedande kartläggning
och analys av de lokala problemen och förutsättningarna och står i nära
relation till den problemorienterade strategin (Torstensson och Wikström
1995: 64ff; Ekman 1999: 3).

Kravet på en proaktiv inriktning i polisverksamheten hänger samman
med samhällets snabba förändringstakt. Det anses numera viktigt att Poli-
sen kan arbeta aktivt med frågor som rör samhället i sin helhet, och att det
finns en kontextuell förståelse hos poliser för situationer som uppstår i de-
ras arbete (RPS 1992:2: 7, 34f). Viktiga inslag i det problemorienterade
arbetet är analys av problem, att försöka angripa de bakomliggande för-
hållanden som orsakar olika typer av brottshändelser samt att utveckla
en strategi för brottsförebyggande arbete67 (Torstensson och Wikström
1995: 64ff).

Trots intentioner och insatser för att förändra polisarbetet i problemo-
rienterad riktning, konstaterades det i Riksrevisionsverkets granskning
(1998-2000) av bland annat närpolisreformens genomförande, att den
problemorienterade ansatsen långt ifrån genomsyrar allt polisarbete. I in-
tervjuer framkom stora variationer i kunskaper om det problemorien-
terade polisarbetet (Riksrevisionsverket 2000:9: 35; jmf Palmkvist 2003).

Polisens funktion
Att tydligt definiera polisarbete är svårt eftersom det inbegriper så många
och vitt skilda arbetsuppgifter (Bayley 1990: 104). I betänkanden och
propositioner som diskuterar polisrollen betonas ständigt svårigheterna i
att ge klara och entydiga definitioner (RPS 1992:2: 25f). Ett argument
mot en noggrann avgränsning av Polisens uppgifter är för övrigt, vilket
angavs redan i förarbetena till 1925 års polislag, att det kan försvåra
verksamhetens anpassning till förändringar i samhällsbilden (RPS
1992:2: 25f). Mot bakgrund av dessa omständigheter är det kanske mo-
nopolet på legitimt utövande av våld som bäst definierar polisarbete
(Bayley 1990: 7). Polisens huvuduppgift har emellertid ända sedan 1700-
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talet sagts vara att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. På detta sätt
har verksamheten definierats i olika polisförfattningar ända fram tills
idag. Uttrycket finns kvar även i den gällande Polislagen, vilket vi åter-
kommer till senare i kapitlet (RPS Rapport 1992:2: 25).

Inte heller Polisens funktion är entydig eller enkel att beskriva, eftersom
detta är beroende av utifrån vilken ideologisk utsiktspunkt Polisen be-
traktas. Historikern Björn Furuhagen redogör för två skilda teorier om
den moderna Polisens uppkomst, utveckling och funktion, med utgångs-
punkt i företrädesvis angloamerikansk forskning. Enligt Furuhagen skild-
ras Polisen antingen utifrån ett konsensusperspektiv eller utifrån ett kon-
fliktperspektiv. Detta resulterar i fundamentalt olika tolkningar av Poli-
sens framväxt, men även gällande synen på dagens Polis (se även Reiner
2000: 3). Den traditionella bilden av Polisens historia utgår från en kon-
sensusuppfattning som tonar ned eller förbigår konflikter och klasskillna-
der i samhället. Industrialiseringen och urbaniseringen betraktas utifrån
detta synsätt som en grundläggande orsak till den moderna Polisens upp-
komst och utveckling. Den nya Polisen ses som en rationell lösning på de
nya problem som uppkom i samband med dessa samhällsförändringar
och som antas ha lett till ökande kriminalitet och ordningsproblem i sam-
hället (Furuhagen 2004: 18f).

Polisen blev, enligt konsensusperspektivet, bättre genom professionali-
seringen och effektivare genom en rationellare och modernare organisa-
tion. Den blev folkligt förankrad med det huvudsakliga syftet att bekäm-
pa kriminalitet genom förebyggande patrullering. Polisen betraktas vida-
re som en socialt och ideologiskt neutral institution, underkastad juridisk
och demokratisk kontroll. Enligt perspektivet skyddar den moderna Poli-
sen alla medborgare. I denna traditionella historieskrivning skildras
modern Polis, enligt Furuhagen, överlag i mycket positiva termer. Den
betraktas som en del i utvecklingen mot ett humanare och mer civili-
serat samhälle, där Polisens roll är att förbättra rättssäkerheten och öka
människors trygghet (Furuhagen 2004: 18f).

Under 1960- och 1970-talet började denna bild av Polisen att ifrågasät-
tas utifrån ett mer konfliktorienterat synsätt. Även detta perspektiv på Po-
lisens historia och funktion tar de samhällsförändringar som blev en följd
av urbaniseringen och industrialiseringen som sin utgångspunkt. Argu-
mentet om en ökad kriminalitet ifrågasätts emellertid som relevant förkla-
ring och istället lyfts olika typer av ordningsproblem fram som en orsak
till den nya Polisens framväxt. Ordning är ett begrepp som inom konflikt-
perspektivet har en central och annan betydelse än inom konsensusper-
spektivet. Under den industriella revolutionen då kapitalister och arbetare
ställdes mot varandra blev Polisen, enligt konfliktperspektivet, ett red-
skap för att upprätthålla en kapitalistisk samhällsordning. Eftersom strej-
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ker, upplopp och andra klassbaserade protester störde denna samhälls-
ordning, skulle arbetarklassen kontrolleras och disciplineras (Furuhagen
2004: 19f).

Enligt konfliktperspektivet innebar Polisens modernisering inte främst
att den blev mer professionell och effektiv utan att det skapades en Polis
med syfte att övervaka befolkningen, främst den ”farliga underklassen”.
Därmed betraktas den nya Polisen inte som en folkligt förankrad Polis,
ställd under demokratisk kontroll. Konfliktperspektivet pekar i ett histo-
riskt perspektiv på motsättningar, främst mellan Polis och arbetarklass.
Idag rör motsättningarna förhållandet till olika marginaliserade eller ex-
kluderade grupper i samhället (Furuhagen 2004: 19f).

Furuhagen noterar att några forskare på senare år har vänt sig mot så-
väl konflikt- som konsensusperspektivet, med argumentet att båda syn-
sätten förenklar Polisens roll.68 Furuhagen ansluter sig till dessa forskare
och redogör för ett tredje perspektiv. Detta utgörs av en syntes mellan
konsensus- och konfliktperspektivet på den moderna Polisen och dess
historia. Den konfliktinriktade historieskrivningen kan, enligt Furuhagen,
sägas innebära framsteg genom att förankra Polisen socialt, ekonomiskt
och ideologiskt i dåtidens samhälle. Samtidigt överförenklar konfliktper-
spektivet genom att helt bortse från gemensamma intressen i samhället av
en Polis som upprätthåller lag och ordning och ger hjälp. Den traditionel-
la synen på Polisen bortser å sin sida helt från konflikter i samhället och
från det motstånd som Polisen tidigare mött och idag möter (Furuhagen
2004: 20; se även Reiner 2000).

Furuhagen menar att underklassens inställning till Polisen istället kan
betraktas som komplex, motsägelsefull och varierande. Polisen var vid ti-
den för dess modernisering inte folkligt förankrad eller föremål för demo-
kratisk och juridisk kontroll. Snarare växte det fram en autonom, profes-
sionell yrkesgrupp som blev svår att kontrollera. Otvivelaktigt var också
underklassen ofta måltavla för polisers inskränkande arbete vilket väckte
misstro och motstånd mot Polisen. Samtidigt fanns det, enligt Furuhagen,
former av polisarbete som uppskattades av alla människor, till exempel
dess hjälpande verksamhet. Polisen lyckades med tiden etablera en legiti-
mitet bland de bredare befolkningsskikten. Enligt Furuhagen kvarstod
emellertid en skör balansgång, så även idag, mellan konflikt och harmoni
(Furuhagen 2004: 20; se även Reiner 2000).

Vi instämmer i denna mer sammansatta bild av Polisens roll och funk-
tion. Kanske kan social kontroll i såväl betryggande som förtryckande be-
märkelse sägas vara en basal beståndsdel i Polisens funktion (jmf Reiner
2000: 9f). Polisen kan ses som en av de instanser som arbetar med att
bibehålla en social ordning i samhället. Hur den sociala ordningen ser ut
beror på ett samhälles normer och värden beträffande kontroll, vad som
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är normalt eller önskvärt i samhället samt vad som betraktas som legalt
eller illegalt beteende. Dessa faktorer är i sin tur beroende av plats samt av
vem som har makten i samhället att bestämma över vad som är avvikande
eller kriminellt (Manning 1977: 13f; Punch 1979: 23; Young 1991: 80;
Reiner 2000: 1ff). Förändringar i den sociala ordningen yttrar sig bland
annat genom förändringar i lagstiftningen. Dessa sker på relativt lång
sikt, men icke desto mindre innebär det att handlingar som tidigare har
definierats som brott som en följd av förändringar av lagen kan bli straff-
ria, medan handlingar som tidigare inte har varit brott kan beläggas med
straff. Dessutom kan brottens straffvärde förändras. Brott som tidigare
ansågs som grova kan börja värderas som mindre grova och leda till lind-
rigare straff, medan andra brott kan leda till hårdare straff69 (Sarnecki
2003: 19ff).

Någon form av kontroll är en nödvändighet i alla sociala ordningar.
Denna kontroll kan emellertid utföras via olika processer eller institutio-
nella arrangemang, varav en statligt organiserad Polis av dagens form är
ett möjligt alternativ (Reiner 2000: 1f). Den amerikanske polisforskaren
David Bayley påpekar att anledningen till att Polisen har det största an-
svaret för allmänhetens säkerhet i moderna demokratiska samhällen, är
att tillämpning av lagstiftning betraktas som den primära lösningen på
brottslighet (Bayley 1994: 143).

För att knyta an till den inre utlänningskontrollen innebär det faktum
att poliser både ska söka efter personer som uppehåller sig i landet utan
tillstånd och förhindra brottslighet begången av dessa personer, att verk-
samheten omfattar två dimensioner av social kontroll. Dels syftar verk-
samheten till att reglera invandring och dels till att bekämpa handlingar
som betraktas som kriminella. Den kanadensiske kriminologen Jean-Paul
Brodeur gör en åtskillnad mellan två olika former av polisverksamhet i
fråga om funktion och karaktär som blir klargörande i detta samman-
hang; ”low policing” och ”high policing”. Med ”low policing” åsyftas
allmänt polisarbete med målet att upprätthålla inre lag och ordning. Den-
na verksamhet kan sägas handla om att kontrollera befolkningen. ”High
policing” däremot går ut på att säkra statens integritet och ta hand om
landets nationella eller inre säkerhet. Denna verksamhet är ofta riktad
mot beteenden som har ett uttryckligen politiskt motiv och mål. ”High
policing” kan exempelvis röra motverkan av terrorism mot landet eller
upprätthållande av ordning vid demonstrationer (Brodeur 1983: 515;
Reiner 2000: 8; Sheptycki 2000: 10ff).

Samtidigt som det finns skillnader mellan ”low policing” och ”high
policing” är de nära sammanlänkade med varandra. Detta eftersom det
krävs kontroll över ett territorium för att kunna utöva kontroll över
befolkningen och tvärtom (Brodeur 1983: 515ff). Brodeur påpekar mot

125

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



bakgrund av detta att det finns överlappningar mellan allmänt polisarbete
och politisk polisverksamhet. Han hävdar också att ”high policing” inom
västerländsk polisverksamhet har fått en allt större betydelse (Brodeur
1983: 515ff).

Den inre utlänningskontrollen är ett exempel på en verksamhet där det
finns stora överlappningar mellan ”high policing” och ”low policing”.
Kontrollen kan betraktas som ”high policing” genom att verksamheten
utgör ett sätt att kontrollera migration och i förlängningen av detta för-
väntas att upprätthålla Sveriges och Schengenområdets inre säkerhet. Den
ökade fokuseringen på terrorism sedan den 11 september år 2001 kan sä-
gas ha gett verksamheten en ökad betydelse i bemärkelsen ”high poli-
cing”. Samtidigt finns det inslag av allmänt polisarbete, det vill säga ”low
policing”, i kontrollen. Ett exempel utgör de kontroller av arbetsplatser
som poliser gör, ofta inom restaurangbranschen, då arbets- och uppehålls-
tillstånd hos dem som arbetar kontrolleras. Detta är ett led i att upprätt-
hålla en reglerad arbetsmarknad i Sverige.

Allmänna principer för polisarbete
Poliser måste i all verksamhet ta hänsyn till vissa principer som utgör en
slags vägledning för maktutövningen mot enskilda personer i det allmän-
na arbetet (se Bring 1999: 266). En princip utgör ett skäl som ska beaktas
vid en bedömning av huruvida en viss åtgärd ska vidtas (Peczenik 1999:
119ff; Helmius 2000: 58). Principerna betecknas legalitetsprincipen,
proportionalitetsprincipen, behovsprincipen samt ändamålsprincipen.

Dessa fyra uppräknade principer aktualiseras i 8 § Polislagen
(1984:387), som slår fast att en polis får utöva sin tjänsteutövning endast
i enlighet med vad som står i lagen och ingripa på ett sätt som är försvar-
ligt med hänsyn till åtgärdens syfte och andra omständigheter:

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakt-
tagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på
ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga
omständigheter. Måste tvång tillgripas, ska detta ske endast i den
form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet
skall uppnås (Polislagen 8 §).

I första stycket ges uttryck för legalitetsprincipen som innebär att polis-
ingripanden ska göras enligt lag. I arbete med inre utlänningskontroll in-
nebär detta till exempel att poliser inte enbart får gå på utseende i sin be-
dömning av huruvida en persons rätt att vistas i landet bör kontrolleras.
När lagen är otydlig eller ”luddig”, såsom är fallet med den inre utlän-
ningskontrollen, kan det emellertid bli oklart huruvida arbetet följer lega-
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litetsprincipen eller ej. Detta kan i sin tur minska polisers benägenhet att
beakta legalitetsprincipen. En utlänningspolis uttalade sig under fältarbe-
tet på ett sätt som antyder att legalitetsprincipen inte alltid är vägledande i
polisarbetet:

Den anledning att anta som krävs för en inre utlänningskontroll är in-
get hinder för arbetet. Det går alltid att komma runt. Ser jag någon jag
vill kolla så skaffar jag mig en anledning att anta.

I 8 § som citerades ovan, aktualiseras även proportionalitetsprincipen, en-
ligt vilken eventuella skador som ett ingripande innebär inte får stå i orim-
ligt förhållande till syftet med ingripandet. Proportionalitetsprincipen får
aldrig tänjas på, på ett sådant sätt att tjänstemannen begår en lagöverträ-
delse för att fullgöra en viss arbetsuppgift (Berggren och Munck 1998:
56ff; http://www.rikspolisstyrelsen.se, den 4 maj 2001). I anknytning till
proportionalitetsprincipen blir det enligt vår mening relevant att diskute-
ra den eventuella negativa påverkan på allmänheten som inre utlännings-
kontroller kan ha. Vi syftar här på risken för att människor tappar förtro-
endet för Polisen om de upplever att de stannas i kontroller på grund av
deras utseende eller etniska bakgrund.

I första stycket i 8 §, sista meningen, finner man behovsprincipen som
innebär att tvång ska tillgripas om det är nödvändigt och endast i den
grad som krävs för att avsett resultat ska uppnås. Här kan också Rätte-
gångsbalkens regler om att en tvångsåtgärd ska stå i proportion till vad
som står att vinna med den, nämnas (RB 27:1 tredje stycket). I samman-
hanget inre utlänningskontroll kan detta röra polisers avvägningar av
huruvida de ska använda tvångsmedel för att få till stånd kontroller av
personer som vägrar att uppvisa identitetshandlingar. För all tvångs-
användning gäller dessutom den så kallade ändamålsprincipen som inne-
bär att tvångsmedel får utnyttjas endast för de i lagen angivna syftena och
att de vid verkställigheten inte får syfta till annat än vad som beslutats i
det särskilda fallet. Ändamålsprincipen är därmed tänkt att hindra att la-
garna kringgås genom att de tillämpas i något annat syfte än de var avsedda
för (Helmius 2000: 66f). Poliser får till exempel inte använda trafiklag-
stiftning för att stoppa en bil, om syftet är att göra en inre utlänningskon-
troll. Frågan är hur följande uttalande av en utlänningspolis ska tolkas,
med utgångspunkt i ändamålsprincipen:

Man letar efter förseelser, till exempel fortkörningar, vilket ofta kan ge
anledning att kontrollera personer i en inre utlänningskontroll.

Tre moment återkommer ovan som kan ringa in vad principerna betyder:
(1) Makt får utövas bara om det anses nödvändigt för att uppnå syftet.
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Vid en inre utlänningskontroll kan det till exempel vara nödvändigt att
följa den person som kontrolleras till dennes bostad för att möjliggöra en
kontroll av erforderliga papper. (2) Maktutövningen måste stå i rimlig
proportion till vikten av vad man vill uppnå. Om en person hävdar att
hon eller han är svensk medborgare och vägrar att uppvisa identi-
tetshandlingar eller att följa med poliserna måste poliser, som nämnts
ovan, göra en avvägning mellan de tvångsmedel som står till buds och vik-
ten av att just den här personen kontrolleras. (3) De tvångsmedel som är
lindrigast för den enskilde ska användas (Helmius 2000: 75). Även här
uppstår ett problem för poliser om en person inte går med på att kontrol-
leras, då den enskildes intresse av att röra sig fritt står mot polisers uppgift
att utföra kontroller.

Ytterligare två principer bör nämnas såsom grundläggande i polisarbe-
tet. Dessa är likhetsprincipen, det vill säga allas likhet inför lagen och
objektivitetsprincipen, som innebär att poliser ska iaktta saklighet och
opartiskhet i arbetet. Vi diskuterar dessa principer mer ingående som en
del av rättsstatliga ideal i kapitel sju.

Effektivitet i polisarbetet
Effektivitet i förhållande till mål
Effektivitet är ett komplext fenomen som är nära sammankopplat med en
rad andra begrepp. Utan mål är det exempelvis svårt att tala om effektivi-
tet. Ett mål är generellt en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd
(Jacobsen och Thorsvik 1998: 41f). Eftersom effektivitet hänger samman
med i hur stor grad en organisation når sina mål och med vilken resursin-
sats (Eklund 1993: 217; Jacobsen och Thorsvik 1998: 46), kan en lämplig
grundläggande definition att utgå ifrån vara graden av måluppfyllelse i
förhållande till resursförbrukningen. Definitionen förutsätter antagandet
att en organisation arbetar på det sätt som är mest produktivt, det vill sä-
ga inte använder mer resurser än vad som är nödvändigt för att producera
en tjänst eller vara (Jacobsen och Thorsvik 1998: 57).

Flera omständigheter komplicerar emellertid förutsättningarna för att
kunna säga något entydigt om en organisations mål och effektivitet. Den
första har att göra med att organisationer inte är några homogena enheter
utan först och främst består av människor och grupper av människor
(Jacobsen och Thorsvik 1998: 49f; Ahrne 2001: 162ff). De enskilda indi-
viderna inom organisationen har i många fall egna målsättningar. Det kan
också utvecklas mål inom arbetsgrupper, varför en organisation snarast
kan betraktas som bestående av många olika målsättningar. Följaktligen
är det inte någon självklarhet vilket eller vilka mål som en organisation
verkar i riktning mot. För att kunna säga något mer preciserat om fakt-
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iska mål i en organisation måste man därför, enligt de norska orga-
nisationsteoretikerna Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik, studera den
enskilde medarbetarens aktiviteter på olika nivåer inom organisationen
(Jacobsen och Thorsvik 1998: 49ff).

Förutom att en organisation måste bestämma vilka mål den ska kon-
centrera sig på kan olika kriterium användas för att mäta en verksamhets
effektivitet. Indikatorer behöver därför väljas ut för vad som ska betrak-
tas som effektivt i sammanhanget. Med andra ord måste en måttstock
identifieras för att kunna mäta effektiviteten. Som exempel lyfter Jacobsen
och Thorsvik fram indikatorer knutna till tre olika områden. Det första
området rör vad organisationen producerar och de effekter detta har på
omvärlden. Kopplat till polisarbete kan det röra i hur stor grad männi-
skor upplever sig trygga i samhället. Det andra området handlar om pro-
duktionen och produktionssystemets utformning, exempelvis en organi-
sations metoder i sin produktion, medarbetarnas kvalifikationer samt ut-
rustningens kvalitet. Det tredje området som lyfts fram är de resurser som
organisationen tillägnar sig. Effektivitetskriterier knutna till detta område
kan gälla kvaliteten och kvantiteten på organisationens resurser. En ut-
bildning kan till exempel visa hur många högt kvalificerade studenter som
söker sig till denna (Jacobsen och Thorsvik 1998: 59f).

Exempel på kriterier för effektivitet relaterat till polisarbete i ett mång-
kulturellt samhälle, ges i den engelska rapporten Winning the race: poli-
cing plural communities (1996/97). Två kriterier för effektivitet som kan
utläsas ur rapporten är samarbetsvilliga medborgare samt poliser som re-
presenterar allmänheten i fråga om etniskt ursprung. Den förstnämnda
handlar om att en samarbetsvillig allmänhet lämnar tips och information
till Polisen, något som förbättrar Polisens förutsättningar för att klara
upp brott och förebygga brottslighet. För detta krävs det att Polisen har
legitimitet hos befolkningen. En poliskår som avspeglar befolkningssam-
mansättningen i fråga om etniskt ursprung förbättrar, enligt utredarna,
förutsättningarna för att poliser på ett smidigt och tillfredställande sätt
ska kunna hantera olika situationer som de ställs inför i möten med all-
mänheten (Winning the race: policing plural communities 1996/97).

Enligt många förefaller kriterier knutna till det första område som
Jacobsen och Thorsvik lyfter fram att vara det bästa kriteriet för att mäta
effektivitet, det vill säga det som organisationen producerar och effekterna
detta har på omvärlden. Jacobsen och Thorsvik påpekar emellertid att det
i praktiken är svårt att fastställa vad effektivitet är på detta sätt. Orsaken
är osäkerhet kring såväl vad som produceras som vilka effekter det har på
omgivningen. Sådana svårigheter menar de är särskilt vanliga i offentlig
verksamhet, varför det i dessa fall kan vara lämpligt att välja andra krite-
rier på effektivitet. I regel kombinerar organisationer olika uppsättningar
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av kriterier (Jacobsen och Thorsvik 1998: 59f).
Forskarna i socialt arbete Marcia Meyers och Susan Vorsangers syn på

måluppfyllelse inom den offentliga sektorn är intressant i relation till poli-
sarbete. Meyers och Vorsanger menar att tjänstemäns beteende i arbetet,
det vill säga utförande av sitt arbete, är ett lämpligt mått på måluppfyllel-
se. Detta eftersom tjänstemän inom offentlig verksamhet har ett så be-
gränsat inflytande över utfallet och konsekvenserna av deras arbete. Ut-
fallet och konsekvenserna av arbetet hänför Meyers och Vorsanger fram-
förallt till den policy som ligger till grund för tjänstemännens arbete. Ett
alternativt sätt att mäta måluppfyllelse är de anställdas vilja att arbeta i
riktning mot uppsatta mål. Detta kräver bland annat att uppsatta mål är
tydliga och konsekventa, vilket inte är fallet i offentlig verksamhet. Där-
för är det, enligt Meyers och Vorsanger, inte heller ett lämpligt mått på
måluppfyllelse (Meyers och Vorsanger 2003: 253).

Karakteristiskt för den offentliga sektorn är att dess övergripande
målsättningar i hög grad är kontinuerliga i bemärkelsen ett angeläget till-
stånd som tjänstemännen alltid bör sträva emot. Detta gör målen kom-
plexa eftersom det är svårt eller omöjligt att bedöma när de har uppnåtts.
Polisens övergripande mål ”att upprätthålla allmän ordning och säkerhet
i samhället” är ett exempel på en kontinuerlig målsättning (Jacobsen
och Thorsvik 1998: 48, 56; jmf Scott 1998: 46). Polisens mål framgår av
Polislagen 1 § (1984:387):

Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygg-
het skall Polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och
säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan
hjälp (Polislagen 1 §).

På Polisens hemsida står det avseende målen för svensk Polis:

De övergripande målen för Polisen är att försäkra den enskilde rätts-
trygghet och rättssäkerhet, förebygga och upptäcka brott samt se till
att den som har begått brott identifieras och lagförs (http://www.poli-
sen.se, den 12 januari 2004).

Av ovanstående citat framgår det att verksamhetens effektivitet är förbun-
det med antalet uppklarade brott. I sammanhanget som vår avhandling
berör blir detta liktydigt med antalet personer som saknar tillstånd att
vara i landet som poliser upptäcker. Siffran kan också ställas i relation till
hur många personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd.

Organisationers mål specificeras ofta genom mål-medel-hierarkier, vil-
ket innebär att en organisation har delmål som används som ett sätt att
uppnå mål på en högre nivå. Organisationer försöker att skapa en kedja
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av samband mellan mål och medel alternativt delmål. Det idealiska är om
målhierarkin säkerställer att alla aktiviteter bidrar till att förverkliga
organisationens övergripande mål. Delmålen ska samtidigt ge enskilda i
organisationen klara riktlinjer för arbetet. Helst ska det inte finnas någon
konflikt mellan olika mål, det vill säga ett medel för att nå ett mål får inte
motverka ett annat mål (Jacobsen och Thorsvik 1998: 43f).

En målförskjutning uppträder om de anställdas uppmärksamhet kon-
centreras så mycket på delmål som är knutna till de konkreta arbetsupp-
gifter de ansvarar för, att de anställda börjar ignorera eller tappa intresset
för organisationens överordnade mål. Riktlinjer för arbetet har generellt
visat sig kunna främja målförskjutning genom att de anställda blir så in-
ställda på att tillämpa riktlinjerna korrekt att det blir ett mål i sig för den
enskilde att tolka dem strikt. Det blir så att säga viktigare att följa riktlin-
jerna på rätt sätt än att använda dem så att intentionerna bakom dem
följs. Det har också skett en målförskjutning om de lättast mätbara målen
blir mer centrala för organisationen än andra viktigare mål. Jacobsen och
Thorsvik ger ett exempel rörande anställda på en socialbyrå. Om dessa
blir utvärderade utifrån hur många klienter var och en har blir de snart
mer upptagna av att skaffa sig fler klienter, även om detta går ut över den
tid de kan förfoga över för varje enskild klient. Om de anställda vet hur
arbetet kommer att utvärderas, kommer de med största sannolikhet att
försöka prioritera på ett sådant sätt i arbetet att de kan påvisa resultat i
fråga om de dimensioner som mäts (Jacobsen och Thorsvik 1998: 62ff).

För att övergå till resursförbrukning som en beståndsdel i effektivitet,
aktualiseras vikten av att skilja effektivitetsbegreppet från produktivitets-
begreppet. Detta betonar statsvetaren Lena Agevall, som uttrycker farhå-
gor om att effektivitetsbegreppet idag generellt tycks ha börjat få den snä-
vare innebörden produktivitet. Produktivitet utgörs av mängden produk-
ter i relation till antalet arbetstimmar och kan uppfattas som en enkel
form av effektivitet. Produktivitet är visserligen lätt att mäta, men enligt
Agevall både otillräckligt och missvisande om det används som huvud-
saklig bedömningsgrund för insatser inom välfärdssektorn och dess verk-
samheter. I sådan verksamhet är själva tiden nämligen i många fall är en
del i själva insatsen70. Kvantitetsmått kan i dessa fall inte säga något om
kvaliteten på verksamheten eller i vilken grad dess mål har uppnåtts
(Agevall mfl 1998: 43f). Jacobsen och Thorsvik lyfter fram samma pro-
blematik utifrån exemplet sjukvården. Ett sjukhus kan uppnå låga kost-
nader per patientdygn genom att skriva ut patienter tidigare än de egentli-
gen borde, men uppnår därmed inte målet att göra patienterna friska. En
organisation måste med andra ord vara produktiv för att vara effektiv,
men den behöver inte vara effektiv enbart för att den är produktiv
(Jacobsen och Thorsvik 1998: 57).
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Ytterligare en tendens som Agevall noterar är att det ofta talas om
måluppfyllelse och effektivitet som om måluppfyllelse inte skulle ingå i ef-
fektivitetsbegreppet. Likaså sker det ett särskiljande mellan effektivitet
och kvalitet (Agevall mfl 1998: 14). Detta menar Agevall kan sättas i sam-
band med en förskjutning i den offentliga debatten från demokratifrågor
till ekonomiska begrepp under senare delen av 1980- och början av 1990-
talet. Förskjutningen har inneburit att marknadens organiseringsprincip
alltmer rekommenderas som en generell lösning och att den privata sek-
torn betraktas som idealet även utifrån sett den offentliga sektorns verk-
samhet. Detta ser Agevall som högst problematiskt då vissa typer av tjäns-
ter, till exempel vård och omsorg men också polisers arbete, inte enbart
handlar om vad den enskilde får utan också om hur det sker (Agevall mfl
1998: 41f; se även Reiner 1998: 60, 71). Det är med andra ord processen i
arbetet som är det relevanta, inte bara resultatet av arbetet.

Effektivitet kopplat till ideal och värden
Organisationer i den offentliga sektorn måste, i högre utsträckning än pri-
vata, beakta olika och motstridiga hänsyn när mål ska utformas. Organi-
sationerna ska drivas kostnadseffektivt men också leva upp till demokra-
tiska och rättsstatliga ideal som exempelvis lika behandling och förutsäg-
barhet. I detta kan, som vi har tagit upp tidigare, konflikter ligga in-
byggda. I Polisens fall står till exempel kravet på effektivitet delvis i strid
med kravet på lika behandling och kravet på rättvisa i det enskilda fallet.
Ett annat särdrag hos den offentliga sektorn är att organisationerna ofta
tillhandahåller tjänster där sambandet mellan mål och medel är komplice-
rat och oklart (Jacobsen och Thorsvik 1998: 55). Ser man till Polisen är
det exempelvis inte självklart hur organisationens övergripande mål bäst
uppnås. Det råder delade meningar i samhället om hur Polisorganisa-
tionen ska arbeta för att allmän ordning och säkerhet ska bli verklighet
för så många människor som möjligt i samhället.

För att bedöma offentlig verksamhets effektivitet måste denna, enligt
Agevall, relateras till vissa värden71 som kan återspeglas i krav eller stan-
dards mot vilka det går att utvärdera verksamheten (Agevall mfl 1998:
14, 42). För att tydliggöra problemen med att överbetona kostnadseffek-
tivitet i offentlig verksamhet hänvisar Agevall till statsvetaren Lennart
Lundquists teori om vårt offentliga etos, som hon menar bör utgöra grun-
den för effektivitetsbegreppet (Agevall mfl 1998: 15). Lundquists offent-
liga etos erbjuder även ett analytiskt redskap för att förhålla sig till utlän-
ningspolisers arbete.

Med vårt offentliga etos avser Lundquist de grundläggande föreställ-
ningarna om vad staten bör göra och hur vårt samhälle bör styras. Verk-
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lighetsuppfattningar, värden och idéer är centrala ingredienser i detta etos
som Lundquist beskriver som en:

(…) rekonstruktion av något som finns i sinnevärlden, men som inte
är samlat på ett visst ställe och som inte många politiker, ämbetsmän
eller medborgare skulle kunna sammanfatta (Lundquist 1998: 103).72

Vårt offentliga etos utgörs av en bred uppsättning värden som måste re-
konstrueras utifrån många olika källor, företrädesvis lagstiftningen,
främst grundlagarna, och texter relaterade till lagarna (Lundquist 1998:
53, 56). Hela samhällets krav på den offentliga verksamheten finns samla-
de i vårt offentliga etos (Lundquist 1998: 18). För att kunna studera dessa
krav närmare delar Lundquist in innehållet i vårt offentliga etos i de två
huvudkategorierna ekonomivärden och demokrativärden, som han me-
nar båda bör prägla den offentliga verksamheten i Sverige (Lundquist
1998: 62ff).

Ekonomivärdena gäller såväl privat som offentlig sektor medan demo-
krativärdena endast gäller för det offentliga. Ekonomivärdena innebär att
offentlig verksamhet ska tillgodose krav på funktionell rationalitet (att
välja åtgärder som leder till de uppsatta målen), kostnadseffektivitet (att
utgifterna ska vara så låga som möjligt) och produktivitet (ju lägre insat-
ser för en viss åtgärd, desto högre produktivitet). Demokrativärdena inne-
bär att det är kraven från den politiska demokratin, rättssäkerheten och
den offentliga etiken som ska tillgodoses (Lundquist 1998: 62ff). Vi går
här inte vidare in på de sistnämnda tre värdena, utan hänvisar istället till
kapitel sju i denna avhandling där vi bland annat diskuterar demokrati,
rättssäkerhet och etik. I nuläget avgränsar vi oss till att betrakta demokra-
tivärdena som angränsande till frågor om rättsstatliga ideal och ekono-
mivärdena som knutna till strävan efter effektivitet.

Lundquists bestämda ståndpunkt är att samtliga dessa värden måste be-
aktas samtidigt i alla yttringar av den offentliga verksamheten (Lundquist
1998: 63). Resonemanget innebär, så som vi ser det, att effektivitet och
rättsstatliga ideal slås ihop och inlemmas i en och samma strävan. Där-
med krävs det ett samspel mellan de båda för att kunna uppfylla en verk-
samhets mål. När det gäller polisers arbete med inre utlänningskontroll är
vår samlade bedömning emellertid att en betoning på ekonomivärden
dominerar verksamheten. Detsamma gäller den tillsynsverksamhet som
bedrivs avseende polisarbete och som vi diskuterar i kapitel åtta, ”Meka-
nismer för rättsstatens förverkligande.” Det finns i anknytning till dessa
verksamheter därför anledning att poängtera vikten av att inte förväxla
effektivitet med produktivitet.
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Hur mäts effektivitet i polisarbete?
Traditionellt bedöms polisers effektivitet på två sätt, hävdar den danske
polisforskaren och socialantropologen Lars Holmberg; utifrån procent-
satser över uppklarade brott och utifrån statistik över de medel som Poli-
sen har använt. Statistiken avspeglar en fokusering på dokumenterbara
resultat inom organisationen när det gäller polisers insatser. En följd av
detta förhållningssätt menar Holmberg är att polisarbetet organiseras på
det sätt som ger störst möjligheter för registreringar i statistiken
(Holmberg 1999: 47f). Iakttagelsen ligger i linje med vårt intryck att det
finns en betoning av ekonomivärden i verksamhet med inre utlännings-
kontroll.

Skolnick och Fyfe ser en tendens inom Polisen att bedöma kvaliteten på
sin verksamhet i kvantitativa termer. De menar att arbetets kvalitet i regel
mäts utifrån hur många ingripanden som gjorts istället för hur bra dessa
genomförts (Skolnick och Fyfe 1993: 125f; se även Young 1991: 80).
Ser vi till den inre utlänningskontrollen förs det på en utlänningsrotel som
vi varit i kontakt med, sedan början av år 2003 statistik över antalet
genomförda inre utlänningskontroller, dock ej över hur många som är
lyckade kontroller i bemärkelsen att en person utan rätt att vistas i landet
har hittats (samtal med chef på utlänningsrotel, den 22 oktober 2003).
Frågan är vad denna statistik kan säga om verksamhetens kvalitet.

De PM som skrivs av utlänningspoliser efter genomförandet av inre ut-
länningskontroller och som exemplifieras i kapitel fyra, ger intryck av att
effektivitet och kvalitet i arbetet med kontrollerna mäts utifrån kvantitati-
va bedömningsgrunder. Av dessa PM framgår det ej hur många av kon-
trollerna som gjordes av personer som får uppehålla sig i landet eftersom
det sällan skrivs PM om kontroller som snabbt avbrutits. Inte heller vet vi
något om kvaliteten i bemärkelsen hur väl poliserna har utfört kontrollen
vad gäller tillvägagångssätt och bemötande av de kontrollerade. Det
framgår inte heller om poliser har vinnlagt sig om att följa lagar och regler
i arbetet. Frågan är emellertid om det skulle finnas något värde i utförliga-
re rapportering från polisers sida, med tanke på att det fortfarande skulle
röra sig om polisers subjektiva intryck av vad som skett.

I polisforskning har olika förklaringar lagts fram om varför det är
kvantitativa bedömningsgrunder som används i granskningar av arbetets
kvalitet. Ett möjligt svar på frågan är att det beror på att de som är ansva-
riga för organisatoriska frågor står långt ifrån polisernas faktiska arbete.
Som en följd blir det svårt för dem att mäta kvaliteten på utförandet av
arbetet och att presentera detta på ett relevant sätt. Det vet helt enkelt inte
vad arbetet konkret handlar om. Istället utvecklas standardiserade, ofta
vilseledande mått som inte säger något om det som är viktigt att veta för att
kunna utvärdera arbetet (Young 1991: 80; Skolnick och Fyfe 1993: 125f).
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En annan förklaring till varför det i utvärderingar av polisarbete finns en
fokusering på resultat (i form av antal arresteringar exempelvis) snarare
än tillvägagångssättet i arbetet är att poliser utför så mycket av sitt arbete
utom synhåll för sina överordnade. Att kräva resultat blir det enda sättet
att få till stånd någon form av kontroll av arbetet (Chan 1997: 91, 194).

Den amerikanske organisationsforskaren Richard Scott påpekar att det
ofta finns en diskrepans mellan de kriterier som utvecklats för att styra en
organisations verksamhet och de som används för att utvärdera verksam-
heten. En vanlig källa till problem inom organisationer är att vaga och
breda kriterier används för att styra verksamhetens olika uppgifter medan
mycket exakta och snäva kriterier används för att utvärdera dem. Konse-
kvensen blir att utvärderingskriterierna drar uppmärksamheten från och
skapar andra eller snävare mål än de ursprungligen uppsatta målen. Följ-
den blir vad vi tidigare talade om i termer av målförskjutning. Utvärder-
ingar riktar ofta in sig på resultat som är lätta att mäta. Socialarbetare
kan, enligt Scott, till exempel bli hänvisade av sina överordnade att inom
ramen för sin verksamhet utöva terapeutiskt arbete, men sedan primärt
utvärderas med utgångspunkt i antalet besök de gjort hos klienter och tid-
såtgången för dessa besök. Resultatet av detta blir med stor sannolikhet
att de ursprungliga målen i praktiken ersätts av andra mål, när aktörerna
inser vilka kriterier som används för att utvärdera och tilldela belöningar
(Scott 1998: 347).

Enligt Holmberg har effektivitetshänsyn i kvantitativ bemärkelse stort
inflytande över polisers dagliga arbete och medverkar till att vissa saker
eller ärenden värderas och prioriteras högre än andra. Utifrån sina fältstu-
dier av polisarbete i danska Glostrup drar han slutsatserna att poliser är
väl medvetna om att det är i statistiskt registrerbara resultat som deras ar-
bete mäts och värderas samt att detta påverkar deras sätt att resonera i sitt
arbete. En polis insats – i vår studie att hitta personer utan tillstånd att va-
ra i Sverige – blir av denna anledning inte bara ett mål i sig, utan det enda
realistiska målet. Detta till nackdel för mer kontinuerliga mål såsom ska-
pandet av ett ”tryggt samhälle” eller liknande (Holmberg 1999: 51ff).

Utifrån våra fältarbeten är vårt intryck att det har skett en målförskjut-
ning inom utlänningspolisen, som yttrar sig så att myndighetens överord-
nade mål får stå tillbaka för en satsning på att öka antalet tillslag (inre ut-
länningskontroller) per polis (jmf Young 1991: 80; Skolnick och Fyfe
1993: 125f). Sättet att redogöra för arbetet i de PM som vi har tagit del av
utgör en indikation på detta, polisers sätt att resonera inför kontroller en
annan. Problemet, som vi ser det, ligger i att effektivitet i arbetet förknip-
pas med kvantitet. Poliser kan som en följd försöka åstadkomma så
många ingripanden som möjligt, istället för att försöka beakta mänskliga
rättigheter och andra rättsstatliga ideal i sitt arbete. Värden och ideal som
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är förknippade med rättsstaten måste på ett tydligt sätt lyftas in i polisers
förståelse av effektivitet, för att komma till rätta med denna snedvriden-
het (jmf Agevall mfl 1998: 44). Om så vore fallet skulle effektivitet och
rättsstatliga ideal som en ledstjärna i arbetet kunna förstärka varandra,
istället för att rättsstatliga ideal faller bort.

Även betydelsen av Polisens legitimitet hos allmänheten tenderar att
glömmas bort. Om befolkningen har förtroende för Polisen kan det ses
som ett tecken på att Polisen är på god väg när det gäller att arbeta i rikt-
ning mot det övergripande mål som satts upp inom organisationen; att
skapa rättstrygghet i samhället. Legitimitet är även en förutsättning för
att Polisen på ett mer konkret plan ska kunna åstadkomma ett effektivt
arbete i bemärkelsen uppklarandet av brott. Poliser är i sitt arbete beroen-
de av medborgarnas samarbetsvilja, bland annat när det gäller tips och in-
formation som kan vara till hjälp i deras arbete. Även legitimitet borde,
enligt vår mening, vara ett krav för att polisers verksamhet ska betraktas
som effektiv.

Några vägvisare i polisarbetet
Utbildningsinsatser kring inre utlänningskontroll
Den utbildning som föregår arbetet som polis är det första steget i polisers
yrkessocialisation. Under polisutbildningen får rekryter lära sig teknik
och kunskaper som krävs av dem samt indoktrineras till viss del i kultu-
rella normer för acceptabelt och oacceptabelt beteende inom Polisen
(McNamara 1999: 4f). När nyutexaminerade poliser väl börjar arbeta
tenderar de, liksom andra yrkesutövare, att i stor utsträckning formas av
yrkets verklighet och sina kollegor (Chan 1997: 57). Den tidigare verk-
samme polisen Gunnar Ekman skriver att poliser anser att de lär sig polis-
arbetet ”i verkligheten”, genom att möta olika slags människor i olika
situationer. Kopplingen mellan polisutbildningen och den praktiska verk-
ligheten beskrivs som dålig av de närpoliser han har följt med och interv-
juat. Kunskaperna som förmedlas till blivande poliser under utbildningen
ersätts snabbt av kunskaper förmedlade av äldre kollegor när studenterna
börjar arbeta som poliser (Ekman 1999: 95f).

Mot bakgrund av ovanstående skulle man kunna hävda att utbildningen
inte är särskilt betydelsefull för hur poliser i praktiken kommer att utföra
sitt arbete. Samtidigt är det intressant i sig vad utbildningen förmedlar till
blivande poliser. I detta avsnitt berör vi förutom grundutbildningen, ut-
bildningsinsatser för verksamma poliser avseende inre utlänningskontroll.

Den svenska polisutbildningens tyngdpunkt ligger på lagstiftning och
rättsliga aspekter, men beteendevetenskapliga inslag som kommunika-
tion, konfliktlösning och etik har i dag fått ett större utrymme än tidigare.
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I den nya grundutbildning73 som Polishögskolan startade år 1998 är pro-
blembaserat lärande grunden. En ny polisroll tycks vilja förmedlas som
kräver kunskap i att analysera problem, hitta orsakssamband, söka kun-
skap, finna lösningar och fatta beslut (se Polishögskolans stencil om polis-
programmet, http://www.polishogskolan.se).

Det finns inom ramen för Polishögskolans utbildning ett inslag om
Schengen och inre utlänningskontroll den femte terminen av utbildning-
en, under tiden som polisaspirant. Momenten tas upp som en del av äm-
net poliskunskap genom fyra timmar vardera om dokumentkunskap re-
spektive inre kontroll, två timmar vardera om inresa och vistelse (pass-
kontroll) respektive gränsöverskridande brottslighet, samt tre timmar om
datasystemet SIS (samtal med chef på utbildningsavdelningen vid Polis-
högskolan, den 12 oktober 2001).

Det är mot bakgrund av denna information svårt att göra någon rele-
vant bedömning av vad grundutbildningen förmedlar till poliser när det
gäller hanteringen av krav på effektivitet och rättsstatsideal som ett
grundläggande rättesnöre för enskilda poliser. Det faktum att inslagen om
inre utlänningskontroll inte är särskilt omfattande talar emellertid för att
de främst är av informativ karaktär i den mening att studenterna lär sig
om regler och formalia.

Inom den svenska polisorganisationen har det gjorts stora satsningar i
fråga om mindre Schengenutbildningar för verksamma poliser (Ulltin
2000: 24; Jönsson 2000: 11). Samtliga poliser i Sverige har genomgått nå-
gon form av utbildning i Schengens regelverk. Internt inom Polisen finns
också det interaktiva datorprogrammet Intrapolis som alla anställda kan
använda för att öva sig i Schengenreglerna. Som en del av vårt empiriska
arbete deltog en av oss i en Schengenutbildning i form av en tvådagars
kurs för närpoliser i Malmöhusläns polisdistrikt (Hydén, den 16-17 janu-
ari 2001), med en uppföljande dag för gränspoliser (Hydén, den 15 febru-
ari 2001).

Tyngdpunkten i kursen låg på vad kursledarna betecknade gränsöver-
skridande illegal migration.74 Kursen syftade till att förbättra polisernas
kunskaper i arbetet med att upptäcka och vidta åtgärder gentemot personer
som inte får lov att uppehålla sig i landet alternativt inom Schengen-
området. För att kunna göra detta lärde poliserna sig bland annat vem de
enligt regelverket ska kontrollera och hur kontrollen ska gå till, hur pass
och andra ID-handlingar ska kontrolleras samt vem som ska omhänder-
tas. Ett exempel på vad som lärdes ut är att poliser har olika lång tid på sig
att kontrollera resande vid yttre gränskontroller beroende på varifrån de
kommer. Tredjelandsmedborgare ska utsättas för en grundligare utfråg-
ning om identitetshandlingar än EU-medborgare gällande vad de gör i
landet, hur länge de tänker stanna och så vidare. Tidsmässigt rör det sig
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om en kontroll på maximalt 90 sekunder vid inresa respektive 40 se-
kunder vid utresa för tredjelandsmedborgare, men endast 20 sekunder vid
in- och utresa under kontroll av EU-medborgare. På kursen informerades
deltagarna också om lagstiftning och lagstiftningsprocessen inom EU
samt hur EG-domstolen arbetar. Schengenkonventionens innehåll be-
skrevs och deltagarna informerades om dataregistret SIS. Andra saker
som poliserna fick sätta sig in i under kursen var bland annat transportörs-
ansvaret liksom vad den handbok som Europeiska rådet har utarbetat
gällande hur poliserna ska bete sig i olika situationer i sitt arbete (Common
manual) innebär.

Det var de formella och regelmässiga aspekterna som fästes avseende
vid under kursen, Däremot saknades helt reflekterande inslag kring en
bredare samhällelig kontext. Detta måste betraktas som en brist med
tanke på att poliser, som en följd av dagens problemorienterade inrikt-
ning, förväntas arbeta utifrån en analytisk och samhällsmedveten metod.
Ett sätt att föra in reflekterande inslag i kursen vore exempelvis att initiera
en diskussion där kraven på en effektiviserad inre utlänningskontroll sat-
tes i relation till etiska frågor rörande bemötandet av människor som kan
ha varit utsatta för kränkande behandling av Polis i andra länder. Kanske
kunde man ha diskuterat fingerade fall. Även en diskussion kring fördo-
mar och föreställningar om hur en ”utlänning” ser ut kunde ha förts och
kopplats till risken för diskriminering. Detta med tanke på att vem som är
utlänning som en följd av Schengeninträdet delvis omdefinierats.

En chef på en utlänningsrotel berättade i en intervju som vi gjorde nå-
got år efter utbildningsinsatserna i Schengenkunskap, att utbildningen vi-
sat sig vara otillräcklig. Kursen gav enligt polisen en överblick, men de
nödvändiga specialkunskaper som krävs för att veta när och hur en inre
utlänningskontroll ska göras, finns hos utlänningspoliser. Antalet kon-
troller ökar emellertid, trots en eventuell osäkerhet om tillvägagångssättet
bland poliser vars huvudsakliga ansvar ligger på annat polisarbete (samtal
med chef på utlänningsrotel, den 22 oktober 2003).

Rekrytering och organisationsklimat
Den etniska fördelningen bland de anställda inom Polisen har bland annat
en symbolisk betydelse genom att signalera till allmänheten och de an-
ställda vilken syn Polisorganisationen har på människor med utländskt
ursprung. Rekryteringsfrågan är därför av central betydelse för Polisens
legitimitet hos allmänheten. Ett snedvridet förhållande mellan den etniska
fördelningen inom Polisorganisationen och samhället i sin helhet kan vi-
dare utgöra ett hinder för att personer med annan etnisk bakgrund än
svensk ska söka sig till polisyrket. Därutöver kan det betraktas som en in-
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dikation på diskriminering, om Polisorganisationen inte anställer perso-
nal med utländsk bakgrund. Idealet vore med andra ord av flera anled-
ningar en Polisorganisation vars anställda speglar samhällets befolknings-
sammansättning.

Vid inre utlänningskontroller kan det vara en tillgång om tjänstgörande
poliser själva har erfarenheter av vad det i termer av diskriminering och
utanförskap kan innebära att ”se utländsk ut” i Sverige. Dels för att det
kan vara en resurs i arbetet genom att sådana erfarenheter kan öka poli-
sers känslighet för när det finns risk för etnisk diskriminering. Dels för att
personer som kontrolleras kan känna mer förtroende för poliser med
samma yttre markörer och bakgrund som de själva (jmf Smith och Gray
1983: 153). Ingen av de poliser vi träffade under fältarbetena hade ut-
ländskt ursprung. Det hade däremot några av de passkontrollanter som vi
följde med i arbetet. Vid ett tillfälle innan gränskontrollerna mellan Sveri-
ge och Danmark togs bort följde vi med några passkontrollanter i deras
arbete på Öresundsbron. En av passkontrollanterna som flyttat till Sveri-
ge från ett annat land, berättade att hon ibland lagt märke till att hennes
utländska bakgrund var en fördel i arbetet:

Vid passkontrollerna till exempel så kan folk ibland säga att ”Du
kontrollerar bara mig för att jag är mörk och invandrare, det är dis-
kriminering”. Då säger jag att jag är själv invandrare så det gör jag in-
te alls. Då ändrar de sig och säger; ”Jaha, okey”.

Förvisso kan etniskt diskriminerande konsekvenser av en persons hand-
lingar eller uttalanden inte uteslutas enbart för att personen själv har ut-
ländskt ursprung. Uttalandet tyder icke desto mindre på att personer som
kontrolleras kan reagera annorlunda när de vet att den som utför en kon-
troll själv har utländskt ursprung.

Av integritetsskäl finns det ingen statistik över den etniska fördelningen
hos de anställda inom Polisorganisationen.75 Däremot förs det statistik
över antalet sökande och antagna med invandrarbakgrund på polisutbild-
ningarna sedan år 1998. Som invandrare definieras personer som inte är
födda i Sverige, eller som har minst en förälder som är född utomlands
(samtal med tjänsteman på Personalbyrån, RPS, den 4 april 2002). Inför
antagningen hösten år 1998 var andelen sökande med invandrarbak-
grund 15 procent av det totala antalet sökande och andelen antagna med
invandrarbakgrund av det totala antalet antagna 14 procent, hösten år
1999 var siffrorna 15 respektive 18 procent. Inför utbildningen med bör-
jan januari år 2002 var antalet sökande med invandrarbakgrund 13 pro-
cent medan 14 procent av de antagna hade invandrarbakgrund. Siffrorna
för höstterminen år 2002 var 14 respektive 15 procent, våren år 2003 var
siffrorna 13 respektive 14 procent och höstterminen år 2003 15 respek-
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tive 17 procent (RPS preliminära statistik över rekryteringen av polis-
studerande).

För att öka bredden bland poliser när det gäller de anställdas etniska
ursprung har RPS på olika sätt ansträngt sig för att rekrytera människor
med utländsk bakgrund till utbildningen. Polismyndigheten i Stockholms
län ingår också i det pågående EU-projektet ”Minority representation in
police organisations – Transnational measures for the exchange of infor-
mation and good practice”76. Projektet är ett utbyte med den holländska
Polismyndigheten i Haag och på mer informell basis en Polismyndighet i
Grekland. Syftet är att utbyta erfarenheter kring rekrytering av medlem-
mar ur minoritetsgrupper i samhället (samtal med tjänsteman på Integra-
tionsroteln, mars 2004).

Vilka problem kan förekomma inom organisationen för poliser som
har utländskt ursprung? I England har forskning visat att poliser med
utländskt ursprung tenderar att acceptera rasistiska skämt som en del av
arbetsmiljön (Chan 1997: 61), kanske för att det finns ett starkt tryck på
att anpassa sig till det rådande klimatet på arbetsplatsen. Enligt vad kri-
minologerna David Smith och Jeremy Gray kommit fram till så kan poli-
ser med en rasistisk jargong tro att detta är acceptabelt, medan de kolle-
gor som utsätts för denna i själva verket tar illa vid sig och ibland till och
med använder strategier för att undvika situationer som kan föranleda
rasistiska skämt (Smith och Gray 1983: 151). Forskning visar också att
kvinnor som rekryteras till mansdominerade enheter inom Polisen tende-
rar att anpassa sig till enheten, antingen genom att anamma den ”manliga
poliskulturen” eller genom att välja en traditionell, serviceorienterad roll
(Chan 1997: 61). En kvinnlig polis som vi samtalade med påtalade mans-
dominansen inom Polisen och ansåg att denna ibland skapar svårigheter
för kvinnliga poliser. Problemen yttrar sig enligt polisen framförallt i kon-
fliktsituationer, då kvinnorna kommer i underläge gentemot männen som
stöttar varandra inom organisationen.

En slutsats som kan dras utifrån ovanstående är att rekrytering av per-
soner med utländsk bakgrund kräver att organisationen och dess anställ-
da kan anpassa sig till de eventuella förändringar detta kan kräva. Det be-
hövs sannolikt också fler poliser med utländskt ursprung, respektive
kvinnliga poliser, för att attityder och beteenden inom arbetsgrupper ska
förändras (Smith och Gray 1983: 154). Därtill krävs det bland annat ett
tydligt ledarskap där dessa frågor tas upp till diskussion (Skolnick och
Fyfe 1993: 136ff; Winning the Race: policing plural communities
1996/97; Chan 1997: 90).

Även status i förhållande till kollegor och andra yrkeskårer faller inom
ramen för vad som brukar kallas organisationsklimat. Med organisa-
tionsklimat menar vi normer, värderingar och dylikt inom ramen för Polis-
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organisationen. Status inom en organisation beror bland annat på vilken
prestige det innebär att arbeta på en avdelning och på typen av arbetsupp-
gifter. Utlänningspolisers status är en aspekt värd att beakta när det gäller
vilket genomslag rättssäkerhet respektive effektivitet får i arbetet. Med en
ökad status kan såväl en ökad effektivitet som en rättssäker rättsanvänd-
ning tänkas följa i arbetet. Upplevelser av stolthet inför sitt arbete stärker
sannolikt både motivationen i arbetet och den professionella identiteten.
Sistnämnda kan i sin tur minska risken för att poliser bortser från formel-
la regler och krav.

Att arbeta som utlänningspolis anses, enligt poliser som vi varit i kon-
takt med, inte vara särskilt attraktivt eller prestigefyllt inom Polisen. Någ-
ra förklaringar till detta framkom i en intervju med chefen på en utlän-
ningsrotel, som tog upp att poliser kan betrakta arbetet som frustrerande
och därför oattraktivt eftersom det saknas redskap för att göra arbetet på
ett effektivt sätt. Utlänningslagen är därutöver svårtolkad vilket leder till
att poliser blir osäkra på hur de ska bedriva arbetet. Det är dessutom inte
alltid roligt att behöva medverka till att exempelvis barnfamiljer tvingas
lämna landet, menade denne chef (samtal med chef på utlänningsrotel,
den 22 oktober 2003). I samband med Sveriges medlemskap i Schengen-
samarbetet har emellertid vikten av den inre utlänningskontrollen lyfts
fram, vilket kan bidra till att höja utlänningspolisers status.

En av de omständigheter som påtalas ovan är att verksamheten saknar
förutsättningar för att kunna bedrivas effektivt i bemärkelsen träffsäkert.
Sökandet efter personer som inte har rätt att vistas i landet beskrevs följ-
aktligen av en deltagare på Schengenutbildningen som att leta nålar i en
höstack. Om tonvikten inom Polisorganisationen hade legat på rättsäker-
heten och arbetsprocessen istället för på produktivitet och kvantitet som
idag tycks vara fallet, kanske utlänningspolisers arbete hade värderats an-
norlunda.

Allmänhetens betydelse i polisarbetet
Polisens verksamhet är beroende av allmänheten eftersom den i stor uträck-
ning förväntas styras av kraven från medborgarna (jmf RPS 1992:2: 33).
Medborgarna kan anmäla misstänkta brott direkt till Polisen och därmed
få till stånd utredningar av olika slag. Krav och förväntningar på polis-
verksamheten från allmänhetens sida visar sig bland annat genom de tips
som strömmar in om personer som misstänks uppehålla sig i landet utan
tillstånd. Utlänningspolisernas kontroller baseras till cirka 50 procent på
tips från allmänheten (intervju med polis och samtal med chef på utlän-
ningsrotel, den 22 oktober 2003).

Sociologen och polisforskaren Maurice Punch menar att polisers arbete
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i viss utsträckning är beroende av det omgivande samhällets reaktioner på
deras arbete (Punch 1979: 122f). Detsamma påpekar Ekman, som i sin
doktorsavhandling berör medborgarna som en bland flera kravställare på
poliser i deras arbete (Ekman 1999). Flyghed lyfter fram allmänhetens be-
tydelse knutet till legitimitet. Enligt Flyghed kan en för hård eller svag
tvångsmedelsanvändning i bekämpandet av brottslighet skada allmänhe-
tens förtroende för makthavarna, vilket kan leda till att det folkliga stöd
som är avgörande för om styrelseskicket har legitimitet eller ej försvagas
(Flyghed 2000: 20). För att bli betraktad som legitim maktutövare får sta-
ten inte låta tvångsmedlen kränka medborgarnas integritet i alltför hög
grad. Samtidigt får inte hänsynen till integriteten omöjliggöra en effektiv
brottskontroll. Även i detta fall finns det en risk för att legitimiteten för-
svagas (Flyghed 2000: 43).

Flyghed beskriver problematiken i termer av under- respektive över-
reaktioner från statens respektive Polisens sida. En underreaktion föreligger
när Polisen brister i sin kontroll av brottsligheten så att denna ökar, men
kan även uppstå som ett resultat av att brottslighet inte bekämpas i den
utsträckning som allmänheten önskar. Det behöver alltså inte nödvän-
digtvis röra sig om en reell fara, poängterar Flyghed: ”Det räcker med att
medborgarna upplever att det föreligger ett skyddsunderskott för att stat-
smaktens legitimitet ska riskera att undergrävas” (Flyghed 2000: 20). En
överreaktion har skett när statsmakten flyttat fram gränserna för kontrol-
ler alltför långt på bekostnad av medborgarnas integritet. I detta fall finns
det, enligt Flyghed, en risk för att såväl rättsstat som demokrati urholkas
(Flyghed 2000: 20f).

Frågan om över- respektive underreaktioner hänger samman med an-
vändande av motmedel i brottsbekämpningen som inte står i proportion
till hotbilder i samhället. Var gränsen ska sättas varierar över tid och bero-
ende på rådande politiska situation (Flyghed 2000: 43). Hur svenska
medborgare reagerar på att själva bli utsatta för inre utlänningskontroller
beror bland annat på hur angeläget de anser det vara att Polisen hittar
människor som uppehåller sig i landet utan tillstånd. En händelse som ter-
roristattackerna den 11 september år 2001 kan ha lett till ökad tolerans
bland allmänheten för poliskontroller. Men det kan också ha lett till att
människor med utländsk bakgrund nu upplever sig utsatta och ifrågasatta
i större utsträckning än tidigare och därmed är mer skeptiska till kontrol-
ler. Huruvida det ena eller det andra är fallet är en empirisk fråga som krä-
ver en egen studie för att utröna. I detta sammanhang är det viktigt att på-
peka att den svåraste uppgiften i samtida demokratier inte är att skydda
majoritetsbefolkningen, utan sårbara minoriteter från polisförtryck
(Reiner 2000: 72).
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Polisen som profession
Yrkeskulturens funktion
Studier av polisers yrkeskultur påbörjades på 1950- och 1960-talet och
begreppet poliskultur började sedermera användas inom etnografisk
forskning kring polisarbete. Genom dessa studier upptäcktes informella
normer och värden inom yrket som verkade inom ramen för polisorgani-
sationers till synes rigida och hierarkiska struktur. Yrkeskulturer baseras
på normer i form av informella regler som anger hur regelsystem ska efter-
levas. Normer växer fram spontant i samspelet mellan människor, de är
ofta outtalade och snarast något man känner på sig. Normerna bestäm-
mer vad man får och bör känna, tänka och göra i en given situation och
innehåller i denna mening regler för hur människor ska fungera tillsam-
mans (Granér och Knutsson 2001: 120). Yrkeskulturen kan liknas vid en
auktoritet som yrkeskårens aktörer förväntas veta vad den förmedlar.
Icke desto mindre kan poliser förhålla sig kritiska till vad som förmedlas
(Granér och Knutsson 2001: 79).

Yrkeskulturer existerar i någon utsträckning inom alla yrken och är
inte något unikt för Polisen. Däremot kan kulturen tänkas ha olika stort
inflytande över arbetet beroende på vilket yrke det rör sig om. Flera fak-
torer pekar, enligt polisforskare, på förekomsten av en stark och särpräglad
yrkeskultur inom Polisen. Bland annat uppvisar polisers yrkeskultur stora
likheter mellan olika länder. Detta faktum tyder, enligt Chan, på att det är
faktorer i arbetets villkor som gör att kulturen får ett visst innehåll (Chan
1997: 45).

Granér och Knutsson menar att den starka yrkeskulturen inom Polisen
kan bero på att varje polis möter en allmänhet som delar schabloner och
massmediebilder av hur poliser är, att alla poliser ska hantera ett gemen-
samt samhällsuppdrag och att poliser delar de villkor som regelsystemet
anger (Granér och Knutsson 2001: 80). Granér hävdar i sin doktorsav-
handling att vissa yrken, däribland polisyrket, i hög grad är utsatta för
institutionella förväntningar på yrkesutövaren att vara på ett visst sätt –
inte sällan att aldrig få göra fel. Inom dessa yrken tenderar individerna att
sluta sig i en kollektiv gemenskap, med internt upprätthållna frihetsgrader
och myter om yrket. Granér ser vidare yrkesgemenskapens möjlighet att
erbjuda tillhörighet, gemenskap och identitet som grundläggande för dess
attraktionskraft. Genom att anpassa sig till kulturen blir man någon, och
samtidigt del av en gemenskap (Granér 2003: 50f).

Skolnick och Fyfe menar att polisyrkets arbetsuppgifter och arbetstider
skapar ett sätt att betrakta världen och bete sig på som kan likställas med
en ”arbetspersonlighet” (Skolnick och Fyfe 1993: 90ff; Skolnick 1994:
41ff). Framförallt tre saker beskriver de som karakteristiska för polisers
arbetsmiljö: 1.) Att bli utsatt för fara och hot; 2.) Att uppfattas som en
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auktoritet; 3.) Att ha krav på snabbhet och effektivitet i arbetet. Kombi-
nationen av dessa tre krav kan anses unik för Polisen och skapar vissa
särskiljande drag inom yrket (Skolnick och Fyfe 1993: 90; Skolnick 1994:
41f; Granér och Knutsson 2001: 80).

Forskare som har skrivit om polisers yrkeskultur lyfter fram vissa ka-
raktärsdrag som de har sett går igen och som de menar medverkar till att
generera och reproducera en speciell kultur. Några av dessa är en cynisk
eller pessimistisk syn på den sociala omgivningen, en känsla av uppdrag
(mission) i arbetet, en stark intern solidaritet och kåranda, konservatism,
fördomsfullhet, misstänksamhet, en tendens att se samhället utifrån för-
enklade kategorier, machoattityd, sexism och en förkärlek för action i
arbetet (se Skolnick 1994: 41ff; Chan 1997: 43ff; Granér och Knutsson
2000: 111ff; Reiner 2000: 87ff).

Dessa specifika karaktärsdrag har i första hand satts i samband med yr-
kets förutsättningar. För att ge ett exempel har polisers tendens att betrak-
ta omvärlden med misstänksamhet förklarats som ett uttryck för behovet
att skydda den egna säkerheten. En svårighet för patrullerande poliser är
att de måste vara beredda på bråk även om de sällan kommer i våld-
samma situationer. Att slappna av innebär ett risktagande, samtidigt som
en överreaktion ligger nära till hands om man konstant är på sin vakt
(Bayley 1994: 25; Granér och Knutsson 2001: 101f). Enligt Reiner hänger
misstänksamheten samman med auktoriteten det innebär att vara polis
samt på effektivitetskraven och känslan av uppdrag (Reiner 2000: 91).
Enligt Granér och Knutsson kan misstänksamheten bero på att poliser,
som en följd av att de i sitt arbete möter samhällets sämsta sidor, tenderar
att få sin världsbild förvrängd (Granér och Knutsson 2001: 86).

Vi kan inte ta ställning till om eller i hur stor utsträckning en viss polis-
kultur har betydelse för polisers arbete. För detta har vi inga empiriska
belägg. Däremot kan vi resonera kring vilken betydelse drag som har lyfts
fram som utmärkande för poliser, kan ha för verksamhet med inre utlän-
ningskontroll. I kapitlet som följer diskuterar vi fördomar och använd-
ande av förenklade stereotyper i utlänningspolisers arbete, kopplat till
polisers profileringar. Nedan tar vi upp känslan av uppdrag i arbetet och
tendensen att se omgivningen i termer av Vi och Dom, i förhållande till
den inre utlänningskontrollen.

Känslan av uppdrag i arbetet tycker vi oss ha sett exempel på under fält-
arbetet när en polis betonade sitt uppdrag inom ramen för Schengensa-
marbetet. Vi befann oss på Arlanda och en ung man hade blivit stannad i
passkontrollen efter att, utifrån sitt för- och efternamn samt födelseår,
funnits spärrad i SIS-registret. I registret stod det att personen skulle väg-
ras inträde och att Sirene-kontoret skulle underrättas. Frankrike hade lagt
in en spärr på mannens personuppgifter i registret. Den stoppade mannen

144

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



informerades av en flygplatspolis om att han inte hade rätt att resa in i
Sverige och att han måste vända med första flyget tillbaka. Sedan följde
för mannens del en lång väntan, medan polisen bland annat gick och bo-
kade en returbiljett och gjorde flera registerslagningar. Den unge mannen
såg ut att anstränga sig för att bibehålla sitt lugn och menade att han ald-
rig hade varit i Frankrike. Han frågade också efter en läkare därför att
han led av en depression. Polisen avfärdade det mannen sa som lögn. Av
vilken anledning spärren lagts in framgick inte av informationen i SIS och
inte heller efter att ha ringt till Sirene-kontoret fick polisen någon vidare
information. Detta gjorde honom irriterad. Han hade velat sätta mannen
på plats och ett bra sätt menade han hade varit att:

(…) slänga i ansiktet på honom vad det är han har gjort. Det kan vara
allt från att han har uppehållit sig illegalt i Frankrike till att han är en
grov brottsling.

Inne i flygplatsens vänthall stod mannens mamma och morbror och vän-
tade. Kvinnan grät och morbrorn, som pratade svenska, bad polisen att ta
reda på varför Frankrike lagt in en spärr i SIS-registret. Polisen hade tidi-
gare, som en följd av våra frågor om SIS, blivit uppmärksam på att det vid
registerslagningar faktiskt kunde uppstå felaktigheter. Eftersom för- och
efternamn samt födelseår, i det aktuella fallet, var den enda informationen
att tillgå i registret, fanns det en risk för att mannen som stannats hade
personuppgifter som stämde överens med någon annan, spärrad persons
uppgifter (exemplet tas även upp i metodkapitlet i denna avhandling). Po-
lisen blev efter denna insikt kluven inför hur han skulle förhålla sig gente-
mot mannen och dennes släktingar. Innan han lämnade de anhöriga för
att gå vidare i sitt arbete, förklarade han för dem:

Om det skett ett misstag är det mycket tråkigt, men om jag skulle göra
på något annat sätt så skulle jag begå tjänstefel gentemot hela Schengen.

Kanske förstärks en generell benägenhet att uppleva känslor av uppdrag i
arbetet, i utlänningspolisernas fall, av att Sverige numera också har ett an-
svar gentemot övriga medlemsländer som en följd av de borttagna
gränskontrollerna inom Schengenområdet. Polisens hänvisning till sitt
uppdrag inom ramen för Schengensamarbetet kan även ha varit ett sätt
att förstärka tyngden bakom beslutet att inte släppa in mannen i Sverige.
Genom att lyfta fram ansvaret gentemot inte bara Sverige utan hela
Schengenområdet framhävde polisen att det inte var lönt att opponera sig
mot beslutet. Alternativt skulle uttalandet kunna tolkas som ett sätt för
polisen att motivera och legitimera beslutet för sig själv, då han på samma
sätt som vi, troligtvis blev berörd av mannens upprörda släktingar.
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Reglerna blev ett sätt att avlasta eget ansvar. Vad som var den avgörande
orsaken bakom polisens uttalande är svårt att avgöra.

Bland karaktärsdrag som ofta tillskrivs poliser är tendensen till ett Vi
och Dom-perspektiv på omgivningen relevant i förhållande till arbete med
inre utlänningskontroll. Enligt polisforskning är dikotomisering som så-
dan ett välbekant förhållningssätt för poliser. Företeelsen har ett samband
med den starka interna solidariteten inom organisationen, som också in-
nebär att det görs en tydlig gränsdragning utåt mot den allmänhet poliser
är satta att skydda. Också den auktoritet som poliser lever med skapar en
social isolation. Auktoriteten är en förutsättning för polisers arbete efter-
som arbetet möjliggörs av att allmänheten betraktar och bemöter poliser
som auktoriteter. Poliser lever som en följd i en ”Vi mot Dom värld”, där
de har svårt att identifiera sig med någon annan än andra kollegor
(Ekman 1999: 14, 37; Reiner 2000: 91).

Att betrakta omgivningen utifrån ett Vi och Dom-perspektiv ligger i
polisers fall även nära till hands som en följd av polisverksamhetens
brottsbekämpande syfte. Det ligger i polisers uppgift att försöka särskilja
brottslingar från dem som följer lagen. Poliser kan därmed sägas vara in-
doktrinerade i ett tänkande eller beteende som går ut på att leta efter po-
tentiella faror och att urskilja ”onda” från ”goda” (Reiner 2000: 92). Den
norska kriminologen Liv Finstad skriver om ”politiblikket” och syftar på
polisers sökande efter ”det som ikke passer inn” (Finstad 2000: 91). Polis-
blicken menar hon är särskilt riktad mot det som verkar annorlunda i be-
märkelsen misstänkt. Det misstänkta kan vara en fråga om tid, plats,
person och situation. Det krävs, enligt Finstad, inte särskilt mycket för att
något eller någon utifrån polisblicken ska verka misstänkt och väcka en
polis intresse (Finstad 2000: 91).

Till dessa två aspekter av dikotomiseringen kommer det en tredje som
är knuten till poliser som medlemmar ur allmänheten. I det samhälle som
poliser lever och arbetar finns en tendens till ett Vi och ett Dom-tänkande
där dikotomin fylls av stereotypa föreställningar om människor utifrån
deras etniska ursprung. Detta hänger samman med att det finns ström-
ningar av invandringsfientlighet bland allmänheten, som vi menar kan få
konsekvenser för polisers bedömningar och förhållningssätt gentemot all-
mänheten. I verksamhet med inre utlänningskontroll skapar det en risk
för att Poliser uppfattar det som så angeläget att finna personer som sak-
nar tillstånd att vara i Sverige, att de tycker att det legitimerar inskränk-
ningar av rättsstatliga ideal.

Sammanfattningsvis ser vi tre aspekter av Vi och Dom-dikotomisering i
polisers arbete. Två av dem har att göra med polisarbetets förutsättningar,
det vill säga Polisens interna solidaritet och gränsdragningar utåt mot
allmänheten samt Polisens brottsbekämpande syfte. Därtill kommer en
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generell tendens hos majoritetsbefolkningen i samhället att göra stereo-
typa och fördomsfulla bedömningar av människor med utländsk bak-
grund. Samspelet mellan dessa tre olika dimensioner av dikotomisering
menar vi skapar en påtaglig risk för diskriminering i polisers arbete med
inre utlänningskontroll.

Två av poliserna som vi var i kontakt med hävdade att poliser som
arbetar på utlänningsrelaterade avdelningar generellt har en mer positiv
inställning gentemot personer med utländsk bakgrund än vad andra poliser
har. Detta menade de kan bero på att utlänningspoliser genom sitt arbete
får en större insyn i och förståelse för dessa människors tillvaro. Kanske,
menade en av poliserna, är utlänningspoliser mer insatta i vad det innebär
att vara migrant än vad andra poliser är. Om polisernas resonemang
stämmer indikerar det att det finns en särskild kultur bland utlännings-
poliser och att de inte är lika påverkade av fördomar om människor med
utländskt ursprung som andra poliser är.

Vi har under fältarbetena dock inte själva upplevt utlänningspolisers in-
ställning i förhållande till människor med utländsk bakgrund som särskilt
positiv. Snarare verkade de avtrubbade i sitt förhållningssätt och uppträd-
de ibland respektlöst. På Arlanda fick vi exempelvis bevittna hur en man
som stoppades på grund av en spärr i SIS, tidigare hänvisat till i samband
med polisers känsla av uppdrag i arbetet, blev närmast utskälld av en po-
lis efter att ha sagt att han var i behov av läkare. Polisen ansåg att mannen
ljög och röt hotfullt tillbaka: Don´t give me that shit. Någon dag tidigare
satt vi med under ett förhör som samma polis höll med en person som
stannats på flygplatsen. Polisen frågade om personens resväg, identi-
tetshandlingar och identitet med mera. Vid detta tillfälle hade polisen
samma tuffa och föraktfulla attityd och ironiserade över mannen genom
att säga till honom: Det var en klantig smugglare du har, jag tror inte på
mycket av det du säger.77 Efter förhöret sa polisen till oss att detta var ett
typexempel på en asylregistrering: Allt mannen sa var bullshit. Detta är
emellertid enbart en polis enskilda agerande. Vi har inte heller gjort med-
följande observationer bland andra poliser än de som arbetar med utlän-
ningsrelaterade arbetsuppgifter, varför vi inte kan göra någon bedömning
av huruvida utlänningspoliser generellt sett bär på mindre fördomar än
vad andra poliser gör.

För att avrunda diskussionen om yrkeskultur, konstaterar vi att begrep-
pet kan vara ett verktyg för att förstå polisverksamhet och enskilda poli-
sers agerande, men att det samtidigt finns en risk för att övergeneralisera.
Det är inte möjligt att ta ställning till vad som är representativt för polis-
kåren som helhet (Skolnick och Fyfe 1993: 90ff; Granér och Knutsson
2001: 77f). Chan framhåller vikten av att teorier om poliskultur ger ut-
rymme för och visar på skillnader inom denna (Chan 1997: 12). Kulturen
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varierar mellan enskilda poliser såväl som mellan olika enheter beroende
på exempelvis skillnader i arbetsmiljön. Förutom att det finns skillnader
mellan enskilda poliser, är det exempelvis stor skillnad mellan patrulle-
rande poliser och chefer (jmf Punch 1979: 107; Reiner 2000: 85f). Enligt
Chan är enskilda poliser aktiva och tolkande i formandet av sin förståelse
för polisorganisationen och dess miljö (Chan 1997: 66f). Poliser är aktö-
rer som inte enbart och hela tiden är styrda av yrkeskultur, de är kultur-
styrda i olika hög grad beroende på i hur stor utsträckning de låter sig
styras av kulturen respektive tar avstånd från den (Granér och Knutsson
2001: 78f).

Handlingsutrymmet
De flesta polisenheter är organiserade efter en militär modell med unifor-
mer, ett rangsystem och hårda disciplinära regler. I kontrast till denna till
synes hierarkiska organisationsmodell kräver mycket av jobbet indivi-
duella bedömningar och beslut fattade med stor handlingsfrihet hos
enskilda poliser. Forskning visar att såväl chefer som patrullerande poliser
har stor handlingsfrihet i rättsanvändningen vilket leder till variationer
mellan poliser (Skolnick och Fyfe 1993; Chan 1997: 223; Granér och
Knutsson 2001; Lundberg 2001). Polisorganisationer kan därför betrak-
tas som en slags symboliska byråkratier som ger sken av att strikt hålla sig
till byråkratiska regler men i själva verket gör detta i mindre utsträckning
(Manning 1977; Chan 1997: 90).

Till skillnad från många andra yrkesområden är självständigheten i po-
lisarbete större i botten än i toppen av organisationens hierarki. Därtill tar
poliser på en enhets lägsta nivå dagligen beslut som har stora effekter för
enskilda personer (Punch 1979: 4; Skolnick och Fyfe 1993: 120; Chan
1997: 40; Granér och Knutsson 2001: 90f). Snarare än att styras av regler
handlar polisarbete ofta om situationellt betingade handlingar vilket ofta
har att göra med kraven på snabba beslut och snabbt agerande i arbetet
(Manning 1977; Chan 1997: 90; Lipsky 1980: 8). En konsekvens av
handlingsutrymmet är att polisers arbete blir svårövervakat. Detta till-
sammans med polisers ofta avgörande inverkan på människors liv gör
system för att hålla poliser ansvariga för sina handlingar till en viktig fråga.
Vi behandlar denna problematik i kapitel åtta, om mekanismer för
rättsstatens förverkligande.

Genom begreppet gräsrotsbyråkrat, myntat av statsvetaren Michael
Lipsky, förklaras motstridigheterna i bilden av poliser som reglerade av
ett omfattande regelverk samtidigt som de åtnjuter en stor handlingsfrihet
i arbetet. Lipsky beskriver gräsrotsbyråkraten som en offentligt anställd
tjänsteman som har direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete.
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Hon eller han har vidare ett stort handlingsutrymme och en stor handling-
sfrihet i utförandet av arbetet. Orsaken till det stora handlingsutrymmet
är, enligt Lipsky, att gräsrotsbyråkraten befinner sig i ett mellanläge
mellan organisationen och klienten (Lipsky 1980: 3). Gräsrotsbyråkra-
tens uppgift kan sägas vara att omvandla människor till klienter. Detta är
en följd av att organisationen kräver att dess klienter inte behandlas som
personer med individuella förutsättningar, av bland annat effektivi-
tetsskäl. Omvandlingen sker genom att vissa av individens karakteristika
betonas medan andra bortses ifrån (Johansson 1992: 43). I ett polissam-
manhang kan detta likställas med att arbeta utifrån förenklade stereoty-
per alternativt kategorier (jmf Punch 1979; Chan 1997: 44; Ekman 1999:
35; Granér och Knutsson 2001: 106f).

Flera faktorer samverkar till att ge gräsrotsbyråkrater ett handlingsut-
rymme i förhållande till sin organisation. Gräsrotsbyråkrater verkar ofta i
situationer som är alltför komplicerade för att kunna reduceras till for-
mella regler, varför det krävs en viss improvisation i deras arbete. Arbetet
är därtill ofta svårkontrollerat, delvis för att arbete med människor sällan
går att direktövervaka. Detta innebär att organisationen måste förlita sig
på gräsrotsbyråkratens omdömesförmåga att tillämpa regelverket (Lipsky
1980: 15; Johansson 1992: 44f; Granér 2003: 59).

I likhet med andra forskare har vi sett indikationer på att utlänningspo-
liser ibland tänjer på lagstiftningen, något som är direkt knutet till hand-
lingsutrymmet i deras arbete. Detta gav vi exempel på i anknytning till de
allmänna principerna för polisarbete. Ytterligare ett exempel som kan ges
var en polis som uttryckte som om det vore en självklarhet: Anledning att
anta är vad jag gör det till. Samma person hävdade vid ett annat tillfälle:
För att kunna göra ett bra jobb vid inre utlänningskontroller så gäller det
att hitta gråzonerna. Uttalandena pekar i riktning mot att poliser utan
större problem kan kringgå lagstiftningen. Detta eftersom lagstiftningen
kring den inre utlänningskontrollen, enligt vad utlänningspoliser själva
har uttryckt, är luddig och klyddig.

Det ska här påpekas att uttalandena ovan gjorts av några enskilda
utlänningspoliser och att gråzonerna i lagstiftningen lika väl kan tänkas
göra poliser försiktiga inför utförandet av inre utlänningskontroller. Det-
ta torde vara ett problem för poliser som är verksamma inom andra områ-
den, men som i sitt arbete också förväntas genomföra inre utlänningskon-
troller.

Orsakerna bakom att poliser söker efter gråzoner i arbetet är sannolikt
en strävan efter att kringgå begränsningar i arbetet (jmf Skolnick och Fyfe
1993: 99f; Granér och Knutsson 2001: 90ff; Lundberg 2001: 84, 118).
Detta kan i sin tur bottna i synen på effektivitet och kvalitet i polisarbetet,
där antalet tillslag tjänar som utgångspunkt snarare än verksamhetens
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övergripande mål. I valet mellan att utföra vad poliserna uppfattar som
ett effektivt brottsbekämpande arbete och att följa regelverket och rätts-
statliga ideal, prioriterar poliser därför ofta att försöka genomföra ett
stort antal ingripanden (jmf Skolnick 1994: 11; Carlström 1999: 117, 165;
Flyghed 2000: 110; Granér och Knutsson 2000: 12).

Ovan har vi berört vad som kan betraktas som den negativa sidan av
handlingsutrymmet, vilken främst handlar om risken för godtycklighet
som en följd av variationer poliser sinsemellan i tillämpningen av lagen.
Ett visst mått av handlingsutrymme i polisers arbete kan, menar vi, samti-
digt vara önskvärt ur ett rättsstatsperspektiv eftersom det tillåter poliser
att anpassa sitt beteende i förhållande till människor som de kommer i
kontakt med i varje enskild situation. Detta givet att poliser inte påverkas
av fördomar i sitt arbete. Handlingsutrymmet kan med andra ord minska
risken för att människor upplever sig kränkta och diskriminerade som en
följd av inre utlänningskontroller. I bästa fall kan det också öka männi-
skors känsla av trygghet i samhället samt förstärka Polisens legitimitet.

Också Meyers och Vorsanger lyfter fram positiva aspekter av handling-
sutrymmet i gräsrotsbyråkraters arbete. Handlingsutrymmet innebär, en-
ligt Meyers och Vorsanger, att tjänstemän ges möjlighet att skräddarsy sitt
arbete så att det blir anpassat till varje enskild individs behov. Därtill kan
gräsrotsbyråkrater i viss mån reglera makthavarnas beslut i enlighet med
de behov de ser i sitt dagliga arbete. Detta har, enligt Meyers och Vorsang-
er, en demokratiserande effekt eftersom det tillåter en lokal påverkan på
de beslut som fattats av politiker, som ofta står långt ifrån den verklighet
som exempelvis poliser möter. Ytterligare en positiv aspekt av handlings-
utrymmet är att det kan öka effektiviteten i arbetet samt förutsättningar-
na för att uppfylla uppsatta mål. Detta menar Meyers och Vorsanger
hänger samman med de tidigare nämnda möjligheterna att skräddarsy de
riktlinjer som finns för arbetet i enlighet med lokalsamhällets och enskilda
individers behov (Meyers och Vorsanger 2003: 249f).

Mot bakgrund av Meyers och Vorsangers resonemang är det inte svårt
att hålla med följande utlänningspolis:

Det är bra med en luddig lagstiftning eftersom det underlättar för dem
som arbetar utifrån den. Fasta tolkningsramar försvårar arbetet.

Vår slutsats är emellertid att utfallet av en luddig lagstiftning helt är bero-
ende av hur en polis förhåller sig till kraven på beaktande av rättsstatliga
ideal i arbetet.

Poliser som enskilda individer
Synen på politik tycktes hos de flesta poliser som vi följde i arbetet be-
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traktas som en privat angelägenhet skild från deras arbete. Detta trots att
det finns ett starkt samband mellan den förda politiken och polisers kon-
kreta arbete. För det första påverkar den förda politiken det samhälle po-
liser arbetar i. För det andra är politiken också relevant för poliser genom
att den konkretiseras i form av lagstiftning som de har att följa. Dessa två
dimensioner kommenterades av en polis som själv satte den förda politi-
ken och lagstiftningen i samband med sin arbetssituation. Polisen började
med att beklaga sig över lagstiftningen kring inre utlänningskontroll:

Det borde vara samma regler i alla länder. Inom Schengensamarbetet
har man samma regler, men den inre utlänningskontrollen ser inte ut
på samma sätt i alla Schengenländer!

Polisen avslutade med att konstatera: Problemet är att Sverige har en usel
flyktingpolitik!

Vi förstod polisens uttalande så att han ifrågasatte att det enligt svensk
lagstiftning måste finnas en ”anledning att anta” att en person saknar till-
stånd att befinna sig i landet för att en kontroll ska få genomföras. Reglerna
kring inre utlänningskontroll skiljer sig åt mellan olika Schengenmed-
lemsländer. I Frankrike till exempel finns det inga speciella regler för när
en kontroll får äga rum. Formuleringen i den svenska Utlänningslagen
syftar till att stärka befolkningens rättstrygghet. Lagstiftningens utform-
ning kan emellertid också betraktas som ett hinder för svenska poliser att
hitta personer som befinner sig i landet utan tillstånd. Det var denna di-
mension som polisen ifråga lyfte fram. I samband med detta påpekade
han även sitt allmänna missnöje med den svenska politiken och underför-
stått, att för många människor tillåts migrera till Sverige.

Vi ser en risk för att ett allmänt missnöje med den förda politiken i
invandringsfrågor och en känsla av ineffektiva kontrollmöjligheter på
grund av lagstiftningen, kan leda till att poliser tar saken i egna händer
och försöker att få till stånd så många kontroller som möjligt. Denna slut-
sats ska ses i ljuset av det stora tolknings- och handlingsutrymme som
enskilda poliser har i sitt arbete och att invandring i den offentliga debat-
ten tenderar att betraktas som ett problem.

I litteraturen finner vi stöd för att individuella faktorer såsom den en-
skilde polisens personlighet och erfarenheter påverkar dennes profil i yr-
kesutövningen (Delattre 1996: 31ff; Reiner 2000: 85f; Granér och Knuts-
son 2001: 86). Granér och Knutsson hävdar att de egna erfarenheterna
mer än något annat formar människors uppfattningar om sin omvärld.
Hur man uppfattar lagar, regler och mål liksom vad man tillägnar sig un-
der till exempel en utbildning är därför delvis en individuell fråga. Med
andra ord kommer den enskilde polisens personlighet och erfarenheter att
påverka hans eller hennes profil i yrkesutövningen (Polishögskolan Rap-
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port 1998:1: 65, 70; Granér och Knutsson 2001: 86). Det är inte särskilt
anmärkningsvärt om poliser går tillväga på skilda sätt i sin rättsanvänd-
ning. Däremot är det uppseendeväckande om skillnaderna blir så stora att
det leder till att resultatet av deras ingripanden blir olika.

När vi har följt med poliser i arbetet, har vi sett och utifrån deras utta-
landen förstått att personliga preferenser kan påverka deras insatser. En
polis tyckte exempelvis bäst om att leta efter knark och var därför särskilt
angelägen om att försöka upptäcka den typen av brott. En annan polis var
förtjust i biljakter om inledde gärna en sådan om det gavs tillfälle, medan
någon annan ogillade pappersarbete och därför sällan gav böter. Dessa
skillnader har vi fått intrycket handlar om intresse, personlighet men
också om att poliser präglas av tidigare arbetsuppgifter. Därtill finns det
sannolikt också skillnader mellan enskilda polisers syn på vilka brott och
förseelser som är mest angelägna att prioritera utifrån ett bredare
samhällsperspektiv (jmf Reiner 2000: 106).

Empati är en aspekt som till viss del har med polisers individuella egen-
skaper att göra. Empati har, enligt psykologen Ulla Holm, en central plats
i den professionella hållningen när det kommer till olika vårdande eller
hjälpande yrken (Holm 2001: 47). Vi ser delar av hennes resonemang som
intressanta i förhållande till polisers arbete, även om polisyrket inte är
vårdande i samma bemärkelse som exempelvis sjukvårdsyrken. Empati
innebär förmåga att sätta sig in i och förstå andra människors känslor och
situation. Det kan sägas handla om att ta emot och förstå känslobudskap
(Holm 2001: 87). Empati grundar sig både på erfarenheter av andra per-
soner och på självkännedom (Holm 2001: 112).

Syftet med empati inom ramen för ett professionellt förhållningssätt är
att ge vägledning i bemötandet av människor. I ett empatiskt beteende styr
den empatiska förståelsen bemötandet av en person. Beteendet är inte be-
gränsat till verbal kommunikation utan omfattar även de handlingar, val
och beslut som görs. Förutsättningar för ett empatiskt beteende är dels
förmågan till empati, dels motivationen att omsätta förståelsen av den
andre i ett beteende vars syfte är att gagna denna person (Holm 2001: 134f).

Holm tar upp olika hinder för empati, de flesta relaterade till förmågan
till empati. Det hinder som vi menar framförallt blir intressant i förhållande
till polisyrket benämner Holm som bristande vilja att använda empati.
Bristande vilja till empati uppstår om en person anser att det inte åligger ho-
nom eller henne att vara empatisk. Det kan också orsakas av att personen i
fråga inte anser sig ha tid till att vara empatisk eller inte tycker att de hjälp-
sökande förtjänar eller är värda empati. Slutligen kan bristande vilja till att
använda empati också uppstå om en person är rädd för att bli betraktad
som mindre effektiv eller exempelvis verklighetsfrämmande av sina kolle-
gor som en följd av ett empatiskt förhållningssätt (Holm 2001: 136ff).
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Samtliga dessa möjliga hinder för empati menar vi är viktiga att begrun-
da i relation till utlänningspolisers arbete. Vi menar oss inte ha sett några
tecken på att empati utgör ett centralt inslag i polisers arbete med inre
utlänningskontroll. Vi har inte heller sett några tecken på att utlännings-
poliser betraktar empati som ett viktigt inslag i deras arbete. Detta kan ha
sin förklaring i polisyrkets olika förutsättningar och kännetecken, som
har diskuterats tidigare. Vi syftar exempelvis på att effektivitet betraktas
som en fråga om kvantitet inom Polisen samt på de specifika karaktärs-
drag som poliser ofta, inom forskningen, tillskrivs i termer av bland annat
misstänksamhet och cynism. Även det faktum att den inre utlänningskon-
trollen saknar förutsättningar för att kunna bedrivas på ett effektivt sätt
kan här nämnas. Ett empatiskt beteende och förhållningssätt är, enligt vår
mening, emellertid av stor vikt i polisers arbete med inre utlänningskon-
troll. Detta bland annat mot bakgrund av risken för diskriminering i detta
arbete. Empati och inlevelseförmåga är redskap för ett respektfullt bemö-
tande av andra människor (Granér och Knutsson 2001: 33ff).

Avslutningsvis kan sägas att utifrån ett perspektiv av rättssäkerhet är
det inte bra att personliga faktorer i alltför stor utsträckning påverkar ar-
betet då människor ska kunna förutse handlandet hos företrädare för den
offentliga makten. Å andra sidan kan det självupplevda vara en väg till
kunskap och förståelse i arbetet och i förlängningen en rättsanvändning
där rättsstatliga ideal får stort utrymme (jmf Carlström 1999: 32).

Sammanfattande analys
I detta kapitel har vi satt oss in i olika faktorer knutna till polisyrket och
dess förutsättningar. Vi har diskuterat vad dessa innebär för den inre
utlänningskontrollen samt för balansgången mellan rättsstatliga ideal och
effektivitet.

Effektivitet är ett centralt begrepp i denna avhandling. När vi tittar när-
mare på denna företeelse kan vi konstatera att mål är en central utgångs-
punkt för att kunna säga något om Polisens och andra verksamheters
effektivitet. Som vi ser det är emellertid stora svårigheter förknippade
med att säga något entydigt om Polisens mål. Detta eftersom Polisen måste
beakta olika och motstridiga hänsyn när mål ska utformas, därav spän-
ningsförhållandet mellan effektivitet och rättstatliga ideal som diskuteras
i denna avhandling.

Förutom att organisationer måste bestämma vilket eller vilka mål de
ska koncentrera sig på, behövs en måttstock för att kunna mäta effektivi-
teten. I detta sammanhang ser vi polisers utförande av sitt arbete eller be-
teende i arbetet som ett möjligt kriterium. Därmed blir förmåga och vilja
till empati, i bemärkelsen att sätta sig in i och förstå andra människors
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känslor och situation, centralt.
Vårt intryck från fältarbetena är att strävan efter effektivitet i bemär-

kelsen antalet tillslag eller ”lyckade” kontroller är vägledande för polisers
arbete, snarare än reflektioner kring utförandet av arbetet. Rättsstatliga
ideal tycks falla bort i strävan efter effektivitet. För detta talar utform-
ningen av de PM som skrivs av utlänningspoliser efter genomförandet av
inre utlänningskontroller. Dessa säger inget om hur väl poliser har genom-
fört kontrollen, ifråga om bemötande, eller om de har följt lagar och reg-
ler i arbetet.

Polisers sätt att resonera inför genomförandet av inre utlänningskon-
troller har antytt att de allmänna principerna för polisarbete ibland får stå
tillbaka. Legalitetsprincipen, som innebär att polisingripanden ska göras
med stöd av lag, tycks inte alltid vara en självklar utgångspunkt i arbetet.
Detta menar vi kan ha sin förklaring i att lagstiftningen kring verksamhe-
ten är vag och otydlig. Därmed blir det oklart om legalitetsprincipen be-
aktats eller ej i en enskild situation. För den enskilde polisen aktualiserar
detta ett stort moraliskt ansvar i arbetet, eftersom det blir upp till varje
polis att försöka göra en rimlig tolkning av lagstiftningen. Detta ansvar
verkar de utlänningspoliser som vi har följt med i arbetet inte alltid vara
angelägna om att ta.

Även i anknytning till proportionalitetsprincipen har vi identifierat
brister. Enligt proportionalitetsprincipen får eventuella skador som ett in-
gripande innebär inte stå i orimligt förhållande till syftet med ingripandet.
Därmed borde poliser, enligt vår mening, beakta den negativa påverkan
på allmänheten som inre utlänningskontroller kan ha. Även i dessa fall
går det att tala om skador orsakade av polisingripanden. Detta är emeller-
tid inte något som tycks oroa poliser. Vi återkommer till polisers syn på
diskriminering i kapitlet som följer.

Behovsprincipen aktualiserar vid inre utlänningskontroller en balans-
gång mellan den enskildes intresse av att röra sig fritt och polisers uppgift
att utföra kontroller. Poliser ställs följaktligen inför svåra avvägningar
gällande huruvida de ska använda tvångsmedel för att få till stånd kon-
troller av personer. I detta sammanhang måste även ändamålsprincipen
beaktas, som säger att tvångsmedel får utnyttjas endast för de i lagen an-
givna syftena och att de vid verkställigheten inte får syfta till annat än vad
som beslutats i det särskilda fallet. Under våra fältarbeten har flera poli-
sers uttalanden pekat på att ändamålsprincipen inte utgör ett hinder för
att poliser ska kringgå Utlänningslagen. Det har framgått att flera poliser
betraktar det som legitimt att skapa ”anledningar att anta” alternativt
hänvisa till någon mindre förseelse för att få möjlighet att genomföra en
inre utlänningskontroll. Vi kan konstatera att det är mycket svårt att be-
döma huruvida en polis har skapat en ”anledning att anta” alternativt an-
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vänt sig av annan lagstiftning för att kunna genomföra en inre utlännings-
kontroll. Dels på grund av lagstiftningens utformning, dels som en följd
av polisers handlingsutrymme i arbetet, dels för att det endast är den eller
de poliser som fattat beslut om att en inre utlänningskontroll ska äga rum
som kan känna till vad som låg bakom detta beslut.

Ett problem som vi tycker oss se i polisarbete med inre utlänningskon-
troll är också att måluppfyllelse och effektivitet betraktas som två skilda
saker. Detsamma gäller för effektivitet och kvalitet. Det tycks med andra
ord ske en förväxling mellan effektivitet och produktivitet. Det överord-
nade målet i Polisens fall handlar om att skapa ordning, trygghet och sä-
kerhet i samhället. Detta mål kan utlänningspoliser inte medverka till att
uppnå enbart genom att göra ett stort antal ”lyckade” kontroller, och
framförallt inte genom att försöka göra ett stort antal kontroller. För att
uppfylla Polisens överordnade mål krävs det enligt vår uppfattning att
ideal som är förknippade med rättsstaten lyfts in i polisers förståelse av
effektivitet. Detta skulle också kunna innebära att synen på kvalitet i
arbetet förändras, så att kvalitet inte misstas för kvantitet. En sådan
utveckling skulle kunna leda till att effektivitet och rättsstatliga ideal får
en ömsesidigt förstärkande effekt på varandra.

Särskiljandet av kvalitet och effektivitet förefaller ha lett till en målför-
skjutning i arbetet med den inre utlänningskontrollen. Denna yttrar sig på
så sätt att myndighetens överordnade mål får stå tillbaka för försök att
öka antalet inre utlänningskontroller per polis. Som en följd finns det en
risk för att poliser bortser från mänskliga rättigheter och andra rättsstatli-
ga ideal i sitt arbete.

Handlingsutrymmet i polisers arbete med inre utlänningskontroll är
centralt i anknytning till samtliga aspekter som berörts ovan. Handlings-
utrymmet kan leda till godtycklighet och stora variationer poliser sins-
emellan i tillämpningen av lagen. Detta får till följd att arbetet blir rätts-
osäkert. Samtidigt menar vi att ett visst mått av handlingsutrymme i polisers
arbete kan vara önskvärt ur ett rättsstatsperspektiv. Handlingsutrymmet
tillåter poliser att anpassa sitt beteende och reglerna som de har att följa
till de människor och situationer som de kommer i kontakt med. I arbete
med inre utlänningskontroll kan detta minska risken för att människor
som kontrolleras upplever sig kränkta och diskriminerade. Detta förutsät-
ter emellertid att poliser tar ett stort ansvar i sin rättsanvändning i förhål-
lande till de allmänna principer som ska vara vägledande för deras arbete
och inför rättsstatliga ideal. Detta inte minst på grund av risken för att
människor känner sig diskriminerade som en följd av inre utlänningskon-
troller. I kapitlet som följer tittar vi närmare på polisers sätt att genomföra
inre utlänningskontroller.
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6. PROFILERING – EFFEKTIVT
ARBETSREDSKAP ELLER
FÖRDOMSFULLA STEREOTYPER

Inledning
I kapitel fyra behandlade vi regelverket kring den inre utlännings-
kontrollen. Resultatet av denna analys var att reglerna lämnar ett hand-
lingsutrymme för poliser i samband med genomförandet av kontroller
och att detta lämnar utrymme för etnisk diskriminering. Det blir därför
viktigt att undersöka vilka risker för diskriminering som faktiskt förelig-
ger i polisarbetet och som kan få ett icke önskvärt utrymme inom ramen
för rättsanvändningen. En sådan risk för diskriminering hänger samman
med den användning av profilering som förekommer i arbetet med den in-
re utlänningskontrollen.

Profilering är en central metod i arbete med inre utlänningskontroll, en-
ligt vad utlänningspoliser har berättat för oss under tiden vi följt med i de-
ras arbete. Detta kan beskrivas som ett verktyg i arbetet som tillåter poli-
ser att kategorisera allmänheten utifrån yttre kännetecken. Intuition och
fingertoppskänsla var polisers huvudsakliga förklaringar till vad profiler-
ingar baserar sig på. Under fältarbetena framgick det också att ett
”utländskt utseende” hos människor tjänar som kriterium för polisers
bedömningar av huruvida en kontroll ska äga rum. Enligt lagstiftningen
som reglerar den inre utlänningskontrollen är det enbart tillåtet för poli-
ser att utgå från människors utseende om det utgör en av flera faktorer
när de beslutar sig för att genomföra en kontroll. Detta för att motverka
etnisk diskriminering.

Hur vet man då om och när utlänningspolisers särskiljande och katego-
risering av allmänheten sker på basis av etniskt diskriminerande bedöm-
ningsgrunder? Hur vet man om utseende varit en bland flera faktorer som
givits betydelse, den enda faktorn eller den avgörande faktorn bland
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flera? Endast den polis som beslutat att en inre utlänningskontroll ska äga
rum, vet vad beslutet grundat sig på – om ens det, kan tilläggas. För vad
som döljer sig i intuitionen som poliserna säger sig styras av i arbetet, har
ingen kunnat sätta ord på.

Syftet med detta kapitel är att diskutera och problematisera använd-
andet av profileringar i arbete med inre utlänningskontroll. Vår ambition
är att därigenom bringa klarhet i vissa samband mellan inre utlännings-
kontroller och risken för etnisk diskriminering i detta arbete.

Den inre utlänningskontrollen utgör enbart ett, om än särskilt tydligt,
exempel på polisverksamhet där det finns risk för etnisk diskriminering
som en följd av bedömningar baserade på personers utseende och ur-
sprung. Av denna anledning är det sannolikt bara en tidsfråga innan en
diskussion om polisers bedömningsmetoder i förhållande till allmänheten
ska blossa upp. I Sverige finns det ett tomrum i fråga om studier som be-
handlar såväl profilering specifikt som etnicitetsaspekter generellt i poli-
sarbete. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att forskare i USA redan
under början av 1960-talet började intressera sig för diskriminering i
rättstillämpningen. Kapitlet bygger av denna anledning till stor del på
angloamerikansk forskning. Idag är det dessutom mer angeläget än tidi-
gare att ta upp kunskap om bland annat polisers arbete i exempelvis USA
och England, eftersom det svenska samhället alltmer börjar likna dessa
länder när det gäller befolkningens etniska sammansättning och olika
samhällsförändringar. Från folkhemmets tanke om ett samhälle i form av
en homogen gemenskap med en liten grad av invandring har Sverige, lik-
som USA och England, blivit ett mångkulturellt land.

Vi inleder med att presentera delar av den litteratur som kapitlet base-
ras på. Sedan beskriver vi vad profilering är för något och hur profilering-
ar används i arbetet med inre utlänningskontroll. Därefter tar vi upp olika
former av etnisk diskriminering samt hur etnisk diskriminering kan ta sig
uttryck i den inre utlänningskontrollen. För att bredda perspektivet ägnar
vi ett avsnitt åt rasprofilering i polisarbete, vilket har uppmärksammats
som ett problem i bland annat USA och England. Därefter berör vi kort
hur det av enskilda individer kan uppfattas att bli stannad i en poliskon-
troll samt hur poliser ser på etnisk diskriminering i förhållande till deras
arbete. Efter detta diskuterar vi med utgångspunkt i stereotyper, fördomar
samt tyst kunskap svårigheterna med att kunna skilja polisers indelning
av allmänheten i hanterliga kategorier från etnisk diskriminering. Vi tar
därefter upp olika perspektiv på orsakerna bakom etnisk diskriminering i
rättstillämpning. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys.
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Tidigare forskning på området
Vi tar i det som följer upp tidigare forskning som ligger till grund för våra
resonemang i kapitlet. Det finns idag en mängd angloamerikansk littera-
tur som behandlar relationen mellan ras, polis och rättstillämpning, något
som hänger samman med att arbetsredskap av typen profileringar är
särskilt problematiska i mångkulturella samhällen. Vi har använt de delar
av denna litteratur som vi tycker har ett förklaringsvärde även för den inre
utlänningskontrollen i ett svenskt sammanhang. Man kan säga att vi för-
söker lyfta fram generella aspekter av etnicitetsfrågor i samband med
polisiärt arbete och kopplar dessa till den inre utlänningskontrollen.

Forskning om rasprofilering (på engelska racial profiling), har många
beröringspunkter med den situation som svenska poliser står inför i sitt
arbete med inre utlänningskontroll. Ett antal artiklar har gett oss inblick i
den amerikanska diskussionen kring rasprofileringsfrågan. En av dessa är
”A Contextual Study of Racial Profiling: Assessing the Theoretical Ratio-
nale for the Study of Racial Profiling at the Local Level” av Karen Parker,
John MacDonald, Geoffrey Alpert, Michael Smith och Alex Piquero
(2002). I artikeln redogörs bland annat för vad tidigare studier av raspro-
filering har fokuserat på.

En annan artikel som ger exempel på undersökningar om rasprofilering
är ”Conflict theory and racial profiling: An empirical analysis of police
traffic stop data” av Matthew Petrocelli, Alex Piquero och Michael R.
Smith (2003). Även Ronald Weitzers och Steven Tuchs artikel från 2002,
”Perceptions of Racial Profiling: Race, Class, and Personal Experience”,
har bidragit genom sin diskussion om människors upplevelser av rasprofi-
leringar.

Bland amerikansk litteratur som berör rasprofileringsfrågan har vi ock-
så haft behållning av journalisten Kenneth Meeks bok Driving While
Black: Highways, Shoppingmalls, Taxicabs, Sidewalks: How to Fight
Back if You Are a Victim of Racial Profiling (2000). Meeks ger en rad kon-
kreta exempel på situationer där människor blir utsatta för profileringar
(såsom vid trafikkontroller, i varuhus, på tåget eller flygplatsen), i form av
personliga berättelser där det framgår hur profileringar kan gå till och hur
de kan upplevas av människor. Utifrån berättelserna diskuterar Meeks
problemen kring profilering samt ger råd om olika sätt att skydda sig mot
samt göra motstånd mot rasprofileringar. Detta kan beskrivas som något
av en handbok för människor som utsätts för profileringar i sin vardag.

Vi har också tagit del av tre engelska rapporter som specifikt berör pro-
fileringar i polisverksamhet: Police Stops, Decision-making and Practice
(Paul Quinton, Nick Bland och Joel Miller 2000), The View of the Public
on Stops and Searches (Vanessa Stone och Nick Pettigrew 2000) samt
Profiling Populations Available for Stops and Searches (Joel Miller 2000).
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Dessa rapporter utgör delar i en större utredning om den engelska Poli-
sens så kallade ”stops and searches” kopplat till frågor om effektivitet och
legitimitet i polisarbete. Undersökningarna bygger bland annat på obser-
vationer av polisarbete, intervjuer med poliser samt intervjuer med perso-
ner som stannas i poliskontroller.

Den enda svenska litteratur som finns att tillgå för att läsa om ämnet
profilering är, så vitt vi vet, Rikspolisstyrelsens rapport Gärningsman-
naprofilering (1994) samt SOU 2000:25, Den centrala polisen, där be-
greppet förekommer som en del av ordet gärningsmannaprofilering (SOU
2000:25: 17). I dessa båda texter åsyftas emellertid den typ av profilering
som äger rum efter att ett grovt brott har begåtts, inte den som beskrivits
för oss av de utlänningspoliser vi följt och samtalat med. För grundläg-
gande information om också denna typ av profilering har vi gått till Peter
B. Ainsworths beskrivning i Offender Profiling and Crime Analysis
(2001) och Brent Turveys bok Criminal Profiling; an introduction to
behavioral evidence analysis (1999).

Utöver ovan nämnda litteratur om profilering, bygger kapitlet på forsk-
ning som på olika sätt berör rättsväsende och polisverksamhet kopplat till
etnicitetsfrågor. Vi har redan i avhandlingens inledning nämnt den austra-
liensiska kriminologen Janet Chans bok Changing Police Culture: Poli-
cing in a Multicultural Society (1997). I boken diskuteras diskriminering i
förhållande till polisarbete vilket gör den till en central källa i kapitlet.
Detta gäller även kriminologen Robert Reiners bok The Politics of the
Police (2000) samt Reiners artikel ”Policing and the Police” (1997), där
bland annat förekomsten av stereotyper och diskriminering i polisarbete
diskuteras. Boken Race, Crime, and the Law (1997) av den amerikanske
juristen Randall Kennedy, har för oss varit relevant genom att behandla
relationen mellan rättsväsendet, bland annat Polisen, och framförallt
svarta amerikaner. I en diskussion om huruvida det är lämpligt att ras
tillåts användas i polisers bedömningar av allmänheten, berör Kennedy
även profileringsfrågan. Den brittiska kriminologen Barbara Hudson tar i
sin artikel ”Racism and Criminology: Concepts and Controversies”
(1993) upp olika utgångspunkter för kriminologiska studier av etnici-
tetsfrågor som vi har funnit intressanta. Hennes text innehåller en presen-
tation av möjliga perspektiv på etnisk diskriminering inom rättsväsendet.

När det gäller kapitlets avsnitt om tyst kompetens vill vi lyfta fram
boken Handledning och praktisk yrkesteori (2001) av Per Lauvås och
Gunnar Handal tillsammans med Bertil Rolfs bok Profession, tradition
och tyst kunskap: en studie i Michael Polanyis teori om den professionella
kunskapens tysta dimension (1991). Dessa har gett oss ett underlag för att
diskutera tyst kunskap samt risken för fördomar och stereotyper i förhåll-
ande till arbete med inre utlänningskontroll.
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Vad är profilering?
Vid verkställighet av inre utlänningskontroller är det inte tillåtet för poli-
ser att välja ut personer för kontroll enbart på grund av deras utseende.
Det måste även finnas andra faktorer, till exempel klädsel och beteende,
som ger ”anledning att anta” att en person inte har rätt att vistas i Sverige
och som därmed föranleder en kontroll. Utlänningspoliser har under våra
fältarbeten hänvisat till profilering för att förklara hur de går tillväga när
de bedömer om en inre utlänningskontroll är på sin plats. För att förklara
hur profileringarna i sin tur går till har de oftast hänvisat till fingertopps-
känsla och intuition, vilket ger en mycket vag bild av saken. När vi velat
veta mer om deras intuition, har poliser till exempel hänvisat till att folk
kan se skumma ut eller att en person inte passar in. Detta är exempel på
sådant som poliser har sagt att de känner på sig genom intuition och som
de upptäcker vid profileringar.

Under vårt fältarbete på Arlanda berättade en person som genomförde
passkontroller att man läser av kön och redan innan turen har kommit till
en person, kan kontrollanten ha gjort en intuitiv bedömning att vederbö-
rande bör genomgå en extra noggrann granskning. Poliser har berättat att
de även arbetar utifrån människors kroppsspråk, vilket kan betraktas
som en bedömningsgrund förknippad med intuition. En polis förklarade,
apropå kroppsspråk använt som tecken på att en kontroll kan vara aktu-
ell, att: Det räcker med att en person slår ner blicken.

Efter misslyckade försök att få klarhet i vad användande av profile-
ringar innebär genom att fråga poliserna själva, sökte vi vidare efter infor-
mation på andra håll. Vid samtal med företrädare för Rikskriminalpoli-
sen framkom det att profileringar kan göras på två olika sätt. Antingen
kan det göras som en del av arbete med redan begångna brott, det vill säga
brott i bemärkelsen att det finns ett offer i form av en person, eller så kan
det göras som ett redskap i arbete av mer proaktiv karaktär. Proaktiv poli-
sverksamhet handlar om att försöka förebygga och upptäcka pågående
kriminella aktiviteter utan att dessa har föregåtts av en brottsanmälan.
Profileringar vid inre utlänningskontroller betecknas enligt vårt samtal
med Rikskriminalpolisen som proaktiva (samtal med företrädare för
Rikskriminalpolisen, oktober 2002).

Profilering vid redan begångna brott för att identifiera eller hitta brotts-
lingar bygger på en noggrann undersökning av det begångna brottets
karakteristika (Turvey 1999: 1; Ainsworth 2001: 7f). Profileringarna görs
utifrån en systematisk analys av en given händelse och syftar till att för-
söka utröna vad en brottslings handlingar kan säga om dennes bakgrund
och personlighet (Ainsworth 2001: 2). Kunskaper i psykologi utgör en
viktig källa i detta arbete. Metoden används framförallt i utredningar av
brott som våldtäktsfall och mord, där poliser ofta har få ledtrådar att gå
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efter. Det som föranleder profileringar vid just sådana brott är bland
annat att de skapar rädsla och ångest bland befolkningen som gör att
människor kräver att förövaren snabbt fångas och sätts i fängelse, men
också att aspekter av förövarens personlighet och drivkraft vid denna typ
av ”kontaktbrott” ofta kan avslöjas av hur brottet har utförts (Ainsworth
2001: 8f).

I Sverige finns det fyra poliser som arbetar med denna typ av gärnings-
mannaprofilering kopplat till exempelvis mord och sexualbrott (samtal
med företrädare för Rikskriminalpolisen, oktober 2002). I Rikspolissty-
relsens rapport Gärningsmannaprofilering (1994) beskrivs dessa profi-
leringar som följer:

En gärningsmannaprofil (GMP) beskriver en förövare av ett brott
med avseende på sociala och individuella egenskaper som skall vara
särskiljande. Metoden att komma fram till en profil beskrivs som
”konsten” att utifrån brottsdata och andra iakttagelser om själva
brottet samt dess för- och efterspel beskriva den ännu okände gär-
ningsmannen (RPS rapport 1994:6: 16).

Det råder oenighet mellan de som menar att användandet av profileringar
av denna typ är en konst som kräver talang, god intuition och kreativitet
av sina utövare och de som menar att det är en vetenskap som baseras på
teknik. Ainsworth påpekar att olika profilerares sätt att närma sig fall på
skiljer sig åt, att profilering i USA fortfarande inte har uppnått en status
som yrke och att det fortfarande inte finns någon exakt definition av vad
profilering innefattar eller vem som är kvalificerad att genomföra sådana
(Ainsworth 2001: 5ff, 14f). Trots dessa frågetecken tycks det finnas en
stor fascination för profileringar hos allmänheten, en slags nyfikenhet
kring profilerares ”förmåga” att förstå och tolka brottslingars handlingar
vid allvarliga brott.

De profileringar som görs vid inre utlänningskontroller handlar enligt
vår förståelse istället om spontana bedömningar på omedelbar basis.
Tillvägagångssättet innebär kategorisering av allmänheten med utgångs-
punkt i en idé om att det genom iakttagelse av befolkningen går att identi-
fiera personer ur en specifik målgrupp utifrån vissa kriterier. Vi har fått
indikationer på att platsen har viss betydelse i sammanhanget, vilket vi tar
upp i kapitel fyra, men också att profileringarna bygger på personers yttre
attribut. En utlänningspolis berättade till exempel för oss att:

Man går på utseende, språk, beteende… Bara man inte enbart går på
utseende så är det okey.

De tre passkontrollanter som vi följde med under ett arbetspass före Sverige
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gick med i Schengensamarbetet, var eniga om svårigheterna med att inte
gå på utseende i arbetet med passkontrollerna. Det är klart man kollar de
som inte ser svenska ut, menade en av dem.

Profileringarna är närmast att betrakta som ett informellt redskap som
poliser använder för att underlätta sitt arbete. Denna omständighet för-
binder dem med strävan efter effektivitet i kvantitativ bemärkelse, både
vad det gäller försök att hitta så många personer som möjligt som saknar
rätt att vistas i landet (effektivitet i bemärkelsen uppklarandet av brott)
och strävan efter att genomföra så många ingripanden som möjligt (effek-
tivitet i bemärkelsen antal tillslag). Det förstnämnda för att poliser genom
sina profileringar försöker att få till stånd träffsäkra ingripanden, det
senare för att profileringarnas intuitiva karaktär möjliggör en stor flexibi-
litet och frihet i polisers tillämpning av Utlänningslagen.

Trots att de båda typerna av profilering skiljer sig åt tycktes utlän-
ningspoliserna blanda samman dem med varandra. En sådan slutsats drar
vi mot bakgrund av att de talade i termer av en etablerad arbetsmetod
men i praktiken gjorde något helt annat än vad som faller inom ramen för
gärningsmannaprofilering. Kanske har den mer systematiserade typen av
profilering som används vid allvarliga brott en legitimerande inverkan på
polisernas användande av profileringar i arbete med inre utlänningskon-
troller?

Den självklarhet med vilken poliser förhöll sig till profileringar i sam-
band med inre utlänningskontroller kan även vara kopplad till så kallad
gärningsmannaidentifiering, vilket kan sägas utgöra själva kärnan i kon-
kret polisarbete. Polisverksamhet handlar i stor utsträckning om att iden-
tifiera gärningsmän efter att brott har upptäckts. Detta ligger inom ramen
för Polisens huvudsakliga mål. Poliser förutsätts utifrån sin utbildning
och yrkeserfarenhet att vara bra på att identifiera gärningsmän (jmf
Granér 2003: 154ff). Ett inbyggt moment i denna typ av polisarbete är att
göra bedömningar utifrån människors yttre kännetecken och annan
information, såsom var en person befinner sig och vid vilken tidpunkt.
Stora likheter mellan gärningsmannaidentifiering och profilering vid pro-
aktivt arbete föreligger därmed i den mening att intuition och fingertopps-
känsla, i bemärkelsen föreställningar om människor och grupper, sanno-
likt spelar in i båda fallen.

Det som skiljer profilering vid proaktiv verksamhet från gärningsmanna-
identifiering, är att poliser i det senare fallet har fått vetskap om ett speci-
fikt brott samt eventuellt också har fått beskrivningar över misstänkta
gärningsmän. Detta innebär att poliserna får mer konkreta ledtrådar att
gå efter i sitt sökande än vid spontana profileringar vid inre utlännings-
kontroller. Utrymmet för en godtycklig rättsanvändning kan av denna
anledning minska något.
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De profileringar som poliser genomför i sitt arbete med inre utlännings-
kontroll riskerar att leda till etnisk diskriminering. Vi ska därför i det fort-
satta avsnittet utveckla något om detta begrepp.

Etnisk diskriminering
Olika former av etnisk diskriminering
Vi har i avhandlingens inledning försökt att ringa in betydelsen av begrep-
pet etnicitet. När det aktualiseras i samband med diskriminering, det vill
säga ”etnisk diskriminering”, blir framförallt processer av gruppbildning
och kulturell eller social gränsdragning mellan olika grupper intressanta.
Etnicitet är nära förbundet med identifikation med och känsla av tillhö-
righet till en etnisk grupp (Ålund 2000: 29ff). Den definition av etnisk
tillhörighet som DO använder på sin hemsida är en grupp av personer
som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg
(http://www.do.se, den 5 november 2003).

Den allra enklaste definitionen av diskriminering är ”osaklig särbe-
handling” (diskrimineringsförbudet i sin mer juridiska form tar vi upp när
vi diskuterar mekanismer för att förverkliga rättsstatliga ideal). Bra ut-
gångspunkter för vidare diskussion är rätten till lika behandling eller
likheten inför lagen, så till vida att lika fall ska behandlas lika. När så inte
sker uppstår i vissa fall direkt etnisk diskriminering, vilket är den form av
diskriminering som människor oftast associerar till när ämnet förs på tal.
Direkt etnisk diskriminering är orättvis eller oförmånlig behandling
beroende på nationellt eller etniskt ursprung, ras eller trosbekännelse
och handlar om att en person får sämre behandling i en situation än
någon med exempelvis ett annat ursprung hade fått (http://www.do.se,
den 5 november 2003). I Nationalencyklopedin definieras denna diskri-
minering med: ”sådan särbehandling av en grupp eller av en individ som
innebär olägenhet av något slag för gruppen eller individen” (NE,
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=154313, sökord ”diskri-
minering”, den 24 september 2003). Diskrimineringen kan i den aktuella
situationen ske medvetet eller omedvetet.

Direkt diskriminering kan vara beroende av strukturella, institutionella
eller individuella faktorer. Det finns också ett samspel mellan dem vilket
innebär att de ofta förstärker varandra. Direkt diskriminering kan således
kopplas till strukturella krafter, såsom då det föreligger ett samhälleligt
tryck på poliser att det är angeläget att obehöriga personer avlägsnas från
landet för att invandring betraktas som icke önskvärd (jmf Melossi 2003:
386; Reiner 2000: 88). Förekomsten av ett sådant samhällstryck, som be-
rörts tidigare i kapitlet ”Utlänningskontroll”, kan innebära att poliser
medvetet lägger mycket energi på att göra inre utlänningskontroller, vilket
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kan få till följd att svenska medborgare med utländskt ursprung i stor ut-
sträckning blir föremål för kontroller. Direkt diskriminering kan också
vara en följd av institutionella förhållanden, till exempel hänga samman
med en speciell kultur eller praxis som utvecklats inom Polisen. Så är fallet
då någon med stöd av polisers profileringar felaktigt tas för en person
som inte har rätt att vistas i landet och detta är en direkt följd av att profi-
leringen bygger på stereotyper som är fördomsfulla mot medborgare med
utländsk bakgrund. Ett på gränsen till övertydligt exempel på direkt
etnisk diskriminering i en inre utlänningskontroll betingad av individuella
faktorer skulle kunna vara om en polis säger eller tänker: ”Du är svart och
därför vill jag kontrollera dig i en inre utlänningskontroll.”

Diskrimineringen uppstår i samtliga dessa situationer genom att perso-
nens rörelsefrihet begränsas på grund av att en inre utlänningskontroll
sker och det på grund av personens etniska bakgrund. Orsaken till den
etniska diskrimineringen kan i sig vara olikartad och falla tillbaka på
strukturella, institutionella eller individuella faktorer. Vid inre utlännings-
kontroller kan direkt diskriminering också yttra sig i polisers bemötande
av människor som kontrolleras, det vill säga om poliser behandlar männi-
skor sämre på grund av exempelvis dessa personers etniska ursprung.
Polisers agerande kan präglas av negativt laddade föreställningar och för-
domar om människors utseende och yttre kännetecken, kopplat till et-
niskt ursprung. Diskrimineringen i ett sådant fall kan vara en följd av
institutionella eller individuella fördomar, det vill säga relaterad till fördo-
mar hos den enskilde polisen eller hos Polisen som profession. Det sist-
nämnda kan sättas i samband med föregående kapitels diskussion om
poliskultur. Ett i detta sammanhang relevant exempel på vad som brukar
beskrivas som ett typiskt karaktärsdrag inom polisyrket är tendensen att
betrakta omgivningen i förenklade Vi och Dom dikotomier.

Sammanfattningsvis menar vi att direkt diskriminering sker när perso-
ner gång på gång blir stannade i inre utlänningskontroller därför att de
har ett visst etniskt ursprung. Det är också en fråga om direkt diskrimi-
nering om poliser behandlar personerna sämre än de hade behandlat
någon med ett annat etniskt ursprung. Vårt resonemang får stöd av Chan,
som bland annat betraktar det som diskriminerande om poliser selektivt
tillämpar lagstiftningen med effekten att vissa minoriteter blir mer sårba-
ra än befolkningen i allmänhet. Diskrimineringen kan, enligt Chan, röra
såväl mängden av ingripanden som hur de ser ut (Chan 1996: 164).

Diskriminering kan också vara indirekt. Även indirekt diskriminering
kan vara kopplad till strukturella, institutionella eller individuella fakto-
rer. Strukturell indirekt diskriminering kan uppstå när en regel som gäller
alla har olika effekt på olika grupper, alternativt när en regel som är for-
mellt icke-diskriminerande inbjuder till etnisk diskriminering vid det
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praktiska handhavandet. Denna form av diskriminering kan framstå som
icke-diskriminerande om den tas ur sitt reella sammanhang. Ser vi till
reglerna som ska styra den inre utlänningskontrollen riskerar dessa att få
diskriminerande konsekvenser. Därmed är den ett exempel på formellt
fastslagen lagstiftning som kan leda till indirekt etnisk diskriminering.
Innan vi går djupare in på detta ges ett hypotetiskt exempel på en inre ut-
länningskontroll som enligt lag inte är diskriminerande (men som mycket
väl kan bli diskriminerande). För att en polis i samband med inre utlän-
ningskontroll ska kunna undgå etnisk diskriminering måste han eller hon
idealt sett klargöra på vilka grunder den inre utlänningskontrollen sker,
till exempel genom att säga: ”Jag ska genomföra en inre utlänningskon-
troll därför att detta ligger i mitt uppdrag enligt Utlänningslagen. Jag fin-
ner med anledning av ditt nervösa uppträdande, i kombination med ditt
utseende och den plats du befinner dig på, anledning att anta att du uppe-
håller dig i Sverige utan tillstånd. Har du något att erinra mot detta?”

Problemet är att det inte är möjligt att på ett entydigt eller sakligt sätt
kunna särskilja personer som inte har rätt att vistas i landet från svenska
medborgare. I det mångkulturella samhälle som Sverige idag utgör är det
därför närmast omöjligt att använda sig av inre utlänningskontroll utan
att göra sig skyldig till diskriminering. Trots detta är det ett för Polisen
lagstadgat uppdrag. Det enda rättsstatliga skydd som kan tänkas i sam-
manhanget är att poliser följer så tydliga procedurregler som möjligt,
vilket innefattar ett så korrekt i meningen neutralt uppträdande som möj-
ligt. För att förbättra träffsäkerheten i vad avser dem som blir föremål för
inre utlänningskontroller är därutöver IMER-kunskaper av värde. Detta
skulle kunna leda till en större medvetenhet hos poliser om den kontext de
verkar i ur etnicitetssynpunkt och därmed öka deras reflektion över vad
deras bedömningar av människor bygger på vid beslut om att genomföra
en inre utlänningskontroll. Detta torde utgöra ett bättre rättsskydd än vad
intuition och fingertoppskänsla gör.

Vi ser således problem med lagstiftningens utformning när det gäller
inre utlänningskontroll. Utlänningslagens vaga formulering att det ska
finnas ”anledning att anta” att en person saknar rätt att vistas i landet för
att en kontroll ska få äga rum, lämnar utrymme för etnisk diskriminering.
Därtill kommer strukturella faktorer som samhällskontexten och det
politiska klimat som poliser arbetar i. Vad vi här syftar på är att föreställ-
ningar om migration som ett hot mot landets säkerhet, välfärdssystem
och nationens identitet kan få poliser att känna sig manade att använda
lagstiftningens vaghet och otydlighet som ett sätt att kringgå densamma.
Detta genom att låta utseende och föreställningar om människors etniska
och nationella ursprung bli den ”anledning att anta” som krävs. Det finns
därmed en risk för att poliser i dessa fall bortser från rättsstatliga ideal
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och kringgår lagstiftningen för att åstadkomma så många kontroller som
möjligt.

Indirekt diskriminering kan således hänga samman med strukturell dis-
kriminering, vilket kan beskrivas som en inbyggd motvind för vissa grup-
per. I situationer där den dominerande gruppen genom samhällets organi-
sation och normsystem medvetet eller omedvetet utestänger andra grup-
per, föreligger strukturell diskriminering (jmf Wigerfelt och S. Wigerfelt
2001: 30). Detta rör sig om regelbundenheter och mönster i samhället
som slår olika mot olika grupper. Ytterligare ett exempel på strukturell
diskriminering kan gälla fördelningen av resurser inom Polisen, när resur-
serna fördelas genom statsbudgeten av riksdag och regering (jmf Chan
1996: 164).

Indirekt institutionell diskriminering aktualiseras inom samhälls-
institutioner såsom arbetsförmedlingen och skolan i de fall det inom dessa
bildats en speciell kultur för hur dessa behandlar eller ser på vissa indivi-
der, vilket kan leda till att vissa får en mera ogynnsam behandling än
andra inom institutionen. Enligt Nationalencyklopedins definition före-
ligger institutionell diskriminering när:

(…) regler, föreskrifter eller praxis i ett socialt system avsiktligt
eller oavsiktligt får diskriminerande konsekvenser; de diskrimine-
rande handlingarna är en del av de formella och informella rutiner
som gäller i institutionerna (NE, http://www.ne.se/jsp/search/
article.jsp?i_art_id=154313, sökord ”diskriminering”, den 24
september 2003).

Indirekt institutionell diskriminering kan, som vi har sett, även före-
komma hos Polisen. Ett exempel är när arbetsförhållandena inte passar alla
till följd av etnisk och/eller religiös tillhörighet, såsom att en muslimsk
kvinna som bär slöja idag inte kan bli polis eftersom huvudduk inte ingår i
uniformen. Detsamma gäller män som bär turban. Den institutionella dis-
krimineringen kan även vara relaterad till prioriteringar vid fördelningen
av resurser eller gälla organiseringen av arbetet, när detta sker inom
ramen för Polisorganisationen. Ett hypotetiskt exempel är om Rikspoliss-
tyrelsen ger direktiv om att den inre utlänningskontrollen måste effektivi-
seras betydligt och att varje polis därför måste göra ett visst antal inre
utlänningskontroller varje dag. Detta skulle med stor sannolikhet få dis-
kriminerande konsekvenser. Ytterligare ett exempel rör personalens etnis-
ka sammansättning inom Polisen om denna inte avspeglar samhällets et-
niska sammansättning i sin helhet. Detta kan fungera som en barriär som
får till följd att personer med en annan etnisk bakgrund än svensk inte sö-
ker sig till polisutbildningen och polisyrket. Diskrimineringen kan också
yttra sig i en obalans när det gäller personalens etniska ursprung i förhål-
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lande till karriärmöjligheter inom organisationen, om detta döljs i perso-
nalpolitik som i sig inte bygger på medvetet etniskt diskriminerande prin-
ciper. Utifrån myndighetens perspektiv kan detta betraktas så att svenska
poliser kvoteras in. Om snedfördelningen är en följd av en uttrycklig och
medveten personalpolitik föreligger direkt institutionell diskriminering.

I polisers arbete med inre utlänningskontroller kan institutionell diskri-
minering komma till uttryck genom användandet av profileringar. Denna
institutionella diskriminering kan vara både direkt och indirekt. Som vi
tidigare har tagit upp, använder poliser profileringar som ett redskap för
att bedöma om det finns ”anledning att anta” att en person saknar rätt att
vistas i landet. Profileringarna bygger i första hand på yttre kriterier och
intuition. Eftersom det inte på ett sakligt, objektivt eller träffsäkert sätt
går att skilja svenska medborgare från personer som enligt regelverket
räknas som obehöriga, är risken stor för att människor blir föremål för
polisingripanden på grund av sitt utseende eller sin etniska bakgrund.
Detta gör profilering till ett exempel på praxis som kan få diskrimine-
rande konsekvenser. Om profileringar är uppbyggda utan sakligt stöd och
utan underbyggda professionella erfarenheter och ställningstaganden, så
kan diskrimineringen sägas vara indirekt, institutionellt betingad.

I detta sammanhang blir de konkreta kriterier som används vid profi-
leringar avgörande. Utlänningspoliser, som har gett oss exempel på vad
som kan väcka misstanke och föranleda en inre utlänningskontroll, har
bland annat nämnt nervöst beteende och svårigheter att prata svenska. Vi
menar att båda dessa tecken kan ifrågasättas som pålitliga att bygga
misstankar kring. Det finns många svenska medborgare som inte haft
möjlighet att lära sig prata svenska och vad gäller polisers betraktande av
nervositet som ett användbart kriterium, skapar poliser ofta genom sitt
kroppsspråk och sin blotta uppenbarelse en viss grad av spänning och
nervositet hos den allmänhet de möter. Särskilt tydligt blir detta fenomen
vid polisarbete kopplat till kontrollfunktioner. Det finns nästan alltid
något att känna skuld för hos människor och denna känsla kan poliser
medvetet eller omedvetet förstärka genom sitt sätt att agera (Punch 1979:
95). Dessutom kan människors uppfattning om poliser påverkas av tidi-
gare erfarenheter av Polis i andra länder. Personer som kommer från län-
der där Polisen associeras med förtryck och våld kan sannolikt bli nervösa
även inför svenska poliser (Chan 1997: 26). Detta är för övrigt ett exem-
pel på att poliser bör behandla alla människor lika, dock inte nödvändigt-
vis på samma sätt. För den person som stannas i en inre utlänningskon-
troll kan också polisers, förväntade eller reella, fördomar om personer
med utländskt ursprung, vid ett ingripande skapa osäkerhet och nervosi-
tet. Följaktligen kan även kriterier som profileringar bygger på medföra
en risk för institutionell diskriminering, eftersom bedömningar utifrån
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dessa kan drabba svenska medborgare med utländskt ursprung negativt.
Strukturell diskriminering används ofta som en synonym till institutio-

nell diskriminering. En skillnad mellan de båda kan emellertid sägas vara
att strukturell diskriminering har en högre abstraktionsnivå och därmed
är svårare att identifiera, empiriskt belägga och göra något åt än
institutionell diskriminering. Enligt vårt sätt att se det är institutionell dis-
kriminering något som samhällets institutioner, i vårt fall Polisorganisa-
tionen, förfogar över, medan strukturell diskriminering handlar om hur
samhället är organiserat och uppbyggt. Som tidigare nämnts tenderar de
olika formerna av diskriminering att överlappa varandra. I verksamhet
med inre utlänningskontroll kommer diskriminering till uttryck i enskilda
polisers arbete, så till vida att enskilda polisers fördomar och beteende
kan påverka arbetet och leda till att rättsstatliga ideal får ge vika. Vår ut-
gångspunkt är emellertid också att de fördomar som kan komma till ut-
tryck i polisarbetet är en följd av institutionella och strukturella förutsätt-
ningar.

Indirekt individuell diskriminering föreligger om själva diskrimineringen
är en konsekvens av en polis eget ställningstagande, oberoende av vad po-
lisrollen eller institutionella normer föreskriver, det vill säga då poliser av
okunskap företar inre utlänningskontroller som vilar på etniskt diskrimi-
nerande grunder. Man kan även tänka sig att en polis använder sig av en
form av profilering som han eller hon själv ”byggt upp”. Det som i våra
intervjuer hänvisas till i termer av intuition och fingertoppskänsla riskerar
att ligga mycket nära en sådan situation. Det som döljer sig bakom ut-
trycket tyst kunskap kan också vara av denna karaktär om man inte
öppet lyfter fram och diskuterar dessa frågor inom Polisen. Tyst kunskap
återkommer vi till senare i kapitlet.

En ny lag om förbud mot diskriminering trädde i Sverige i kraft den 1
juli 2003 (Lag om förbud mot diskriminering (2003:307)). Diskriminer-
ingsförbudet ska enligt denna lag gälla i fråga om etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder
och omfatta den diskriminering som sker inom bland annat bostadsmark-
naden, arbetsförmedlingen, restaurangbranschen och kreditväsendet. Al-
la rättsvårdande myndigheter faller utanför lagen. Detta kan bero på att
lagen speglar två EG-direktiv som Sverige genom att stifta lagen skulle im-
plementera. I EG-direktiven finns inga riktlinjer om att etnisk diskrimi-
nering inom rättsväsendet ska bekämpas. Icke desto mindre är rättsväsen-
det ett område som DO får många anmälningar mot. En diskriminerande
avsikt är inte nödvändig för att diskriminering ska anses ha ägt rum. Inte
heller i förarbetena till lagen (prop 2002/03:65) diskuteras etnisk diskri-
minering som en bias inom Polisen specifikt. Däremot kommer Sveriges
officiella syn på etnisk diskriminering till uttryck, och denna överrens-
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stämmer med definitionerna av direkt och indirekt diskriminering som
tagits upp ovan.

Avslutningsvis kan sägas att etnisk diskriminering i samband med polis-
verksamhet, liksom i andra verksamheter och organisationer, är föränder-
lig och komplex. Den förekommer i olika situationer, tar olika former och
varierar i grad och i sin intensitet beroende på tid och plats (Chan 1997:
17). I vissa fall har ras eller etniskt ursprung en marginell betydelse i
rättsanvändningen, i andra utgör det en avgörande faktor. Frågan är om
inte ras eller etniskt ursprung som relevant bedömningsgrund, även till-
sammans med andra bedömningsgrunder, kan betraktas som diskrimi-
nering (jmf Kennedy 1997: 148f)? Detta gäller särskilt mot bakgrund av
att Sveriges befolkning numera är etniskt diversifierad.

Rasprofilering och etnisk diskriminering
I detta avsnitt låter vi angloamerikansk forskning kring rasprofilering till-
föra nya dimensioner till vår diskussion om inre utlänningskontroll. Den
amerikanske forskaren i socialt arbete Samuel Myers, knyter an till vår
avhandlingsproblematik genom att relatera rasprofilering till balans-
gången mellan ett rättvist och ett effektivt polisarbete, eller som Myers
formulerar det: ”the tension between efficiency and equity – is illustrated
in numerous ways by the racial profiling phenomenon” (Myers 2002: 296).

Vad är rasprofilering för något? De amerikanska sociologerna Ronald
Weitzer och Steven Tuch definierar detta som användande av ras som en
avgörande faktor vid polisers beslut att stanna och förhöra medborgare
(Weitzer och Tuch 2002: 435). Företeelsen är enligt många en av de mest
framträdande frågorna för amerikansk Polis att ta itu med idag (Parker
mfl 2002: 3; Petrocelli, Piquero och Smith 2003: 1). Resonemang kring
rasprofileringar har framförallt förts i anknytning till polisers trafikkon-
troller, men metoden förekommer även i många andra situationer. Ken-
neth Meeks utgår från en bred syn på rasprofilering. Vi gör alla profiler-
ingar, menar han, och ger exempel på rasprofileringar utförda av såväl
butiksbiträden, vanliga människor som poliser (Meeks 2000). Nedan föl-
jer några beskrivningar som Meeks gör av vad rasprofilering kan vara i
samband med polisers möte med allmänheten:

(…) the tactic of stopping someone only because of the color of his or
her skin and a fleeting suspicion that the person is engaging in crimi-
nal behaviour (Meeks 2000: 4f).

(…) young black men and women are going to be stopped primarily
because of their skin color, their race, because of the area they happen
to be in at the time, the clothes they’re wearing, the vehicles they’re
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driving, or the time of day or night. These are all factors of racial pro-
filing (Meeks 2000: 136).

Racial profiling is four black men in a car at night, and police officers
decide to pull them over because they ”looked suspicious”. They in-
terrogate them, order them out of the car, search all the men and the
car for no reason other than that they were four black men in a car
driving late at night (Meeks 2000: 137f).

Studier kring rasprofileringar har inte heller i USA funnits särskilt länge,
men i takt med att forskningen framskrider pekar allt mer på förekomsten
av rasmässiga skillnader vid exempelvis polisers trafikkontroller (Petrocelli,
Piquero och Smith 2003: 4). En av landets hittills största undersökningar
omfattar en analys av 181 000 rapporter över polisingripanden inom
New York Polisen från år 1998 till år 1999. Studien visar att svarta, trots
att de utgjorde enbart 25 procent av staden New Yorks befolkning, ut-
gjorde drygt 50 procent av dem som stannats i poliskontroller. Även män-
niskor med latinamerikanskt ursprung var överrepresenterad medan vita
var markant underrepresenterade. Andra studier med resultat som pekar i
samma riktning har gjorts av polisers ”stop and search” verksamhet vid
trafikkontroller i New Jersey, vid trafikstop genomförda av ”the Mary-
land State Police” samt trafikstop i North Carolina. Resultaten från dessa
studier tyder på att minoriteter stannas, genomsöks och ges böter i större
utsträckning än vita personer (Petrocelli, Piquero och Smith 2003: 4f).78

Upptäckten av rasprofileringar har lett till ett antal stora rättegångar
mot polisdepartement. År 1995 vann en svart man ett mål mot ”the
Maryland State Police” gällande rasprofilering, mot bakgrund av att han
tillsammans med sin familj blivit stannad i en trafikkontroll av en patrull
som genomsökte deras bil i jakt på droger. En förlikning ledde bland
annat till krav på att Polisen skulle anta en icke-diskrimineringspolicy, att
inte längre använda ras som en anledning till att stanna personer annat än
när det finns en beskrivning av en specifik misstänkt, samt att varje polis
vars beteende strider mot den icke-diskriminerande policyn ska utsättas
för disciplinåtgärder. Polisen blev hädanefter även tvungen att föra sta-
tistik över rastillhörighet hos varje person som stannas (Meeks 2000: 25).

År 1998 sköts tre unga svarta män i samband med att de blev stannade
av en polispatrull i New Jersey. New Jerseys statsåklagare inledde en un-
dersökning av skottlossningen, vilket ledde till åtal mot två av poliserna
rörande falsk vittnesbörd och senare för försök till mord. Statsåklagaren
såg över Polisens ärenden som rörde rasprofileringar och skottlossningar
och kom fram till två saker: Majoriteten av poliser var ärliga, engagerade
individer som strävade efter att tillämpa lagen på ett professionellt, rätt-
vist och opartiskt sätt, men också att trafikanter tillhörande etniska mino-
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ritetsgrupper under rutinmässiga trafikkontroller behandlats annorlunda
än de tillhörande icke-minoriteter. Följaktligen visade sig rasprofileringar
vara ett verkligt problem. Efter denna händelse bannlyste statsåklagaren
och New Jerseys guvernör rasprofileringar, oavsett vem som gör dessa
(Meeks 2000: 30f).

Även Randall Kennedy ifrågasätter att ras eller etniskt ursprung till-
skrivs betydelse i polisers bedömningar. Det finns i USA domstolar som, i
likhet med tanken bakom regelverket kring den inre utlänningskontrol-
len, anser det vara legitimt att poliser gör misstankegrundande bedöm-
ningar utifrån ras, ifall ras är en av flera faktorer som tas i beaktande.
Detta betraktas av domstolarna som rimligt mot bakgrund av svartas
överrepresentation i brottsstatistiken. Kennedy hävdar att detta är ett far-
ligt synsätt, eftersom acceptansen av raskriteriet kan innebära att ras, som
en konsekvens, tillåts bli den avgörande faktorn bakom ett beslut (Kenne-
dy 1997: 148f).

Fram till mitten av 1990-talet var det inga polisdistrikt i USA som höll
reda på vem som stannades vad gällde klass, ålder, ras eller klädsel (Meeks
2000: 183). Svårigheterna med att bevisa rasprofileringar har lett till att
politiker och medborgarrättskämpar tillhörande minoritetsgrupper i USA
startat en nationell rörelse för att få olika rättsinstanser att föra statistik
över vem de stannar, förhör, häktar och genomsöker (Meeks 2000: 7).
Även rättegångarna mot poliser har resulterat i att olika policier införts,
där vissa stater fokuserat på att förbjuda rasprofileringar medan andra
försökt samla in rasrelaterad information rörande polisingripanden för
att utifrån denna ta itu med problemet. På många håll har det införts trä-
ning och utbildningsprogram för att minska förekomsten av etniska bias i
polisverksamheten, med det bakomliggande syftet att rättsinstanser ska
undvika och överleva kostsamma rättsprocesser (Myers 2002: 287).

Inom den senaste amerikanska forskningen ligger fokus, enligt Parker
med flera, på hur rasprofilering upplevs samt på metodologiska diskussio-
ner rörande svårigheterna med att identifiera och mäta förekomsten av
rasprofilering inom Polisen (Parker mfl 2002: 3ff). Kanske kan forsknings-
intresset för människors upplevelser bero på att användning av rasprofi-
leringar är så svår att bevisa att människors subjektiva berättelser och er-
farenheter blir det enda att gå efter. Människors levda erfarenheter blir i
detta perspektiv oundgängliga för att komma åt profileringar som strider
mot diskrimineringsförbudet.

Etnisk diskriminering som subjektiv upplevelse
Denna avhandlings empiriska studier omfattar inte personer som utsatts
för inre utlänningskontroller. Därför kan vi inte ge några exempel på hur
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det kan upplevas att bli stannad i en inre utlänningskontroll eller på var-
för en kontroll har lett till upplevelser av diskriminering alternativt inte
gjort detta. Vi kan inte heller säkert veta i hur stor utsträckning männi-
skor upplever sig bli etniskt diskriminerade i möte med poliser. En svensk
studie som bland annat berör upplevelser av etnisk diskriminering i
kontakter med poliser, står IMER-forskaren Anders Lange för. Lange har
under flera års tid genomfört kvantitativa studier kring upplevd/rapporte-
rad diskriminering bland utrikes födda personer bosatta i Sverige. Totalt
omfattade undersökningarna 4402 personer som har kommit till Sverige
från ett stort antal länder och områden.79 Dessa besvarade under tre och ett
halvt år (1995, 1996, 1998) ett stort antal enkätfrågor (Lange 1999: 82).80

Ifråga om möten med poliser rapporterade var femte indisk man och
var sjätte grekisk man att de minst en till två gånger under det senaste året
blivit illa behandlade vid kontakter med Polisen på grundval av sitt etnis-
ka ursprung. Bland finska män i storstadslägen var samma siffra var fjär-
de person, medan var tionde bland samtliga personer som deltog i under-
sökningen hade sådana erfarenheter (Lange 1999: 38). När det gäller
kontakter med myndigheter generellt visar undersökningen att upplevel-
ser av diskriminering är beroende av inkomst, ålder, utbildning, vistelsetid
i Sverige samt huruvida man bor i en stad eller utanför. Enligt undersök-
ningen upplever personer med lägre inkomst, högre ålder, lägre utbild-
ning, personer med kortare vistelsetid i Sverige samt stadsbor något mera
diskriminering än personer med andra kännetecken (Lange 1999: 72, 84f).

En liten inblick i hur en inre utlänningskontroll kan gå till och upplevas
utifrån den kontrollerades perspektiv får vi genom ett JO-ärende som
handlar om en ung kvinna som stoppats i en trafikkontroll. Kvinnans
pappa anmälde Polismyndigheten och i utlåtandet står följande om det
som inträffat:

… (polisen) frågade henne om det var hennes foto på det körkort som
denne erhållit … Dottern svarade Ja. Polismannen, som konstaterade
att hon såg rätt mörk ut, frågade då om hon var ”härifrån”. Dottern
svarade Ja. Polismannen överlämnade körkortet och meddelade att
hon kunde åka. – Hans dotter blev mycket upprörd av denna gransk-
ning, som hon uppfattade som helt oberättigad och dessutom krän-
kande p.g.a. polismannens yttrande om hennes utseende (JO beslut
1994-08-11, Dnr 4145-1993).

Bedömningen från JO:s sida var att tjänstgörande polis uppfattade kvin-
nan som utlänning, genomförde en enkel kontroll och sedan lät henne
lämna platsen, varpå det inte fanns något att erinra (JO beslut 1994-08-11,
Dnr 4145-1993). Exemplet aktualiserar den svåra avvägningen mellan
enskilda människors rätt att inte bli föremål för orimliga integritetsin-
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skränkningar och rättstillämparnas rätt att tillämpa lagen. Exemplet illu-
strerar även svårigheterna för den enskilde att få rätt vid en anmälan mot
en polis om etnisk diskriminering. Vid inre utlänningskontroller kan
poliser, genom att hävda att hudfärg alternativt utseende varit en av flera
faktorer som legat till grund för ett ingripande och hänvisa till en rad
andra vaga förhållanden, dölja att ett ingripande gjorts där utseende i själ-
va verket varit anledningen till att en misstanke väckts (jmf Kennedy
1997: 162).

Etnisk diskriminering ur polisers perspektiv
Poliser som vi har varit i kontakt med har visat föga förståelse för om
människor tar illa vid sig eller känner sig diskriminerade när de blir kon-
trollerade i inre utlänningskontroller (jmf Chan 1997: 114f). Att poliser
ofta får höra att de är rasister förstod vi tidigt. Flera polisers uttalanden
tyder emellertid på att risken för diskriminering och att utpekas som rasist
inte tycktes uppfattas som något större problem. Bland annat uttryckte en
polis:

Ofta tycker folk att de blir utsatta för diskriminering, men det berör
inte poliser eftersom vi bara gör vårt jobb.

En polis ansåg, apropå vår fråga om det finns någon risk för diskriminer-
ing som en följd inre utlänningskontroller, att: Det har inte med diskrimi-
nering att göra. Polisen tillade senare: Men vad ska vi gå på? Är det så fel?
Polisen syftade här på utseendebaserade bedömningar, och tillstod att:

Det är inte möjligt att ha lagstiftning om profilering, då skulle det kal-
las för diskriminering.

Detta uttalande kan ses som en indikation på att det finns ett samband
mellan inre utlänningskontroller och indirekt diskriminering, knutet till
lagstiftningens utformning. Polisens uttalande kan tolkas så att den
”anledning att anta” som enligt lag krävs för att få genomföra kontroller,
skapar ett handlingsutrymme som kommer till uttryck genom de profiler-
ingar som poliser genomför. Om polisers sätt att resonera vid sina profile-
ringar då de finner ”anledningar att anta” skulle formuleras i klartext,
hade det framgått att bedömningarna sker på diskriminerande grunder.

Det som polisen ovan förmodligen syftar på är att diskriminering är ett
oundvikligt inslag i arbetet med inre utlänningskontroll och därför i nå-
gon mening berättigad (jmf Holmberg 1999: 176). De ovanstående cita-
ten gör gällande en tendens hos poliser att ha en målrationell inställning i
arbetet framför integritetshänsyn och beaktande av mänskliga rättigheter
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(jmf Skolnick 1994: 11; Carlström 1999: 117, 165; Flyghed 2000: 110;
Granér och Knutsson 2000: 12). Hos polisen, som kommer till tals i de
sista citaten, framgår det en medvetenhet om sambandet mellan profile-
ring och diskriminering. Samtliga utlänningspoliser som vi har intervjuat
och följt i arbetet tycktes emellertid vara obekymrade över vad diskrimi-
nering orsakad av deras agerande kan innebära för de individer som ut-
sätts för densamma. Flera poliser gav uttryck för att kunskaper om risken
för diskriminering eller exempelvis ett etiskt förhållningssätt i arbetet inte
är något som de har anledning att fundera över. Exempel på uttalanden
som belyser detta kan vara följande:

Det är kränkande att ha 25 års yrkeserfarenhet och vara tvungen att
gå på kurs i hur man ska bete sig mot andra människor, lösa konflik-
ter och annat! Det är en skymf mot poliser som ju gör detta ständigt i
sitt arbete.

Polisetik handlar om rätt och fel människor inom polisen. Det hand-
lar om grundinställning. Jag skriker inte könsord efter mina kvinnliga
kollegor eller säger blatte till folk.

Dessa uppfattningar hos poliser förekommer även hos engelska poliser,
vilket redovisas i utredningen Winning the race: policing plural communi-
ties 1996/97. En utlänningspolis uttryckte istället frustration över vad han
beskrev som en utsatthet hos poliser, när det gäller risken att utpekas som
rasister eller anklagas för diskriminering. Polisen påpekade det orättvisa i
att:

Poliser har två sekunder på sig att avgöra om de ska göra en kontroll
eller inte, och sedan har JO ett år på sig att bedöma om polisens be-
dömning var diskriminerande eller inte!

Därefter redogjorde han för sin syn på svenska poliser:

Svensk polis är duktig! Om du som polis kommer till en FN-tjänst och
är svensk så blir de jätteglada. De vet att svensk polis är professionell,
inte går att muta och så vidare. Polisen är så hårt hållen att de inte
kan göra fel. Svensk polis är oerhört professionell – och så får de så
mycket skit ändå!

Polisens utläggning om svenska polisers professionalism, kan jämföras
med Holmbergs reflektion över varför poliser i hans studie verkat besvä-
rade över anklagelser om rasism. Om orsakerna till detta skriver Holmberg:
”…such accusations challenge not only their moral integrity, but their
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professionalism as well” (Holmberg 2003: 61). Något som Holmberg
menar att poliser tycks sakna insikt om när det gäller frågor om diskrimi-
nering, är att medborgarnas uppfattningar och tolkningar av polisers
arbete är lika viktiga som polisernas intentioner i arbetet (Holmberg
2003: 156). Detta stämmer även med poliserna i vår studie.

Sent i vårt avhandlingsarbete kom vi i kontakt med en polis, dock inte
en utlänningspolis, som blev förbryllad när vi beskrev utförandet av inre
utlänningskontroller. Detta på grund av den uppenbara risk för diskrimi-
nering som polisen menade förelåg i arbetet. Vi kontaktade från början
polisen per telefon för att diskutera några andra frågor, men kom senare
att träffas för att prata om inre utlänningskontroll. Polisen associerade
vår beskrivning av polisers tillvägagångssätt i verksamheten till ”ockulär-
besiktningar”, förklarat som subjektiva bedömningar av personer utifrån
deras utseende. Tillvägagångssättet i den inre utlänningskontrollen mena-
de polisen i stor utsträckning måste ske på godtyckliga grunder och riske-
rar att leda till diskriminering. Polisen förundrades över avsaknaden av
tydliga kriterier för poliser att gå efter i arbetet, eftersom bedömningarna
därmed ligger helt i polisers egna händer (intervju med polis).

Ytterligare exempel på ett reflekterande resonemang kring arbete med
inre utlänningskontroll, gav oss en utlänningspolis som tog upp vikten av
tydlighet och att uppträda korrekt – som vi förstod det vänligt – för att
förebygga att människor som stannas i kontroller upplever sig diskrimi-
nerade:

Det är viktigt att uppträda på ett korrekt sätt – man kan ha fel. Det är
också viktigt att berätta varför man gör kontrollen, för att se till att
folk som inte får vara här åker ut! Man gör ett jobb och det får man
göra. Folk reagerar ibland och tror att vi gör det för att de är svarta.

Den inbyggda konflikten i arbetet med inre utlänningskontroll blir här
tydlig liksom att människor som utsätts för kontroller kan uppleva sig
diskriminerade. Polisen har ett jobb att utföra och målgruppen är utlän-
ningar. Det grundläggande problemet, att människor kan stannas på
grund av sin hudfärg eller sitt etniska ursprung, kvarstår visserligen men
tydlighet och ett korrekt agerande i arbetet kan vara ett möjligt sätt att
lindra negativa upplevelser hos personer som stannas.

Betydelsen av tydlighet och ett vänligt och korrekt bemötande går igen i
flera studier (jmf Meeks 2000: 214ff). Ett exempel är utredningen The Vi-
ews of the Public on Stops and Searches (2000), i vilken medlemmar ur
allmänheten med erfarenheter av att bli stannade i poliskontroller inter-
vjuats för att skapa en bild av vilka problem som förekommer i samband
med poliskontroller. Rapporten redogör bland annat för faktorer som
gjort att vissa personer upplever sig ha positiva erfarenheter av att bli
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stannade av poliser. Dessa är enligt rapporten att den anledning till kon-
trollen som angivits uppfattades som rimlig och trovärdig, att poliser var
artiga och vänliga, att kontrollen var kortvarig och inte orsakade några
olägenheter samt att den kontrollerade inte upplevde sig ha blivit utpekad
mot bakgrund av exempelvis sin hudfärg (Stone och Pettigrew 2000: 15f).

Ovannämnda faktorer kan eventuellt leda till en ökad förståelse från
människor när de utsätts för poliskontroller. Utöver det faktum att det
skulle kunna minska risken för att personer som stannas i inre utlännings-
kontroller upplever sig kränkta eller diskriminerade, kan det innebära att
poliser i större utsträckning tvingas att reflektera över sitt tillvägagångs-
sätt samt den faktiska anledningen till deras ingripanden.

Vi har i våra kontakter med poliser sett en tendens till att betrakta
ökade kunskaper om olika etniska grupper som ett sätt att förbättra
relationen mellan poliser och personer med utländsk bakgrund. Idén
bakom sådana tankegångar är att ”kulturkunskaper” ska minska risken
för missförstånd mellan poliser och allmänhet samt upplevelser av diskri-
minering. Ett sådant resonemang bygger på det stigmatiserande antagan-
det att olika etniska grupper utgörs av homogena oföränderliga enheter
som fungerar på ett visst sätt. Detta kulturdeterministiska synsätt kom
bland annat till uttryck vid ett tillfälle på Schengenutbildningen, när en
polis under en lunchpaus i en konversation om IMER, entusiastiskt utb-
rast till den av oss som medverkade på utbildningen:

Det hade varit jättebra för poliser att få lära sig mer om hur olika kul-
turer och etniska grupper fungerar.

Förutsättningar för etnisk diskriminering vid
rättsanvändningen
Tyst kompetens – fördomar eller yrkeserfarenhet?
Den danske polisforskaren Lars Holmberg hävdar i sin studie av den
danska Polisen i Glostrup, att uppsökande proaktivt polisarbete är och
måste vara baserat på diskriminerande stereotyper. Holmberg menar att
denna typ av polisarbete måste bygga på tillgänglig social information
vilken framförallt är av typologisk natur. Därför är det, enligt Holmberg,
meningslöst att hävda att poliser bör utföra sitt arbete utan att diskrimi-
nera (Holmberg 1999: 176). Holmberg belyser här, på sitt sätt, det di-
lemma som rör svårigheterna med att balansera ett effektivt polisarbete
mot ett rättssäkert sådant. Han intar ståndpunkten att det är så svårt att
skilja mellan polisers kategorisering av allmänheten och etnisk diskrimi-
nering att det är lika bra att acceptera diskrimineringen. Vi har i denna av-
handling ett annat förhållningssätt genom att försöka reda ut vilka sam-
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band som finns mellan polisyrkets förutsättningar och risken för etnisk
diskriminering i yrkesutövandet.

Lauvås och Handal skriver om begreppet tyst kompetens81 och refererar
till föreställningar om verkligheten, värderingar, känslor, attityder och
färdigheter – inte bara till kunskap i en traditionell bemärkelse. Kunskap
av denna karaktär har människor ett så nära förhållande till att de knappt
är medvetna om att de besitter den, kunskapen är så att säga kroppslig
eller sensorisk (Lauvås och Handal 2001: 105f). I likhet med vad vi har
sett hos de poliser vi har träffat, menar Lauvås och Handal att professio-
nella yrkesutövare ofta bedömer och fattar beslut utan att kunna förklara
de regler och teorier som kommer till användning. De vet, enligt Lauvås
och Handal, hur de ska göra bedömningar och handla i olika situationer
utan att behöva tänka på hur de utför arbetet. De är inte medvetna om att,
eller hur de lärt sig detta och är inte i stånd att beskriva den kunskap som
deras handlingar och bedömningar visar att de har (Lauvås och Handal
2001: 118f).

Polisernas hänvisningar till användande av fingertoppskänsla i arbetet
med inre utlänningskontroller kan förstås så att de styrs av tyst kunskap i
bemärkelsen yrkeserfarenhet som de inte har förmåga att verbalisera.
Utan tvekan bygger poliser, liksom andra yrkesutövare, upp kunskaper
genom erfarenheter gjorda i arbetet. Två poliser hänvisade i sina uttalan-
den till vikten av rutin och erfarenhet i arbetet med kontrollen:

Man tittar på klädsel, handbagage, beteende, utseende. Profileringen
blir bättre efter kontrollrutin och erfarenhet. Man går på fingertopps-
känsla (jmf även Carlström 1999: 101).

Det är liten personalomsättning på utlänningsroteln, man blir därför
duktig på att känna om något inte stämmer. Flera saker bildar miss-
tanken; helhetsintrycket, uppträdande, klädsel… Det handlar om en
erfarenhet och känsla man har.

Tyst kunskap i yrkesutövning är inte nödvändigtvis förknippat med något
negativt. Ett problem i polisers fall är emellertid att den tysta kunskapen
skapar utrymme för godtycke, ett faktum som innebär att rättsanvänd-
ningen kan bli mindre förutsägbar för enskilda. Risken finns att missvi-
sande stereotyper och fördomar påverkar arbetet med inre utlännings-
kontroller om den tysta kompetensen får fritt spelrum.

Stereotyper har en central betydelse i polisarbete generellt eftersom en
polis måste skapa sig en uppfattning om en person på kort tid och bedöma
hur vederbörande ska bemötas och behandlas i en viss situation (Lambert
1970: 183f). Det ingår i polisarbetet att öva upp en förmåga att tyda olika
situationer utifrån tecken som andra människor inte skulle uppfatta. Det
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kan gälla att reagera på bilar som befinner sig på ovanliga platser eller på
människor utifrån klädsel och uppträdande. Poliser utvecklar därför san-
nolikt rutiner för att kategorisera sin omgivning och människor i syfte att
förenkla arbetet – ett slumpartat tillvägagångssätt skulle vara alltför trött-
samt (Punch 1979: 122ff, 178). Användandet av förenklade kategorise-
ringar i yrkesutövningen sägs inom polisforskning helt enkelt vara en del
av polisers yrkeskultur (Punch 1979; Chan 1997: 44; Holmberg 1999;
Reiner 2000: 91; Granér och Knutsson 2001: 106f).

En aspekt av kategorisering utifrån stereotyper är emellertid att den till
viss del oundvikligen baseras på vilka människor som i enskilda polisers
ögon verkar respektabla eller ej. Varje polis gör i möten med allmänheten
en bedömning av vilken risk en person innebär för sin sociala omgivning
(Chan 1997: 41ff). De som hotar den enskilde polisens personliga ideo-
logi om vad som är rätt och fel i samhället kommer att bli ett prioriterat
fall och tvärtom (Punch 1979: 122f; Chan 1997: 21). Stereotyper har på
detta sätt en nära koppling till fördomar, det vill säga uppfattningar om
att alla eller de flesta medlemmarna i en speciell grupp har vissa negativa
attribut. Ett exempel är att personer med vissa fenotypiska markörer som
kopplas ihop med etniskt ursprung – ofta unga män med utländsk bak-
grund – i samhällsdebatten tender att kopplas samman med kriminella
aktiviteter. Den förutfattade meningen bärs med i och påverkar förhåll-
ningssätt och handlingar i mötet med individer, vilka inte behöver ha des-
sa drag (Reiner 2000: 125).

En naturlig följdfråga blir i vilken utsträckning de kategoriseringar och
stereotyper som används är verklighetsbaserade och faktiskt hjälper poli-
ser i deras arbete. Om så inte är fallet påpekar Reiner att de snarare mot-
arbetar polisers syfte och att resultatet istället blir ett kategoriskt diskri-
minerande (Reiner 2000: 91). Stereotyper använt som bedömningsgrund i
arbete med inre utlänningskontroll kan med andra ord leda till att kon-
trollerna varken blir effektiva i bemärkelsen träffsäkra eller förenliga med
rättsstatliga ideal.

I utredningen Police Stops, Decision-making and Practice (Quinton,
Bland och Miller 2000: 39) poängteras att polisarbete där ingripanden sker
på välunderbyggda grunder är mer effektivt än om det sker utifrån intui-
tion. Även Joel Miller menar, i en rapport relaterad till den föregående, att
poliser bör genomföra kontroller enbart när de kan grunda sitt ingripande
på goda skäl, för att detta ökar effektiviteten i arbetet men också för att
undvika att skada allmänhetens förtroende för Polisen (Miller 2000: 89f).

Filosofen Bertil Rolf påpekar svårigheterna med att skilja mellan tyst
kunskap och tysta, det vill säga omedvetna, fördomar. Enligt Rolf utveck-
las kunskap genom kritisk reflektion över tysta fördomar. Genom kritisk
reflektion kan vi undvika att handlandet baseras på mer eller mindre
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felaktiga antaganden samt icke-ifrågasatta trender och traditioner (Rolf
1995: 29, 53). Vid ett oreflekterat förhållningssätt finns det, enligt Rolf,
en risk för att hamna i en ”förtrogenhetsfälla”, vilken innebär att bli för-
trogen med en verksamhet som baseras på mer eller mindre felaktiga före-
ställningar. Intuition spelar en viktig roll i sammanhanget och Rolf gör
följande viktiga iakttagelse:

Man kan ha intuitioner av ett osunt regelsystem och man kan ha för-
trogenhet men en förljugen praxis. Inifrån det egna själslivet ter sig
övertygelsen stark och intuitionen bekräftar den gång på gång. Det är
verkligen frågan om ett slags kunskap, men av ett helt annat slag än
den ger sig ut för (Rolf 1995: 54).

Sammanfattningsvis kan man säga att användande av stereotyper är en
del av polisers förutsättningar i arbetet. De behöver inte alltid leda till ne-
gativa konsekvenser och kan till viss del kopplas till erfarenhetsbaserad
kunskap, men vid arbete med inre utlänningskontroll ger användandet
upphov till problem. Dels riskerar arbetet att bli ineffektivt som en följd
av missvisande stereotyper. Dels kan personer som befinner sig i Sverige
på laglig väg och gång på gång stannas i inre utlänningskontroller som en
följd av fördomsfulla bedömningar hos poliser, känna sig kränkta och dis-
kriminerade. För att undvika att etnisk diskriminering blir en konsekvens
av polisers agerande, är det viktigt att poliser reflekterar över och kritiskt
förhåller sig till sitt eget handlande. Det är med andra ord viktigt att för-
söka medvetandegöra, formulera och diskutera polisers tysta kompetens,
för att motverka inslag av fördomar i arbetet.

Diskriminering och handlingsutrymme
En mängd utländska studier har visat att marginaliserade minoritets-
grupper är föremål för ingripanden av poliser i rättssystemet i större ut-
sträckning än andra grupper i samhället. Denna omständighet har bland
annat lett till frågan huruvida detta beror på att rättssystemet behandlar
personer som tillhör vissa grupper orättvist (denna utgångspunkt har
bland annat Meeks 2000; Smith 1997: 703; Reiner 1997; Hudson 1993),
eller på att medlemmar ur vissa grupper i större utsträckning begår brott
än andra (en ståndpunkt som förs fram av exempelvis Taylor och Whitney
2002). Den motsvarande frågan rörande rasprofileringar blir om dessa
ska betraktas som berättigade eller diskriminerande.

Nedan redogörs för olika perspektiv på alternativt förhållningssätt
inför etnisk diskriminering inom rättsväsendet. Vi utgår i huvudsak från
Barbara Hudsons sammanställning av kriminologisk forskning på detta
område. Vårt syfte är att ge en bild av olika möjliga förhållningssätt när
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det gäller etnisk diskriminering som företeelse inom rättsväsendet. Hudson
betonar att det framförallt är den ställda forskningsfrågan som avgör vil-
ken infallsvinkel som aktualiseras (Hudson 1993: 26). Är det exempelvis
förekomsten av kriminalitet som ska undersökas eller kriminaliserings-
processer som intresset riktar sig mot?

En huvudfåra inom kriminologin intresserar sig för brottsbenägenhet
bland olika grupper genom att studera huruvida det finns skillnader mellan
svarta och vita brottslingar, vilka dessa i så fall är samt vilka predikament
det finns för brottslighet bland olika etniska grupper (Hudson 1993: 3).
Perspektivet inbegriper försök att kartlägga det verkliga antalet brott in-
om olika grupper, något som Phillips och Bowling framhåller som proble-
matiskt och ofruktbart av flera anledningar. De uppgifter som används
för att kartlägga lagbrytare innehåller information om endast en liten del
av dem som begår brott och som identifieras av rättssystemet. En ännu
mindre andel lagbrytare förklaras skyldiga och hamnar i fängelse. Under
rättsprocessens gång, från kriminell handling och upptäckandet av denna,
via rapporteringen till Polisen, förhör, åtal, fällande dom och till slut fäng-
else, filtreras individuella brottslingar ut ur processen. Statistiken över
den lilla grupp som inte filtreras bort handlar, enligt Phillips och Bowling,
mer om vilka beslut rättssystemets tjänstemän gör, än utgör ett mått på
faktisk brottslighet (Phillips och Bowling 2002: 591f). Till detta kan läg-
gas att perspektivet är deterministiskt så till vida att huruvida en person
blir en brottsling hänförs till personens etniska tillhörighet som något
statiskt.

Den kritik som Phillips och Bowling lyfter fram berör en aspekt som
syns som en röd tråd i mycket polisforskning. Deras resonemang handlar
om att enskilda poliser har ett stort handlingsutrymme i sitt arbete vilket
innebär att beslut och ingripanden kan bli subjektiva och godtyckliga (se
Lambert 1970; Sanders 1997; Ekman 1999; Lundberg 2001, jmf även
forskning om gräsrotsbyråkrater, exempelvis Lipsky 1980). Detta medför
i sin tur en risk för att medlemmar ur olika etniska grupper osakligt särbe-
handlas i rättstillämpningen. En polis till synes opartiska agerande kan i
själva verket baseras på ett resonemang som ingen annan än hon eller han
själv känner till (Lumb 1995: 27). Detta gäller särskilt när ingripanden är
misstankebaserade (jmf Phillips och Bowling 2002: 596) och enligt vår
uppfattning också när lagstiftningen är vag och otydlig, såsom i den inre
utlänningskontrollen.

En inriktning inom kriminologisk forskning som Hudson diskuterar,
hänför diskriminering inom rättsväsendet just till det stora handlingsut-
rymmet i arbetet i kombination med enskilda tjänstemäns rasmässiga för-
domar (Hudson 1993: 8f). Perspektivet är inriktat på att granska proces-
sen i rättsanvändningen, närmare bestämt på att försöka skapa närhet
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mellan praktik och policy men också effektivitet inom rättssystemet.
Många statligt initierade utredningar av polisverksamhet faller inom den-
na kategori.82 Det huvudsakliga intresset rör med andra ord hur systemet
fungerar (Hudson 1993: 5f). Draget till sin spets innebär detta perspektiv
att om och varför personer med ett visst ursprung eller utseende utsätts
för polisingripanden i större utsträckning än andra, inte betraktas som
relevant så länge de åtgärder som vidtagits är i enlighet med befintliga
riktlinjer (Hudson 1993: 12).

Hudson poängterar att denna inriktning studerar direkt diskrimine-
ring, det vill säga om ras eller etniskt ursprung är en faktor som påverkar
enskilda tjänstemäns rättsanvändning. För att kunna säga något om detta
har statistiska studier av bland annat polisers trafikkontroller och dom-
stolsbeslut genomförts. Hudson ställer sig kritisk till att på statistisk väg
försöka påvisa etnisk diskriminering eftersom hon anser att detta är för-
knippat med alltför många svårigheter. Bland annat krävs det väldigt sto-
ra material för att kontrollera betydelsen av olika variabler samt för att
försäkra att ett tillräckligt antal människor ur olika etniska grupper finns
med i undersökningen. Ett problem är också, enligt Hudson, att resulta-
ten i dessa studier genomgående har varit motsägelsefulla. Å ena sidan
framhålls det att etnisk diskriminering i ett tidigt skede i rättsprocessen,
vid exempelvis polisers ingripanden, är anledningen till att etniska mino-
riteter förekommer i rätten i en oproportionerligt stor utsträckning, men
att de senare i rättsprocessen behandlas på ett jämlikt sätt. Men också den
motsatta ståndpunkten har framförts, det vill säga att diskriminering
förekommer i mindre utsträckning vid polisingripanden än i rättssyste-
mets senare skeden (Hudson 1993: 6f). Vidare är det, enligt Hudson,
problematiskt att forskningsinriktningen producerar undersökningar som
motsäger människors levda erfarenheter och bortser från förekomsten av
indirekt diskriminering (Hudson 1993: 8, 12).

Ett annat förhållningssätt, som också inriktar sig på den enskilde tjäns-
temannens inflytande i rättsprocessen, relaterar etnisk diskriminering i
polisverksamhet till att personer med en auktoritär personlighetstyp söker
sig till polisyrket. Forskning från olika länder visar samstämmigt att poli-
ser tenderar att ha en viss typ av attityder, ett fenomen som inom polis-
forskning lett till etablerandet av begreppet ”polispersonlighet”. Denna
polispersonlighet liknar på många sätt vad som inom psykologin kallas
för en auktoritär personlighetstyp. Frågan är emellertid huruvida en sådan
”personlighet” är ett resultat av individuella egenskaper hos poliser eller en
följd av kollektiv anpassning till polisyrkets förutsättningar (Skolnick 1966;
Reiner 1997: 1015).

Ett sätt att gå längre än att söka efter fördomsfulla alternativt rasistiska
attityder hos enskilda poliser, menar Hudson, är att studera polisers yr-
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keskultur och hur denna kan medverka till att det uppkommer och upp-
rättas vissa attityder hos poliser (Hudson 1993: 19). Den amerikanske po-
lisforskaren Jerome Skolnick var den som först formulerade ett perspektiv
där diskriminering hänfördes till kulturella aspekter inom Polisen med be-
toning på den informella kulturen. Enligt Skolnick är vissa problem och
motsättningar inneboende i utövandet av polisyrket i liberala demokrati-
er, varav det grundläggande dilemmat är att poliser förväntas prestera re-
sultat i rättstillämpningen men samtidigt begränsas i sina metoder genom
krav på rättssäkerhet. Motsättningarna leder, enligt Skolnick, till att en
subkultur utvecklas som förstärker dessa svårigheter (Skolnick 1966;
Reiner 1997: 1016; Reiner 2000: 90). Utan att för den delen slå fast att
det finns en specifik subkultur bland utlänningspoliser, kan deras hänvis-
ningar till fingertoppskänsla och intuition eventuellt tolkas som ett sätt
att undvika att berätta för oss hur de i själva verket går till väga och reso-
nerar vid inre utlänningskontroller.

Kriminalitet och stereotypa föreställningar
Ett annat spår inom kriminologin, som Hudson presenterar strävar efter
att synliggöra brottsproblematikens ”sanna” natur genom att lyfta fram
de reella brottsorsakerna så att dessa kan ersätta de stereotyper hos
rättsväsendets aktörer som kan resultera i diskriminering. Perspektivet
försöker med andra ord att påvisa vad brottsligheten i själva verket beror
på men också synliggöra etniska bias inom rättssystemet och konse-
kvenser av dessa (Hudson 1993: 24). Klassrelationerna i samhället be-
traktas som den nödvändiga utgångspunkten för att förstå sannolikheten
för brottslighet liksom övervakandet och bestraffningen av brottslighet i
kapitalistiska samhällen. Enligt perspektivet finns det ofrånkomligen en
hög brottsnivå i samhällen som präglas av ojämlikheter i fråga om möjlig-
heter och välstånd. Relativ deprivation och marginalisering betraktas som
den primära orsaken till kriminalitet inom vissa grupper. Logiken i reso-
nemanget handlar om att medvetenhet hos människor om att de lever fat-
tigt i förhållande till andra grupper i samhället försvagar deras benä-
genhet att lyda samhällets regler (Hudson 1993: 12f).

Den höga brottsfrekvensen bland vissa grupper skapar och upprätthål-
ler, enligt perspektivet, stereotyper av dessa människor såsom kriminella.
Stereotyperna återspeglas även inom rättstillämpningen, som man menar
blir förtryckande när poliser börjar betrakta grupper av människor som
kriminella (Hudson 1993: 13f). Ett exempel kan hämtas från Holmberg,
som mot bakgrund av sina empiriska studier av poliser i Danmark hävar
att polisers beslut bygger mer på bedömningar av vem de talar med än på
vad den eventuella lagöverträdelsen består i. Holmberg drar slutsatsen att
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den typ av personer som poliser utifrån sina föreställningar av männi-
skors brottsbenägenhet finner mest meningsfullt att kontrollera, kommer
att dominera brottsstatistiken varpå stereotyperna får en självuppfyllande
effekt. Polisers prioriteringar bidrar därmed till att skapa en riskbild som
rättfärdigar polisernas egna prioriteringar (Holmberg 1999: 220ff;
Holmberg 2003: 150; se även Reiner 2000: 91).

Utifrån det aktuella perspektivet betraktas brottsstatistiken och brotts-
övervakningen i ett samhälle följaktligen dels hänga samman med för-
domsfulla förväntningar och föreställningar om att marginaliserad be-
folkning involveras i brottslighet. Dels kopplas brottsstatistiken och
brottsövervakningen samman med faktiskt kriminellt beteende hos vissa
människor, som en följd av missnöje med de egna levnadsförhållandena.
Hudson påtalar det motsägelsefulla i att statistiken och brottsligheten
både förväntas kunna avspegla den faktiska brottsfrekvensen och ett
diskriminerande rättssystem (Hudson 1993: 13f). Detta är onekligen ett
problem om det leder till att etniska bias inom rättssystemet lämnas därhän.

Forskare kan lägga olika vikt vid de båda olika sidorna av saken. Mer
eller mindre fokus kan läggas på frågor rörande faktisk kriminalitet (jmf
Taylor och Whitney 2002) alternativt på förekomsten av etniska bias i
rättsanvändning samt kriminaliseringsprocesser i förhållande till olika et-
niska grupper (jmf Smith 1997: 749). Den italienske kriminologen Dario
Melossi erbjuder i mycket ett exempel på forskning inom ramen för detta
perspektiv. Melossis forskningsintresse omfattar både vilka orsaker som
ligger bakom att vissa grupper i samhället blir kriminella och på vilket sätt
polisers arbete blir präglat av bias. Melossi intresserar sig för utövandet
av kontroll över migranter och lägger stor tonvikt vid kriminalise-
ringsprocesser i sammanhanget. Han påpekar att det finns människor
som lever under förhållanden som skapar en ökad risk att begå brott, men
att dessa som en följd av att poliser i oproportionerligt stor utsträckning
riktar sin uppmärksamhet mot dem, löper en särskilt stor risk att bli upp-
täckta (Melossi 2003: 386).

The fact of the matter is that certain social strata are at a greater risk
of criminalization in both senses of the criminalization processes, i.e.
they are at greater risk of committing certain crimes and, if they do so,
they are at a greater risk of being noted, apprehended and labelled as
criminals (Melossi 2003: 386).

Melossi beskriver denna situation i termer av dubbelt strukturell diskrimi-
nering. Strukturell dels i den mening att sannolikheten för att involveras i
kriminellt beteende hänger samman med strukturellt bestämda möjlig-
heter i samhället, och dels genom det samhälleliga trycket på poliser att
vara mer aktiva i vissa typer av verksamheter än andra (Melossi 2003: 386).

183

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



Kriminalisering och strukturellt förtryck
Ett annat perspektiv inom kriminologin delar med ovanstående inriktning
utgångspunkten att det finns en klyfta mellan den faktiska situationen när
det gäller brottslighet och den situation som målas upp i samhället. Denna
klyfta menar man är ideologiskt betingad, men medan föregående pers-
pektiv eftersträvar att ersätta ideologiskt färgade uppfattningar hos exem-
pelvis poliser med välgrundade och verklighetsförankrade uppfattningar,
vill föreliggande perspektiv förstå ideologierna i sig. Det är så att säga hur
och varför ideologiskt grundade stereotyper ligger till grund för policier
inom rättsväsendet som intresset riktar sig mot (Hudson 1993: 20f).

Ett antagande är att polisers kontrollfunktion riktar sig mot de företeelser
eller grupper som majoritetsbefolkningen definierar som ett hot mot
ordningen i samhället. Statens förtryck och kriminalisering av marginali-
serade och underpriviligierade människor är den centrala utgångspunkten
för detta perspektiv. Den omständighet att vissa grupper i samhället är
marginaliserade används, enligt perspektivets anhängare, som belägg för
behovet av en hård övervakning av dessa grupper. Etablissemanget antas
med andra ord piska upp en rädsla för kriminalitet som ett sätt att berätti-
ga en allt hårdare övervakning. Inriktningen eftersträvar att sticka hål på
rådande föreställningar om marginaliserade och exkluderade grupper,
samt visa att dessa föreställningar används för att legitimera hård över-
vakning och maktutövning av desamma (Hudson 1993: 20ff).

Den viktiga forskningsuppgiften betraktas enligt perspektivet vara att
visa ideologiska konstruktioner i ett visst historiskt skede samt att under-
söka ideologiska skiften och hur dessa påverkar rättssystemets processer.
Ett möjligt tecken på ett ideologiskt skifte som påverkar rättssystemet,
aktualiserat i denna avhandling, är att migration sedan 1990-talet i Euro-
pa har börjat betraktas som ett säkerhetshot. Denna fråga diskuteras i av-
handlingens kapitel tre om utlänningskontroll, där vi skriver om det nya
säkerhetstänkandet tenderar att legitimera en stark utlänningskontroll.
Synen på migration som oönskad kan få konsekvenser för rättsväsendet
genom att det kan påverka exempelvis polisers syn på personer med
utländsk bakgrund i negativ riktning. Schengensamarbetet kan med det
aktuella perspektivets utgångspunkt betraktas som ett led i en process där
vissa grupper exkluderas, kriminaliseras och marginaliseras. Samarbetet
aktualiserar en starkare kontroll av personer som uppehåller sig i landet
utan tillstånd och kan dessutom leda till att svenska medborgare med ut-
ländskt ursprung står under en ökad polisiär övervakning (Mathiesen
2000b).

Ett problem som Chan ser med studier av etnisk diskriminering inom
ramen för detta perspektiv är att dessa gör det svårt att se några möjlighe-
ter till förändring av exempelvis polisers agerande (Chan 1996: 170). Att
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se Polisen enbart som ett instrument för statens förtryck innebär, enligt
Chan, att inte särskilt mycket kan göras åt polisrasism och diskriminering
med undantag för en revolution (Chan 1997: 28). En annan invändning
som Chan har rör rättsstatsbegreppet, vilket i sig är ett medel för att mot-
verka diskriminering och därför inte kan ses som ytterligare ett element i
den institutionaliserade diskrimineringen. Många människor arbetar ock-
så inom statliga och icke-statliga verksamheter, varav vissa inom Polisen,
för att införa strukturer och riktlinjer som främjar en icke-diskrimineran-
de policy och tillvägagångssätt inom Polisen. Dessa insatser är kanske inte
alltid framgångsrika men det är, enligt Chan, samtidigt problematiskt att
hävda att alla dessa människor är delar i ett odifferentierat rasistiskt
system (Chan 1997: 224). Enligt Chan undgår perspektivet vidare att för-
klara andra viktiga dimensioner av problemet. För att motverka etnisk
diskriminering ser hon det som nödvändigt att försöka upptäcka konkre-
ta områden där diskriminering och ojämlika möjligheter är inbyggda i
rättssystemet (Chan 1997: 40).

Hudson påpekar, i enlighet med Chan, att de olika perspektiven bör
kombineras på olika sätt (Hudson 1993: 26). Förklaringsperspektiven var
och en för sig kan inte fånga den komplexitet som kännetecknar förhål-
landen av etnisk diskriminering inom polisers rättsanvändning. Givet
denna avhandlings frågeställningar och utgångspunkter aktualiseras bety-
delsen av enskilda tjänstemäns handlingsutrymme och därmed risken för
att fördomar hos poliser i förhållande till människor med utländsk
bakgrund påverkar arbetet, men även strukturella liksom institutionella
faktorers betydelse.

Sammanfattande analys
I detta kapitel har vi tagit upp och analyserat på vilka olika sätt diskrimi-
nering kan tänkas komma till uttryck i polisers arbete med inre utlän-
ningskontroll. Kapitlet kompletterar därmed och bygger vidare på vår ge-
nomgång och analys av de rättsliga förutsättningarna för genomförandet
av inre utlänningskontroller i kapitel fyra. I det kapitlet konstaterade vi
att regelverket innehåller öppningar för etnisk diskriminering och att det
framstår som närmast omöjligt att tillämpa lagstiftningen utan att etnisk
diskriminering sker. Det blir därför viktigt att analysera och förstå vilka
risker för etnisk diskriminering som föreligger i polisarbetet.

Utlänningspolisers profileringar i arbete med inre utlänningskontroll
som ett informellt arbetsredskap syftar till att göra arbetet mer träffsäkert.
Vi menar emellertid att det inte går att göra sakliga, objektiva eller för den
delen träffsäkra bedömningar av huruvida en person inte har rätt att vistas
i landet eller ej. I stor utsträckning handlar profileringarna sannolikt om
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en kategorisering av människor utifrån stereotyper. Eftersom förenklade
stereotyper har ett nära samband med fördomar, det vill säga ofta negativa
uppfattningar om medlemmar i exempelvis en viss grupp, är det viktigt att
poliser reflekterar över och kritiskt förhåller sig till sitt eget handlande och
vad detta bottnar i. Annars riskerar poliser att i sitt arbete med inre utlän-
ningskontroll påverkas av fördomar och snedvridna stereotyper. För att
knyta an till balansgången mellan effektivitet och rättsstatliga ideal, kan
profileringar med andra ord leda till att polisers inre utlänningskontroller
varken blir träffsäkra eller förenliga med rättsstatliga ideal.

Profileringarnas intuitiva karaktär möjliggör en stor flexibilitet och
frihet i polisers tillämpning av Utlänningslagen. Samtidigt som utlän-
ningspoliser har talat med självklarhet om sitt användande av profileringar
i arbetet har de inte kunnat, eller velat, beskriva hur de gör när de profi-
lerar, utan istället hänvisat till betydelsen av intuition i sammanhanget.
Våra svårigheter att få uttömmande förklaringar av vad profilering mer
exakt innebär kan bero på olika saker. Kanske är poliser otränade i att re-
flektera över sitt eget handlande och tänkande, vilket är en förutsättning
för att kunna verbalisera de resonemang som ligger till grund för exempel-
vis profileringar. Poliserna anser kanske att de bär på erfarenhetsbaserade
kunskaper, som är så tillförlitliga att deras intuition kan betraktas som
saklig och professionell, och därmed också som en tillräcklig förklaring
till deras tillvägagångssätt i arbetet. Kanske är de medvetna om risken för
att deras bedömningsmetoder i arbetet står i strid med hur arbetet är tänkt
att gå till och genom att hänvisa till intuition undviker de att gå närmare
in på sitt tillvägagångssätt. Om polisers sätt att resonera vid profileringar
skulle sägas rakt ut, hade det kanske framgått att bedömningarna sker på
diskriminerande grunder. Det finns även en möjlighet att profilering som
sker vid allvarliga redan begångna brott, vilket är en mer systematiserad
arbetsmetod, har en legitimerande effekt på utövande av proaktiv profi-
lering vid inre utlänningskontroller.

Det är i enskilda polisers arbete som diskriminering kommer till uttryck
när det gäller arbete med inre utlänningskontroll. Detta innebär emeller-
tid inte att diskrimineringen enbart kan hänföras till polisers beteende och
eventuella fördomar. De fördomar som kan komma till uttryck i polis-
arbetet måste framförallt ses som en följd av institutionella och strukturella
förutsättningar. I vår studie blir även lagstiftningen kring den inre utlän-
ningskontrollen intressant då vi menar att denna i praktiken kan få som
följd att personer som inte ser ut att vara etniskt svenska diskrimineras.

Direkt diskriminering kan i samband med den inre utlänningskontrollen
också kopplas till strukturella krafter, i den mening att det föreligger ett
samhälleligt tryck på poliser att det är angeläget att obehöriga personer
avlägsnas från landet för att invandring betraktas som icke önskvärd.
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Detta kan leda till att poliser medvetet lägger ner mycket energi på att
göra inre utlänningskontroller. Direkt diskriminering kan också vara en
följd av institutionella förhållanden. Så är fallet då någon med stöd av po-
lisers profileringar felaktigt tas för en person som inte har rätt att vistas i
landet och detta är en direkt följd av att profileringen bygger på stereoty-
per som är fördomsfulla mot medborgare med utländsk bakgrund. Från
detta är steget inte långt till direkt individuell diskrimineringen, vilket fö-
religger om en enskild polis individuella fördomar leder till att denne be-
slutar sig för att genomföra inre utlänningskontroller på personer med
utländskt ursprung.

Diskrimineringen uppstår i samtliga fall genom att personens rörelse-
frihet begränsas på grund av att en inre utlänningskontroll sker och det på
grund av personens etniska bakgrund. Vid inre utlänningskontroller kan
direkt diskriminering också yttra sig i polisers bemötande av människor
som kontrolleras, det vill säga om poliser behandlar människor sämre på
grund av exempelvis dessa personers etniska ursprung. Diskrimineringen
i ett sådant fall kan vara en följd av institutionella eller individuella fördo-
mar, det vill säga relaterad till fördomar hos den enskilde polisen eller
knutna till polisyrket.

Diskriminering i samband med inre utlänningskontroll kan också vara
indirekt. Ett exempel på strukturell indirekt diskriminering är när att det
är ett för Polisen lagstadgat uppdrag att hitta personer utan tillstånd att
vistas i landet även om det inte är möjligt att, i det mångkulturella samhälle
som Sverige utgör, på ett sakligt sätt kunna särskilja personer som inte har
rätt att vistas i landet från svenska medborgare. Ytterligare problem med
lagstiftningen i diskrimineringshänseende är dess utformning, till exempel
Utlänningslagens vaghet. Föreställningar om migration som ett hot mot
landets säkerhet, välfärdssystem och nationens identitet kan få poliser att
känna sig manade att använda lagstiftningens vaghet och otydlighet som
ett sätt att kringgå densamma. Detta genom att låta utseende och före-
ställningar om människors etniska och nationella ursprung bli den
”anledning att anta” som krävs. Det finns därmed en risk för att poliser i
dessa fall bortser från rättsstatliga ideal och kringgår lagstiftningen för att
åstadkomma så många kontroller som möjligt.

Ett exempel på när institutionell diskriminering kan komma till uttryck
i polisers arbete med inre utlänningskontroll är som tidigare nämnts an-
vändandet av profileringar. Denna institutionella diskriminering kan vara
både direkt och indirekt, det vill säga ske medvetet eller omedvetet. Om
profileringar är uppbyggda utan sakligt stöd och utan underbyggda pro-
fessionella erfarenheter och ställningstaganden, så kan diskrimineringen
sägas vara indirekt, institutionellt betingad. Ett exempel på detta kan vara
de kriterier som används vid profileringar. Avslutningsvis föreligger indi-
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rekt individuell diskriminering om själva diskrimineringen är en konse-
kvens av en polis eget ställningstagande, det vill säga då poliser i okun-
skap företar inre utlänningskontroller som vilar på etniskt diskrimineran-
de grunder men där detta sker utan onda avsikter.

Hur stor är då risken för diskriminering i samband med polisers arbete
med inre utlänningskontroll? Som framgår ovan finns det många olika
faktorer som tillsammans skapar en påtaglig risk för att denna verksam-
het får diskriminerande konsekvenser. Den slutsats vi drar är att utseende
eller etniskt ursprung betraktat som relevant bedömningsgrund i arbetet,
mot bakgrund av att Sveriges befolkning är etniskt diversifierad, även
som en bland flera kriterier inte sällan blir diskriminerande.

Vi kommer i den del av avhandlingen som följer att redogöra för de
rättsstatliga ramar som poliser har att beakta genom att följa lagstift-
ningen och de rättsliga instrument som syftar till att minimera den etniska
diskrimineringen. I nästa kapitel går vi över till den andra sidan av bryg-
gan mellan det konkreta arbetet med inre utlänningskontroll och rätts-
staten. I huvudsak är framställningen en idealiserad bild av hur det är
tänkt att gå till. Som vi ska se finns det liksom i polisarbetet och lagstift-
ningen en del spänningsfält också här.
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7. RÄTTSSTATLIGA KRAV PÅ POLISER

Inledning
Poliser som vi träffade under fältarbetena lyfte aldrig själva upp frågan om
mänskliga rättigheter. Samtidigt blev det uppenbart för oss att arbetsupp-
giften att verkställa inre utlänningskontroll involverar svåra avgöranden
när det gäller var gränsen går för vad som kan vara kränkande ur rättig-
hetssynpunkt.

I föregående kapitel diskuterade vi profilering och förutsättningarna
härför. Ett sätt att förhålla sig till profilering som polisiär verksamhet i
Sverige som en modern demokrati, är genom de rättsstatliga ideal som ska
sätta ramarna för allt polisarbete. Det är de rättsstatliga idealen som ska
garantera både att poliser inte utsätter folk för etnisk diskriminering och
att i de fall så sker, människor får upprättelse. Det sistnämnda har vi kal-
lat mekanismer för att upprätthålla rättsstatliga ideal och det är något vi
ska återkomma till först i nästa kapitel.

Vad karakteriserar då en rättsstat? Hur använder eller kan poliser an-
vända rättsstatliga ideal i sitt arbete? Dessa frågor diskuteras i föreliggan-
de kapitel. Syftet är att beskriva rättsstatliga krav som ska sätta ramarna
för den inre utlänningskontrollen och ytterst för allt polisarbete. Vi vill
också problematisera dessa ideal genom att sätta dem i relation till rätts-
användningen.

Sverige beskrivs i många sammanhang som en demokratisk rättsstat.
Svenska politiker talar om en stat där mänskliga rättigheter står högt på
dagordningen och där människor kan leva i trygghet utan rädsla för god-
tycklig maktutövning. Andra länders myndighetspersoner får till och med
komma till Sverige för att lära sig om mänskliga rättigheter och hur de kan
förverkligas (jmf Sundberg-Weitman 1985; Petrén 1991; Nergelius 1996;
Esping 1999; Flyghed 2000: 222f).

Rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter är ständigt lika aktuella
komponenter i svensk rättsanvändning. Kanske i synnerhet i polisarbete.
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För det första för att Polisen, som en myndighet som har att upprätthålla
att lagarna följs, har en viktig uppgift att fylla som representant för
rättsstaten Sverige. För det andra därför att Polisen är den institution som
sätter makt bakom orden på så sätt att den är statens förlängda arm när
det gäller utövandet av legalt våld.83 Dessutom har Polisen ett tolknings-
företräde gentemot den enskilde individen när det gäller att bestämma
vilken maktutövning som är nödvändig. För det tredje därför att poliser
har en viktig funktion i en demokratisk rättsstat och kan beskrivas som en
indikator på det politiska klimatet i samhället. Ett citat av juristen
Thomas Bull sammanfattar delar av ovanstående på ett tydligt sätt:

Polisen är ytterst rättsstatens försvarare och samhället är beroende av
att den kan sköta sitt arbete väl. Rättsstaten och därmed demokratin
är ytterst beroende av medborgarnas förtroende, utan det vissnar des-
sa rara växter (Bull 2003: 209).

Rättssäkerhet och mänskliga rättigheter har sedan ett par decennier blivit
ännu mer aktuella också mot bakgrund av att människor som lever i
Sverige bär med sig negativa erfarenheter av poliser i andra länder som de
flyttat ifrån. Detta innebär att de kan antas ha ett svagare förtroende för
denna myndighet än människor som har bott i Sverige hela livet. Dessu-
tom är Polisen inte sällan den myndighet som människor möter när de
anländer till Sverige eller själva tar kontakt med för att söka asyl.

Kapitlet är disponerat på följande sätt. Efter litteraturpresentation och
en kortfattad begreppsdiskussion kring rättsstaten, följer ett avsnitt om
rättsstatens relation till demokrati, nationalstaten och välfärdsstaten.
Rättsstatstankarna systematiseras därefter i enlighet med följande aspek-
ter av rättsstaten: formella rättsstatliga krav, materiella rättsstatliga krav
samt användandet av formella och materiella krav.

Litteratur inom området
För kapitlet som helhet har en central inspirationskälla varit Peczenik och
hans tankar om att rätten måste vara mer än bara formell. Den måste ock-
så vid såväl lagstiftning som tolkning och implementering innehålla ett
mått av etik84. Peczeniks på området heltäckande verk Vad är rätt? om
demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation (1995) har varit
användbart för våra syften.

Åke Frändbergs, jurist vid Uppsala universitet, systematisering av
rättsstatens organisation i artikeln ”Rättsstatens organisation” (1986)
och hans diskussion om rättssäkerhet i artikeln ”Begreppet rättsstat”
(1996) har varit värdefulla för oss när det gäller att bena upp olika meka-
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nismer för rättsstatens förverkligande. Den norske historikern Jens Arup
Seips begreppsdiskussion om rättsstaten i boken Politisk ideologi (1988)
har hjälpt oss att ringa in innebörden i begreppet rättsstat såsom varande
en social konstruktion.

I avsnittet om hur rättsstatliga ideal kan användas för vi en principiell
diskussion utifrån Herbert Harts positivistiska angreppssätt respektive
Ronald Dworkins rättighetstes. Harts bok The concept of Law (1994),
Dworkins Taking Rights Seriously (1978) och A Matter of Principle
(1985) samt Nigel E. Simmonds (1988) och Peczeniks (1995) tolkningar
av de båda ligger till grund för vårt resonemang. Därtill har vi använt oss
av statsvetaren Lennart Lundquists teori om offentliga ämbetsmän och
deras ansvar att beakta samhälleliga värden och normer i sitt arbete i boken
Demokratins väktare, ämbetsmännen och vårt offentliga etos (1998).

Rättsstatsbegreppet
Några grundläggande utgångspunkter
En utgångspunkt för oss är det ökande behovet av en diskussion i samtida
rättsanvändning om vad som avses med de rättsstatliga ideal som ska upp-
rätthållas. Enligt statsvetaren Olof Petersson, bör diskussionen om rätts-
staten inrikta sig på att försöka få fram de metoder som på bästa sätt ver-
kar för att förverkliga de grundläggande principerna (Petersson 1996: 11).
Den norske historikern Jens Arup Seip skriver att rättsstaten som ideal-
konstruktion inte nödvändigtvis är sann men inte mindre nyttig för det.
Det som är intressant, ur forskningssynpunkt, menar han, är att visa på
avståndet mellan konstruktionen och faktiska omständigheter (Seip
1988: 151).

Vad som läggs i begreppet rättsstat varierar över tid och beror på den
samhälleliga kontexten. Många faktorer, såsom vilka ideologiska utgångs-
punkter man använder, påverkar den tolkning som görs och presenteras. I
texten nedan får mer eller mindre kända filosofer komma till uttryck på
olika nivåer och med olika perspektiv på rättsstaten. Det kan diskuteras
om vi gör dem rättvisa var och en för sig. Vi vill här hänvisa till att vi
selektivt lyfter fram relevanta delar av skilda teorier som vi menar bidrar
till en förståelse av våra frågeställningar. Framställningen gör inte anspråk
på originalitet och poängen är inte att utreda eller rangordna olika teoret-
iska perspektiv eller att ställa dem mot varandra. Variationerna är relativt
ointressanta i sammanhanget, istället vill vi använda de teoretiska utgångs-
punkterna för vårt avgränsade syfte och med hjälp av dem driva diskus-
sionen framåt.

Vi utgår från rättsstaten som ett ideal, grundat på en idé om att indivi-
den åtnjuter ett rättsligt skydd mot kränkningar genom statens makt-
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utövning (Frändberg 1996: 24; Bull 2003: 207).85 Härmed sagt, att ingen
människa ska stå över lagen – eller utanför den. De flesta torde vara över-
ens om att rättsstaten är en förutsättning för att människor ska kunna
känna sig trygga i samhället samt att Polisen har en viktig roll när det gäl-
ler människors känsla av trygghet (jmf Helmius 2000: 64). En mer omde-
batterad fråga är vilka maktbefogenheter som Polisen ska tillåtas använda
för att effektivt bekämpa brott utan att kränka mänskliga rättigheter. I
detta sammanhang kan konstateras att en rättsstat inte föreligger om den
offentliga maktapparatens rättsanvändning präglas av godtycke och myn-
digheter som diskriminerar vissa personer på grundval av deras bakgrund
samt om det finns brister i möjligheten för enskilda att överklaga myndig-
hetsbeslut (jmf Ribbing och Sandberg 2000: 30). Mot kränkningar av
detta slag svarar vissa rättsstatliga ideal, som vi systematiserar i 1) formella
rättsstatsvärden, 2) materiella rättsstatsideal (mänskliga rättigheter) samt
3) användningen av dessa. Först något om den historiska bakgrunden.

Termen rättsstat har sitt ursprung dels i tyskans Rechtsstaat och dels i
det anglosaxiska begreppet Rule of Law. Rättsstatens funktion i Tysklands
1800-tal var att beskriva statens ändamål och huvuddragen i dess organi-
sation, varvid innebörden blev formell. Vid 1900-talets början blev stats-
intresset karakteristiskt för Rechtsstaat. En viktig aspekt var att staten
måste ha lagstöd för alla ingripanden. Det sistnämnda tog sig uttryck
bland annat genom den i enlighet med lagen fastställda diskrimineringen
av vissa grupper som inleddes på 30-talet i Tyskland. Efter andra
världskriget fick den materiella innebörden en större betydelse i rättsstats-
begreppet: Människovärde och likhet inför lagen blev centralt i den tyska
rättsstatstanken (Fogelklou 1996: 12ff; Petersson 1996: 15ff; Zamboni
2002: 137f). Så är fallet fortfarande, vilket är tydligt när det Europeiska
samarbetet diskuteras i olika politiska sammanhang. Ett exempel är
Europarådets arbete för mänskliga rättigheter och inrättandet av den
Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter där enskilda kan fram-
ställa klagomål om de anser att deras rättigheter i konventionen eller dess
tilläggsprotokoll kränkts. Ett annat är inrättandet av en rättighetskatalog
i EU:s regelverk (se Nergelius 1996).

Ibland översätts rättsstat till Rule of Law, som kan översättas till rät-
tens herravälde. Principen om Rule of law utvecklades framförallt i
England genom att man fick en konstitutionell monarki på 1600-talet och
innebar kortfattat att rättsnormer skulle styra samhället, snarare än poli-
tisk ändamålsenlighet. Genom en väl utvecklad Rule of Law-doktrin har
begreppet kommit att omfatta fyra olika moment: 1) Ingen individ får dö-
mas utan lagstöd. 2) Lagen ska inte kunna tolkas hur brett som helst och
rättsanvändning ska ske med stöd av klart uttryckta lagar. 3) Alla, enskilda
såväl som myndighetspersoner, ska kunna ställas inför samma domstol.
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4) Slutligen skyddas den enskilde individens fri- och rättigheter genom en
väl utvecklad praxis (Fogelklou 1996: 15ff; Petersson 1996: 16f; Bull
2003: 206).86

Demokratin, nationalstaten och välfärdsstaten
Nedan ska förhållandet mellan demokrati och rättsstat i korthet beröras.
Att på djupet diskutera olika demokratiteorier ligger utanför denna stu-
dies ramar. För att mera allmänt säga något om vad demokrati är vänder
vi oss till Peczenik, som lyfter fram möjligheten att genom fria val genom-
föra ett regeringsskifte, som ett nödvändigt villkor för demokrati. Ett vik-
tigt kännetecken för demokrati är vidare att offentliga beslut i allmänhet
följer flertalets uppfattning (Peczenik i SOU 1999:58: 24).

Polisen har en viktig politisk funktion i en demokratisk stat så till vida
att den ska se till att människor håller sig till de politiskt bestämda regel-
verk som riksdagen antagit, den har med andra ord en ”socialiserande
funktion”. Polisens agerande kan också betraktas som en indikator på det
politiska klimatet i samhället. Detta genom att poliser, när de tolkar och
tillämpar lagar, kan styra lagarnas verkningsgrad genom det sätt på vilket
de väljer att använda desamma (Crawshaw, Devlin och Williamson 1998:
36; Meyers och Vorsanger 2003: 246).

Analytiskt kan man skilja mellan demokrati och rättsstat på så sätt att
rättsstaten har att göra med ”statens makt över medborgarna” medan de-
mokrati handlar om vem som ska ha ”makten över staten” (Algotsson
1993: 17).87 En stat definieras vanligtvis på basen av följande tre kriterier:
ett avgränsat territorium, ett folk och en maktorganisation. En national-
stat i sin tur utmärks av strävan efter folklig homogenitet inom det av-
gränsade territoriet. I det här diskuterade perspektivet kan demokrati och
rättsstat ses som två sidor av samma mynt. Demokrati betraktas då som
staten från ett politiskt perspektiv och rättsstaten som dess juridiska form
(Bobbio 1987: 224f; Rothstein 1995: 87). En aspekt av detta är uttrycket
den demokratiska rättsstaten.

Det sistnämnda kan också benämnas en materiell rättsstat och beskrivs
ibland som en förutsättning för demokratins fortlevnad (Flyghed 1992:
35; Crashaw, Devlin och Williamson 1998: 38; Peczenik i SOU 1999:58:
22; Spång: 17). I en materiell rättsstat krävs, utöver att lagtillämparen
utgår från klara och förutsebara regler, att samhällsmedborgarna till-
erkänns ett antal grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till stats-
makten. Majoritetsstyre är därmed inte nödvändigtvis samma sak som
demokrati, utan kan betraktas som en del av demokratins institutionella
ramverk. Hur demokratisk en stat är kan således utöver att handla om
”folkets vilja”, sägas bero på i vilken utsträckning medborgarnas rättig-
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heter skyddas (Kriele 1988: 34). Detta kan också uttryckas så att den lag
som folket kommit överens om i en demokratisk rättsstat står över den
enskilde myndighetspersonen, samtidigt som grundläggande fri- och
rättigheter sätter gränser för den demokratiska statens handlingskraft
(Ribbing och Sandberg 2000: 31). Det kan finnas en problematik i rela-
tionen mellan demokrati och rättsstat som kan aktualiseras när det gäller
frågan om att stävja hot mot statens säkerhet, varvid den nationalstatliga
dimensionen av den moderna demokratin får ett genomslag. Ett exempel
på detta är samtida diskussioner om hur oönskad migration ska kunna
motverkas (jmf Flyghed 1992). Migration som ett säkerhetshot diskuteras
i kapitel tre om utlänningskontroll.

Utöver klara och förutsebara regler och mänskliga rättigheter, påpekar
Petersson att handlingskraft är nödvändig i dagens konstitutionella de-
mokratier. Det är således inte fråga om en motpol, varken mellan rätts-
staten och effektiviteten, eller mellan rättsstaten och demokratin. De tre
dimensionerna av den konstitutionella demokratin förutsätter istället
varandra (Petersson 2000: 360).

Parballellt och i samklang med att rättsstatens innehåll utvecklades,
etablerades nationer. Rättsstaten och nationen utgör två aspekter av den
moderna statens framväxt och förändring (Gellner 1997: 111). Medan
nationalstaten handlade om att skapa någon slags gemenskap på territo-
riet som utgjorde staten, var rättsstaten nödvändig för att begränsa den
politiska makten och ge den legitimitet. Det finns således en interrelation
mellan nationalstaten och rätten, vilken i sin ideala form kan sägas kom-
ma till uttryck genom att rättsstatliga ideal beaktas i nationalstater. Rätts-
statliga ideal är mot bakgrund av detta en god utgångspunkt för att natio-
nalstaten ska kunna existera på längre sikt. Peczenik uttrycker det så att
om all ordning försvinner ”upplöses såväl staten som rättsordningen
helt” (Peczenik 1995a: 51). Med andra ord förutsätter i någon mening
statens legitimitet en rättsstat:

…unaccountable government is unlikely to make itself subject to the
rule of law, and the rule of law is unlikely to prevail in a state where
democratic government is not practised. In fact, the rule of law [is]
one element necessary to secure popular control over political deci-
sion making (Crawshaw, Devlin och Williamson 1998: 41).

Nationen bygger på en föreställd gemenskap för att tala i termer av histo-
rikern Benedict Anderson. Därmed ligger i dess natur att människor som
inte är en del, eller tillåts vara en del av gemenskapen, exkluderas
(Andersson 1991). I sammanhanget inre utlänningskontroll rör det sig
bland annat om samma människor som är föremål för den inre utlännings-
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kontrollen. Den exkluderande funktionen rör både dem som ”formellt
sett” är utlänningar och dem som i polisers ögon, verkar vara utlänningar
utan tillstånd att vistas i landet. De sistnämnda är människor som de facto
kontrolleras i inre utlänningskontroll.

Men även om beröringspunkterna är många mellan rättsstat och natio-
nalstat ur ett politiskt och historiskt perspektiv, är rättsstat som ett ideal
inte synonymt med nationalstat. Till skillnad från nationalstaten, med
sina exkluderande drag, är det alla människors lika värde som är grund-
läggande för innehållet i maktutövningen i rättsstaten. Det finns därmed
ett spänningsförhållande eller en paradox mellan rättsstatliga respektive
nationalstatliga grundvalar. Denna paradox konkretiseras vid inre
utlänningskontroller, genom att poliser förväntas verka i såväl rätts-
statens som nationalstatens tjänst. Poliser ska samtidigt som de ser till att
människor som inte är tänkta att vara en del av gemenskapen exkluderas,
vara opolitiska och objektiva i sin maktutövning.

Den materiella rättsstaten kan också innefatta sociala rättigheter och
anknyter därmed delvis till tänkandet om en socialstat (Seip 1988: 142;
Bobbio 1993: 71ff; Ribbing och Sandberg 2000: 31; jmf Borevi 2002).88

En välfärdsstat kan definieras som en statsapparat som vill sörja för att
medborgarna har en grundläggande ekonomisk trygghet och tillgång till
tjänster (Rothstein 2001: 49). Istället för rättigheter mot staten, är det här
fråga om rättigheter med hjälp av staten. Generellt kan också sägas att
ekonomiska och sociala rättigheter har en viktig funktion för att grund-
läggande rättsstatsideal ska kunna upprätthållas. Detta på så sätt att en
garanti för att maktutövarna ska avhålla sig från att kränka människors
rättigheter kräver att staten vidtar positiva åtgärder. Ett exempel är
rättshjälpssystemet som är en förutsättning för att alla människor ska be-
handlas som lika inför lagen. Ett annat exempel är rätten till utbildning
såsom den är fastställd i artikel 13 i FN:s konvention om ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter, vilket är en grundläggande förutsättning
för att enskilda ska kunna hävda sina rättigheter.

Statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg påpekar att välfärdsstatens omfat-
tande åtaganden gör det omöjligt att i detalj reglera rättsanvändningen
(Ahlbäck Öberg 2003: 149). Peczenik uttrycker det så att välfärdsstatens
krav på ett aktivt uppfyllande av människors behov ibland leda till en
minskning av den för rättsstaten typiska förutsebarheten. Samtidigt, me-
nar han, kräver en välfungerande välfärdsstat att rättsstatens krav upp-
fylls relativt väl (Peczenik 1990: 13; 1995a: 62).

Ser vi till rättsanvändarens möten med enskilda individer i en välfärds-
stat, präglas dessa av det faktum att hon/han har en funktion av service-
myndighet. Lipsky (1980) diskuterar detta i termer av att den enskilde
byråkraten, exempelvis polisen, låter personliga preferenser få ett större
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utrymme vid rättsanvändningen – hon eller han måste så att säga använda
sin personlighet för att hitta tekniker att erbjuda service samtidigt som de
ibland tar för individen inskränkande beslut. Vidare blir det, enligt
Lipsky, ofta uppenbart för gräsrotsbyråkraten att deras bemötande måste
ta sig olika uttryck beroende på vem de möter vid rättsanvändningen
(Lipsky 1980: 22f).

Vidare är de positiva rättigheterna i ett välfärdsperspektiv också en di-
mension av nationalstaten. De rättigheter som enskilda individer tiller-
känns och mekanismerna för dessas förverkligande har så att säga
bestämts och organiserats inom nationalstatens gränser. Statsvetaren
Karin Borevi, som i sin doktorsavhandling diskuterar välfärdsstaten och
det mångkulturella samhället, frågar med anknytning till detta om staten
kan vara neutral i förhållande till medborgarnas etniska tillhörigheter.
Varje nationalstat och de politiska procedurer och regelverk som håller
medborgargemenskapen samman, kan betraktas som ”impregnerade av
vissa kulturella föreställningar och uttryck” (Borevi 2002: 35). Därmed,
menar Borevi, står välfärdsstaten alltid inför en risk att skapa en situation
av ”etnisk assimilering eller marginalisering”, även om dess intention från
början var att främja integration på lika villkor (Borevi 2002: 38). Migra-
tionsforskaren Geddes menar i anknytning till detta att välfärdsstaten, så
som den utvecklats i Västeuropa, sannolikt kommer att fortsätta att vara
nationalstatlig och inte flyttas till en EU-nivå. Detta mot bakgrund av att
graden av rättigheter som tillhandhålls enskilda inom respektive välfärds-
stat samt att organisationerna av välfärdsstatens institutioner skiljer sig åt
i stor utsträckning mellan de olika länderna (Geddes 2003: 130).

I ett större perspektiv kan frågan väckas om välfärdsstatens behov av
att kontrollera sina geografiska gränser ökar i takt med att människor
tillerkänns fler rättigheter. När migranters ställning i mottagarlandet
stärks och välfärdsstaten samtidigt har ett krav på sig att bibehålla med-
borgarnas levnadsstandard uppstår ett dilemma rörande vem och vad
som ska prioriteras. I samtida diskussioner om migrationskontroll förs
argumenten utifrån två olika perspektiv. I det ena utgår man från att en
ökad invandring är en förutsättning för att basen för välfärdsstaten ska
kunna utvecklas, invandring blir därmed något positivt ur ett välfärds-
perspektiv. I det andra perspektivet utgår man från att invandring till
välfärdsstaten leder till att dess resurser urholkas (Geddes 2003: 2).
Sistnämnda resonemang kan hänföras till ett exempel i Malmö våren år
2004, där politikerna (socialdemokraterna tillsammans med moderater-
na) i ett handlingsprogram med titeln ”Välfärd till alla” våren år 2004
lade fram ett förslag som syftade till att stoppa möjligheterna för arbets-
lösa invandrare att flytta till Malmö89 (jmf Öberg 1994; Södergran 2000;
e-mail från stadskontoret Malmö stad, den 31 januari 2004). Poliser som
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arbetar med inre utlänningskontroll kan betraktade i detta perspektiv, ses
som en slags gränsvakter som har att se till att ingen inkräktar på den
svenska välfärdsstaten.

Från nationalism till individualism och transnationalism
Det finns mycket som talar för att förtroendet för den moderna demo-
kratin Sverige brister hos människor i allmänhet och hos enskilda eller
grupper av människor som utsätts för diskriminering i synnerhet. Männi-
skors idag ofta kritiska syn på staten och dess maktutövning handlar både
om en misstro mot vad som institutionellt, per definition är staten och
dess olika institutioner såsom polis, skolor med mera, och hur makten ut-
övas, vid implementeringen av lagstiftningen eller i granskningsprocessen.
Ett exempel på det sistnämnda är den diskussion som uppstod efter det att
förre vice länspolismästaren i Västra Götaland, tillika kommenderings-
chefen under EU-toppmötet i Göteborg, Håkan Jaldung, i februari år
2004, friades i tingsrätten på samtliga punkter i åtalet mot honom av-
seende hans ansvar för polisers ingripanden under Göteborgshändelserna
(Mål nr B 12621-02 Göteborgs tingsrätt Dom 2004-02-20). Förtroendet
för rättsväsendet kan försvagas som en följd av ett sådant utslag då det
kan uppfattas så att rätten och även de organ som ska granska rätts-
användningen, är ett uttryck för maktmissbruk.

Enligt historikern Lars Trägårdh existerar det idag bland människor ett
politikerförakt och en känsla av brist på personligt upplevt inflytande.
Han menar att detta har sin förklaring framförallt i frånvaron av möjlig-
heter att juridiskt utkräva rättigheter (Trägårdh 1998: 11), vilket tyder på
att det förekommer brister i ett rättsstatligt hänseende. En annan orsak,
som Peczenik lyfter fram, är en ökad klyfta mellan medborgaren och by-
råkratin. Förhållandet har att göra med att de allra flesta människor, på
grund av regelverkets omfattning, har en låg kunskap om detsamma.
Både syftet med reglerna, innehållet samt konsekvenserna framstår ofta
som oklara (Peczenik 1990: 16f; jmf Rothstein 2001: 59f). Förhållandet
uppmärksammas också av den granskningskommission som tillsattes ef-
ter toppmötet i Göteborg: ”Många upplever att lagar och förordningar
tolkas snävt och slumpmässigt. Det finns en skepsis mot hur myndigheter
verkställer politiska beslut” (SOU 2002:122: 54). I liknande sammanhang
påpekar Ahlbäck Öberg att länken mellan väljare och valda har blivit
svagare, ett förhållande som gör den så kallade ”efterhandskontrollen”
till en viktig fråga i bemärkelsen möjlighet för individer att framställa
klagomål på rättsanvändare till externa organ (Ahlbäck Öberg 2003: 155).

Relaterat till den bristande legitimiteten är också det förhållande att fö-
rekomsten av olika kulturella grupper och åsiktsbildningar präglar
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dagens demokratiska rättsstater (Bobbio 1987; SOU 2002:122: 53).
Dagens individualistiska samhällsuppfattning, som prioriterar rättighets-
begreppet, innebär samtidigt en förskjutning från makt hos olika grupper
av människor till individernas makt (jmf Rothstein 2001: 61). Människor
blir också både mer kritiska och mer självständiga i och med stigande ut-
bildningsnivå och ökad tillgång till information (Petersson 2000: 363).
Alla, tagna en och en, bildar ett samhälle uppbyggt utifrån vissa regler,
däribland den regel som tillskriver varje individ rätten att fritt delta i fat-
tandet av de beslut som är bindande för samhället (jmf Petersson 2000;
Geddes 2003: 119; Vinthagen 2003). Utöver individualiseringen fram-
håller Petersson att internationaliseringen har en stor inverkan på rätts-
väsendet, bland annat på så sätt att mänskliga rättigheter, i bemärkelsen
internationella traktat, får en allt tyngre ställning (Petersson 2000: 362f).
En aspekt av detta, som har med nationalstatens legitimitet att göra, är att
mänskliga rättigheter som individen genom överstatliga organ kan hävda
gentemot den egna staten, i någon mening förvandlat individen till en
”världsmedborgare” (Bobbio 1997: 69).

En följd av den beskrivna misstron och orsakerna därtill blir att lagen i
bemärkelsen statlig maktutövning, inte nödvändigtvis är legitim för alla
människor. Petersson påpekar att detta förhållande inte nödvändigtvis
måste betraktas som icke önskvärt, ty demokratins jämlikhetsidé går ut
på att just skapa ”upplysta, frigjorda och självständiga människor”
(Petersson 2000: 363). Rothstein menar att den sociala och kulturella
utvecklingen de senaste decennierna innebär ökade krav på enskilda indi-
vider att välja livsstil: ”Identitet ‘ärvs’ inte i den utsträckning som under
tidigare generationer och valen när det gäller konsumtion, utbildning,
arbete och livsåskådning är oändligt många fler” (Rothstein 2001: 61).
Jämlikhetsidén ska således inte förväxlas med en idé om total likformig-
het. Samtidigt diskuteras emellertid som en svår utmaning för samtida
välfärdsstater, hur ett tillräckligt stort internt stöd ska kunna upprätthål-
las för dess fortsatta existens (jmf Rothstein 2001: 57).

En aspekt av detta, som kan relateras till rättsstatens bristande legitimi-
tet, hänför sig till den etniska befolkningssammansättningen i kombina-
tion med det faktum att dagens demokrati präglas av folkstyre i bemär-
kelsen ”folk som liknar oss” (Dahlstedt 2001: 136; jmf Spång: 9f). Det
sistnämnda är kopplat till nationalstaters tendens att, som ett led i upp-
rätthållandet av en föreställd gemenskap, skapa och definiera Vi och
Dom. Peczenik kallar detta för demokratins grundproblem och ställer frå-
gan om vilken likformighet som krävs för att demokratin ska fungera
(Peczenik 1995a: 76).
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Ett citat av Petersson sammanfattar tankegångarna:

Denna utveckling mot alltmer individualisering och pluralism ställer
juridik och politik inför svåra utmaningar. Den ena är att upprätthålla
systemet genom att definiera toleransens gränser. Den andra är att bi-
dra till att lösa alla de konflikter som mångfaldens samhälle obönhör-
ligen alstrar (Petersson 2000: 363).

Vem som är Vi och Dom i detta sammanhang omdefinieras genom
Schengensamarbetet. De utlänningar som poliser ska leta efter idag är
utomeuropéer, snarare än utomnordiska medborgare. Denna omdefini-
tion uppmanades poliserna som deltog i Schengenutbildningen att ta till
sig. En av de poliser som undervisade på utbildningen, förkunnade till
exempel under en paus att:

Det blir även en förändrad syn på vem som är utlänning. Det blir nu
tredjelandsmedborgaren som är utlänning och det måste poliserna lä-
ra sig. Det blir lättare för den yngre generationen poliser än de äldre
som kanske fortsätter att betrakta andra européer som utlänningar
(Schengenutbildningen, den 17 januari 2001).

Nationalstaten har därmed förändrats och blivit mer transnationell, något
som innebär ökade förväntningar på att rättsanvändarna beaktar de
internationella åtaganden som svenska staten gjort, bland annat Schengen-
avtalet och dokument om de mänskliga rättigheterna. De processer som
kommer till uttryck i dessa sammanhang diskuteras ibland i termer av en
statens ”flykt till EU”, för att på så sätt göra kontrollen av migration mer
effektiv. Geddes diskuterar frågan och framhåller att staternas möjlighet
att vidta åtgärder som annars vore orimliga när det gäller migrationskon-
troll, utökats i och med europasamarbetet. Ett exempel han ger är just
Schengenavtalet (Geddes 2003: 22, 127f). Därmed kan sägas att national-
statens roll, i bemärkelsen att hålla människor som inte anses ska höra till
gemenskapen utanför, blivit starkare i och med det internationella samar-
betet.

Som framkommit tidigare i avhandlingen upplevdes vikten av att leva
upp till åtagandena gentemot övriga Schengenstater som centralt för de
poliser som vi träffade under fältarbetena. En observation som vi gjorde,
var att poliserna inte själva vid något tillfälle tog upp de åtaganden som
Sverige gjort beträffande mänskliga rättigheter. Kanske anser poliserna att
dessa är en inbyggd del av deras arbete som finns med per automatik. Frå-
gan är emellertid om det inte krävs att mänskliga rättigheter ges en ny ak-
tualitet och mer konkret innebörd som motvikt till Schengensamarbetets
krav på en effektiv kontroll.90
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En relevant fråga är om rättsstatsidealen kan avhjälpa de brister som
präglar dagens demokratiska stater. Som Antonia Ribbing och Bo Sandberg
uttrycker det, är ett folkstyre som inte accepterat rättsstatliga ideal och
som saknar handlingskraft, självupplösande (Ribbing och Sandberg
2000: 31). I den mån folkstyret kan hänföras till nationalistiska drag som
får konsekvenser i form av över- och underordning, inneslutning och
uteslutning (Dahlstedt 2001: 139), kan rättsstaten utgöra ett värn för
mänskliga rättigheter i en demokrati som vill innefatta alla medborgare.

Formella rättsstatliga krav
Förutsebarhet
Det mest grundläggande rättsstatsidealet kan uttryckas i termer av att
makten ska vara rättssäker.91 Att definiera rättssäkerhetsbegreppet kan i
svårighetsgrad sägas närma sig arbetet med ”att lösa frågan om cirkelns
kvadratur” (Nilsson 1998: 13; jmf Gustafsson 2001: 124f). Enligt Tiby
har de flesta definitioner ingrediensen ”förutsebarhet” gemensamt (Tiby
1993: 3). Genom att offentlig maktutövning blir förutsebar kan den en-
skilde planera sitt handlande och förses ett stort livsutrymme. Sveriges
Advokatsamfund har uttryckt det sistnämnda i termer av att rättssäkerhet
föreligger när vissa livsvärden – livet, kroppslig integritet, personlig rörel-
sefrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet och församlingsfrihet samt egen-
dom – skyddas mot statsmaktens ingripanden (Sveriges Advokatsamfund
1988: 4).

Rättssäkerheten kräver en reglering av formen för myndighetsutöv-
ningen med syfte att offentliga tjänstemäns handlingsutrymme begränsas.
Först och främst måste reglerna vara tydliga och exakta (Peczenik 1995a:
52) och inte skapas retroaktivt (RF 2:19; se även Algotsson 1993: 12).
I detta sammanhang finns det anledning att återknyta till de regler som
specifikt sätter ramarna för inre utlänningskontroller. Där anges att en
”utlänning” som uppehåller sig i Sverige är skyldig att på förfrågan av
polis visa upp sitt pass eller andra handlingar som visar rätten att vistas i
Sverige. Sett utifrån polisers perspektiv framgår det inte av regelverket när
en kontroll får företas, utan enbart att ett ingripande inte får ske enbart på
grundval av utseende.

För att uppfylla kravet på rättssäkerhet måste regelverket vara någor-
lunda stabilt, för att medborgarna ska ha en fast ram inom vilken de kan
planera sina handlingar (Peczenik 1995a: 53). Detta gäller även tjänste-
män som har att planera sina yrkeshandlingar. En annan aspekt av stabili-
teten är vad Peczenik talar om i termer av det mera övergripande syftet
med lagen, nämligen att den alltid ska ge uttryck för den stabilitet som
olika slags regler, analogier, rättshistorien, traditionella juridiska tanke-
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mönster och rättskulturens grundvärden erbjuder (Peczenik 1996: 47).
Därmed sagt, att det ur stabilitetssynpunkt sällan är önskvärt att något
helt nytt infinner sig. Det nya och det gamla kan istället sägas bilda en hel-
hetstradition som kännetecknas av en grad av koherens över tid. Föränd-
ring behöver med andra ord inte motverkas för att kravet på stabilitet ska
vara tillgodosett, men förändringen måste vara genomtänkt och inte ryckig
och underkastad tillfälligt intressespel (Peczenik i SOU 1999:58: 48f). I
detta sammanhang kan anknytas till den föreslagna ändringen i Utlän-
ningslagens regel om inre utlänningskontroll, enligt vilken poliser skulle
få utökade befogenheter att genomföra kontroller. Förslaget gick ut på att
formuleringen ”om det annars finns särskild anledning till kontroll” skul-
le bytas ut mot ”om det annars framstår som befogat att kontrollera
utlänningen”. Tillämpad i praktiken torde förändringen inte innebära
särskilt långtgående förändringar. Som Lagrådet påpekade skulle lagänd-
ringen dock sannolikt öka riskerna för etnisk diskriminering varför den
avstyrktes.

Utöver ett tydligt och stabilt regelverk kräver rättssäkerheten att regel-
verket är omfattande, överblickbart och flexibelt (Frändberg 1986: 36;
Algotsson 1993: 12). Även om regelverket ska var omfattande är det inte
rimligt med nedtecknade regler för alla upptänkliga situationer. Då skulle
det vara omöjligt för bland andra poliser att lära sig lagstiftningen
(Lehrberg 2001: 170). Sannolikt skulle regelverket inte heller vara över-
blickbart, vilket är en förutsättning för dess verkningsbarhet. I överblick-
barheten ligger också att det klart framgår vilka befogenheter som tillkom-
mer vem i den offentliga maktutövningen. Samtidigt kräver den snabba
samhällsutvecklingen en flexibilitet och elasticitet, något som inte skulle
vara möjligt med ett allt för omfattande – eller precist – regelverk. Enligt
Peczenik har den som tillämpar lagen fått ett större ansvar i det att
hon/han måste hitta en balans mellan den av lagstiftaren skapade stabili-
teten och den vid tillämpningen nödvändiga flexibiliteten (Peczenik 1990:
11f; jmf Bull 2003: 207).

Ser vi till polisarbete med inre utlänningskontroll och den nationalstat-
liga respektive välfärdsstatliga dimensionen av Sverige, får dessa rättsstat-
liga krav en konkret innebörd. Flexibiliteten kan till exempel användas av
poliser för att kunna kontrollera många människor. I en samhällstid när
bekämpandet av hot mot rikets säkerhet är ett prioriterat område, kan
denna aspekt av de formella rättsstatsidealen sannolikt få ett genomslag.

För att rättsstaten ska kunna uppfyllas formellt krävs, utöver vad som
sagts, att lagen är generellt tillämplig och självständig. Det sistnämnda
innebär att rättssystemet i en demokratisk rättsstat är frigjort från andra
giltighetskällor. Autonomin är, enligt Peczenik, beroende av att reglernas
giltighet kan förklaras utan hänvisning till andra samhälleliga norm-

201

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



system såsom religionen eller etiken, samt att rättsreglerna tolkas på ett
juridiskt sätt (Peczenik 1995a: 58). I generaliteten ligger att lag inte får
stiftas till nackdel för enskilda personer, utan ska återspegla allas likhet
inför lagen, eller att den ska ”tillämpas universellt” (Algotsson 1993: 12f).

Kännetecknet om lagen som generellt tillämplig innefattar, enligt Seip,
en rad olika problem, vilka kan hänföras till de ovan nämnda rättsstatliga
aspekterna. Han påpekar bland annat att en rättsstats lagar aldrig kan
sägas behandla alla människor lika, eftersom generaliteten beror på vissa
bestämda förutsättningar i varje enskilt fall. Lagen är inte heller oförän-
derlig eller statisk, varför den inte kan betraktas som generell över tid.
Vidare är lagen alltid föremål för tolkning, vilket innebär att generaliteten
blir beroende av den person som ska tillämpa lagen (Seip 1988: 145).
I anknytning till detta kan påpekas att idealet rättsstaten, såsom den
beskrivits ovan i sin formella bemärkelse, aldrig kan uppfyllas helt. Den
är snarast ett tillstånd som kan användas som måttstock, i en ständigt
pågående diskussion om dess praktiska betydelse.

En rättssäker maktutövning
Ett antal minimivillkor för rättsanvändningen är kopplade till det grund-
läggande formella kravet på en förutsebar maktutövning. Om ovanståen-
de var formella förutsättningar för regelverket, är dessa ett antal formella
förutsättningar för själva rättsanvändningen. Villkoren kan ses som ett
första steg på vägen till vad som skulle kunna bli en etiskt godtagbar rätt-
sanvändning. Först och främst ska maktutövningen ske med utgångs-
punkt i lagarna, annars skulle de genom lag fastställda begränsningarna
inte betyda något i praktiken. Staten har i detta sammanhang uppfattats
som en maktorganisation och rätten som en maktbegränsande faktor
(Pezcenik 1995a: 51). Med andra ord bestämmer rätten de uppgifter som
myndigheter har att utföra med stöd av lag. De ska göra varken mer eller
mindre. Dessutom ska saklighet och opartiskhet iakttas i rättsanvänd-
ningen (jmf Petersson 1996: 23), för att allas likhet inför lagen lättare ska
kunna garanteras (prop 1975/76:209: 37ff). Slutligen är det på sin plats
att erinra om kravet på flexibilitet som tillkommer, kanske i synnerhet,
byråkrater verksamma i välfärdsstater. Deras arbete präglas av en tendens
att se sig som en serviceinstitution, vari ligger att de tar hänsyn till om-
ständigheterna i varje enskilt fall (jmf Lipsky 1980). Utifrån den national-
statliga dimensionen av den moderna demokratin har de dessutom ett an-
svar för att människor som inte är tänkta att höra till gemenskapen hålls
utanför.

Minimikraven på rättsanvändarna kommer till uttryck i FN:s allmänna
förklaring om mänskliga rättigheter, artikel 1:
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Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är ut-
rustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i
en anda av broderskap (artikel 1).

Denna formulering kan sägas utgöra den fundamentala grundtanken för
de mänskliga rättigheterna (Lindholm 1999: 67). Trots att den är svår att
åberopa i ett juridiskt sammanhang har formuleringen en politisk
konnotation innebärande att rättigheten (eller skyldigheten om man utgår
från den som ska använda lagen) kan anpassas efter dagens pluralistiska
samhälle (Lindholm 1999: 73). Allas lika värde konkretiseras i artikel
2 och 7 i den allmänna förklaringen om likhet inför lagen, vilka syftar till
att motverka diskriminering samt garantera att lika fall behandlas lika.
Vi återkommer till de mänskliga rättigheter i den del som behandlar de
materiella rättsstatsidealen nedan.

Rättssäkerhetsidealet i svensk offentlig maktutövning kan samman-
fattas genom tre principer: legalitetsprincipen, likhetsprincipen och
objektivitetsprincipen. Dessa principer syftar till att garantera att offentlig
maktutövning utövas på ett opartiskt sätt i enlighet med lagarna och att
alla behandlas som likar inför lagen. Legalitetsprincipen betyder att all
maktutövning ska vara lagbunden. För poliser innebär detta att de ska
fullgöra sina lagstadgade uppgifter (Sterzel 1996: 109f), varken mer eller
mindre. Vi har också berört legalitetsprincipen i kapitlet om polisarbete.
Likhetsprincipen vänder sig till dem som tillämpar lagen och innebär att
poliser ska visa respekt för alla människors lika värde (RF 1:2, 1:9). Vi-
dare kan likhetsprincipen sägas innefatta att den enskildes allmänna väl-
färd ska vara ett grundläggande mål för all offentlig verksamhet och att den
enskildes värdighet respekteras i det enskilda fallet (RF 1:2). Detta krav
innebär att poliser och andra rättsanvändare måste vara flexibla. Man
kan uttrycka det så att kravet på att den enskildes välfärd tillgodoses,
innebär att alla människor inte alltid kan behandlas lika. Objektivitets-
principen, slutligen, säger att domstolar och förvaltningsmyndigheter ska
vara sakliga och opartiska. Myndighetspersonerna får således inte låta sig
vägledas av sådana intressen som de inte är tänkta att tillgodose (Helmius
2000: 67). Detta ska ställas i relation till att alla myndigheter som verkar i
samhället har ett visst handlingsutrymme i det enskilda fallet (RF 11:7).

För att rättsstaten ska ha någon praktisk funktion för den enskilda
människan krävs, utöver vad som nämnts ovan, också att innehållet i rätts-
användningen präglas av respekt för mänskliga rättigheter. Peczenik ut-
trycker det så att lagen, utöver de formella minimikraven, måste innehålla
en etisk dimension: ”…myndighetsutövning bör vara rimligt förutsebara
med stöd av lagen och förenliga med hänsynstagande till andra etiska vär-
den” (Peczenik 1995a: 92).
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Materiella rättsstatliga krav
Mänskliga rättigheter
Förmodligen skulle alla polisorganisationer på alla nivåer kunna bli bättre
på att främja mänskliga rättigheter och bli bättre på att arbeta effektivt i
bemärkelsen uppklarade brott (Crawshaw, Devlin och Williamson 1998: 2).
Sett i ett större perspektiv är mänskliga rättigheter varken något själv-
klart, eller något som motsäger ett effektivt polisarbete. Polisens legiti-
mitet är beroende av att poliser respekterar mänskliga rättigheter i det
dagliga arbetet. Om allmänheten har förtroende för Polisen kan denna
också räkna med ett stöd från allmänheten, exempelvis genom de tips om
begågna brott, som poliser får (Crawshaw, Devlin och Williamson 1998: 1).

I följande avsnitt presenteras ett par centrala rättigheter som aktua-
liseras vid handhavandet av inre utlänningskontroll. De mänskliga rättig-
heterna är som framkommit en central beståndsdel i rättsstaten och det
övergripande målet för dessa är att individens värdighet ska respekteras.
Dessutom utgör de en viktig del av det folkrättsliga system som Sverige
har att förhålla sig till i internationella sammanhang. Sverige har genom
att ratificera ett stort antal internationella traktat om mänskliga rättighe-
ter förbundit sig att respektera dessa i sin offentliga maktutövning.92 Poli-
ser har därmed ett krav på sig att i sitt arbete beakta mänskliga rättigheter
(Bobbio 2001: 134). I detta sammanhang kan påpekas att mänskliga rät-
tigheter är ett sätt att konkretisera de etiska ideal som poliser ska leva ef-
ter och ett medel för att förebygga en oetisk rättsanvändning. På detta sätt
skiljer sig mänskliga rättigheter från andra typer av mekanismer för att
förverkliga rättsstatliga ideal (se kapitel åtta i denna avhandling), då de
verkar i mer förebyggande syfte (Crawshaw, Devlin och Williamson
1998: 24).

I ett mänskliga rättighetssammanhang ska påpekas att rättsstatsidealen
inte handlar om att skydda individen mot alla offentliga åtgärder som kan
ha negativa konsekvenser, utan om ett skydd mot kränkningar. Mänskliga
rättigheter kan här utgöra en måttstock, då det kan betraktas som för-
svarbart med inskränkningar i människors frihet, så länge inskränkning-
arna inte leder till mänskliga rättighetskränkningar (Crawshaw, Devlin
och Williamson 1998: 22).

De rättigheter som finns fastslagna i internationella dokument och som
Sverige förbundit sig att respektera, konkretiseras bland annat i Regerings-
formens avsnitt om grundläggande fri- och rättigheter (RF kapitel 2). Rät-
ten att inte utsättas för diskriminering kommer som nämnts till uttryck i
RF 1:9, där det står att domstolar och andra förvaltningsmyndigheter ska
beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. Vidare
stadgar RF 2:15 att de lagar och föreskrifter som antas (direkt eller indi-
rekt) inte får innebära att någon medborgare missgynnas därför att ”han”
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med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet
(prop 1975/76:209: 40). I 8 § aktualiseras individens rätt till rörelsefrihet:

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberö-
vande. Han är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom
riket och att lämna detta (RF 2:8).

I praktiken innebär detta att människor ska kunna röra sig fritt på gator
och torg utan att behöva bevisa sin rätt att vistas i landet. Vissa av rättig-
heterna i andra kapitlet RF kan begränsas genom lag för att tillgodose
ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen
får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål
som har föranlett den eller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot
den fria åsiktsbildningen. En begränsning får inte göras enbart på grund
av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (RF 2:12).

När det talas om medborgare i grundlagen avses svenska medborgare.
Med utlänning menas såväl utländsk medborgare som statslösa personer
(SOU 2001:19: 70). I RF 2:22 § slås fast att utlänning i huvudsak är lik-
ställd med svensk medborgare. Så är dock inte fallet avseende rätten att
fritt resa i landet, vilket framgår av 2:22 andra stycket.93 Ett exempel på en
verksamhet som gjort skillnad mellan svenska och utländska medborgare
är den inre utlänningskontrollen. Utlänningslagens paragraf som behand-
lar denna verksamhet säger att varje icke-medborgare har en skyldighet
att på förfrågan från Polis bevisa sin rätt att vistas i Sverige och att Polisen
måste ha en anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i landet,
för att en kontroll ska få äga rum (Utlänningslagen 5:6, se kapitel fyra om
inre utlänningskontroll). Det är således inte lagstridigt att negativt särbe-
handla en person på grund av medborgarskap. Diskriminering får dock
inte ske på grundval av hudfärg eller etniskt ursprung (RF 1:2, 2:15).

Utifrån en läsning av FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rät-
tigheterna, kan man säga att alla rättigheter på något sätt är viktiga för
den individ som möter Polisen i en inre utlänningskontroll. Det är till ex-
empel viktigt att kunna läsa och skriva (rätt till utbildning) för att kunna
framställa ett klagomål om en person tycker sig ha blivit behandlad på ett
oriktigt sätt. Utifrån Polisens perspektiv ska hon eller han veta att de inte
får lova att handla diskriminerande. I denna studie koncentrerar vi oss på
de rättigheter som är direkt relevanta för polisers tillvägagångssätt vid
inre utlänningskontroll: diskrimineringsförbudet och rörelsefriheten.
Men först redogör vi för de mänskliga rättigheternas grundvalar och
historik.
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Grundvalar och historik
Vad som utgör den absoluta grundvalen för de mänskliga rättigheterna är
omstritt. De kan, enligt Bobbio (2001), tolkas som ett förebud om mänsk-
lighetens moraliska utveckling. Detta har visat sig i form av mångfaldi-
gandet av desamma såsom att en ökande mängd rättssubjekt ansågs
skyddsvärda, att innehavet av vissa rättigheter utsträcktes till att gälla för
olika sammanslutningar snarare än enskilda personer (familjen, etniska
minoriteter, hela mänskligheten) samt att människan mer och mer betrak-
tas utifrån andra aspekter än det att bara vara människa, till exempel ett
barn eller en människa med handikapp (Bobbio 2001).

En annan grundval för de mänskliga rättigheterna är den mänskliga
naturen (Ribbing och Sandberg 2000: 25). Naturrättsläran som en rationa-
listisk, icke religiös lära går ut på att vissa rättsregler är nedlagda i männi-
skans natur och dessa är eviga, oföränderliga och giltiga för alla tider och
alla folk. Deras giltighet måste inte bevisas eftersom den är uppenbar
(Davidson 1993: 27f). Genom John Lockes tankar om samhällskon-
traktet fick naturrättsläran en ny form i den politiska ideologin. Idéerna
innebar att när makten överlåts till en härskare måste denna respektera
människans oavvisliga rättigheter. Ett sätt att se på mänskliga rättigheter i
den politiska ideologin som okränkbara men inte ”naturliga”, är att se
dem som överenskommelser nödvändiga för att människors gemen-
samma intressen ska kunna tillgodoses.

I ett folkrättsligt perspektiv kan mänskliga rättigheter sägas vara det
som individen tillerkänns genom internationella traktat (Davidson 1993:
30). Under inflytande av naturrättslig doktrin tillkom exempelvis på
1700- och 1800-talen omfattande texter som tillerkände individen rättig-
heter, såsom den amerikanska självständighetsförklaringen från år 1776
och rättighetsförklaringen som antogs i Frankrike efter revolutionen år
1789 (Davidson 1993: 27). Dessa två texter brukar anges som de två första
i sammanhanget individuella fri- och rättigheter (se Davidson 1993: 3ff;
Danelius 1993: 15). År 1945 anges ofta som ett startskott i detta hän-
seende, eftersom individuella rättigheter fick en annan folkrättslig ställning
än de hade haft tidigare. De förföljelser som ägt rum under kriget innebar
att det fanns en politisk vilja att utöka skyddet för individen genom inter-
nationellt samarbete. I FN-stadgan skrevs in att ett syfte med organisationen
är främjandet av mänskliga rättigheter (artikel 1) och redan år 1948 kun-
de det första grundläggande dokumentet antas: Den allmänna deklaratio-
nen om de mänskliga rättigheterna.94

Rättigheterna har traditionellt delats upp i olika kategorier: medborger-
liga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Marshall
har utvecklat tanken om de olika kategorierna på så sätt att civila rättig-
heter ses som nödvändiga för individens frihet. I dessa innefattas yttran-
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defriheten och trosfriheten, äganderätten och möjligheten att sluta giltiga
avtal samt rätten till rättvisa i bemärkelsen att alla ska behandlas med
samma respekt inför lagen. De politiska rättigheterna innefattar rätten att
delta i den politiska beslutsprocessen (Marshall 1998b: 291ff; Crawshaw,
Devlin och Williamson 1998: 7f). De sociala rättigheterna ger individen
en möjlighet att leva ett värdigt liv och de är därför inte sällan en förut-
sättning för de övriga kategoriernas förverkligande. Utbildning, till exem-
pel, är en social rättighet som är nödvändig för att medborgerliga rättig-
heter ska kunna hävdas.

Ett närliggande sätt att kategorisera rättigheterna är att dela in dem i
positiva respektive negativa rättigheter. De negativa karakteriseras av att
staten ska avhålla sig från att kränka individen i ett visst hänseende. Det
rör sig till exempel om att poliser ska avhålla sig från att bruka övervåld
eller kränka en individs rätt till rörelsefrihet. De positiva rättigheterna
präglas av en skyldighet för staten att vidta åtgärder för att rättigheterna
ska förverkligas, exempelvis social trygghet, lika lön för lika arbete samt
rätten till semester.95 Ibland talas också om en ny, tredje grupp av rättig-
heter, som handlar om grupprättigheter och utgörs av till exempel rätten
till en ren miljö, rätten till fred och rätten till utveckling (Rosas 1994: 243;
Wallace 1992: 195).

Även om debatten om grundvalarna för mänskliga rättigheter varit
lång, finns inga tecken på att den kommer att avta. Vissa talar idag om
mänskliga rättigheter som en global kulturöverskridande ideologi (Roth
2002: 104f). Ett generellt rättighetsproblem som rör främst internationa-
liseringen i rättighetsdebatten, är medborgarnas skydd mot etnisk diskri-
minering i ett samhälle som präglas av etnisk diversifiering (Algotsson
2003: 45ff).

Vilken hänsyn ska poliser tillmäta internationella avtal vid rättsan-
vändningen vid inre utlänningskontroller? Frågan har att göra med för-
hållandet mellan svensk rätt och internationella avtal. I och med Schengen-
inträdet blev Sverige bundet av ett mellanstatligt internationellt avtal,
Schengenkonventionen.96 Då Sverige traditionellt har ett så kallat dualis-
tiskt system när det gäller internationell rätt, så gäller att den svenska
lagen står högre än internationella avtal så länge dessa inte införlivats i
den nationella lagstiftningen.97 De svenska lagarna ska dock tolkas i ljuset
av de internationella avtal som Sverige förbundit sig att följa. I implemen-
teringen av Schengenavtalet ska till exempel både Schengenavtalet och
olika mänskliga rättighetesdokument beaktas.

Diskrimineringsförbudet och rätten till rörelsefrihet
Diskrimineringsförbudet är den mest omfattande rättigheten om man ser
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till i hur många konventioner den slås fast. Samtidigt är rättigheten svår
att ringa in och definiera klart (Danelius 1993: 234). Diskrimineringsför-
budet finns inskrivet i den Allmänna förklaringen om mänskliga rättighe-
ter i artiklarna 2 och 7. I dessa slås fast att alla människor har samma rät-
tigheter oavsett ”ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan
uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställ-
ning i övrigt” (Artikel 2). Vidare klargörs att ingen åtskillnad får göras på
grund av den ”politiska, juridiska eller internationella ställning, som inta-
ges av det land eller område, till vilket en person hör” (Artikel 7). I den så
kallade Rasdiskrimineringskonventionen klargörs att staterna får göra en
åtskillnad mellan icke-medborgare och medborgare, men att enskilda
nationaliteter inte får diskrimineras i regler rörande nationalitet, medbor-
garskap eller naturalisering.

Den kommitté som har att övervaka efterlevnaden av Konventionen
om medborgerliga och politiska rättigheter, antog år 1989 en så kallad
”General Comment” rörande rätten till likhet inför lagen, vilken ska
verka vägledande för de stater som har tillträtt konventionen. I kommen-
taren sägs att det är upp till respektive stat att finna lämpliga införliv-
ningsvägar för diskrimineringsförbudet. Vikten av en bred tolkning beto-
nas dock och det påtalas att begreppet diskriminering bör ges en vidare
innebörd än att enbart vila på specifika, uttalade grunder (CCPR General
Comment No 18, http://www.un.org, den 23 november 2003).

Rörelsefriheten som mänsklig rättighet finns bland annat fastslagen i
den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, artikel 13.98 Denna
anger att envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och
välja sin vistelseort. I den Europeiska konventionen om mänskliga rättig-
heter står det att den som befinner sig lagligt på ett lands territorium har
rätt att röra sig fritt (protokoll 4 artikel 2).99 Om någon olagligt har rest in
i ett land, eller trots beslut om avvisning eller utvisning stannar kvar i ett
land, faller denne person utanför stadgandet (Danelius 2002: 408). I sam-
ma konvention, artikel 5, anges i att ingen får berövas sin frihet mer än i
vissa uppräknade fall, såsom till exempel då någon lagligen arresteras
eller är berövad sin frihet för att förhindras att obehörigen komma in i
landet eller som ett led i utvisning eller utlämning. Enligt Danelius indikerar
denna bestämmelse att staternas utrymme att själva bestämma när en arre-
stering är nödvändig, ska göras så snäv som möjligt (Danelius 1993: 114).

I ett rättsfall diskuterar Högsta domstolen rätten till rörelsefrihet i för-
hållande till frihetsberövande. Fallet rörde en person som var misstänkt
för att han eventuellt kunde komma att begå terroristbrott. Regeringen
hade tagit beslut om att mannen kontinuerligt måste anmäla sig hos
Polisen – ett beslut som inte kunde överklagas. Frågan var bland annat
om anmälningsskyldighet i samband med förbud att lämna en kommun
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kan utgöra frihetsberövande. HD ansåg inte att frihetsberövande förelåg
och personen dömdes för att han inte hade anmält sig i enlighet med
regeringens beslut (NJA 1989:131; jmf NJA 1990:636).

Grahl-Madsen tolkar artikel 13 i den allmänna förklaringen om
mänskliga rättigheter på följande vis: Alla personer som befinner sig inom
en stats territorium ska kunna röra sig fritt, utan att hela tiden behöva
bevisa sin rätt att vistas i landet (Grahl-Madsen 1992: 205; jmf Danelius
1998: 345). Mot bakgrund av att den inre utlänningskontrollen sedan
Schengeninträdet ska bli mera effektiv och av hur lagstiftningen ser ut, ser
vi en risk för att personer stoppas på grund av sitt utseende. Många kan
kan också antas komma att stoppas oftare. Samtidigt är frågan om rätten
till rörelsefrihet grundläggande i ett större Schengensammanhang, efter-
som ett av de fundamentala syftena med avtalet ska vara att människor
ska kunna röra sig fritt.

Som framgått ovan kan mänskliga rättigheter betraktas på många olika
sätt. Idén om individens rättigheter kan ha olika funktioner i olika tider
och kontexter. I vår studie, som har ett användarperspektiv, ser vi till
vilken funktion idén kan ha i dagligt polisarbete. Exempelvis kan rättig-
heterna ges en funktion av att poliser tar ansvar för sin skyldighet att
beakta mänskliga rättigheter eller att det finns möjligheter för enskilda
som upplever att de kränkts av poliser, att få upprättelse genom olika organ.

Polisers hantering av rättsstatliga krav
Relationen mellan lagregel och tillämpare
Det är, sist och slutligen, alltid människor som tillämpar (och därmed for-
mar) regelverket i enskilda situationer (se Lipsky 1980: 15; Seip 1988: 145;
Sterzel 1996: 114; Rothstein 2001: 71; Töllborg 2002; Ahlbäck Öberg
2003: 148; Norström 2004: 133). I den svenska grundlagen finns inskri-
vet att ingen myndighet får bestämma hur en förvaltningsmyndighets
tillämpning av lag eller myndighetsutövning mot enskild ska se ut i enskil-
da situationer (RF 11:7). I handlingsfriheten ligger, att den person som
ska tillämpa lagen är noggrann, att personen läser med försiktighet och
inte drar förhastade slutsatser samt att hon/han systematiskt tar alla rele-
vanta omständigheter i beaktande (Samuelsson och Melander 2003: 143).
I juristsammanhang kallas denna handlingsfrihet för ”det fria skönet”,
vilket på polisspråk kan översättas till ”Vi gör som vi brukar” (Norée
2000: 72; jmf Åström 1988).

Peczenik påpekar att svensk rättstillämpning präglas av pragmatism
och lojalitet gentemot statsmakten i bemärkelsen att de politiska intentio-
nerna ges ett stort utrymme vid rättstillämpningen. På detta sätt får lag-
tillämpningen ett demokratisk rättfärdigande vilket kan relateras till
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folksuveränitetsprincipens starka fäste i Sverige (jmf Peczenik i SOU
1999:58: 11ff; Lundquist 2001: 129; Norström 2004: 113, 135; Spång).
Förarbetena (propositionerna) fungerar i detta sammanhang som en slags
dialog med lagstiftningen genom vilken domstolarna kan hantera en otyd-
lig lagstiftning. Samtidigt talar Peczenik i termer av rättsfallspositivism,
som talar för att domstolarnas makt är stark. Resonemanget gäller
rättstillämpningen i domstolen och ska inte ges större utrymme i vår
studie. Däremot har tankarna om huruvida det är bra eller dåligt att dom-
stolar ges en skapande makt, betydelse för den fortsatta framställningen.
Som vi tolkar Peczenik förespråkar han att inte bara lagenlighet utan ock-
så reflektion över hur maktutövningen kan göras minst ogynnsam för
individen, är viktiga ingredienser vid inre utlänningskontroll (jmf Peczenik
i SOU 1999:58: 11ff). Denna ståndpunkt stämmer väl överens med vår
uppfattning, att poliser inte blint ska försöka att lyda vad som står i lagen,
utan också reflektera över olika valmöjligheter.

I artikeln ”Lagstiftningen, domstolarna, rättsmedvetandet och rättsve-
tenskapen” (SOU 1999:58) lyfter Peczenik fram att rättvisa är ett skäl för
att acceptera vad han kallar ”skapande dömande”. Applicerat på polisar-
bete skulle man kunna tala om en ”rättsskapande rättsanvändning”. Juri-
diken har i detta sammanhang utvecklat metodologiska angreppssätt som
syftar till att på olika sätt mildra lagstiftningens orättvisor, något som alla
rättstillämpande myndigheter bör ta till sig och utgå från när de ska hantera
avvägningen mellan rättvisans krav och lagens bokstav (Peczenik i SOU
1999:58: 17f). Användandet av rättsstatliga ideal blir här relevant. Vi har
tidigare konstaterat att de traditionella rättskällor som finns att tillgå i
många fall inte erbjuder en tillräcklig grund för en välgrundad tolkning
och tillämpning av lagen i bemärkelsen att såväl formella som materiella
rättsstatliga ideal tillgodoses. Detta har att göra med att rättskällorna är
svårtillgängliga, både i fysiskt och innehållsmässigt hänseende.

I följande avsnitt diskuterar vi inledningsvis på ett principiellt plan två
motstående sätt – representerade av rättsfilosoferna Herbert Hart respek-
tive Ronald Dworkin – att hantera relationen mellan en otydlig lagregel
och den aktör som ska använda densamma. Tankarna har utvecklats i en
rad olika riktningar. För att åskådliggöra problematiken och dess konse-
kvenser på ett generellt plan och därmed öka förståelsen av polisers arbete
med inre utlänningskontroller, har vi utgått från Harts och Dworkins
övergripande teorier om rättsstaten. Den första strategin kallar vi positi-
vistisk och det är denna som visat sig mest inflytelserik vad gäller svensk
rättstillämpning, både i domstolar och vad vi har sett i polisarbete. Den
andra kallar vi rättighetsstrategin. Vi kompletterar diskussionen genom
att också beröra ett par kriminologiska och en statsvetenskaplig modell
för rättsväsendet och rättsanvändarna.
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Såväl Harts som Dworkins diskussion rör domarens roll inom rätts-
väsendet. Det är vår uppfattning att teorierna kan bidra till en ökad för-
ståelse även i polissammanhang trots att domare respektive poliser tillhör
två helt skilda yrkeskategorier. Poliser utgår ifrån, tolkar och tillämpar
lagstiftningen i sitt dagliga arbete precis som domare gör. För såväl do-
mare som poliser är vissa fall oklara. Polisen och domaren är båda viktiga
aktörer när det gäller upprätthållandet av rättsstatliga ideal. Det är lika
viktigt att både poliser och domare utgår från lagen i sin rättsanvändning,
trots att poliser inte är professionella jurister. Poliser kan sägas befinna sig
i en slags mellanposition mellan lekmän och professionella jurister, när
det gäller kunskap om hur juridiken bör tolkas. På olika sätt är de be-
kanta med lagtolkning och tillämpning eftersom det konkreta arbetet ska
bygga på lagstiftning. Samtidigt har poliser inte fått den träning i lag-
tolkning under sin utbildning som jurister får. Trots detta ska de många
gånger använda sig av lagen snabbt och under ett ögonblick göra de tolk-
ningar som jurister kan ägna timmar åt att fundera över. Det finns ofta
inte tid att fundera över vilket juridiskt stöd som existerar (Holgersson
2001: 43). Utöver detta är en principiell diskussion om polisers rätts-
användning viktig mot bakgrund av att polisers maktutövning är svårare
att granska än domarens, vilken sker under offentliga rättegångar. Det
sistnämnda gäller, som framhållits tidigare, i synnerhet den typ av verk-
samhet vari den inre utlänningskontrollen består.

Ett rättspositivistiskt angreppssätt
Positivismens grundläggande idé är att juridiken och etiken ses som två
skilda system. Detta innebär att jurister inte nödvändigtvis är bundna av
etiska aspekter i sin tolkning av lagen eller att lagen inte måste vara etiskt
försvarbar (Dworkin 1985: 11; Hart 1994: 185f).100 Maktutövarna ska
förhålla sig oberoende gentemot inflytelserika krafter utanför rättsorgani-
sationen. Influenser av detta slag kan i själva verket innebära ett hot mot
samtliga rättsstatliga ideal, och då främst rättslikheten. Godtyckligheten
ska vara så liten som möjlig, därför är myndigheternas ”integritet” viktig
(Frändberg 1986: 45). Ett sätt att upprätthålla integriteten är att rättsreg-
lerna tolkas på vad som kan kallas ett speciellt juridiskt sätt genom vissa
argumentationsmetoder. Dessa metoder bygger bland annat på genom-
gången av ett antal rättskällor, där vissa referenspunkter kommit att tas
för givna (se kapitel två, Metod och material). Juristerna Joel Samuelsson
och Jan Melander kallar dessa referenspunkter för ”cementerade värde-
ringar” och sammanfattar dem enligt följande. Hänsyn bör tas till förut-
sebarheten, reglerna bör inte tillämpas så att tilltron till rättsordningen
blir lidande och tolkningen av rätten i enskilda fall bör harmoniera med
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rätten i stort. Slutligen ska tas hänsyn till vad som kallas praktikabilitet
och processekonomi vilket betyder att enkla, klara lösningar är att föred-
ra framför opraktiska, krångliga lösningar som förhalar processen. Kra-
ven på effektivitet, i bemärkelsen producerandet av resultat, gäller således
också här (Samuelsson och Melander 2003: 149).

Rättsteoretikern Hart förespråkar i en positivistisk anda att lagtolkning
enbart ska ske med hänvisning till rättsregler. Detta för att så långt det är
möjligt garantera förutsebarheten samt för att undvika situationer som
ger den individ som tillämpar lagen för stort subjektivt inflytande. Efter-
som lagen och etiken är helt åtskilda behöver den person som ska tillämpa
lagen inför sin lagtolkning inte göra några moraliska överväganden. Att
juridiken och etiken delar mycket av terminologin (till exempel att böra),
leder ofta till en sammanblandning. Detta innebär dock inte att det finns
ett naturligt samband mellan etiken och rättssystemet.

Rätten består, enligt Hart, av samhälleliga regler, antingen skrivna eller
sedvanerättsliga, från vilka alla avsteg underminerar rättsstaten (Solum
1994: 127f). Det blir därför viktigt att kunna identifiera vilken regel som
gäller i specifika situationer. För att kunna bestämma vad som gäller när
lagstiftningen är otydlig, använder Hart en så kallad igenkänningsregel,
vars auktoritativa ställning gör den till ett slags rättesnöre (Hart 1994: 94f).
Innehållet i igenkänningsregeln är det som ämbetsmännen accepterat och
anser att de bör förhålla sig till (Simmonds 1988: 89ff).101

Om vi undersöker hur ämbetsmännen går till väga när de löser tvister
får vi reda på ett visst handlingsmönster. Hela poängen med igenkän-
ningsregeln blir därmed att tillhandahålla en samling konstaterbara regler.
Reglerna är konstaterbara på så sätt att deras innehåll kan fastställas ge-
nom hänvisning till empiriska fakta (Simmonds 1988: 89), i bemärkelsen
att exempelvis poliser handlar på vissa sätt. Det är därmed faktiska,
accepterade tillvägagångssätt bland ämbetsmän som utgör rätten (Hart
1994: 143f). Om poliser använder moraliska (eller omoraliska) övervä-
ganden för att tolka lagen, är dessa relevanta för att de godtas av myndig-
heten, inte för att de ger uttryck för något ”etiskt gott”. Man kan uttrycka
det så att poliser, genom att ta hänsyn till ett allmänt accepterat tillväga-
gångssätt, skapar nya regler. De nya rättsreglerna blir inte rättsregler för
att de eventuellt är moraliskt försvarbara, utan för att de skapas och
accepteras av ämbetsmän. Frågan om konsekvenserna av rättstillämp-
ningen är ointressant, eftersom innehållet i rätten är en empirisk fråga.

Det främsta problemet med Harts teori är att han helt och hållet bortser
från frågan om rättens legitimitet i moralisk och demokratisk mening. Det
spelar ingen roll om rätten innebär kränkningar av mänskliga rättigheter.
Han tar ingen hänsyn till de materiella rättsstatliga ideal som represente-
ras av mänskliga rättigheter. Hart har dock bidragit till att fastställa den
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juridiska argumentationens särart (Peczenik 1995a: 129).
Rättspositivismen har som sagts tidigare haft ett stort inflytande på

svenskt rättsväsende, något som tar sig uttryck såväl vad gäller förarbe-
tenas och praxis viktiga roll, som i den svenska juristutbildningens
utformning, där tolkning av rätten diskuteras framförallt i termer av
vissa, klart identifierbara rättskällor (jmf Peczenik 1999: 109ff; SOU
2002:37: 173). Juristutbildningen är i själva verket teorifattig och prag-
matiskt inriktad (Modéer 1992: 41). En idealisk rättsanvändare betraktas
i dagens system som en rationell problemlösare. En konsekvens blir, enligt
historikern Staffan Källström, att framgång främst mäts genom effektivi-
tet i bemärkelsen i vilken grad man lyckas finna medel som är nödvändiga
för att uppnå de mål som uppställs (Källström 2002: 31).

Poliser ser utifrån det rättspositivistiska perspektivet som sin avgrän-
sade uppgift att använda de policier (regler) som politikerna har utarbetat.
I praktiken betyder detta att de dagligdags tillämpar reglerna på en stor
mängd rutinfall utan att för den skull behöva tänka på andra etiska vär-
den (jmf Peczenik 1995a: 58).

En rättighetsstrategi
Om poliserna vill välja en alternativ strategi för att tolka lagen än den som
utvecklats ovan, ligger Dworkins så kallade rättighetstes nära till hands.
Även om rättspositivismen traditionellt varit och är inflytelserik i Sverige,
finns det flera argument för ett möjligt alternativt angreppssätt vid tolk-
ning och implementering av lagen. Ty argumentationsmetoden hos dem
som tillämpar lagen i en rättsstat kännetecknas av att hänsyn tas till andra
rättsstatliga värden (Peczenik 1995b: 92). Dessutom blir rättighetsbe-
greppet allt starkare i det svenska samhället, något som tar sig uttryck bland
annat i den individorienterade lagstiftningen102 (se Schiratzki 2000: 32f;
SOU 2000:1: 30). Därvidlag kan sägas att det är en officiell hållning inom
svenskt rättsväsende att individuella rättigheter ska prioriteras. Följande
formulering i handboken Allmän polislära är ett tecken på detta:

I ett demokratiskt statsskick är det grundläggande förhållandet mel-
lan staten och medborgarna att dessa är fria och har rättigheter. Detta
kulturarv vi fått kan ses som kärnan i erkännandet av medborgerliga
fri- och rättigheter i vårt lands demokrati. Av erkännandet följer att
staten måste respektera den enskildes värdighet (Johansson 1999: 1
[sic!]).

Dworkin kallar till skillnad från Hart sin rättsstat för lagstyre genom indi-
viduella rättigheter (Dworkin 1985: 11). Han utgår från att människor
har moraliska rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och politiska
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rättigheter gentemot staten. De sistnämnda bör, enligt Dworkin, faststäl-
las i lagstiftningen så att individen kan hävda dem i oavhängiga domsto-
lar. För att rättigheterna ska kunna hävdas, krävs att poliser och tjänste-
män i andra myndigheter har tillgängliga regler som de ska följa. Dessa
kan användas som en måttstock för att avgöra när en individs rättigheter
har kränkts. Om lagstiftningen är otydlig i sin utformning, är Dworkins
domare bunden av både regler och principer. Däremot har lagstiftaren, så-
som en politisk institution, endast att väga olika intressen mot varandra
(Nergelius 1996: 153).

I artikeln ”Political Judges and the Rule of Law” (1985) beskriver
Dworkin olika sätt att tolka lagen utifrån ett rättspositivistiskt perspektiv.
Utgångspunkten är att lagstiftningen är otydlig i en viss fråga. Inled-
ningsvis behandlas en semantisk tolkning av lagen, vilket är en tolkning
av ett visst begrepp med utgångspunkt i hur det används i andra juridiska
sammanhang. Om den tolkning som ska gälla i en viss situation görs gene-
rell, blir lagen ett verkningsbart styrmedel även i andra situationer. Ett
alternativ för domaren är att försöka förstå vilken innebörd som i vanligt
språkbruk läggs i ett visst begrepp och sedan utgå från detta.103 Ett annat
angreppssätt som Dworkin tar upp kallar han grupp-psykologiskt. Detta
betyder att lagstiftarens möjliga intention beaktas. Rättsanvändaren stäl-
ler då frågor som: Vilken innebörd skulle lagstiftaren lägga i den oklara
formuleringen? Antog lagstiftaren att ett visst begrepp skulle innefatta en
viss situation eller en viss grupp av människor?104 Syftet med lagen inom
ett visst, annat, område kan då vara av betydelse och tillämpas analogt
(Dworkin 1985: 14ff).

Istället för att försöka lista ut vad lagstiftaren vill eller vad ett visst be-
grepp ska ha för innebörd ska domaren, enligt Dworkin, utgå ifrån hur
lagstiftaren borde ha formulerat lagen (Dworkin 1985: 14ff). Det är med
denna utgångspunkt som Dworkin formulerar sin rättighetstes (se Dworkin
1978: 82ff). Domaren är med detta angreppssätt bunden av såväl rätts-
regler som rättsprinciper, varvid de senare upptäcks genom att innehållet i
lagen vägs samman med etiska omdömen105 (Peczenik 1995a: 128, 627).

Principerna106 i Dworkins teori gäller om två kriterier uppfylls samti-
digt. För det första ska principen passa till rättens ”institutionella histo-
ria”, det vill säga lagar och andra rättskällor. Lagen är därmed en relevant
källa, enligt Dworkin, eftersom det är en rättighet för individen att lagen
används i enlighet med de demokratiska principer som de folkvalda
lagstiftarna avsett (Dworkin 1985: 16f). För det andra ska principen ut-
trycka juristers och allmänhetens föreställningar om riktighet, rättvisa
eller andra etiska aspekter (Peczenik 1995a: 628). Principerna som
används får således inte stå i motsatts till de regler som är en förutsättning
för regelverket själv (Dworkin 1985: 17). En domare kan exempelvis inte
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behandla två individer olika inför lagen för att deras ekonomiska förut-
sättningar skiljer sig åt, bara för att det är en övergripande princip för
henne eller honom att människor ges samma ekonomiska förutsättningar.

Principerna beskriver vilka rättigheter människor har, men de skapar
inte några rättigheter. Rättigheterna är nämligen förutbefintliga (Peczenik
1995a: 627) i bemärkelsen att de föregår den politiska organisationen av
samhället. Utmärkande för rättigheterna är att de anses vara viktigare än
andra typer av allmänna mål, de utgör så kallade ”trumfkort”. Ytterst
baserar sig Dworkins tankar på de två rättigheterna frihet och jämlikhet
(Dworkin 2000). Följaktligen är det inte nödvändigt att en princip finns
fastslagen som lag för att den ska vara gällande.

I de flesta fall tillgodoses rättigheterna genom lagarnas formuleringar.
Det är, liksom vad gäller Hart, först i de oklara fallen som tankegångarna
blir intressanta. I dessa fall bestämmer domaren vad som är etiskt bäst
genom att beakta kollegers och allmänhetens värdeomdömen samt indivi-
dens rättigheter. Sammanfattningsvis ska lagen tolkas så att den kan in-
ordnas i en övergripande teori om generella principer och värden som är
motsägelsefri (Dworkin 1985: 17, Peczenik 1995a: 628).

Dworkins tankar om mänskliga rättigheter som förutbefintliga kan
ifrågasättas, eftersom vad som anses bra och gott i samhället förändras
över tid och beroende på vem som har makten. En annan brist i Dworkins
teori är att domarens personlighet inte diskuteras. Denne ska enbart vara
bra på att skapa rättfärdigande, övergripande teorier, men ingenting sägs
om de aspekter av ett visst fall som kan sägas ligga utanför vad som på ett
övergripande plan berättigar rättsväsendet. Det är inte alltid det finns ett
mest ”mest övergripande rätt svar” i svåra fall. Avvägningar vilar ytterst
på rättsanvändarens intuition (Dworkin 1985: 13; Solum 1994: 128).

Dworkin försvarar sig med att konstatera att de mest etiskt godtagbara
principerna idealt står överst (Peczenik 1995a: 628). Vidare påpekar han
att också rättspositivismen är problematisk. Vid ett semantiskt eller
gruppsykologiskt angreppssätt är det enbart de offentliga aspekterna som
tas i beaktande. Domaren vet ingenting om vad som – bakom kulisserna –
påverkar lagstiftaren att utforma lagen på ett visst sätt (Dworkin 1985:
21). Vidare tar Dworkin upp frågan om lagens legitimitet och syftar då på
att om domarna tillåts ta politiska beslut antas lagens legitimitet bli li-
dande. Men inte heller här är rättspositivisternas strategi att föredra, ty
lagstiftaren är föremål för ett större politiskt tryck än den som tillämpar
lagen. Rättspositivismen är således politisk, det syns bara inte så tydligt
(Dworkin 1985: 25).
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Etik i polisarbete – vårt offentliga etos
Den diskussion som utgår från oklara fall och som diskuteras av rättsfilo-
soferna Hart och Dworkin, kompletteras av statsvetaren Lennart Lund-
quists teorier om vårt offentliga etos och den gode ämbetsmannen. Dessa
har berörts tidigare i denna avhandling i samband med diskussionen om
effektivitet inom Polisen. En utgångspunkt i diskussionen är, som vi tolkar
den, att det är inte bara lagen, utan också roller och kunskap som styr po-
liser och andra som arbetar i den offentliga förvaltningen. De sociala reg-
lerna innefattar fördomar mot vissa fenomen eller människor. Rollerna är
människor i omgivningen såsom medborgare, politiker och andra
kolleger. Kunskap är det som Lundquist betecknar både professionell
kunskap och praktisk erfarenhet (Lundquist 1997: 51).

En ämbetsman är i princip samma sak som en tjänsteman. Vad som är
speciellt för ämbetsmannen är att denne befinner sig högre upp i hierarkin
och har självständiga arbetsuppgifter (Lundquist 1997: 28). De poliser
som vi främst studerar i den här avhandlingen – poliser som genomför
inre utlänningskontroller – faller därmed utanför kategorin ämbetsman.
Men enligt vår mening kan tankarna användas analogt, liksom vad gällde
de rättsfilosofiska teorierna kring domarrollen. Poliserna befinner sig inte
högre upp i hierarkin, men de har absolut självständiga uppgifter. Vad
som kännetecknar ämbetsmannarollen, utöver detta, är att ämbetsmän
har betydande makt och avgör implementeringen av lagstiftningen.
Dessutom är ämbetsmannen den del av det offentliga som den enskilde
medborgaren har omedelbar kontakt med. En ämbetsman bör, enligt
Lundquist, handla utifrån de värden som ”vårt offentliga etos ställer på
rollen” (Lundquist 1997: 7f).

Vad är vårt offentliga etos? Lundquist menar att det finns ett relativt
fast etos som i realiteten bör styra offentlig förvaltning. Underlaget för
detta etos finns i olika mer eller mindre svårdefinierbara källor som i den
fortlöpande samhällsdiskussionen om mer omfattande värden och verk-
lighetsuppfattningar och i lagen och andra rättskällor samt i uttalanden
av ledande politiker. En viktig grund utgörs dessutom av medborgerliga
fri- och rättigheter. I det västerländska samhället är det också en självklar
norm att den goda staten är en demokrati (Lundquist 1998: 54ff).

Lundquist skriver vidare om två olika slags etos inom ramen för vårt
offentliga etos, ett ”ekonomiskt” och ett ”demokratiskt”, som båda bör
prägla den offentliga förvaltningen och som vi har berört tidigare i kapit-
let om polisarbete. Det första, ett ekonomiskt etos, är byråkratiskt och
kännetecknas av effektivitet, rationalitet, lojalitet och produktivitet. Vi
har diskuterat detta i tidigare avsnitt om effektivitet i relation till ideal och
värden (kapitel fem). Det andra är ett demokratiskt etos som är mindre
preciserat och som kännetecknas av bland annat rättssäkerhet och allmä-
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netik (jmf Lundquist 1998: 62f).
Vad som, substantiellt, är allmänetiskt försvarbart i offentlig förvalt-

ning är nästan omöjligt att beskriva på ett konkret plan. Det är lättare att
säga vad som inte är acceptabelt, till exempel att åsamka någon människa
ett onödigt lidande (Lundquist 2001: 143, 152f). Lundquist uttrycker det
så att ”det gemensamma bästa står över lagen i meningen att lagar som
motverkar det inte är acceptabla” (jmf Lundquist 1997: 19f). Med hjälp
av två så kallade processkrav med substantiella inslag, ger Lundquist en
viss vägledning för hur detta kan tolkas. Med processkrav avser Lundquist
formerna för förvaltningsprocesserna och med substans menar han för-
valtningsbeslutens innehåll. Det första kravet är rättvisa i bemärkelsen att
ämbetsmannen gör det rätta (substans) genom att se problem från alla si-
dor och därmed välja rättvisa åtgärder. Det andra är professionell heder i
bemärkelsen att överordnande lyds (process) men att ämbetsmannen sam-
tidigt är kreativ (process) och föreslår förbättringar (process/substans)
(Lundquist 2001: 215).

Hur ämbetsmannen handlar beror i realiteten på vems intressen hon
eller han vill främja vid rättsanvändningen: politikernas, den egna yrkes-
kårens eller andra experter, eller klienter eller samhällsmedborgare i
allmänhet? Lundquist menar att relationen med samtliga av dessa olika
roller bör beaktas av svenska ämbetsmän (Lundquist 1997: 28ff). Detta
har att göra med de för ämbetsmannen etiska grundrelationerna lojalitet
mot överordnade, lydnad inför lagen och hänsyn till samhällsmedbor-
garna. Sammanfattningsvis är kraven på ämbetsmannen mångsidiga i
bemärkelsen att de kommer från många intressenter och olika nivåer. Det
är i varje enskild situation som det viktigaste värdet måste plockas fram
(Lundquist 1997: 49; 2001: 154), ett förhållande som kräver reflektion
och eftertänksamhet.

Sammanfattningsvis menar Lundquist att etik är viktigt i polisarbete
och han utvecklar en modell för hur etiken kan få ett genomslag i förvalt-
ningen genom sitt ”offentliga etos”. Forskarna och poliserna Peter
Neyroud och Alan Beckley försöker förklara varför etik är viktigt, i boken
Policing, Ethics and Human Rights. De menar att de viktigaste orsakerna
till varför etik måste finnas med vid polisers rättsanvändning är att poliser
har ett stort handlingsutrymme och tar beslut som har effekter på männi-
skors liv, frihet och egendom (jmf Lipsky 1980). Poliser har dessutom en
skyldighet att verkställa lagar och har i uppgift att skydda människors
rättigheter samt att skydda minoriteter. Vidare är poliser samhällsföreträ-
dare och ska både vara goda förebilder och ta till vara samhällets intres-
sen. Till detta kommer att de har långtgående befogenheter i makt-
utövningen. Att rättigheter som enskilda har, motsvaras av ett ansvar eller
en skyldighet hos den enskilde rättsanvändaren, blir i detta sammanhang

217

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



uppenbart. Slutligen kan etik, på en mer övergripande nivå, användas som
ett medel för att motverka dagens syn på poliser vilken kännetecknas av en
global legitimitetskris. Med hjälp av att fokusera på etik, kan förtroendet för
polisen återupprättas, menar författarna (Neyroud och Beckley 2001: 38).

Från etik till mänskliga rättigheter
Det görs kontinuerligt försök att konkretisera vad mänskliga rättigheter
innebär i polisarbete. Bland annat finns det flera dokument som antagits
av internationella organisationer som kan utgöra en vägledning för polisers
konkreta arbete. Vi ska kort nämna två av dem för att ge en bild av vad
som ur ett folkrättsligt perspektiv anses vara ett önskvärt polisarbete. Vi
vill dock påpeka att det inte vid något tillfälle talades om dessa dokument
under våra fältarbeten.

År 1979 antog FN:s generalförsamling Code of Conduct for Law En-
forcement Officials, bestående av åtta korta artiklar med tillhörande
kommentarer. Samma år antog Europarådet en Declaration on the Police
vilken innehåller 16 etiska principer för polisarbete.

Polisers politiska ansvar kommer till uttryck genom att de ses som mer
än bara verkställighetsorgan, poliser har också en funktion av service-
myndighet (artikel 1 FN-reglerna). Den polis som arbetar i enlighet med
de yrkesetiska principerna är, enligt Europarådets principer, berättigad till
moraliskt stöd från allmänheten (artikel 16 Europarådets principer).

Implementeringen av mänskliga rättigheter ska, enligt de yrkesetiska
reglerna, betraktas som en huvudsaklig funktion för Polisen (artikel 2 FN-
reglerna). I FN-reglerna finns också hänvisningar till den allmänna för-
klaringen om mänskliga rättigheter, Konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter samt Rasdiskrimineringskonventionen. Poliser är an-
svariga för sina egna handlingar och för gärningar som de beordrat någon
annan att utföra. En polis får aldrig verka kränkande gentemot enskilda
personer under hänvisning att det var en order från någon överordnad
eller för att det var nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet (artikel 5
i FN-reglerna med kommentar).

Korruption ska bekämpas med alla medel och poliser ska till det yttersta
av sin förmåga förhindra lagbrott av alla de slag (artikel 8 FN-reglerna
och artikel 1-2, 4-5 i Europarådets principer). Dessutom ska det finnas en
klar hierarki där det alltid går att hitta den ansvariga tjänstemannen och
ett system för möjligheter att framställa klagomål om polisiär verksamhet
lett till någon skada (artiklarna 9-11 Europarådets principer). Samtidigt
påpekas i kommentaren till artikel 8 i FN-reglerna, att en anmälan av en
kollega ska ske i första hand till överordnad inom myndigheten och i sista
hand till något utomstående organ:
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Law enforcement officials shall report violations within the chain of
command and take other lawful action outside the chain of command
only when no other remedies are available or effective (kommentar till
artikel 8, vår kursivering).

Frågan om etnisk diskriminering i polisarbete berörs direkt bara i Euro-
parådets regler. I dessa stadgas att en polis inte får medverka i gripandet
eller övervakningen av en person på grundval av hennes eller hans ras, re-
ligion eller politiska åsikter (artikel 8 Europarådets regler). Indirekt tas
diskrimineringsförbudet upp också i FN-reglerna genom en hänvisning
till Rasdiskrimineringskonventionen.

I resolutionen Guide-lines for the Effective Implementation of the Code
of Conduct for Law Enforcement Officials, som antogs av FN:s ekono-
miska och sociala råd den 24 maj 1989, betonas vikten av att de yrkesetiska
reglerna behandlas under polisutbildningen och att generalsekreteraren
ska informeras om vilka åtgärder som vidtas för att reglerna ska kunna
förverkligas. Sammanfattningsvis kan de yrkesetiska regler som definierats
i två internationella dokument utgöra en måttstock eller en process för ett
”gott” och effektivt polisarbete (jmf Crawshaw, Devlin och Williamson
1998: 241). I det konkreta arbetet med inre utlänningskontroll kvarstår
emellertid frågan om var gränsen går för etnisk diskriminering.

Rättsprocessen och genomslaget för mänskliga rättigheter
Olika modeller för rättsprocessen är en annan möjlig utgångspunkt för att
diskutera polisers rättsanvändning då lagstiftningen är oklar, så till vida
att de kan antas bestämma förutsättningarna för maktutövningen. Den
amerikanske juristen Herbert Packer har identifierat två olika modeller
alternativt normativa system för rättsprocessen, vilka han kallar ”due
process” respektive ”crime control”. De båda modellerna baseras på oli-
ka värderingsgrunder och inget rättssystem sammanfaller exakt med den
ena eller andra. Snarare domineras de av värderingar från en av modeller-
na, vilket påverkar rättsanvändningen.

”Due process” kan förklaras som en rättsprocess i enlighet med etable-
rade regler och principer eller rättvis behandling genom det juridiska
systemet. Detta system syftar till att i första hand förhindra att oskyldiga
döms. Det måste bland annat finnas en misstankegrad för att en person
ska kontrolleras eller gripas av Polisen. I nästa steg, när frågan gäller
huruvida en person ska åtalas eller inte, blir kraven på rättsväsendet mer
stringenta (Sanders och Young 2002: 1035; Holmberg 2003: 118). Princi-
pen att en person ska betraktas som oskyldig till dess att hon eller han
döms, torde beteckna en ambition hos rättsanvändarna inom detta
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system. Modellen ”crime control” har till skillnad från ”due process”
som viktigaste mål att skydda eventuella offer för brott, genom gripande
av misstänkta brottslingar (tillämpat på vårt empiriska fält innebär detta
kontroll av människor som eventuellt inte har uppehållstillstånd). Detta
även om det ibland sker på bekostnad av att oskyldiga döms och att vissa
medborgares rättigheter kränks eller inskränks. ”Crime control” priori-
terar därmed rättigheterna för medborgare som inte misstänks bryta
mot lagen och sätter stor tilltro till rättsanvändarnas bedömning av vem
som är skyldig eller inte (Sanders och Young 2002: 1035; Holmberg
2003: 118).

Som ett alternativ till ovanstående presenterar Sanders och Young en
frihetsmodell. Denna bygger på utgångspunkten att rättsprocessen inbe-
griper många motstridiga värderingar, syften och intressen. Det rör sig här
om att både straffa skyldiga och att bibehålla eller upprätta allmänhetens
förtroende för Polisen samt att uppnå dessa mål genom rimliga kostnader.
Ibland är ett val nödvändigt mellan exempelvis intresset av att straffa
skyldiga eller att allmänhetens förtroende främjas. Sanders och Young tar
utgångspunkt i frihet som det överordnade syftet med rättssystemet i libe-
rala demokratier, varvid att gripa brottslingar inte kan betraktas som ett
mål i sig, utan rättsapparaten måste relateras till allmänhetens större möj-
lighet till frihet. Mänskliga rättigheter skulle, enligt Sanders och Young, få
en större genomslagskraft i rättstillämpningen om frihet för personer var
det övergripande syftet (Sanders och Young 2002: 1036f). Poliser skulle i
ett sådant system vara mer benägna att se mänskliga rättigheter som en
ledstjärna, förutsatt att de såg kopplingen mellan respekt för mänskliga
rättigheter i rättstillämpningen och rättssystemets övergripande mål att
erbjuda människor större friheter. I perspektivet av inre utlännings-
kontroll skulle poliserna med detta förhållningssätt väga intresset av att
reglera människors mobilitet och kontrollera potentiella brottslingar mot
intresset av att människor inte kontrolleras orimligt ofta. Diskussionen
kring vad som är målet med Polisen och syftet med inre utlännings-
kontroll skulle förmodligen vara mera levande med detta förhållningssätt.

Sammanfattande analys
Rättsstaten som ett ideal är en oundviklig ingrediens vid offentlig rättsan-
vändning. Rättsstatliga ideal fyller den viktiga funktionen att skapa legiti-
mitet för statsmakten. Vi har i detta kapitel berört olika aspekter av
rättsstaten som ett ideal. Vi har redogjort för formella rättsstatliga ideal
och materiella rättsstatliga ideal samt diskuterat hur dessa kan användas
utifrån teorier om rättsstaten.

En grundsten i en rättsstat är att i möjligaste mån undvika godtycklig-
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het från myndigheternas sida. Detta genom att göra maktutövningen
rättssäker, det vill säga att offentlig maktutövning utövas på ett opartiskt
sätt i enlighet med lagarna och att alla behandlas som likar inför lagen.
Rättssäkerhetsidealet i svensk offentlig maktutövning kan sammanfattas
genom principerna: legalitetsprincipen, likhetsprincipen och objektivitets-
principen. Legalitetsprincipen betyder att all maktutövning ska vara lag-
bunden. Likhetsprincipen vänder sig till dem som tillämpar lagen och in-
nebär att poliser vid maktutövningen ska visa respekt för den enskilde in-
dividen. Objektivitetsprincipen betyder att domstolar och förvaltnings-
myndigheter ska vara sakliga och opartiska i sina bedömningar av enskil-
da fall.

Målsättningen för rättsstaten som ett ideal är att alla människor ska
kunna lita på att maktutövarna handlar förutsebart. Därigenom ska män-
niskor kunna ha en faktisk möjlighet att planera sitt handlande. För att
detta ska vara möjligt i praktiken måste inte bara poliser, utan också
allmänheten, i viss utsträckning veta i vilka situationer poliser har stöd i
lagen för att genomföra ett ingripande. Lagar och regler i en rättsstat
måste följaktligen vara tydliga och erbjuda en klar vägledning. I de fall
polisers maktutövning inte sker i enlighet med regelverket, måste det
finnas organ till vilka enskilda kan vända sig för att få upprättelse. I annat
fall riskerar förtroendet för rättsvårdande myndigheter att undermineras.

Det finns en risk att de poliser som upplever att regelverket är svårtol-
kat, struntar i att följa detsamma. Samtidigt går det inte att lagstifta för
alla upptänkliga situationer. Regelverket kan dessutom ofta bara ges en
utförlig och detaljerad innebörd i individuella fall. Därmed måste poliser
ta hänsyn till mer än vad som uttryckligen står i lagtexten. I praktiken
innebär detta delikata bedömningar i situationer som många gånger är
såväl komplicerade som hastigt uppkomna.

I alla sammanhang påverkas Polisens arbete av olika förväntningar och
intressen. Förväntningarna kan hänföras till såväl den nationalstatliga
som den välfärdsstatliga och den rättsstatliga dimensionen av den svenska
demokratin. I nationalstatens tjänst ska poliser effektivt se till att skilja ut
de människor som inte har rätt att befinna sig inom landets gränser. Des-
sutom förväntas de i någon mening markera vem som kan anses höra till
gemenskapen och vem som inte kan anses göra det. I detta sammanhang
förlorar personers eventuella rätt att vistas i landet i betydelse. Om effek-
tivitet blir en ledstjärna i arbetet, ökar sannolikt antalet inre utlännings-
kontroller, även av svenska medborgare och utländska medborgare som
har vistelserätt. Följaktligen ökar också risken för etnisk diskriminering.

Välfärdsstaten ställer krav på att den enskildes allmänna välfärd beak-
tas vid maktutövningen. Följaktligen är flexibilitet nödvändig i det kon-
kreta arbetet vilket har två implikationer på verksamheten med inre
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utlänningskontroll. För det första krävs, trots principen om likhet inför
lagen, ibland en olik behandling som grundar sig i krav på att hänsyn tas
till förutsättningarna i en viss situation. För det andra måste poliserna
väga uppgiften att upprätthålla välfärdsstatens beslut om en reglerad
invandring mot risken att eventuellt göra intrång på en persons integritet
och kanske kränka någons mänskliga rättigheter.

De materiella rättsstatliga kraven innebär att poliserna ska beakta
mänskliga rättigheter. I ett transnationellt perspektiv torde dessa avtal
kunna fungera som en motvikt till Schengens krav på ökad kontroll av fler
människor. De delar av de mänskliga rättigheterna som är av betydelse i
samband med inre utlänningskontroll är framförallt rätten till rörelsefrihet
och diskrimineringsförbudet. För det senare gäller enligt svensk lag att det
allmänna ska verka för att rättsanvändning som kan innebära att männi-
skor utsätts för diskriminering inte får sådana effekter (RF 2:15). Den inre
utlänningskontrollen är enligt vår uppfattning ett exempel på en sådan
rättsanvändning. Därmed kan de poliser som förväntas göra inre utlän-
ningskontroller sägas ha ålagts ett stort ansvar av lagstiftaren.

Det kan aldrig garanteras att rättsstatens ideal beaktas i praktiken. Det
är, sist och slutligen, upp till varje enskild polis att avgöra hur lagen tar
form i det dagliga arbetet, ett förhållande som är avgörande för hur mötet
mellan poliser och den som kontrolleras i inre utlänningskontroll ska ut-
vecklas. Vi har identifierat olika möjliga sätt för poliserna att förhålla sig.
En möjlighet för poliser är att inte lägga några ”etiska aspekter” på arbe-
tet överhuvudtaget. Detta är ett förhållningssätt vi sett poliser anamma
och som sannolikt bland annat kan hänföras till den starka rättspositivis-
tiska traditionen i Sverige. Denna tradition grundar sig i tanken att poliser
verkställer policier och i stor utsträckning ska rätta sig efter vad kollegerna
tillsammans och politiker anser är rätt och riktigt.

En annan möjlighet är att poliserna ser som sin uppgift att beakta också
andra, ”etiskt försvarbara” värden än den snävt definierade lagen. Detta
förhållningssätt har olika organisationer som FN och Europarådet samt
forskare försökt att konkretisera bland annat genom olika dokument som
ska vara vägledande i polisarbete. I dessa dokument påtalas att poliser ska
försöka att vara empatiska och ta ansvar för sin handlingsfrihet. Huruvida
dokumenten får ett genomslag vid rättsanvändningen beror bland annat
på vilket system för rättsprocessen som är det mest inflytelserika i ett land.

En polis som angriper oklara fall utifrån tanken att mänskliga rättighe-
ter alltid ska vara vägledande bör försöka använda sig av motsägelsefria
principer som stämmer överens med de krav som kolleger och allmänhet
ställer. Utifrån teorin om vårt offentliga etos, bör poliser arbeta för att
samtidigt tillgodose en mängd motstridiga krav såsom vad som är allmä-
netiskt försvarbart. En åtgärd kan betraktas som allmänetiskt försvarbar
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om poliser med bevarad lojalitet mot arbetsgivaren ser problem från olika
vinklar och perspektiv, något som kan förbättra effektiviteten i kvalitativ
mening.

I förlängningen torde kombinationen av en oprecis lagstiftning och ett
bristande intresse för rättvisefrågor i polisarbetet kunna komma att utgö-
ra ett problem när det gäller respekten för mänskliga rättigheter. Resulta-
tet kan bli att de mänskliga rättigheterna får stå tillbaka för ambitionen
att ta fast eventuella brottslingar eller en strävan efter att skilja ut männi-
skor som inte anses höra hemma i den svenska nationalstaten. Detta kan
få konsekvensen att åtgärder för att stärka allmänhetens förtroende för
Polisen får ge vika. Därigenom drabbas också rättsstatens legitimitet.
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8. MEKANISMER FÖR RÄTTSSTATENS
FÖRVERKLIGANDE

Inledning
Det finns en paradox i idén om rättsstaten så till vida att den av riksdagen
stiftade lagen ska skydda enskilda mot statens övergrepp. Samtidigt som
ska staten inrätta organ för att skyddet ska kunna garanteras. De som kan
befaras kränka rättsstaten, förväntas också att skydda den (Bull 2003: 207).
Mot bakgrund av detta förutsätter en välfungerande rättsstat en hög grad
av legitimitet i bemärkelsen att normerna, institutionerna och fattade
beslut godtas av medborgarna; om människor litar på systemet, litar de
också på regelverket.107 Kravet på legitimitet gäller dock också den konti-
nuerliga rättsanvändning som sker vid människors kontakter med myndig-
heter (Rothstein 1987: 21; Peczenik i SOU 1999:58: 25; Ahlbäck Öberg
2003: 155). Detta i synnerhet i en samhällskontext där tjänstemän i för-
valtningen styrs alltmer av generellt hållna riktlinjer med stora krav på si-
tuationsanpassning (Rothstein 2001: 67).

För att Polisen ska uppbära legitimitet krävs att enskilda poliser kan
granskas och att den tillsyn som finns avseende polisiär verksamhet upp-
levs som effektiv och oberoende. Exempelvis är det av stor vikt i en rätts-
stat att eventuella polisbrott utreds på ett opartiskt och handlingskraftigt
sätt. Samtidigt har statsmakten ett intresse av att det inte växer en opinion
som anser att poliser missbrukar sin makt. Den generella principen om att
hellre fria än fälla, gäller också poliser.

Detta kapitel har två syften. För det första att beskriva olika typer av
tillsyn som skapats avseende polisarbete. Det rör sig om möjligheten för
allmänheten att utöva tillsyn samt om intern tillsyn, straffrättslig och an-
nan rättslig tillsyn. För det andra är det naturligt att i denna studie, också
diskutera hur tillsynen fungerar i praktiken genom att belysa olika
aspekter av ombudsmannatillsynen samt rättspraxis avseende fall som rör
etnisk diskriminering. Dessa delar är ett sätt att försöka belysa huruvida
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etnisk diskriminering anses vara ett problem i polisarbete. I sammanhang-
et kan också påpekas att om poliser vill veta var gränsen går för vad som i
rättsstaten Sverige är acceptabelt vid deras rättsanvändning, ska de kunna
få vägledning genom att gå igenom rättspraxis på området. Genomgående
fokuserar vi på de delar av rätten som kan hänföras till frågor om etnisk
diskriminering. Vi utgår liksom tidigare från polisers arbete med inre ut-
länningskontroll men breddar och fördjupar perspektivet och angriper
det juridiska materialet med hjälp av frågan: Var går gränsen för etnisk
diskriminering? Detta har att göra med det faktum att det är svårt att hitta
juridiskt empiriskt material som rör just den inre utlänningskontrollen.

Kapitlet innehåller en rikhaltig empiri i form av utredningar och
remissvar, rättsfall, verksamhetsrapporter och protokoll från till exempel
RPS tillsynsenhet och personalansvarsnämnd. Vi har också samtalat/kor-
responderat skriftligt med internutredningsenheter på tre platser i Sverige
för att få klart för oss huruvida etnisk diskriminering anses vara ett pro-
blem i bemärkelsen något som poliser ibland gör sig skyldiga till och ställs
till ansvar för. Härtill kommer alla de samtal/intervjuer vi haft med före-
trädare för JO, JK, DO och RPS, för att skapa oss en uppfattning om
tjänstemännens tankar kring hur de arbetar och kring instansens funktion
i samhället.

Alla sökningar efter rättsfall har gjorts i två databaser som nås genom
den övergripande databasen rättsbanken.108 Den första är Högsta
Domstolen 1948 – (kortform). All information i denna databas är så kal-
lade referensuppgifter om referatet av rättsfall. Dessa referensuppgifter
innefattar framförallt rubrik, lagrum och ämnesord.109 För tiden mellan
1948 och 1960 finns inte själva referattexten tillgänglig – här föreligger
således en lucka. Anledningen till databasens tidsram är, enligt uppgift
från det företag som i samverkan med domstolsverket skapat rättsban-
ken, en avvägning som har med lagstiftningsändringar med mera att göra
(samtal med jurist på Infodata, den 5 augusti 2003).

Andra databaser vi har använt är HD 1960 – och Hovrätterna 1980 –
(fulltext).110 All information som finns i dessa är referat, det vill säga mot-
svarande vad som publiceras i Nytt juridiskt arkiv (NJA I). Här presenteras
avgöranden som HD:s egna redaktörer bedömt särskilt viktiga och som de
menar har betydelse för rättstillämpningens utveckling (Lehrberg 2001:
98). Det är samma redaktörer som gör bearbetningen av domarna.111

Kapitlet är disponerat som följer: Först diskuteras de allmänna förut-
sättningar för tillsyn som skapats genom bland annat enskilda personers
rätt att ta del av allmänna handlingar. Här finner vi också regler om rätts-
funktionernas separering och den så kallade lagprövningsrätten och
granskningskommissioner. Slutligen ska nämnas DO:s arbete mot bland
annat etnisk diskriminering samt JO och JK:s så kallade riktlinjeskapande
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tillsynsfunktion. Efter diskussionen om hur övergripande förutsättningar
för att rättsstatliga ideal är tänkta att kunna förverkligas, övergår vi till
att beskriva regler som har karaktären av internkontroll. Riktlinjer om att
poliser ska skriva dagrapporter och promemorior är ett sätt att möjlig-
göra intern granskning av verksamheten och att skapa underlag för extern
insyn. Vidare beskriver vi arbetet som bedrivs av RPS tillsynsenhet.

Det är naturligt i en studie där ambitionen är att belysa såväl reglerna
som rättsanvändningen, att också beskriva förutsättningarna för enskilda
polisers ansvar. Inledningsvis beskrivs regler som rör enskilda polisers
straffansvar. Det handlar här om hur förfarandet är tänkt att gå till för det
fall en polis misstänks för brott. Vi beskriver de rättsregler som rör utkrä-
vande av ansvar av enskilda tjänstemän: straffrättsligt och disciplinärt.
Dessutom berörs hur PAN under de år den har varit verksam bedömt frå-
gor som rör etnisk diskriminering eller liknande. I en sista del presenterar
vi de rättsfall vi har gått igenom och vill på detta sätt ge en bild av hur de all-
männa domstolarna har hanterat den rättsliga regleringen i praktiken samt
belysa var gränsen går för etnisk diskriminering ur ett juridiskt perspektiv.

Mekanismer på ett övergripande plan
Offentlighet, rättstillgänglighet och maktdelning
I en rättsstat är offentlig maktutövning underkastad långtgående krav på
öppenhet och insyn. Den öppenhet som offentlighetsprincipen innebär
ger i princip människor möjlighet att ta del i diskussioner kring vad som
är moraliskt acceptabelt i ett rättssamhälle (Bobbio 1987: 85; jmf Spång:
52). Medborgarna ska kunna ta reda på vem som utövar makten inom
myndigheten, vilka befogenheter en myndighet har samt hur dess beslut
kan angripas (Algotsson 1993: 16). På detta sätt får statsmakten legiti-
mitet och enskilda individer möjlighet att granska maktutövningen. Möj-
ligheterna till insyn fyller också en annan viktig funktion – att den som
verkställer lagar kan förmodas uppleva sig kontrollerad, ett förhållande
som med största sannolikhet har betydelse vid rättsanvändningen (jmf
Axberger 2002).

Ett uttryck för den i en rättsstat grundläggande offentlighetsprincipen
är reglerna om allmänna handlingar. Bestämmelser finns i tryckfrihets-
förordningen (1949:105), som stadgar att ett ”fritt meningsutbyte” och
”en allsidig upplysning” främjas genom rätten att ta del av allmänna
handlingar (TF 2: 1).112 Det finns många undantag från rätten att ta del av
allmänna handlingar. Dessa undantag grundar sig på enskildas eller all-
männa intressen och finns nedskrivna i Sekretesslagen (1980:100). När
det gäller hänsyn till det allmänna anses sekretess ibland nödvändigt för
att skydda rikets säkerhet eller relationer med utlandet.

226

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



Det material som vi har använt i denna studie omfattas i stor utsträck-
ning av Sekretesslagen. När det gäller promemoriorna i vilka poliser redo-
gör för genomförda inre utlänningskontroller, definieras de som internt
arbetsmaterial och innefattas därför inte i allmän handling (se Sekretess-
lagen 7:14). Vad avser dagrapporterna som skrivs efter varje arbetspass är
dessa utformade på ett sådant sätt och avser så olika situationer att en
sekretessprövning måste göras i varje enskilt fall. Anmälningar som ges in
till DO är i princip offentliga, men handlingarna i varje akt sekretessprö-
vades innan vi fick ta del av materialet. Detta för att bedöma om vi skulle
få ta del av dem. Rättsfall är offentlig handling och får inte sekretessbe-
läggas. Avslutningsvis ska nämnas att det på grund av sekretessbestäm-
melser i princip numera inte är möjligt för forskare eller journalister att
följa med poliser i deras arbete.

För att människor ska kunna granska maktutövning och få rättelse
krävs utöver möjligheterna att få ta del av myndigheternas material, att
rätten är tillgänglig (Frändberg 1996). Detta innebär att det ska finnas
tillgängliga institutioner som människor kan vända sig till för att hävda
sina rätigheter. Härtill kan läggas att dessa bör vara geografiskt belägna
så att de flesta människor i praktiken har tillgång till dem och att de
tjänstemän som arbetar på dessa institutioner vinnlägger sig om att hjälpa
människor som söker sig dit till rätta. Slutligen är frågan om individens
resurser relevant för rättstillgängligheten. Det kan röra sig om allt från
möjligheten till datoranvändning för att skriva en inlaga, till att kunna be-
tala advokatarvode. I en rättsstat är en utgångspunkt att en svag ekono-
misk ställning inte ska vara ett hinder för individen att söka sin rätt.

Ett annat sätt att försöka garantera att rättsstatliga ideal förverkligas är
genom maktdelning i bemärkelsen att rättsfunktionerna separeras från
varandra. Den dömande funktionen och den verkställande makten hålls
till exempel åtskilda från varandra. På så vis ska allmänheten kunna lita
på att det är domstolarna som fastställer rättsläget och att exempelvis
poliser och andra som utövar offentlig makt svarar inför dömande instanser
som tillämpar rätten, utan ovidkommande hänsyn (Peczenik 1995a: 55f).
Inget politiskt organ får bestämma hur en domstol eller förvaltnings-
myndighet ska bestämma i ett ärende som rör myndighetsutövning mot
en enskild (RF 11:7). Denna form av maktdelning menar vissa forskare är
en förutsättning för att man ska kunna tala om en rättsstat (Peczenik
1995a: 55f; Helmius 2000: 263).

För svenskt vidkommande är det en ofta återkommande diskussion
huruvida politiken ges för stort inflytande över domstolarnas rättstill-
lämpning. Politiken som förs bör visserligen vara legitim i den dömande
(och verkställande) maktens ögon, men en rättsstats domstolar ska inte
påverkas i allt för stor utsträckning av politiska svängningar, då riskerar
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juridiken att bli både osjälvständig och instabil. Gällande polisarbete med
inre utlänningskontroll är frågan om politikens inverkan på rättstillämp-
ningen extra relevant, vilket har att göra med arbetets koppling till det po-
litiskt laddade ämnesområdet.

Media kan sägas ha en inte obetydlig kontrollfunktion i rättsstaten, vilket
aktualiserar frågan om massmedia kan ses som ett maktcenter i Sverige113

(Petersson mfl 1999; jmf Krysia Flato mfl 2002; Bull 2003: 218; Hultén
2003; Johansson 2003). För ett par år sedan blev en polis frikänd av tings-
rätten efter att ha skjutit en person vid en inre utlänningskontroll (mål
nummer B 458-01, Jönköpings tingsrätt). Fallet diskuterades i media
(Mortenson och Hellberg 2001; Falkkloo 2001). Polisen blev frikänd och
målet överklagades inte i sak.

Det har också förekommit en debatt i media om huruvida det var rätt
att lägga ned förundersökningen mot en polis som sköt en ung man under
EU-toppmötet i Göteborg våren år 2001 eller hur man ska förstå att ingen
polis våren 2003 hade fällts till ansvar för något av de ingripanden som
gjordes under toppmötet i Göteborg (SOU 2002:122: 666ff; jmf Bull
2003: 223). Vi utvecklar inte medias funktion eller roll eller ansvar för att
utöva kontroll i rättsstatens namn.

Rättsliga kontrollinstanser
Ett sätt att garantera att rättsstatliga ideal beaktas i lagstiftningsarbetet är
genom att Lagrådet kontrollerar att riksdagen inte fattar fel beslut i
lagstiftningsprocessen. Lagrådet, som vanligtvis består av personer som är
eller har varit ledamöter i Högsta domstolen eller Regeringsrätten, har att
yttra sig över lagförslag och deras förenlighet med grundlagen.114 De läm-
nar yttrande bland annat över förslag till lag som berör medborgerliga
fri- och rättigheter eller om lagen är viktig för enskilda eller från allmän
synpunkt. Granskningen i Lagrådet har setts som ett mellanting mellan ett
obligatoriskt system och ett system med helt fakultativ granskning och en
garanti för att rättssäkerhetsintresset och kravet på enhetlighet, konse-
kvens och klarhet iakttas (KU betänkande 1978:79/39: 15; Spång).

Med anledning av Sveriges inträde i Schengensamarbetet tog Lagrådet
upp en föreslagen ändring i Utlänningslagen 5:6. Ändringen innebar att
poliser (och Kustbevakningen) skulle få begära att en person visar upp sitt
pass eller andra handlingar som visar rätten att vistas i Sverige, om det
finns ”anledning att anta” att personen saknar rätt att uppehålla sig här
eller ”om det annars framstår som befogat att kontrollera utlänningen”.
En sådan formulering inger, menade Lagrådet, föreställningen att det en-
bart utifrån ett antagande om att en individ saknar rätt att uppehålla sig
här finns anledning att genomföra en kontroll. Vidare konstateras att vi
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då skulle få ett system ”där utlänningar tvingas gå med sina ‘papper’ på
sig, ständigt beredda att bli kontrollerade av polisen”. Slutligen hänvisas
till diskrimineringsförbudet och att lag eller annan föreskrift inte får inne-
bära att någon medborgare missgynnas därför att vederbörande med
hänsyn till ”ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet” (RF
2:15). Eftersom diskrimineringsförbudet inte tar sikte på medborgar-
skapet hos människor, bröt förslaget inte formellt mot förbudet. Men då
poliser inte kan ha någon omedelbar uppfattning om en persons nationa-
litet, då detta inte framgår av körkort eller ID-kort får det, enligt Lag-
rådet, antas att en utlänningskontroll inte sällan skulle komma till stånd
på grund av ”personens ras, hudfärg eller främmande namn, som antyder
etnisk tillhörighet” (se prop 1999/2000:64, bilaga 11).

Som vi diskuterar på olika sätt i avhandlingen, tycks det som om poliser
redan med dagens lagstiftning tvingas konstruera anledningar att anta att
personer inte har rätt att vistas i landet. En lagändring torde därför inte
betyda särskilt stora förändringar i polisers arbete. Möjligen skulle den
inre utlänningskontrollen få en större legitimitet internt inom Polisen och
i förlängningen därför bli vanligare. En annan konsekvens av lagändringen
torde vara att den i än större utsträckning än vad som är fallet idag, skulle
komma att inbjuda till etnisk diskriminering vid polisarbete.

När det gäller kontroll efter det att rättsanvändningen har skett, ska på
den övergripande nivån också granskningskommissionerna nämnas. De
har blivit allt vanligare under senare år för att granska offentlig maktut-
övning. Sterzel påpekar att det inte sällan handlar om att vinna allmän-
hetens förtroende och att en viktig lärdom varit att regering och riksdag
inte bör lägga sig i rättsvårdande myndigheters arbete (Sterzel 2003: 252).
I den granskningskommission som tillsattes efter EU-toppmötet i Göte-
borg den 14-16 juni år 2001, framkom att poliserna som var verksamma
vid Hvitfeldtska gymnasiet sannolikt begick lagöverträdelser (SOU
2002:122: 24). Kommittén lyfter också fram att protesterna i Göteborg
inte kan ses enbart som ordningsfrågor, utan att det handlade (och hand-
lar) om asymmetriska maktrelationer mellan politiska makthavare och
kritiska rörelser (SOU 2002:122: 26). Vidare slås det fast att attityder som
tar sig uttryck i exempelvis ett kränkande språk från polisers sida, bör
motverkas (SOU 2002:122: 27ff).

Vad gäller balansen mellan rättsstatliga ideal och effektivitet i bemär-
kelsen ett stort antal ingripanden, kan här påpekas att granskningskom-
missioner inte torde ha särskilt stort genomslag varken för den ena eller
den andra sidan. Åtminstone inte omedelbart, då de främst syftar till att
återupprätta allmänhetens förtroende och att utröna vad som faktiskt
hänt och varför, snarare än att lära poliser rättsanvändning som tar i
beaktande rättsstatliga ideal.115
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Ombudsmannainstitutionerna
Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen är utsedd av regeringen för att verka mot
att diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning förekommer i arbetslivet eller på andra områden
av samhällslivet. På det mest övergripande planet kan DO föreslå lagänd-
ringar eller förbättringar. Konkret arbetar ombudsmannen med att ge råd
till personer som upplever att de utsatts för diskriminering men kan inte
ändra domar eller utdöma några straff. DO arbetar också med information
och utbildning för att förebygga diskriminering samt med att utröna hur
mycket kunskap olika branscher har om etnisk diskriminering116 (Lag om
ombudsmannen mot etnisk diskriminering (1999:131); http://www.DO.se,
den 22 januari 2004).

Möjligheten för DO att bevaka rättsväsendet är begränsade, vilket är
en brist som ombudsmannen inte sällan påtalar själv (samtal med jurist på
DO, den 22 mars 2004). Den nya diskrimineringslagstiftningen som trädde
i kraft år 2003, där ombudsmannen ges befogenhet att i vissa fall kunna
föra skadeståndstalan å enskilda personers vägnar, omfattar inte diskrimi-
nering inom rättsväsendet (Lag om förbud mot diskriminering
(2003:307)). Anledningen till detta är, som sagts tidigare, att de EG-direk-
tiv på vilka lagen grundas inte ger någon sådan instruktion (EG-direktiv
2000/43/EG och 2000/78/EG).

Om någon inkommer med ett klagomål på en aktör eller en instans
inom rättsväsendet gör DO för det mesta ingenting i sak, ett förhållande
som framkom under ett av våra samtal med en jurist på DO. Enligt upp-
gift från samma tjänsteman kan i vissa, mycket graverande fall, kontakter
tas med arbetsgivaren (samtal med jurist på DO, den 22 december 2003).

Vanligast efter en anmälan mot rättsväsendet, är att ett standardbrev
skickas ut till den person som upplever sig utsatt för diskriminering. I det-
ta står i huvudsak:

DO kan inte utreda polisens arbete. DO är medveten om att det före-
kommer etnisk diskriminering inom rättsväsendet och har därför tagit
initiativ till förebyggande åtgärder. DO medverkar till exempel i ut-
bildningar för polisen. Arbetet på det generella planet kommer att
fortsätta.

Du kan vända dig till Justitieombudsmannen (JO), som kan utre-
da om polisen har begått tjänstefel (dnr 892-2003).

Anmälaren hänvisas som framkommer vanligtvis till annan instans (DO-
bladet. Nyheter från ombudsmannen mot etnisk diskriminering, nr 5,
2003). Vad gäller möjligheten att hjälpa individer som framställer klago-
mål om diskriminering kan således konstateras att DO har en annan
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funktion än till exempel JO och JK (se nedan).
På vilket sätt kan DO motverka att poliser verkar diskriminerande? I

praktiken är kopplingen mellan DO och Polisen relativt lös och tar sig
närmast uttryck i form av DO:s rådgivande verksamhet. Ett exempel på
kontakter mellan de båda inrättningarna är utarbetandet av de strategier
mot diskriminering som regeringen har uppdragit åt instanser inom
rättsväsendet att anta. I strategierna står det att arbetet mot diskriminer-
ing måste vara effektivt och att en målsättning är att personalen ska ha
kunskap om mekanismerna bakom diskriminering. Dessutom stadgas det
att personer som har kontakt med Polisen inte ska utsättas för diskrimi-
nering (POL-426-2829/03, 2003-11-10).

Antalet anmälningar till ombudsmannen ger en bild av människors
upplevelser av diskriminering. Till DO inkom det 42 anmälningar mot
rättsväsendet under år 2001. Av dessa gällde ett par stycken den inre
gränskontrollen och ett annat den omtalade dödsskjutningen i Jönköping
vid en inre utlänningskontroll (mål nummer B 458-01, Jönköpings Tings-
rätt). Mellan 1997 och 2002 inkom till DO 216 anmälningar mot rättsvä-
sendet, varav ungefär 40 procent rör poliser (samtal med tjänsteman på
DO, den 30 mars 2004).117 Anmälningar mot Polisen och kriminalvården
rör oftast bemötande, såsom nedlåtande kommentarer. Cirka hälften av
anmälningarna mot poliser handlar om ärendehantering. Såväl offer som
förövare upplever att de ifrågasätts på grund av sin etniska tillhörighet
(DO-bladet. Nyheter från ombudsmannen mot etnisk diskriminering, nr
5, 2003).

Avslutningsvis vill vi återigen påpeka svårigheten i att avgränsa och
klart definiera fenomen som etnisk diskriminering, något som också
framkom på den utbildningsdag som anordnades för bland andra prakti-
serande jurister i Stockholm i februari 2004 (utbildningsdag, den 3 febru-
ari 2004). Utifrån de samtal vi har haft med enskilda poliser tycks etnisk
diskriminering, i deras ögon, vara ett marginellt problem, något som vi
diskuterat tidigare i förhållande till profilering. När det gäller enskilda
myndighetspersoners ansvar för sina handlingar kan vi dock försöka be-
skriva var gränsen går för etnisk diskriminering ur ett juridiskt perspektiv
(se ”En rättsfallsstudie” i detta kapitel).

JO:s och JK:s funktion
Justitieombudsmannen och Justitiekanslern är gamla och viktiga
beståndsdelar i det system som ska upprätthålla rättsstatliga ideal. Den
tillsynsverksamhet som dessa ämbeten bedriver ska vara en garanti för
att mänskliga rättigheter respekteras. JO har att se till att offentliga
tjänstemän i sin verksamhet förhåller sig sakliga och opartiska och att
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medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter beaktas i den offentliga
verksamheten (3 § Lagen med instruktion för riksdagens ombudsmän
(1986:765)). Ombudsmannen får uttala sig om såväl lagenligheten i en
befattningshavares beslut, som om beslutets lämplighet. Dessutom får
ombudsmannen göra uttalanden som avser att främja en enhetlig och
ändamålsenlig rättstillämpning samt under vissa omständigheter väcka
åtal (6 § Lagen med instruktion för riksdagens ombudsmän).

JK ska se till att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och
andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden (se Lag om
justitiekanslerns tillsyn (1975:1339). JK kan också väcka åtal, en möjlig-
het som bara kommer ifråga under vissa omständigheter och som inte ska
ersätta polisers och allmänna åklagares uppgifter när det gäller att utreda
brott. JO och JK har i princip samma åtalsrätt och har alltid haft parallella
tillsyns- och åtalsbefogenheter (bortsett från tryck- och yttrandefrihets-
brotten, där JK ensam är åklagare). Av praktiska skäl har det funnits en
strävan att undvika oekonomiskt dubbelarbete och med hjälp av infor-
mella kontakter har arbetsfördelningen fungerat väl. Juris doktor
Katarina Alexius Borgström framhåller i sin laghistoriska studie om JO
att allmänheten är mer benägen att vända sig till JO – något som hon
relaterar till en mytbildning om att JO är en sorts representant för en-
skilda. Ytterligare en förklaring är att JK har en mängd andra uppgifter
än tillsynsfunktionen, såsom att bevaka statens ekonomiska intressen i
skadeståndsmål, vilket kan ge en bild av att tillsynsverksamheten inte är
lika prioriterad här (Alexius Borgström 2003: 387ff).

De klagomål som inkommer till JO och JK kan ge en fingervisning om i
vilken utsträckning människor upplever att de utsätts för etnisk diskrimi-
nering. I JO:s databas på hemsidan finner vi två fall som rör diskrimi-
nering. Det ena handlar om en kvinnlig bilkår som anmäldes för att ha
emotsatt sig att en av dess medlemmar bär huvudduk (dnr 1171-2003).
JO konstaterar att anmälan avser en frivillig försvarsorganisation och att
ärendet faller utanför JO:s uppdragsområde. Den andra träffen vid sök-
ningen var ett remissvar av betänkandet ”Ett utvidgat skydd mot diskri-
minering” (dnr 2098-2002), där JO konstaterar att man ställer sig bakom
förslagen.

JO:s registrator var tjänstvillig när det gällde att hitta ärenden som rör
poliser. Vid en sökning på alla polisärenden som ombudsmannen hand-
lagt sedan år 1977, blev antalet träffar 11 000. Sökningen begränsades ge-
nom tillägget ”diskriminering” till ärendemeningen, varvid antalet träffar
blev 59. Vid en genomgång av de 59 ärenderubrikerna, visade det sig att
JO genomfört en utredning i tre av fallen. Det är dessa som kan erbjuda en
vägledning när det gäller var gränsen går för etnisk diskriminering.

Det ena fallet rörde en mörkhyad person som fick beskedet att han

232

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



skulle infinna sig på polisstationen för förhör (dnr 742-1993). Samman-
taget gjorde följande att mannen upplevde sig diskriminerad; han fick
vänta osedvanligt länge innan han kom in till förhöret och poliserna ställ-
de otydliga frågor på ett luddigt sätt. Såsom det framställs i mannens brev
tycktes poliserna medvetet göra samtalet svårare än nödvändigt. Dessu-
tom tog poliserna mannens fingeravtryck, något som han upplevde som
djupt kränkande då han inte uppfattade det som att han var misstänkt för
något brott. Till saken hörde att poliserna letade efter en misstänkt rånare
som setts köra bil i trakten där mannen bodde. Det fanns således en viss
misstanke om brott men poliserna hade, såsom mannen uppfattat situa-
tionen, inte varit tydliga när de pratade med honom. Det faktum att
personen var mörkhyad var ingenting som JO kommenterade, trots att
mannen, i sitt brev, tar upp detta som en aspekt av den behandling han
utsatts för. JO konstaterar bara att fingeravtryck kan tas av personer som
inte är brottsmisstänkta och att polisen som handhade ärendet inte varit
behörig att vara förundersökningsledare.

Det andra fallet rörde en man med utländsk bakgrund som tillsammans
med en kompis trakasserats av grannarna (dnr 749-1994). De ringde till
Polisen för att få hjälp, varpå ett par poliser kom till deras lägenhet. Enligt
brevet som inkommit till JO beslöt poliserna under besöket att gå över till
grannarna och sedan komma tillbaka till de personer som upplevde sig
hotade. Så skedde inte och när mannen efter en stund ringde till polis-
stationen för att göra en anmälan fick han i princip beskedet att detta inte
var möjligt på grund av för stor arbetsbörda. Någon polisanmälan togs
aldrig upp utan mannen uppmanades istället att samla ihop sina kompisar
till skydd. Mannen uppfattade att polisernas dåliga bemötande hade med
hans etniska bakgrund att göra. Nästa dag åkte mannen tillsammans med
sin svenska flickvän och hennes far till stationen och gjorde en polisan-
mälan varvid de inte mötte några hinder. JO hänvisade i sitt utlåtande till
ett förhör som Länspolismästaren gjort med de personer som var när-
varande på polisstationens reception när det aktuella samtalet tog vid. Av
dessa förhör framkom inte att polisen handlat felaktigt. I länsstyrelsens
yttrande angavs att det inte fanns ”anledning att anta” att poliserna hade
uppträtt på det sätt som framställts i klagomålet. Ord stod alltså mot ord.
Personerna som upplevt sig kränkta inkom inte med något yttrande efter
detta och fallet avslutades med följande uttalande från JO:

Utredningen ger inte vid handen att någon tjänsteman gjort sig skyl-
dig till fel eller försummelse vid sin tjänsteutövning. Ytterligare utred-
ning i saken torde inte vara meningsfull. Någon anledning i övrigt för
mig att vidta någon ytterligare åtgärd har heller inte framkommit (dnr
749-1994).
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Efter detta fall gjorde JO ett allmänt uttalande om vilka regler som gäller
och som poliser måste följa. Ingenting sades om etnicitet. En relevant frå-
ga anser vi är hur detta faktum framstod för mannen själv. Någon enskild
upprättelse för honom kom knappast i fråga, som vi tolkar det.

I det tredje fallet framställdes klagomål efter det att en pappa stoppats i
passkontrollen när familjen skulle åka på charterresa (dnr 2014-1979). I
detta fall krävdes moderns samtyckte för att paret skulle få ta med barnet
ut ur landet. Fadern upplevde situationen som djupt kränkande, enligt
anmälan. JO hänvisar i detta fall till ett yttrande från chefen på Arlanda
vaktdistrikt, enligt vilket detta förfaringssätt inte längre var i bruk (PM
vid telefonsamtal med polisintendent JO, dnr 2014-1979; cirkulär-
meddelande 1979-10-25, CM 13/79, cC-272-6913/79).118

Problemet med att försöka kombinera en juridisk analys med upprättelse
för enskilda individer ställs på sin spets i ärendena ovan. I detta samman-
hang har Alexius Borgström påpekat att många JO-ärenden avslutas med
allmänt hållna utläggningar om vad som bör anses gälla i en viss specifik
situation, varvid den person som framställt klagomålet förblir ovetande
om huruvida JO har ansett deras klagomål befogat eller inte.

Det är, med andra ord, inte lätt för JO att samtidigt göra avancerade
rättsliga analyser och upplysa den ”juridiskt oskolade allmänheten”
huruvida myndighetsutövningen var bra eller dålig (Alexius Borgström
2003: 386). Till detta kommer att uttalandena ofta är vaga och försiktiga
till sin natur. Juristen Jesper Ekroth, som läst ett stort antal uttalanden,
skriver i sin doktorsavhandling att han får en känsla av att ombudsman-
nen ”ryggat tillbaka inför uppgiften att i klara och ibland oskarpa ordalag
tillrättavisa handläggare” (Ekroth 2001: 268). Att JO är den främsta in-
stans som finns att tillgå för individer som upplever att de blivit kränkta
bör ha en inverkan på framställningsmetodiken. Det är som vi ser det en
fråga om rättstillgänglighet.

JO:s tillbakablickande granskning som görs i enskilda fall är i prak-
tiken närmast att betrakta som ett led i det riktlinjeskapande arbetet. För-
seelser inom Polisen ”straffas” sällan genom JO-instansen. Det framstod
under våra fälterfarenheter som uppenbart att JO är en auktoritet när det
gäller lagtolkning och tillämpning. Som framgått ovan är det ytterst sällan
som JO varit kritisk till polisers rättsanvändning. När ord står mot ord är
det som regel polisers ord som slår högst. Detta kan relateras till polisers,
som vi har uppfattat det, stora förtroende för JO. Förhållandet kan ha
olika betydelser avseende om rättsstatliga ideal eller effektivitet i bemär-
kelsen ett stort antal ingripanden, ska få ett genomslag. Å ena sidan har
poliser som inte upplever att deras handlingar ifrågasätts av JO sannolikt
en större benägenhet att lyssna på de instruktioner som JO ger. Detta ty-
der på att rättsstatliga ideal får ett genomslag vid rättsanvändningen. Å
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andra sidan kan förhållandet ha effekten att poliser struntar i JO-uttalan-
dena, eftersom de, som enskilda maktutövare, ändå sällan utsätts för kri-
tik. Kanske föredrar de då att prioritera exempelvis ett stort antal ingri-
panden varvid de betraktas som effektiva inom organisationen, än att
fundera över hur rättsstatliga ideal kan beaktas i deras arbete.

JO tar även upp ärenden på eget initiativ. Dessa ärenden kan grunda sig
på en anonym källa, på något som framkommit under en inspektion eller
på vad som står i en tidningsartikel. Genom skriftväxling med den berör-
da myndigheten får JO information om förhållandena och fattar slutgil-
tigt ett beslut i ärendet. Det tas mellan 100 och 200 initiativ varje år och
av dessa resulterar 75-80 procent i kritiska uttalanden (http://www.jo.se,
den 14 november 2003). På JO:s hemsida redogörs endast för ett fåtal ini-
tiativärenden. Ett beslut rör handläggningen vid polismyndigheter, när-
mare bestämt frågan om användningen av en viss blankett i händelse av
misstänkt snatteri (JO-beslut dnr 4766-1999, 1849-2000).

Enligt Alexius Borgström är initiativärendena viktiga och får inte priori-
teras bort för att ge mer fokus åt klagomålsprövningsärenden. De senare är
för det första inte lika systematiska som initiativsärendena och för det
andra kan enskilda tjänstemän med en sådan prioritering i fler situationer
än idag, hänföra missförhållanden till olyckliga omständigheter, när en in-
divid utsatts för en orättfärdig behandling (Alexius Borgström 2003: 385).

Genom så kallade inspektioner kan JO påtala bristfälligheter av mer ge-
nerellt slag än vid enskilda klagomål och därmed påverka förhållanden
som i framtiden kan komma enskilda till godo ur sättssäkerhetssynpunkt
(Alexius Borgström 2003: 383ff). Dessa går till så att ombudsmännen ute
på myndigheterna går igenom akter och andra dokument och redogör för
de brister som kan identifieras (http://www.jo.se, den 14 november 2003).
I de inspektionsprotokoll som finns tillgängliga på JO:s hemsida har vi in-
te funnit några diskussioner kring diskriminering. De rör snarast rättssä-
kerhet i bemärkelsen handlingskraft. De som finns har rört brister vid po-
lismyndigheter avseende exempelvis långsam handläggning av förunder-
sökning och att vissa åtgärder inte protokollförts (JO-beslut dnr 1536-
2002; se också dnr 1418-1998, dnr 3642-1998, dnr 4676-1998, dnr
1110-1999).

De beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse publi-
ceras i JK:s databas på hemsidan (http://www.jk.se). Endast beslut och
yttranden från och med år 1998 och framåt finns här och endast en bråk-
del – 50-60 stycken av ca 3000 ärenden/år – publiceras (samtal med tjäns-
teman på JK, den 9 juli 2003). Bland dessa finner vi ett fall som rör olaga
diskriminering, vilket rör en tidning som vägrat ta in bilder på ett homo-
sexuellt par som registrerat partnerskap. Vi har, genom assistans av JK:s
byråchef, genomfört sökningar i hela ärendearkivet119.
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Efter en genomgång av samtliga ärendemeningar har vi fått fram följ-
ande: ”Hets mot folkgrupp” OCH polis gav 26 träffar, varav majoriteten
var anmälningar som Polisen tagit emot om Hets mot folkgrupp, som
hamnat hos JK därför att denna instans är åklagare i tryckfrihets- och ytt-
randefrihetsmål.120 Två av dessa handlade om telefaxmeddelanden som
Polisen sänt ut varav det ena innehöll en vinjett på försättsbladet som en
utlänningsrotel kontinuerligt använde sig av, enligt klagomålet förestäl-
lande ”en zigenerska” (dnr 3196-9230). Avsikten med bilden var, enligt
ett utlåtande av chefen på utlänningsroteln, att skapa en bild av god service.
Eftersom bilden uppenbarligen kunde misstolkas, hade polismästaren på
platsen tagit beslut om att den inte skulle användas mer. JK håller i sin be-
dömning med om att vinjetten kunde missuppfattas men ser ingen anled-
ning till någon ytterligare kritik, då den inte längre används.

Ett annat ärende gällde en intervju med en chef för en internutred-
ningsenhet som sändes i radioprogrammet Studio Ett (dnr 1558-00-31).
Anmälaren uppfattade vissa uttalanden en polis gjort, som kränkande. JK
gjorde en annan bedömning och skriver i sitt beslut att polisen inte sa
någonting om ”invandrare”, varför någon förundersökning inte aktua-
liserades. Inget av de övriga rörde etnisk diskriminering som en eventuell
förseelse av polis.

Sökning på Förolämpning gav fem träffar varav inget rörde polisers
rättsanvändning eller uttalanden i övrigt. Diskriminering gav 39 träffar
men i ärendemeningarna framkom inte i något fall att det rörde sig om
polisers rättsanvändning. Förtal OCH polis gav 47 träffar och vid en när-
mare analys av ärendena framkom att inget av dem rörde tillvägagångs-
sättet vid inre utlänningskontroll eller etnisk diskriminering. Fallen rörde
framförallt tidningsartiklar där poliser anmälts, antingen som den som ut-
talat sig olämpligt eller som aktör på något annat sätt.121

Enbart ett av de JK-ärenden som vi har studerat handlade om etnisk
diskriminering och det utgjordes av en anmälan mot DO (dnr 1976-01-
21). Fallet handlar om en person som framställt en anmälan om etnisk
diskriminering till DO, men som inte fått bekräftat att diskriminering
skett. Av anmälan framgår att det rörde sig om flera olika saker på en
arbetsplats såsom små chanser till löneförhöjning och liten möjlighet att
vidareutvecklas i jämförelse med andra, som gjorde att personen upplevde
sig diskriminerad. JK påpekar i sitt svar att ämbetsmannen i huvudsak
ägnar sig åt att granska att frågor handläggs formellt riktigt utifrån de
krav regelverket ställer upp. Att ompröva eller överpröva beslut som
domstolar och andra myndigheter fattar inom sina kompetensområden,
är inte JK:s uppgift. Verksamheten är främst inriktad på att se till att olika
frågor handläggs på ett formellt riktigt sätt.

Fallet är intressant ur rättsstatshänseende eftersom det visar hur juri-

236

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



diken lyfts upp på ett annat plan än det samhälleliga och medmänskliga
(jmf Mathiesen 1985: 133f). Två omständigheter tydliggör varför: För det
första lämnas mycket av det som tagits upp i anmälan obesvarat från
DO:s sida. Det rör sig här om sådant som från juridisk synvinkel kan be-
traktas som ”irrelevant”. För det andra tar DO hänsyn till beskedet från
en fackförening att denna inte såg någon möjlighet till framgång och
därför inte tänkte driva fallet juridiskt. Detta uttrycktes enligt följande
”Förbundet har meddelat att det inte fann någon möjlighet att driva ären-
det.” Om det fanns någon förklaring till varför, så redogörs den inte för i
brevet till anmälaren (DO dnr 590-2000, aktbilaga 22).

Tjänstemannen på JK har, vad vi förstått, uppfattat anmälan till JK så
att personen gjort en slags överklagan avseende den ursprungligen anmälda
handlingen från arbetsgivarens sida. När vi tar del av anmälan uppfattar
vi det snarast som om missnöjet, i den här situationen, handlade om DO:s
hantering. JK förväntades, som vi ser det, således inte bedöma huruvida
den arbetsgivare som ursprungligen anmälts, handlat diskriminerande
(samtal med tjänsteman på JK, februari 2004). Oberoende av JK:s even-
tuella missuppfattning av syftet bakom personens anmälan och oavsett
om någon juridisk upprättelse var möjlig i det här ärendet, är en tredje
omständighet värd att lyfta fram. Det är frågan om huruvida det juridisk-
tekniska språk som används från ombudsmannainstitutionernas sida, får
som konsekvens att rättstillgängligheten blir lidande.

Sammanfattningsvis kan sägas om de enskilda klagomålen till JO och
JK, att de måste sättas i relation till att JO och JK är tänkt att ha en legiti-
merande funktion i rättsstaten. Anledningen till detta är att enskilda ska
uppleva att de kan få upprättelse och att enskilda maktutövare upplever
att de kan utsättas för granskning. Därmed kan JO och JK, i ett rättsan-
vändarperspektiv, förväntas att inför anmälaren förklara myndighetens
handlande och därigenom ge någon form av upprättelse – även om detta
inte är uttryckt i lagtexten. Det sistnämnda har med den viktiga rätts-
statliga principen rättstillgänglighet att göra, i bemärkelsen att enskilda
individer har möjlighet att hävda sina rättigheter (Algotsson 1993: 16).
Rättstillgängligheten uttrycks av Norée i termer av att personen som
framställer klagomål kanske inte får rättelse rent juridiskt, men i vart fall
upprättelse (Norée 2000: 104).

Internkontroll
Dagrapporter och promemorior
För att polisers arbete ska kunna granskas krävs någon form av intern
dokumentering. För att man internt ska kunna kontrollera verksamheten
i det polisiära arbetet i Sverige, gäller att varje polismyndighet upprättar
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dagrapporter och promemorior. Efter varje arbetspass skriver poliserna
en dagrapport. Dessa är knapphändiga när det gäller redogörelser för var-
för exempelvis en inre utlänningskontroll inleddes. Funktionen är när-
mast, som en av våra informanter uttryckte det, ett sätt att lämna över till
näste man och handlar om att mycket kort redogöra för vilka åtgärder
som vidtagits (inte varför). Vissa större polismyndigheter (bland annat
Skåne) skickar rapporterna till Stockholm för publicering på Polisens
hemsida – en rutin som, enligt uppgift från webbredaktören, i huvudsak
syftar till att ge media information om vad som händer (samtal med
webbredaktör på RPS, den 10 september 2003).

Efter de flesta inre utlänningskontroller skriver poliserna en kort PM
om händelseförloppet. Dessa kan närmast betecknas som rapporter av
uppföljning på tipsen som kommer in. Syftet med rapporteringen är dock,
enligt poliser som vi har talat med, att i möjligaste mån garantera att allt
går riktigt till. Det finns inga riktlinjer för hur de ska se ut eller vad som
ska stå i dem, ett förhållande som sannolikt kan hänföras till deras varie-
rande utseende. Vi har tagit del av ett stort antal PM som skrivits i början
av 2000-talet. Det var, som sagts tidigare, mycket sällan möjligt att
utifrån dessa utläsa vad det var som utlöste den inre utlänningskontrollen
i form av misstanke om olaglig vistelse (i de fall kontrollerna inte var tips-
baserade). Efter så kallade ”misslyckade inre utlänningskontroller” skrivs
generellt ingen PM. Därmed kan två saker konstateras. För det första att
polisers arbete med inre utlänningskontroll utifrån dessa PM är svårt att
granska. För det andra att de frågor som vi hade med oss inför vår under-
sökning av promemoriorna, såsom varför ett ingripande blev aktuellt från
första början, eller varför en kontroll av annat slag övergick till att bli en
inre utlänningskontroll, fortfarande står obesvarade.

Vi fick av poliser under våra fältstudier förklarat för oss att utform-
ningen av promemoriorna handlar mycket om vilken polis som gör dem.
Vissa menade i anknytning till detta att man måste få prata med folk, vil-
ket innebär att det inte, enligt dessa poliser, alltid är nödvändigt med ett
klart lagstöd för att kontrollera en persons handlingar. Därmed ansågs det
inte heller viktigt att i en PM klargöra exakt varför en inre utlännings-
kontroll ägt rum. Andra inom kåren hävdade däremot att ett tydligt
lagstöd är nödvändigt. Vårt fältarbete ger intryck av att promemoriorna
har en legitimerande funktion som syftar till att upprätthålla en föreställ-
ning om klara rutiner och en rättssäker myndighetsutövning. Upplevelsen
av rättssäkerhet ska inte heller förringas ur ett rättsstatsperspektiv, men
om man ser till det faktiska genomslaget vid själva rättsanvändningen,
torde promemoriornas funktion att främja förverkligandet av rättsstat-
liga ideal vara minimal.
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Rikspolisstyrelsens tillsynsfunktion
RPS tillsynsverksamhet utövas delvis av styrelsens tillsynsenhet. Denna
har framförallt att utöva tillsyn och utföra inspektioner inom Polisen och
kan inte betraktas som rättslig. Istället kan den placeras som ett steg
mellan internkontrollen som görs på respektive myndighet/avdelning och
den externa kontroll som bedrivs av JO. Syftet med tillsynen är att
statsmakternas beslut och prioriteringar iakttas, att verksamheten bedrivs
effektivt och rationellt samt att rättssäkerheten upprätthålls
(http://www.polisen.se, den 13 februari 2004). Därtill ska tillsynsenheten
granska större övergripande utvecklingsprojekt inom RPS och svara för
övergripande riskhantering (se RPS arbetsordning, gällande från 1 juli,
2003: 15: 5).

Tillsynsenhetens verksamhet utförs huvudsakligen genom inspektioner.
Mycket av fokus i inspektionerna gäller de formella bitarna av olika typer
av beslut. Enligt justitieombudsman Eklundh (JO-beslut dnr 1418-1998,
3642-1998, 4676-1998, 1110-1999), avser RPS tillsynsverksamhet i
praktiken framförallt annat än rättssäkerhetsfrågor, något vi är benägna
att hålla med om. De kan gå till så att personalen under en viss tidsperiod
besöker en polismyndighet för att på plats undersöka vissa förhållanden.
Efter diskussioner inom myndigheten skrivs sedan ett protokoll.122

För att skapa oss en bild av tillsynsverksamheten har vi tagit del av fyra
stycken tillsynsprotokoll rörande utlänningsärenden och egenkontrollen
(VKA-128-5823/99 VKA-128-5456/01, VKA-128-3331/02, VKA-128-
465/01). Brister som diskuteras hänför sig till nummerordning i akterna,
hur mycket anteckningar som gjorts i dessa och utformningen av blanket-
ter samt huruvida för ändamålet avsedda blanketter använts eller inte
(dnr: VKA-128-5823/99, dnr: VKA-128-249/01). De knapphändiga
motiveringarna i förvarsbeslut kritiseras i ett protokoll (dnr: VKA-128-
249/01: 7). Vidare påpekas att poliser inte i tillräcklig grad angav vilka
omständigheter som föranledde avvisning på grund av att personen sak-
nade tillräckliga medel eller kunde misstänkas komma att arbeta utan
erforderligt tillstånd (dnr: VKA-128-5456/01: 9). Likaså görs påpek-
anden om att det i vissa akter inte går att utläsa vem som är ansvarig
handläggare samt att offentligt biträde ska förordnas i ärende angående
verkställighet om personen hållits i förvar i mer än tre dagar – förutsatt att
det inte saknas behov av offentligt biträde – något som i så fall ska moti-
veras (dnr: VKA-128-5456/01: 6f).

När det gäller verkställighetsärenden är tillsynsenhetens samlade be-
dömning (efter inspektion i Blekinge län) att poliserna borde ha varit mer
aktiva i sökandet efter personer som inte har rätt att vistas i landet. Detta
uttrycks på följande sätt:
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Man måste ha klart för sig att bristen på aktiviteter i verkställighetsä-
renden slår mot såväl utlänningarna i fråga som Migrationsverket och
Utlänningsnämnden. Att personer med lagakraftvunna avvisningsbe-
slut finns kvar i landet innebär kostnader för Migrationsverket i form
av boende, bidrag och personal … trovärdigheten av fattade beslut
sätts ifråga om de inte verkställs snabbt… (dnr: VKA-128-5456/01:
8f).

Vår uppfattning är att formuleringen kan tolkas på två sett. Å ena sidan
kan den tolkas som ett tecken på att inre utlänningskontroll bland polis-
erna själva inte ses som en prioriterad verksamhet och/eller att man från
högre ort menar att en effektivare inre utlänningskontroll är önskvärd. Å
andra sidan är citatet ovan en direkt uppmaning till poliserna att göra fler
ingripanden, om man ser till balansgången mellan rättsstatliga ideal och
effektivitet i snäv bemärkelse.

Att den inre kontrollen, enligt RPS, bör utökas framkommer också vid
en läsning av de delar i inspektionerna som rör just inre utlännings-
kontroll. I ett protokoll påpekas att den inre kontrollen fungerar väl, men
att behovet av ett närmare samarbete mellan myndigheterna ”får anses
odiskutabelt” (dnr: VKA-128-249/01: 10). Efter tillsyn av verksamheterna
i Blekinge och Kronobergs län påpekades nödvändigheten av att öka den
inre kontrollen (dnr: VKA-128-5456/01: 10, dnr: VKA-128-465/01: 1, 5).
Tillsynsenheten menar att inre utlänningskontroll idag bedrivs i för liten
utsträckning (dnr: VKA-128-5456/01: 10, dnr: VKA-128-465/01: 5).

För att få en bild av hur polismyndigheternas egenkontroll fungerar
gjorde RPS en inspektion i frågan under våren 2001. Resultatet av inspek-
tionen sammanställdes i ett protokoll som syftar till att beskriva de delar
av egenkontrollen som ska garantera rättssäkerheten för den enskilde
medborgaren (dnr: VKA-128.465/01: 1). I protokollet konstateras att
verksamheten för egenkontroll vid polismyndigheterna varierade beträf-
fande förekomst, omfattning och innehåll. Generellt sett hade egen-
kontrollen minskat, till följd av organisationsförändringar och resursbrist
(dnr: VKA-128.465/01: 7). Ingenting om rättssäkerhet i form av strategier
för att motverka etnisk diskriminering diskuteras i protokollet, ett förhål-
lande som gäller också övriga tillsynsprotokoll som vi har tagit del av.
Detta föranleder frågan om det inom Polisen råder en uppfattning att
etnisk diskriminering inte förekommer inom verksamheten, eller om de
anser att en viss etnisk diskriminering är nödvändig och berättigad för att
verksamheten ska kunna bedrivas effektivt.
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Rättslig tillsyn
Vad är rättslig tillsyn och hur är den tänkt att gå till?
Tillsynsbegreppet innebär allmänt sett en kontroll som syftar till att vid-
makthålla eller förbättra kvaliteten i verksamheter i det eller de hänseenden
som tillsynen avser. Kontrollen/granskningen bedrivs som regel av en från
myndigheten fristående instans, eventuellt inom samma myndighetsorga-
nisation men i så fall på en högre nivå. Tillsynen avser ofta intresset av att
förvaltningen fungerar effektivt och med god hushållning av resurserna.
Ett sådant exempel är riksrevisionens effektivitetsrevision123. I en rättsstat
krävs emellertid också att myndigheternas rättsliga kvalitet granskas ge-
nom rättslig tillsyn (JO-beslut dnr 2496-2003; jmf Petersson 2000: 358f).

Frågan om polisers straffansvar har ställts på sin spets i tider av anmäl-
ningar mot våldsamma poliser och diskussioner om hur man ska kunna
identifiera poliser som bär skyddsutrustning. Ett exempel på detta är den
debatt som följt sedan EU-mötet i Göteborg 14-16 juni 2001 (Josefsson
och Quistbergh 2001; Polistidningen 7/2001). Vad som är speciellt när en
polis misstänks för brott är att den egna myndigheten är inblandad i
utredningen, ett problem som utretts flera gånger. Den rättsliga regleringen
på det här området syftar till att både upprätthålla allmänhetens för-
troende för Polisen men också att garantera poliser samma rättssäkerhets-
nivå som andra misstänkta brottslingar.

För poliser gäller att de, förutom att stå under ett allmänt straffansvar,
också faller under paragrafen om tjänstefel i Brottsbalkens kapitel 20.
Myndigheter som lyder under regeringen är dessutom i sin egenskap av
arbetsgivare skyldiga att anmäla en anställd om hon eller han anses vara
skäligen misstänkt för brott (Lagen om offentlig anställning (1994:260)
(LOA) 22 §). Om en polis får kännedom om ett brott ska detta anmälas
till hennes eller hans förman så snart det kan ske.

En aspekt av rättstillgängligheten som vi berörde på den övergripande
nivån av mekanismer, är formen för anmälan av poliser. Gängse är att om
en person vill anmäla en polis, görs detta på polisstationen, liksom för
övrig typ av brottslighet. En anmälan kan ske på vilken polisstation som
helst och Polisen är skyldig att ta upp en anmälan utan dröjsmål om detta
är möjligt och oavsett om anmälningen anses befogad eller ej. I övrigt är
anmälningsförfarandet formlöst (Norée 2000: 307), något som utifrån
den utsattes perspektiv kan vara både positivt och negativt (jmf Bring
1999: 32ff). Eftersom det inte finns några specifika formkrav att rätta sig
efter kan ett klagomål framställas på det sätt individen tycker är lämpli-
gast. Problemet, som vi ser det, ligger i att formlösheten i förlängningen
leder till en bristfällig information om hur man anmäler poliser. Eftersom
det inte finns några klara riktlinjer, finns det heller ingen anledning att
informera allmänheten om hur ett klagomål ska läggas fram. Detta kan i
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sin tur ha effekten att enskilda inte vet hur man kan gå till väga om man
vill anmäla en polis, kanske avstår individen i slutändan från att anmäla. I
synnerhet är problematiken relevant då den enskilde vill anmäla en kränk-
ning som poliser har begått, vilket gör att rättsstatsparadoxen återigen
blir aktuell: Samma instans som kan kränka individens integritet har att
skydda mot kränkningar.

De flesta väljer trots allt att anmäla på polisstationer (Norée 2000: 307).
En anmälan kan också lämnas till länspolismästaren eller åklagaren. Enligt
utredningen Förstärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41)
händer det också att anmälningen går direkt till internutredningsenheten.
Ofta skickas anmälan över till åklagare samma dag – ibland på elektronisk
väg, men det förekommer att en viss fördröjning sker (SOU 2003:41: 117).

När poliser har anmälts för att ha begått brott i tjänsten ska ärendet
överlämnas till åklagare varigenom Polisen frånkopplas vissa av de upp-
gifter som myndigheten annars har när det gäller att utreda brott. Det kan
också påpekas att åklagarmyndigheten är en från Polisen självständig
myndighet. Därmed sagt att det är en sanning med modifikation att poli-
ser utreder sina egna brott. Åklagaren är alltid ytterst ansvarig för varje
utredning.

Kraven på utredningen av polisbrott skiljer sig inte generellt från vad
som gäller för mål i övrigt – det är Rättegångsbalkens bestämmelser som
gäller.124 Förundersökning ska inledas så snart det finns ”anledning att
anta” att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats (RB 23:1).125

Inte sällan inhämtas kompletterande uppgifter genom en förutredning,
för att undersöka om ”förundersökningströskeln” har uppnåtts, ett för-
farande som saknar rättslig definition men som kan vara nödvändig om
exempelvis brottsmisstankarna är vaga. Åtgärderna ska vara begränsade
med syfte att komplettera utredningen (Fitger 2001: 23:8). JO har påtalat
att det aldrig på det här stadiet får vara fråga om någon form av brotts-
utredning (JO:s ämbetsberättelse 1997/98: 98f; JO-beslut, dnr 1929- och
1930-1999: 6).

Norée menar att åklagare många gånger, på grund av att många anmäl-
ningar mot poliser är obefogade, föredrar att genomföra en grundlig för-
utredning för att på så sätt ibland kunna undvika förundersökning. Hon
påpekar i detta sammanhang att ett sådant förfaringssätt saknar lagstöd
(Norée 2000: 314 f). Det kan dessutom i praktiken innebära att den tillta-
lade polisen – om denne förhörs innan förundersökningsbeslutet tagits –
omedvetet lämnar uppgifter som sedan kan användas mot henne eller ho-
nom (JO-beslut, dnr 1929- och 1930-1999).

Den åklagare som är förundersökningsledare är i princip alltid chefs-
åklagare och samarbetar med internutredningsenheten som har i uppgift
att handlägga ärenden med klagomål mot polisanställda.126 Åklagaren
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beslutar om åtal efter det att förundersökningen är klar. Åtal ska väckas
mot den misstänkte om den ifrågasatta gärningen är straffbar och hör un-
der allmänt åtal (RB 20:6).127 Norée framhåller att åklagarens uppgift i
detta hänseende är svår och ömtålig (Norée 2000: 318). Om åtal inte
väcks för att åklagaren förväntar sig att den tilltalade sannolikt inte kom-
mer att dömas för brottet riskerar hon eller han att bidra till att förseelser
går ostraffade och det kan dessutom innebära tjänstefel. Om åklagaren
däremot väljer att åtala och det inte finns sannolika skäl därtill, riskerar
hon eller han att fällas för obefogat åtal (Norée 2000: 318).

Norée konstaterar att för Polisen gäller, liksom för all brottslighet, att
endast en liten del av den faktiska brottsligheten anmäls och granskas
(Norée 2000: 404). Bull påpekar att praxis från JO och domstolarna är
tydlig och skriver vidare att det är svårt att få poliser fällda för brott vilket
delvis kan hänföras till svårigheten att hitta ansvariga för olika beslut
(Bull 2003). Också Ekman diskuterar frågan i sin doktorsavhandling och
påpekar att anmälningar mot poliser oftast sker från personer utanför
Polismyndigheten och sällan leder till några sanktioner. Polisforskaren
Rolf Granér skriver att de allra flesta av de poliser han har talat med har
sagt sig någon gång gjort sig skyldiga till beteenden som skulle kunna leda
till ”allvarliga sanktioner” om det hade dokumenterats (Granér 2003: 324).

Det är ytterst sällan som anmälningar mot poliser leder till åtal. Enligt
uppgift från JO inkom cirka 3500 anmälningar mot poliser år 1999, var-
på ett tjugotal åtal väcktes (JO-beslut 2000: 5, dnr 1418-1998, dnr 3642-
1998, dnr 4676-1998, dnr 1110-1999). Nästan samtliga polismål över-
klagas till hovrätten (Norée 2000: 319). Hur domstolen dömt avseende
etnisk diskriminering begången i polisarbete har vi försökt få svar på
genom att gå igenom de rättsfall som berör frågan (se nedan).

Två journalister på Dagens Nyheter gjorde år 1998 en genomgång av
statistiken kring misstänkta brottslingar inom Polisen år 1996. Av de
3 333 anmälningar som gjordes det året ledde endast 57 till åtal. Det gör
en på sextio, vilket skiljer sig från normala brottsanmälningar där cirka
en av åtta leder till åtal. Fällande dom blev resultatet i två tredjedelar av
fallen. Normalt leder nio av tio åtal till någon form av fällande dom.
Enligt ett uttalande av chefs-JO Claes Eklundh, stämmer siffrorna med de
erfarenheter som säger att åklagare är ovilliga att väcka åtal mot poliser
om de inte har extra mycket på fötterna. Andra skäl till siffrorna är, enligt
artikelförfattarna, ett stort antal okynnesanmälningar samt att målsägan-
den inte sällan har en låg trovärdighet. Slutligen påpekas att beviskraven,
i praktiken, inte sällan är högre när en polis står åtalad än i andra fall
(Pettersson och Sohlström 1998; jmf SOU 2002:37: 172). Vid våra samtal
med åklagare har framkommit ytterligare anledningar till att så få anmäl-
ningar mot poliser leder till åtal, nämligen det faktum att poliser i prakti-
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ken har rätt att använda våld samt det förhållande att de mot bakgrund av
sin erfarenhet som brottsutredare är bättre rustade vid förhör (samtal
med två olika åklagare, november 2003). Avslutningsvis kan nämnas att
Bull i en artikel påpekar att det inte sällan är svårt att avgöra vem som är
ansvarig för ett visst beslut och att kriminaliseringen av tjänstefel undan-
tar ringa fall (Bull 2003: 221). Därmed kan poliser ägna sig åt ringa, men
ändå kriminella beteenden utan att de straffas för det.

I Verksamhetsrapport för internutredningsgruppen i Malmö (2002)
står att läsa om vad deras verksamhet lett till i form av åtal, domar, avske-
danden och disciplinpåföljder. Syftet med rapporten är att ge en bild av
vad som hänt med de anmälningar som gjorts mot anställda vid Polismyn-
digheten i Skåne. Tjänstefel är fortfarande den vanligaste brottsrubricer-
ingen, 57 procent, följt av våldsanmälningar, 16 procent (Piledahl och
Nyman 2002: 3ff). Inte något av de eventuella brotten som varit uppe till
prövning rör etnisk diskriminering. Enligt uppställningen i rapporten är
ett urval av brotten som begåtts: ofredande, misshandel, rån, misshandel,
stämpling, olaga hot och rattfylleri (Piledahl och Nyman 2002: 6).

Personalansvarsnämnden
Om en person döms för ett brott kan hon eller han, utöver straffet som
domstolen utdömer, bli uppsagd, avskedad eller avstängd (Lagen om
anställningsskydd (1982:80) (LAS) 7, 18, 34, 37 §). En alternativ disci-
plinpåföljd är varning eller löneavdrag (LOA) 15 §). Ärenden av dessa
slag behandlas av rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd (PAN), som
bland annat handlägger frågan om skiljande från tjänst på grund av
personliga förhållanden (avsked/uppsägning) och disciplinpåföljd
(19-26 § Verksförordningen (1995:1322))128. Om ett åtal väcks mot en
polis inskränks det disciplinära ansvaret enligt Lagen om offentlig anställ-
ning ((1994:260)LOA 18 §). En friande dom hindrar en efterföljande
disciplinär prövning. Det disciplinära ärendet måste avbrytas om polisen
lämnar anställningen alternativt blir uppsagd (LOA 19 §).

PAN inrättades år 1987 i syfte att skapa möjlighet för en sammanhållen
praxis i hela landet när det gäller handläggningen av fall där en polis even-
tuellt har gjort sig skyldig till otillbörliga handlingar. Tidigare hade
länsstyrelserna ansvaret för att pröva frågor om tjänsteansvar för anställda
inom Polisen, vilket innebar att vad som accepterades i vissa län, eventu-
ellt kunde leda till disciplinära åtgärder i andra. Organisationen kunde
med andra ord ifrågasättas ur ett rättsstatsperspektiv. Dessutom kom be-
sluten genom inrättandet av PAN att fattas längre bort från den ifrågasat-
te polisen och avsikten var att allmänheten därmed skulle kunna sätta
större tilltro till besluten då de inte tagits av polisens närmaste chefer,
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lokala fackombud och arbetskamrater.
Ärendena i PAN inleds i regel med att en allmän domstol (tingsrätten)

begär ett yttrande som ska användas vid bedömningen av straffet (Brb
29:5). Eftersom den lokala arbetsgivaren ofta vid detta tillfälle har under-
rättat PAN om ärendet har nämnden som regel redan inlett ett ärende om
avsked eller annan påföljd. Att faktiskt skilja en polis från anställningen
gör PAN dock först efter att domen vunnit laga kraft, det vill säga att
domstolsavgörandet inte längre kan överklagas på vanligt sätt. Efter att
PAN fått in en begäran om yttrande från domstolen, anmodas polismyn-
digheten i det län där polisen är anställd, men också den lokala fackföre-
ningen att yttra sig om hur den misstänkte har skött sitt arbete före och
efter den förmodade gärningen. Yttranden kan röra sig om det finns
någon bakomliggande sjukdom som kan ha påverkat personen ifråga att
göra som hon eller han har gjort samt vad länspolismästaren anser i
frågan om ett eventuellt skiljande från anställning129 (Von Bothmer och
Ekman 2002: 22). I ljuset av inhämtade bedömningar studerar sedan PAN
förundersökningsprotokoll och gärningsbeskrivning, varpå ett yttrande
till domstolen avges. Efter att domen vunnit laga kraft kan PAN antingen
skriva av ärendet, vilket är huvudregel om domen innehåller ett frikän-
nande, eller ta upp fallet till slutgiltig prövning och eventuellt utdöma
disciplinär prövning.

Om en lokal arbetsgivare vill att en polis ska bli uppsagd på grund av
personliga förhållanden eller avsked, måste denne vända sig till PAN
(6:14 Polisförordningen (1998:558)). PAN är beroende av den lokala
arbetsgivarens samarbetsvilja, då nämnden inte har en egen organisation
av utredare. För att saklig grund ska anses föreligga krävs dokumenterad
misskötsel. Dessutom måste det finnas en medvetenhet hos arbetstagaren
avseende polisens misskötsamhet. Slutligen ska arbetsgivaren ha lidit nå-
gon form av skada på grund av misskötseln (Von Bothmer och Ekman
2002: 18f). Avsked är en mera ingripande form av skiljande från anställning
än uppsägning. För att avsked ska bli aktuellt måste arbetstagaren ha
åsidosatt sina åtaganden grovt (LAS 18 §), vilket innebär att saklig grund för
uppsägning ska finnas och en omständighet som motiverar att denna upp-
sägning sker med omedelbar verkan (Von Bothmer och Ekman 2002: 19).

Vi har gått igenom alla verksamhetsrapporter som utgivits av PAN
sedan den inrättades den 1 juli år 1987 (Verksamhetsrapport med referat
av ärenden).130 I flertalet ärenden återges PAN:s motivering i sin helhet,
varvid vi har fått en god inblick i vad PAN anser vara oacceptabelt i poli-
sers rättsanvändning. I sammanhanget ska också nämnas att de ärenden
som avskrivits inte finns med i rapporterna och det är därmed inte möjligt
att studera varför de skrivits av. Anledningen till att ett stort antal ärenden
skrivs av (cirka två tredjedelar av ärendena som gällde skiljande från
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anställning) är att åtal ogillats eller att den misstänkte polisen själv sagt
upp sig.

Att göra en statistisk beskrivning av varför ärenden uppkommit ligger
utanför våra syften, inte minst på grund av att diskussioner om etnisk dis-
kriminering lyser med sin frånvaro i samtliga rapporter. Under den period
som vi har undersökt, handlade PAN sammanlagt 652 ärenden som gäll-
de skiljanden från anställning, varav cirka 13 procent ledde till avsked. I
477 fall utgjorde ärendena yttranden till domstol och i ungefär 40 procent
av dessa angav PAN att den åtalade polisen skulle komma att avskedas
vid fällande dom. Av ärendena under perioden rörde 476 stycken tjänste-
förseelse. Slutligen fanns 65 ärenden som handlade om avstängning och
sammanlagt 415 ärenden som rörde entledigande på grund av sjukdom.

Av samtliga 1762 ärenden som PAN behandlat, framkom i verksam-
hetsrapporterna att endast 15 ärenden kan relateras till ”invandrare” eller
till främlingsfientliga uttalanden av poliser. Tre ärenden är nära relaterade
till inre utlänningskontroll. Det första fallet rörde en avvisning av en
irakisk medborgare, där poliser fått i uppdrag av Migrationsverket att
omhänderta en person på en flyktingförläggning. När detta skedde,
underlät kommissarien att kontrollera den omhändertagne, varvid fel
person placerades i förvar och sedermera förpassades ut ur Sverige.
Kommissarien ålades en varning av PAN (PAN-793-33/99 (1999:6)).
Nästa fall var det i media omtalade Jönköpingsfallet, där en person sköts
till döds under en inre utlänningskontroll. Polisen skulle enligt PAN
skiljas från sin anställning om han dömdes i enlighet med åtalet om grov
misshandel och grovt vållande till annans död (PAN-793-26/01
(2001:6)). Det sista fallet avsåg en polis som, utan samband med tjänsten,
uppvisat tjänstelegitimation i berusat tillstånd på en restaurang där han
också begärt att några utländska gäster skulle visa sina pass. Polisen fick
löneavdrag för denna förseelse (PAN-793-37/01 (2001:10)).

Sju fall i rapporterna var mer direkt hänförbara till avvisning och för-
var enligt Utlänningslagen. Bland annat hade personer vilka fått sina för-
varsbeslut upphävda av Migrationsverket fått sitta kvar i förvar. I ett fall
hade ett vakthavande befäl, utan att ta kontakt med beredskapshavande
polischef och utan att protokollföra de förhör som hållits, beslutat att en
utländsk medborgare skulle förvaras i arrest. PAN utdömde en varning
till polisen. Ett annat fall rörde ett åtal för misshandel under en avvisning
där en kvinna, som försökt hindra förloppet, blivit omkulldragen av en
polis. Denne skulle inte komma att skiljas från sin anställning vid fällande
dom (dnr EKB-793-2106/88 (1988:13), PAN-793-71/91 (1991:14), PAN-
793-170/92 (1992:29), PAN-793-25/97 (1997:9), PAN-793-36/98
(1998:10), PAN-793-2/00 (2000:3), PAN-793-10/96 (1996:4).

Fem ärenden rörde främlingsfientliga uttalanden och genom att studera
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PANs hantering av dessa kan möjligen skönjas en bild av hur man ser på
etnisk diskriminering från nämndens sida. I det första fallet, som var ett
yttrande till domstol, var en polis åtalad för att ha ofredat, misshandlat
och förolämpat ett par ungdomar. När två av dem inte lämnat en viss plats
på polisens befallning, hade denne bland annat skrikit ”djävla blatte”. PAN
uttalade att de hade svårt att avgöra vad som faktiskt hänt, men att poli-
sen sannolikt inte skulle komma att skiljas från sin anställning även om
det blev en fällande dom (PAN-793-5/92 (1992:4)). Ett annat fall rörde en
polis som – utom tjänsten – stod åtalad för olaga hot och ofredande. Han
var misstänkt för att ha skrikit ”djävla svartskalle” och för att ha uppträtt
mycket aggressivt. Referatet från PAN löd helt kortfattat: ”Inspektören
kommer inte att skiljas från sin anställning om han fälls till ansvar i enlig-
het med åtalet” (PAN-793-37/93 (1993:9)).

I ett tredje fall hade en polisassistent tvingat en person av utländsk här-
komst att förflytta sig knägående från radiobilen till en hiss. Samtidigt
hade polisassistenten uttalat sig i termer av ”äcklig blatte” och att ”din
ras borde ha varit utdöd för 70 000 år sedan”. Polisen stod åtalad för
ofredande alternativt tjänstefel samt förolämpning. PAN skrev i sitt ytt-
rande att uttalandena varit ”kraftigt rasistiska, vilket självfallet är försvå-
rande”. Om polisen skulle komma att dömas skulle han också skiljas från
sin anställning. Polisen sa upp sig själv varför nämnden avskrev ärendet
(PAN-793-26/98 (1998:9); samtal med tjänsteman på PAN, den 14 no-
vember 2003). I tingsrätten dömdes polisen för tjänstefel till dagsböter.
Polisen dömdes dock inte för de uttalanden som han anklagats för att ha
gjort. Att ha låtit personen krypa på knä var enligt tingsrätten att övergå
vad som anses försvarbart (Mål B4158-98, Stockholms tingsrätt, rotel
1301, Dom 1998-11-05).

Ytterligare ett fall rörde en inspektör som stod åtalad för misshandel
och förolämpning, efter att ha uttalat att han:

inte tyckte om folket i området som han brukade kalla för svartskallar
men att han skulle kalla personen ifråga för neger.131

I PAN:s referat sägs ingenting om den främlingsfientliga förolämpning
som polisen utsatte personen för. Nämnden konstaterar att om tjänste-
felet och/eller förolämpningen dömdes som ringa (vilket blev utfallet i bå-
de tingsrätt och hovrätt), skulle polisen inte komma att skiljas från sin an-
ställning (PAN-793-51/02 (2002:10)).

Det sista fallet rörde en polis som stod åtalad för förtal eller förolämp-
ning efter att ha uttalat:

”Det är en dum djävla polska… kom nu ditt fanskap så går vi”.
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PAN skrev i sitt referat att inspektören uppträtt synnerligen olämpligt,
men att han på grund av det låga straffvärdet för förtal respektive för-
olämpning, skulle få behålla anställningen trots en eventuellt fällande
dom (PAN-793-7/02 (2002:2)).

Att döma av de fall som vi har redogjort för ovan, anser personalan-
svarsnämnden inte att etnisk diskriminering är en särskilt allvarlig förseelse.
I de ärenden där poliser har uttalat sig rasistiskt har inte ansvarsnämnden,
av verksamhetsrapporterna att döma, reagerat kraftfullt.

Poliser som utreder poliser – en omdebatterad fråga
Som vi har konstaterat tidigare ska Polisens funktion i mångt och mycket
vara att skapa trygghet i samhället. Men det räcker inte att ha en Polis för
att ett samhälle ska upplevas som tryggt att leva i, legitimiteten ställer
krav på att rättsanvändningen är förutsebar och opartisk. En polis som är
korrupt är sannolikt varken särskilt effektiv i sitt arbete med att skapa ett
tryggt samhälle eller ägnad åt att höja eller ens bibehålla legitimitet hos
allmänheten.

Vi har kontaktat tjänstemän på tre olika internutredningsenheter i
Sverige för att fråga huruvida de anser att etnisk diskriminering är något
som förekommer och i så fall om det är vanligt. Frågan beskrevs av en in-
ternutredare som en ”icke-internutredningsfråga” och tjänstemannen
som vi talade med kunde inte erinra sig något fall av det här slaget som
hade varit uppe till prövning. Vid samtal med en annan internutredare vid
samma enhet framkom en motsatt uppfattning, att det inte var ovanligt
med fall av det här slaget. I en stad hade man inte hört talas om något fall
där poliser anmälts för etnisk diskriminering. En internutredare sa att det
finns flera anmälningar där poliser anklagats för att ha grundat ingripan-
den på personens etniska bakgrund. Inga fällande domar har dock före-
kommit, framförallt för att brotten är så svåra att bevisa. Anledningen till
detta angavs vara att den person som upplevt sig kränkt ibland var rädd
för att anmäla.132

Mot bakgrund av legitimitetsaspekten är en relevant fråga om det är
önskvärt att poliser utreder polisbrott. Det har alltid varit poliser som har
utrett den här typen av brott, med åklagare som förundersökningsledare
(SOU 2003:41: 98). I ett flertal utredningar har diskuterats huruvida det
finns behov av att införa ett utomstående, helt fristående, organ som utre-
der misstänkta brott begångna av poliser. Samtliga utredare konstaterar
att kvaliteten på de utredningar som görs inom Polisen, avseende poliser
som misstänks för brott, är hög. Vi har dock inte anledning att ta ställning
i denna fråga.

I betänkandet Anmälan mot polisman (SOU 1975:20) föreslogs att
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särskilda enheter inom Polisen skulle verkställa utredningarna och att
åklagare skulle ta över utredningen så snart fråga om brott begånget av en
polis uppkom (SOU 1975:20: 15). Då ledde inte förslaget till några andra
åtgärder än föreskrifter om att en anmälan mot en polis utan dröjsmål
skulle överlämnas till åklagare för prövning om förundersökning skulle
inledas eller inte. Dessutom ökade samarbetet mellan åklagare och Polis
på regional nivå (SOU 2003:41: 100). Förslaget att inrätta ett särskilt or-
gan för att utreda polisbrott avvisades med argumenten att det skulle vara
svårt att dimensionera antalet anställda och att man skulle tvingas an-
ställa före detta poliser, vilket kunde förfela syftet. Att diskvalificera
sökande till tjänsterna vid ett sådant organ bara på grundval av att de är
poliser eller före detta poliser, skulle också innebära att personer med stor
vana av brottsutredande arbete inte skulle kunna anställas. Dessutom
påtalades att den rådande ordningen inte var behäftad med anmärk-
ningsvärda brister (SOU 1975:20: 56ff).

Utredningen Handläggningen av anmälan mot polisman (SOU
1979:71) föreslog att särskilda enheter skulle vara knutna till åklagar-
myndigheten och därigenom skulle objektiviteten säkras vid utredningar-
na. Att inrätta ett särskilt organ för prövning av polisbrott ansågs orimligt
eftersom den största erfarenheten avseende brottsutredande verksamhet
finns inom Polisen. Den personalkategori som skulle vara aktuell utanför
poliskåren var de mer kvalificerade åklagarna vilka, enligt utredningens
bedömning, inte skulle vara intresserade av att arbeta med utredningar av
det här slaget. Utredningsverksamheten ansågs dessutom fungera väl,
såväl ur rättssäkerhets- som ur effektivitetssynpunkt (SOU 1979:71: 8).

I ett delbetänkande till polisberedningen (Ds Ju 1984:10) diskuterades
föreställningar av ovidkommande hänsyn i utredningar av polisbrott.
Liksom tidigare konstaterades att utredningarna i sak höll hög kvalitet
och att det inte förelåg något behov av ett utomstående organ för att
utreda polisbrott. Det föreslogs dock att vidareutbildning i yrkesetiska
frågor kunde vara ett sätt att motverka eventuell missriktad kollegialitet
(Ds Ju 1984:10: 89f).

Före detta biträdande riksåklagare Axel Morath framhöll i sin översyn
om internkontrollsystemet att det inte fanns anledning att kritisera hand-
läggningen av ärenden (Morath 1997: 68, 70). Han påpekade dock att en
fungerande internkontroll förutsätter kontinuerlig utbildning i etikfrågor
(Morath 1997: 55). JO granskade åren 1998 och 1999 olika polis- och
åklagarmyndigheters sätt att bedriva utredningar när den brottsmiss-
tänkte är polis (JO-beslut dnr 1418-1998, dnr 3642-1998, dnr 4676-1998,
dnr 1110-1999). Ombudsmannen fann- med några få undantag – inte an-
ledning att rikta kritik mot utredningarna. Otillräckliga resurser, med
följden att handläggningen dragit ut på tiden, ansågs dock vara ett pro-
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blem. Vidare berördes en annan aspekt av systemet som kan uppfattas
som problematisk ur ett rättsstatsperspektiv, nämligen att handlingarna i
en förundersökning som inte leder till åtal omfattas av en stark sekretess,
varför utrymmet för insyn i verksamheten är begränsad.

Norée slår fast att också hon – efter sin empiriska undersökning av
samtliga anmälningar mot polismän för brott i tjänsten mellan 1982 och
1992 inte funnit något som talar för att ett utomstående organ bör inrät-
tas. Hon uttrycker det så att den ordning som nu finns bör bestå,
”eftersom denna torde vara den bästa från effektivitets- och rätts-
säkerhetssynpunkt” (Norée 2000: 304f). Likaså i den utredning ”om en
utredning” (SOU 2002:37) som gjordes efter Osmo Vallo fallet konsta-
terades att poliser bör vara dem som företar brottsutredningar, men att
det krävs att åklagaren är särskilt aktiv i ärenden där poliser är brotts-
misstänkta (SOU 2002:37: 173).

Avslutningsvis ska nämnas den allra senaste utredningen i frågan: För-
stärkt granskning av polis och åklagare (SOU 2003:41). I denna läggs
en rad argument fram mot inrättandet av ett utomstående organ för att
utreda polisbrott. Först och främst, menar utredningen, talar statsfinan-
siella skäl mot att inrätta ett organ som endast har den begränsade uppgif-
ten att utöva tillsyn över polis och åklagare. Därtill minskar överblick-
barheten över verksamheten vid inrättandet av särskilda organ. Inom
polis- och åklagarväsendet skulle dessutom personalen bli tvungen att ta
hänsyn till auktoritativa uttalanden från ännu ett organ, något som anses
vara till nackdel för verksamheten. Slutligen skulle ett fristående tillsynsor-
gan sakna möjlighet att bestämma hur en myndighet skulle bestämma i ett
enskilt ärende om det avser myndighetsutövning mot enskild (RF 11:7;
SOU 2003:41: 185).

I ett remissvar till den sistnämnda utredningen är chefsjustitieombuds-
mannen Claes Eklundh starkt kritisk till att man inte, en gång för alla,
inrättar ett system där en helt oberoende rättslig tillsyn möjliggörs. Det
spelar mindre roll huruvida de utredningar som idag görs av polisbrott är
bra eller inte. Faktum kvarstår att det råder en stor misstro mot Polisens
förmåga att utreda anmälda polisbrott. Den psykologiska betydelsen av
ett fristående organ kan inte underskattas, menar Eklundh (JO-beslut dnr
2496-2003).

Vår samlade bedömning av de diskussioner som förekommit när det
gäller utredningar av polisbrott, är att etnicitetsaspekten är frånvarande.
Om det är så, att förutsättningarna för godtycke och etniska bias i rätts-
användningen finns inbyggda i regelsystemet, har detta inte berörts.
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Straffrättslig tillsyn
En rättsfallsstudie
Grundläggande för främjandet av rättsstatliga ideal är att människor kan
utkräva ansvar av enskilda myndighetspersoner för deras maktutövning
(Ahlbäck 2001: 299). Om ett samhälle ska ta rättsstatsidealen på allvar
krävs, som Frändberg uttrycker det, att polisledningen inte ”håller polis-
män bakom ryggen, vilka misshandlar anhållna” (Frändberg 1986: 35).
Detta förutsätter tre saker: att det finns regler som kan användas som
måttstock för myndighetsutövningens rättsenlighet, att det finns särskilda
ansvarsregler med sanktioner för den som överträtt sina befogenheter och
att det finns organ som prövar, utdömer och verkställer sådana sanktioner
(Frändberg 1986: 40). Av yttersta vikt är att ansvarsbärarna kan indivi-
dualiseras och inte ”gömma sig” bakom myndigheten. En polis är mer än
bara myndighetsutövare; hon eller han har också ett personligt ansvar för
att den enskildes rättigheter inte kränks. Vi har därmed kommit fram till
den straffrättsliga kontrollen av polisers rättsanvändning.

Vår rättsfallsgenomgång kan ge svar på olika frågor beroende på vilket
perspektiv som används för att diskutera materialet. Utifrån ett juridiskt
perspektiv kan den användas för att fastställa gällande rätt, det vill säga
det som domstolen kommer fram till när den tolkar lagtexten, avseende
etnisk diskriminering (jmf Lehrberg 2001: 102). Utifrån ett polisiärt per-
spektiv kan genomgången ge insikter om vad som – juridiskt sett – är ac-
ceptabelt vid rättsanvändningen. Utifrån de IMER-ansatser som vi identi-
fierade i avhandlingens inledning, kan rättsfallsstudien belysa på vilket
sätt etnisk diskriminering bekämpas alternativt inte bekämpas i det straff-
rättsliga systemet. Slutligen kan rättsfallsgenomgången utifrån enskilda
individers perspektiv visa hur rättsreglerna, som bland annat syftar till att
ge upprättelse när någon upplever att de diskriminerats, används i prak-
tiken.

Vi har tidigare konstaterat att vi inte funnit några rättsfall där tillväga-
gångssätt vid inre utlänningskontroll diskuterats. Ett sätt att få ett fylligare
material är att bredda sökningen betydligt genom att i databasen Rätts-
banken söka på polis och därmed få ett underlag som innebär att alla
rättsfall där ordet polis finns med kan studeras.133 I övrigt är det lämpligt
att utgå från de lagrum som är relevanta för just begreppsparet ”etnisk
diskriminering”: Hets mot folkgrupp (Brb 16:8), Olaga diskriminering
(Brb 16:9), Tjänstefel (Brb 20:1).

Ytterligare lagrum som eventuellt kan beröra frågan om diskriminering
är brott mot enskilda som finns uppräknade i brottsbalkens femte kapitel
förtal (Brb 5:1) och förolämpning (Brb 5:3). Dessutom kan brotten mot
frid och frihet i brottsbalkens fjärde kapitel, Olaga hot (Brb 4:5) samt
ofredande (Brb 4:7), aktualisera diskussioner om upplevelser av etnisk
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diskriminering hos enskilda. Vi har inte kunnat hitta något rättsfall där
HD har tillämpat Brb 5:1, 4:5 eller 4:7, det vill säga förtal, olaga hot eller
ofredande, där detta haft anknytning till etnicitet134. När det gäller föro-
lämpning (Brb 5:3) har vi funnit två fall som rör diskriminering. I det ena
dömdes en person (inte en polis) för förolämpning och till skadestånd
efter att ha kallat en annan person för ”djävla svartskalle”. I detta relativt
korta fall tog rätten vid bestämmandet av skadeståndet hänsyn till att
yttrandet strider mot en grundläggande samhällsvärdering om alla
människors lika värde oavsett ras, hudfärg och etniskt ursprung
(NJA 1989:374). Det andra fallet gällde en situation där en polis, efter att
ha bussat polishunden på en biltjuv, sagt till den misstänkte brottslingen
att ”han hatade dem som bodde i området och deras problem”. Polisen
hade sagt att han kallade dem för svartskallar men att han kunde kalla
den brottsmisstänkte för ”neger” om denne föredrog detta. Polisen dömdes
av hovrätten för förolämpning och misshandel (Mål nr B 11096-02 Dom
10015335, Svea Hovrätt avdelning 11, Rotel 48, 2003-11-04).135

Nedan har vi använt lagtext, förarbeten och kommentarer till brotts-
balken för att systematisera det juridiska materialet. Enligt gängse norm
när man arbetar med juridisk metod, utgår vi från rättsfall i Högsta dom-
stolen (HD) och hovrätterna. HD:s huvuduppgift är att skapa avgöranden
som visar hur lagarna ska tolkas, med andra ord en slags vägledning.
Genom att söka i HD:s och hovrätternas rättsfall avser vi få en bild av gäl-
lande rättsläge när det gäller var gränsen går för diskriminerande rättsan-
vändning.

Hets mot folkgrupp
I Brottsbalken (1962:700)136 16:8 står det följande:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller
uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av per-
soner med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ur-
sprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folk-
grupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst
fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas
om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och
spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka
betydande uppmärksamhet (lag 2002:800).

Brottet Hets mot folkgrupp ska ses i ljuset av att Sverige år 1971 tillträdde
FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering som
antogs av Generalförsamlingen år 1965 (Rasdiskrimineringskonven-
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tionen). Artikel 4 i konventionen fördömer all propaganda och alla orga-
nisationer som grundar sig på uppfattningar eller teorier att någon ras el-
ler persongrupp med en viss hudfärg eller etnisk bakgrund är överlägsen
någon annan eller som försöker främja eller främjar diskriminering i
någon form. Vidare stadgas att konventionsstaterna inte ska tillåta offent-
liga myndigheter eller institutioner att främja eller uppmana till rasdiskri-
minering. Artiklarna i konventionen får dock inte användas på så sätt att
yttrande- och föreningsfriheterna inskränks.

De angrepp som är förbjudna enligt 16:8 är sådana som har sin ut-
gångspunkt i personernas rastillhörighet, hudfärg, nationella eller etniska
ursprung eller trosbekännelse. Enligt kommentaren till lagrummet defini-
eras ras mot bakgrund av sådana grupper som brukar tas upp i antropolo-
giska rasindelningar. Med detta avses ”skillnader i vissa ärftliga fysiska
egenskaper bl.a. pigmentering och ansiktsform”. Med en grupps etniska
ursprung avses att medlemmarna har ett ”relativt enhetligt kultur-
mönster”. Exempel som tas upp är samer, liksom i betydande grad folk-
grupper vars medlemmar är av samma nationalitetstillhörighet (Holmqvist
2002: 16: 39). Med våra utgångspunkter kan det tyckas anmärkningsvärt
med en sådan tonvikt på fysiska karakteristika. Formuleringen ska dock
ses som ett försök att göra juridiska texter användbara. Icke desto mindre
visar uttryckssättet att det juridiska perspektivet inte förmår att fånga upp
komplexiteten i de här frågorna.

Bestämmelsen tar sikte på angrepp som riktas mot kollektivt bestämda
grupper och kollektiv av sådana grupper vilket i lagtexten markeras
genom ordvalet ”folkgrupp eller annan sådan grupp av personer”. För de
fall individer angrips personligen på grundval av etniskt ursprung, kan
straffbarhet komma ifråga genom bestämmelserna om olaga hot, ofre-
dande eller förolämpning. Vidare påpekas i kommentaren att alla rasistis-
ka och liknande angrepp mot ett kollektiv av människor, oavsett om den
angripna gruppen består av personer av olika etniskt ursprung/ras/trosbe-
kännelse, definieras som hets mot folkgrupp. Även en indirekt hänvisning
till öknamn eller annan kränkande benämning avseende exempelvis in-
vandrare, faller under bestämmelsen (Holmqvist 2002: 16: 39f).

Missaktning innebär således att även andra kränkande omdömen än
sådana som kan bedömas som förtal och smädelser kan betecknas som
hets mot folkgrupp. Det räcker att ett uttalande är nedsättande för grup-
pens anseende för att straffbarhet ska vara aktuellt. Under lagstiftningsar-
betet påpekades dock i riksdagens lagutskott att det måste vara klart och
tydligt att det rör sig om uttalanden som överskrider gränsen för vad som
är ”sakligt och vederhäftigt” (NJA 1970:535). Det är, som vi ser det, svårt
att med ledning av förarbeten och kommentaren till brottsbalken utläsa
exakt hur missaktning är tänkt att definieras. Ett exempel på vad som
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ansetts vara missaktning som inte innehåller några direkt kränkande om-
dömen var följande skylt som satts upp vid en campingplats med texten:
”Zigenare får ej beträda kampingen” (NJA 1982:128).

Utöver kriteriet missaktning, krävs att uttalandet/meddelandet sprids, i
bemärkelsen att inte enbart ett fåtal människor har uppfattat vad som har
sagts. Dock behöver uttalandena inte ha skett offentligt eller inför allmän-
heten. I ett fall skrek en man ”Sieg Heil” på en gata i ett bostadsområde
då det var uppenbart att människor var hemma. Han dömdes för hets mot
folkgrupp (RH 2000:72). Samtidigt fastslog Hovrätten avseende en an-
nan situation, att det inte kunnat visas att meddelandet spritts till mer än
ett fåtal, varför åtalet ogillades. I detta fall ansåg domstolen det inte vara
utrett hur många som sett den misstänktes armbindel föreställande ett
hakkors (RH 1997:28). I ett annat fall uttalade en person sig rasistiskt på
en buss där det befann sig mellan tio och femton personer. HD menade att
det inte gick att visa att de rasistiska uttalandena hade uppfattats av fler-
talet som satt på bussen, varför åtalet ogillades (NJA 1999:702). Domen
kan ses mot bakgrund av att 16:8 är ett undantag från den grundlagsfästa
yttrandefriheten och därför måste tolkas försiktigt (NJA 1996:577; NJA
2000:355). Ordet meddelande kan vara flera saker utöver ett uttalande. I
två olika fall har en person som burit vissa märken med rasistisk prägel
(exempelvis hakkorset) ansetts ha meddelat ett budskap i den bemärkelse
som avses i 16:8. Personen bar märkena på allmän plats (NJA 1996:557;
RH 1998:77).

Olaga diskriminering
I Brottsbalken 16:9137 står det följande:

En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund
av hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekän-
nelse genom att inte gå honom till handa på de villkor som näringsid-
karen i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, skall dömas
för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.

Vad som sägs i första stycket om en näringsidkare tillämpas också
på den som är anställd i näringsverksamhet eller annars handlar på en
näringsidkares vägnar samt på den som är anställd i allmän tjänst eller
innehar allmänt uppdrag (lag 1987:610).

För olaga diskriminering dömes även anordnare av allmän sam-
mankomst eller offentlig tillställning och medhjälpare till sådan an-
ordnare, om han diskriminerar någon på grund av hans ras, hudfärg,
nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att vägra
honom tillträde till sammankomsten eller tillställningen på de villkor
som gäller för andra.
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Paragrafen grundar sig, liksom föregående lagrum, på FN:s rasdiskrimi-
neringskonvention. I artikel 5 förbinder sig konventionsstaterna att till-
försäkra människor, utan åtskillnad grundad på ras, hudfärg eller nationellt
eller etniskt ursprung, likhet inför lagen i vad avser rätten att få tillträde
till varje för allmänheten avsedd plats eller serviceinrättning, såsom
kommunikationsmedel, hotell, restauranger, kaféer, teatrar och parker. I
propositionen uttalas att syftet med förbudet mot diskriminering är att
bereda skydd för folkgrupper och andra sådana grupper av personer som
hålls samman av ett relativt enhetligt kulturmönster (prop 1970:87: 38).

Bestämmelsen omfattar generellt situationer då en person som verkar i
allmänhetens tjänst – det vill säga främst personer som är statligt eller
kommunalt anställda – på grund av någons ras, hudfärg eller liknande
omständigheter inte går denne till handa på samma villkor som tjänste-
mannen tillämpar mot andra, oavsett om hon eller han varit skyldig att
lämna service eller inte. Detta tyder på att även polisers hjälpande och
stödjande verksamhet innefattas i lagrummet (Holmqvist 2002: 16: 45f).

Uttrycket ”inte gå honom till handa” i första stycket Brb 16:9, innebär
att den drabbade inte på allmänt gällande villkor bereds möjlighet att få
den vara/tjänst som är aktuell. Att gå till handa på allmänt gällande vill-
kor betyder inte bara ett förbud mot att helt förvägra någon att komma i
åtnjutande, utan också att bereda någon möjlighet, fast på villkor som
ofördelaktigt skiljer sig från vad som i allmänhet gäller för andra (NJA
1979:657, prop 1970:87: 39).

När det gäller den inre utlänningskontrollen finns det anledning att
särskilt ta fasta på att stadgandet, liksom är fallet med Rasdiskriminerings-
konventionen, inte är tillämpligt på skillnader, undantag, inskränkningar
eller företräden till förmån för en konventionsstats egna medborgare. Åter-
igen är det hur poliser vid inre utlänningskontroll gör skillnad på svenska
eller icke svenska medborgare som är det intressanta. I ett fall då en icke
svensk medborgare kontrolleras i en inre utlänningskontroll kan poliser-
na som genomför kontrollen inte – förutsatt att detta görs på ett icke-
diskriminerande sätt – bara av den anledningen att kontrollen genomförs,
anklagas för olaga diskriminering. Om däremot en svensk medborgare
utsätts för inre utlänningskontroll torde detta – oavsett om kontrollen
görs på ett icke-diskriminerande sätt – kunna utgöra olaga diskrimine-
ring. Det sistnämnda förutsätter naturligtvis att personen som kontrolle-
ras hindras att göra något som andra inte hindras att göra (till exempel att
röra sig fritt).

I ett fall, då tre mörkhyade män inte släpptes in på en restaurang, är det
tydligt hur svårt det är att bevisa att etnisk diskriminering förekommit.
Männen hade under besöket haft för avsikt att kontrollera huruvida det
förekom diskriminering och sedan vara medverkande i ett TV-program
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där frågan diskuterades. HD uteslöt i detta fall inte att målsägandena –
som besökte restaurangen för att pröva om de skulle bli utsatta för olaga
diskriminering, och ”… närmast med förväntan att bli avvisade …” gjort
ett intryck som ledde till att dörrvakten bestämde sig för att inte gå dem
till mötes. Ett intryck som, enligt HD, inte nödvändigtvis hade något sam-
band med deras ras eller hudfärg (NJA 1996:768).

Att vägra personer som har ”för kvinnliga zigenare utmärkande kjolar”
tillträde till restaurang eller affär är däremot ett exempel på olaga diskri-
minering (NJA 1976:489; NJA 1999:556; jmf Dom nr 3258 Hovrätten
över Skåne och Blekinge, avdelning 3 rotel 33, 2003-11-04). Detta har att
göra med att det, enligt domstolen, är betecknande för just en viss folk-
grupp att bära sådana kjolar. Dessutom, menar HD, är det symboliskt
viktigt inom gruppen att kunna bära den här typen av klädsel. Därför är
det inte acceptabelt att vägra personer som bär sådana kjolar inträde,
även om det uttalade syftet är att minska stöldrisken.

I ett fall diskuterades om straffbestämmelsen om olaga diskriminering
lägger hinder i vägen för att avböja en bostadssökande ur en viss folk-
grupp i syfte att motverka en icke önskvärd koncentration av medlem-
marna i ett visst område. HD hänvisar i fallet till propositionen (prop
1970:87: 128; 131), där det slås fast att ordet diskriminera innebär situa-
tioner där någon uppsåtligen missgynnar någon genom att behandla
honom mindre förmånligt än andra. HD menade att det är rimligt att ge
en person företräde på grund av dennes etniska tillhörighet så länge det
finns ett legitimt eller godtagbart intresse:

… någon gång torde kunna anses legitimt att en i Sverige verksam af-
färsinnehavare av utländsk nationalitet ger sina landsmän särskild ra-
batt. Skulle däremot en affärsidkare här i riket ge rabatt åt endast
svenska medborgare, torde syftet undantagslöst vara att diskriminera
utländska medborgare (NJA 1985:226).

HD förklarade i fallet inte vidare hur man resonerade för att komma fram
till detta, utan avslutade med att konstatera att olaga diskriminering skett
och att en särbehandling med hänvisning till strävandena att mot-
verka boendesegregering skulle kunna användas för att dölja andra, ”icke
legitima bevekelsegrunder” (NJA 1985:226).

Ett annat bostadsärende rörde avvisandet av en kvinna på grund av att
hennes sambo var mörkhyad. Hovrätten konstaterade i fallet att det är en
sak varför en viss person (i detta fall en släkting till fastighetsskötaren)
fått lägenheten i fråga och en annan sak varför vissa andra sökanden avvi-
sats. HD uttalade kortfattat att det var klarlagt att hyresvärldens ändrade
inställning till den potentielle hyresgästen, hade med sambons hudfärg att
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göra. Därför ansågs det vara fråga om olaga diskriminering (NJA
1994:511).

I ett sista bostadsärende fick en man från Iran beskedet av hyresvärden
att han inte kunde få hyra lägenheten, bland annat för att det skulle kunna
bli problem på grund av mannens iranska ursprung. Han meddelades till-
sammans med ett antal andra sökande att han inte fått lägenheten, som
istället gick till en läkare med trygg ekonomi (något som inte kunnat på-
visas vad gäller mannens ekonomiska situation). Oaktat uttalandena om
personens etniska ursprung, ansåg HD det inte vara styrkt att avvisandet
skett på grund av den sökandes etniska ursprung (NJA 1999:639).

De tre fallen visar att det är svårt att på ett generellt plan avgöra om en
situation är att anse som diskriminerande eller inte. Det finns ett be-
gränsat antal rättsfall att söka vägledning i om man vill ha kunskap om
var gränsen går för olaga diskriminering utifrån ett juridiskt perspektiv.
Klart är att enbart uttalanden av diskriminerande karaktär inte är till-
räckligt för att det ska anses vara fråga om olaga diskriminering – det
måste vara fråga om en situation där någon missgynnas med avseende på
något annat, exempelvis ansökan om en bostad. Huruvida det hade nå-
gon betydelse för HD:s bedömning att den åtalade personen var företrä-
dare för ett kommunalt bostadsföretag i ett av fallen framgår inte. HD har
tydligt uttalat att för att det ska vara fråga om etnisk diskriminering krävs
att det avgörande motivet är ”ras eller hudfärg” (NJA 1996:768).

Tjänstefel
I Brottsbalken 20:1138 står det följande:

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning ge-
nom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för upp-
giften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.
Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller
uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra
omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen
och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse,
lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet
är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen allvarligt har
missbrukat sin ställning eller om gärningen för någon enskild eller det
allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig förmån som
är betydande …

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tilläm-
pas, om gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestäm-
melse (lag 1989:608).
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Så vitt vi har kunnat utläsa finns inga rättsfall där poliser har dömts för
tjänstefel på grund av att de handlat diskriminerande.139 Detta kan eventu-
ellt bero på att diskriminering ibland kan uppfattas som en ofrånkomlig
ingrediens i polisarbete, ett förhållande som vi berör i tidigare kapitel om
profilering (jmf Holmberg 1999).

För att tjänstefel ska bli aktuellt krävs att poliserna handlar vid myn-
dighetsutövning och som vi ser det är definitionen av myndighetsutövning
relativt smal enligt gällande rätt – bland annat ligger polisers stödjande
och hjälpande verksamhet utanför. Ordet ”vid” innebär dock att åtgärder
som ingår som ett led i myndighetsutövningen eller på annat sätt står i ett
nära tidsmässigt och funktionellt samband med denna, bör kunna räknas
in.

Polisens hjälpande verksamhet kan vara när poliser erbjuder någon att
sitta och vänta en stund i bilen (RH 1994:70; prop 1972:5: 499). Andra
exempel ger Granér:

Traditionellt har det handlat om hjälpinsatser i stunden som att ge tu-
rister vägbeskrivningar, ta ner katter från träd, ge logi till tillfälligt
hemlösa, hitta barn som kommit bort eller ge första hjälpen vid olyck-
sfall. (Granér 2003: 151).

I ett fall konstaterade HD att myndighetsutövning tar sig uttryck i beslut
eller faktiska åtgärder som ytterst grundar sig på samhällets maktbefo-
genheter. Detta innebär åtgärder och beslut som får rättsliga verkningar
för eller emot den enskilde, det vill säga såväl formella beslut som åtgär-
der för att verkställa dessa. Ett exempel på myndighetsutövning är när en
polis tar upp anmälningar om brott (NJA 1994:325; RH 1994:70 med
hänvisning till prop 1975:78: 142ff, 180 samt SOU 1993:55). Dessutom
kan faktiska åtgärder som inte föregåtts av ett formellt beslut vara en
form av myndighetsutövning.

Vad gäller inre utlänningskontroll har vi i tidigare kapitel konstaterat
att denna är svår att ringa in och definiera och att det är svårt att alltid
klart avgöra när en inre utlänningskontroll påbörjas. Som vi ser det, torde
vissa av de situationer i vilka poliser vidtar förberedande handlingar för
att genomföra en inre utlänningskontroll, vara av det slaget att det ligger
utanför myndighetsutövningen. Ett exempel är om en polis på en bensin-
station närmar sig en mörkhyad person och frågar denna vad klockan är,
för att på så sätt eventuellt skaffa sig en ”anledning att anta” att personen
inte har rätt att vistas i landet utifrån personens reaktion, svenska uttal
eller dylikt. Som vi tolkar det är det svårt att komma åt poliser som vid
inre utlänningskontroll gör sig skyldiga till etnisk diskriminering med
hjälp av lagrummet om tjänstefel. Detta har bland annat att göra med att
poliser som utövar kontrollerna kan göra detta under förespeglingen att
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de ägnar sig åt stödjande och hjälpande verksamhet.
Vi har inte i det ovanstående redogjort för tingsrättens ställningstag-

anden i fallen. Vid en jämförelse mellan under- respektive överrätternas
diskussioner om etnisk diskriminering i form av hets mot folkgrupp och
olaga diskriminering kan följande anföras: Vår bedömning är att tingsrät-
ternas domar tenderar att vara något mildare än överrätternas. Inte i
något fall har tingsrätten dömt den åtalade och någon av överrätterna
sedan frikänt personen. I ett fall rörande hets mot folkgrupp ansåg
hovrätten till skillnad från tingsrätten att meddelandet var spritt till mer
än ett fåtal varför den åtalade dömdes (RH 2000: 72). I fallet där boen-
desegregation diskuterades ansåg tingsrätten att det var ett rimligt skäl att
neka en person bostaden under förevändningen att hindra ”invandrar-
tätheten” från att öka. Hovrätten och HD dömde däremot för olaga
diskriminering (NJA 1985:226).

I ett annat fall menade tingsrätten att åklagaren inte förmått visa att
målsägandens sambos hudfärg och nationalitet var anledningen till att
hon inte fick hyra lägenheten. Hovrätten och HD var av en annan upp-
fattning och dömde för olaga diskriminering (NJA 1994:511). Slutligen är
NJA 1999:556 relevant; frågan rörde om det var att anse som olaga dis-
kriminering att personer med långa tunga kjolar nekas inträde till ett
varuhus. Tingsrätten menade att den bevisning som förebragts i målet inte
gav stöd för annat än att skälet till att vägra tillträde till varuhuset var bä-
randet av en lång vid kjol, ”som varuhusinnehavarna uppfattat som ett
potentiellt stöldhjälpmedel.” Överrätterna ändrade domslutet och dömde
för olaga diskriminering.

Sammanfattande analys
En av statens uppgifter är att försöka förhindra att statliga tjänstemän
utsätter människor för kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett sätt att
göra detta är att inrätta ett antal mekanismer för förverkligande av rätts-
statliga ideal. Vi har i detta kapitel beskrivit dessa i termer av mekanismer
på ett övergripande plan, tillsynsmekanismer, intern kontroll samt rättslig
och straffrättslig tillsyn. I en inledande del har diskuterats övergripande
förutsättningar för allmänhetens möjlighet till insyn i och möjlighet till
kontroll av polisiär verksamhet. Det rör sig om rätten att ta del av allmänna
handlingar, Lagrådets verksamhet samt principer om en oberoende myn-
dighetsutövning och rättstillgänglighet. Det tål att upprepas att Lagrådet
framhållit det icke-önskvärda i att ha ett samhälle där ”utlänningar”
måste gå omkring med sina papper på sig under ett ständigt hot att bli
kontrollerade. Påpekandet är extra relevant mot bakgrund av den nästan
omöjliga uppgiften för poliser att urskilja vem som är ”utlänning”.
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Kapitlet berör också de allmänna JO- och JK-uttalanden som framför-
allt fungerar som riktlinjeskapande organ för poliser, men också som kla-
goinstans för enskilda. V påtalar här att uttalanden kring diskriminering
är få och att de inte berör etnisk diskriminering. Generellt tycks det vara
ytterst sällsynt att JO är kritisk till enskilda polisers handlande. Lämplig-
heten i utformningen av svaren till personer som upplevt sig kränkta kan
ifrågasättas. Vår bedömning är att de är skrivna på ett sätt som kan
beskrivas som juridisk-tekniskt och därmed mycket svåra att förstå. Den
eventuella etniska diskrimineringen berörs inte alls i flera av de fall som vi
har tittat på, trots att anmälaren själv upplevt att etnisk diskriminering
var ett problem i situationen. När det gäller DO:s verksamhet har vi kon-
staterat att ombudsmannens befogenheter, när det gäller aktörer i rättsvä-
sendet, är synnerligen begränsade. Den nya lag som trädde i kraft somma-
ren år 2003, och som ska ge ett utökat skydd mot diskriminering på olika
samhällsområden och DO större möjligheter att föra enskildas talan,
omfattar inte rättsväsendet.

Vår slutsats, efter att ha studerat det juridiska material som tagits upp i
föreliggande kapitel, är att det är svårt för enskilda som upplever sig dis-
kriminerade att få upprättelse. Likaså finns inga stora förutsättningar för
att en efterhandsgranskning ska kunna göras på basis av den interna
dokumentation som förs; promemoriorna och dagrapporterna ger en
knapphändig information om vad som faktiskt föregått under ett arbets-
pass. De är, som framkommit, mest ett sätt att i korta ordalag redogöra
för vad som gjorts under dagen. Mycket få av de ärenden som vi har kom-
mit i kontakt med via internutredningsenheter i landet och PAN, rör
etnisk diskriminering. Vad gäller PAN:s arbete har vi sett att verksamhe-
ten är beroende av att lokala arbetsgivare initierar en prövning och PAN
kan därmed inte försäkra sig mot kåranda och kamratskap på den lokala
nivån. Dessutom har nämnden inte reagerat särskilt kraftfullt i de situa-
tioner där frågan om etnisk diskriminering diskuterats.

En omdebatterad fråga som berörs i kapitlet är den om polisutred-
ningar av polisbrott. Vi har tagit del av gjorda undersökningar och har
fått uppfattningen att samtliga utredare/forskare är övertygade om att ut-
redningarna är tillfredsställande. Vid något tillfälle har föreslagits att etis-
ka utbildningsinsatser genomförs på kontinuerlig basis för att upprätt-
hålla en god kvalitet. Hur dessa skulle kunna se ut har inte diskuterats i de
utredningar som vi har tagit del av. Sammantaget kan framhållas att even-
tuella fördomar hos poliser relaterade till människors etniska tillhörighet,
som kan ha betydelse vid rättsanvändningen, inte varit föremål för dis-
kussion. I princip har inte heller de internutredningsenheter som vi varit i
kontakt med uttryckt att etnisk diskriminering i polisarbete förekommer
och är ett problem.
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När det gäller polisers straffrättsliga ansvar för sina handlingar konsta-
terar vi att det inte finns ett särskilt stort material att utgå ifrån. Det är
ytterst sällan som poliser åtalas för brott vilket anses kunna hänföras till
ett stort antal okynnesanmälningar och det faktum att målsäganden ofta
har en låg trovärdighet. Efter vår rättsfallsundersökning kan vi konstatera
att det aldrig har inträffat att en polis har dömts för olaga diskriminering
till följd av handlingar begångna under arbetstid. Det har heller aldrig in-
träffat att en polis dömts för hets mot folkgrupp eller tjänstefel, till följd
av diskriminerande handlande. En gång har en polis fällts till ansvar för
förolämpning efter att ha uttalat sig rasistiskt.

Efter sökningarna i rättsbanken har vi dock fått en bild av dom-
stolarnas bedömning i situationer där människor upplevt att de utsatts för
diskriminering i andra situationer än möten med poliser. Det kan här
skönjas en något snällare bedömning i tingsrätterna än i överrätterna vil-
ket eventuellt kan ses som en indikator på att etnisk diskriminering bland
allmänheten inte anses vara ett svårt brott. Denna tolkning gör vi på
grundval av att allmänheten finns representerad i form av nämndemän i
tingsrätten, medan andelen jurister är större i överrätterna.

Avseende ”hets mot folkgrupp” är en juridisk förutsättning att angrep-
pet har spritts, något som innebär att bara situationer då ett angrepp nått
ut till flera människor (inte nödvändigtvis de angripna själva), innefattas.
För att tjänstefel ska komma i fråga krävs myndighetsutövning. HD har
fastslagit att polisers hjälpande och stödjande verksamhet inte faller un-
der begreppet myndighetsutövning. Vad som är stödjande och hjälpande
verksamhet, utanför myndighetsutövningen, är dock svårt att beskriva.
Om vi ser till inre utlänningskontroll är denna av det slaget att det ofta är
svårt att avgöra exakt när kontrollen inleds. Inte sällan torde situationer
kunna uppstå då poliser till synes ägnar sig åt stödjande och hjälpande
verksamhet, men i själva verket inleder, genomför, avbryter eller avslutar
en inre utlänningskontroll.

Syftet med skyddet mot ”olaga diskriminering” är att hindra diskrimi-
nering av människor som hålls samman av ett visst enhetligt kulturmönster.
Med denna utgångspunkt utesluts många människor. För att domstolen
ska beteckna det som olaga diskriminering krävs vidare att ras eller hud-
färg är det avgörande motivet för en kränkning. I praktiken innebär detta
att det är mycket svårt för människor som upplever sig kränkta, att argu-
mentera för sin sak. En relevant fråga är om det är möjligt att överhuvud-
taget kunna visa att det avgörande motivet var ras eller hudfärg. Samti-
digt vet poliser (vilket diskuterats ovan i kapitel fyra om inre utlännings-
kontroll) att de får lov att gå på hudfärg som en bland flera faktorer, men
inte enbart på utseende. Detta torde kunna ha en betydelse vid förhör av
poliser i förundersökningsstadiet. Dessutom är det, som nämnts ovan,
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karakteristiskt för en rättsstat att bevisbördan sätts relativt högt – på
detta sätt minskar risken för att oskyldiga ska dömas.

Med detta är inte sagt att etnisk diskriminering inte förekommer –
främlingsmisstro och fördomar kommer sannolikt till uttryck i rättsvä-
sendet, liksom det gör i andra delar av samhället. Utifrån den undersök-
ning vi har gjort kan emellertid konstateras att etnisk diskriminering
utifrån ett juridiskt perspektiv är inte ett problem i svenskt polisarbete. De
anmälningar till DO, som vi har tagit del av, ger delvis en annan bild. Icke
desto mindre, ska lagen och rättstillämpningen i en rättsstat vara ett
medel för att bekämpa förekomsten av etnisk diskriminering.

Om man betraktar juridiken som ett empiriskt fält, snarare än ett
angreppssätt, ger materialet vid handen att systemet närmast kan betrak-
tas som ett sätt att dölja förekomsten av etnisk diskriminering (jmf Mathie-
sen 1985: 73, 84). En relevant fråga är om det är ett rimligt antagande att
etnisk diskriminering inte är ett problem i dagens Sverige, eller om förut-
sättningarna för att komma åt etnisk diskriminering är så bristfälliga att
rättssystemet inte fyller sin tänkta funktion på detta område. Då det inte
ens är möjligt att konstatera vad som inte är acceptabelt i polisarbete är
det än svårare att berätta hur exempelvis inre utlänningskontroller ge-
nomförs i den bästa av rättsstater.
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9. SLUTDISKUSSION

Inledning
Denna framställning har kretsat kring effektivitet och rättssäkerhet i be-
märkelsen motstridiga krafter men också två ömsesidigt beroende kom-
ponenter i polisarbete med inre utlänningskontroll. Förutsättningarna för
den inre utlänningskontrollen som politisk och polisiär verksamhet har
studerats utifrån olika perspektiv.

Rättsstatsideal och effektivitet beskrivs inte sällan som en dikotomi i
samband med polisverksamhet. De kan emellertid, som vi har diskuterat i
avhandlingen, också betraktas som två sidor av samma mynt. Detta
genom att förenas i en och samma strävan efter både effektivitet i
bemärkelsen uppklarandet av brott och att rättsstatliga ideal utgör en
central ledstjärna i arbetet. För den inre utlänningskontrollen gäller också
att begreppet effektivitet, beroende på vad som läggs i det, kan komma att
stå i motsats till rättsstatens intresse, nationalstatens intresse och/eller
välfärdsstatens intresse, alternativt ligga i linje med dessa.

Låt oss återgå till de situationer som var upptakten till vårt arbete:
Mötet mellan poliser och de som kontrollerades i inre utlänningskon-
troller. Personernas eventuella upplevelser av kontrollerna har vi inte gått
djupare in på i denna avhandling. Vi konstaterade redan inledningsvis att
polisernas arbete med inre utlänningskontroll har förändrats i samband
med Schengeninträdet. I och med att de inre gränskontrollerna har tagits
bort mellan Schengens medlemsländer, har den inre utlänningskontrollen
fått en ny och från statsmaktens sida, viktigare innebörd. Det är numera
ett uttalat krav att varje polis, inte bara utlänningspoliser, ska vara upp-
märksam på om det finns en ”anledning att anta” att människor som de
möter inte har rätt att vistas i landet. Till detta kommer att det finns ett
krav på en ökad myndighetssamverkan i anknytning till den inre utlän-
ningskontrollen.

Strävan efter att effektivisera kontrollen av migranter förstärker ett
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generellt drag vid kvalitetsmätning av polisiär verksamhet. Det bedöms
oftast i kvantitativa termer. Detta gäller även för verksamhet med inre
utlänningskontroll. Om vi ser till rättsanvändarens perspektiv, det vill sä-
ga den enskilde polisen, förefaller strävan efter effektivitet vara en led-
stjärna i arbetet. Detta i bemärkelsen en ambition att genomföra ett stort
antal kontroller, i bästa fall av personer som saknar rätt att vistas i landet.
Schengenkontexten och Polisens kvantitativa effektivitetssyn innebär att
rättsstatsideal blir sekundära i det konkreta arbetet. I ett större perspektiv
innebär detta att organisationens eget sätt att utvärdera arbetet kan sägas
motverka Polisens övergripande mål att skapa allmän ordning och ett
samhälle där människor känner sig trygga. Om man utgår från organisa-
tionens övergripande mål, borde rättsstatsideal vara integrerade i effekti-
vitetsbegreppet.

Allmänhetens förtroende för Polisen är av avgörande betydelse för att
Polisen ska kunna föverkliga sina övergripande mål. På ett övergripande
plan kan en allmänhet som har förtroende för Polisen ses som en indikation
på att Polisens arbete sker på ett sätt som går att förena med rättsstatliga
ideal. Samtidigt blir ett arbete som främjar rättsstatliga ideal sannolikt
också effektivt i bemärkelsen ett stort uppklarande av brott. Detta genom
att människors samarbetsvillighet med Polisen ökar om poliser handlar i
enlighet med rättsstatsideal, det vill säga förutsebart och med beaktande
av individens fri- och rättigheter.

Vi har i denna studie analyserat polisers arbete med inre utlännings-
kontroll utifrån resonemang kring bland annat nationalstaten, rättsstaten
samt polisyrket och dess förutsättningar. Vi har också poängterat spän-
ningsförhållandet mellan rättsstatliga ideal och nationalstaten samt att
allt polisarbete utförs i en politisk och samhällelig kontext som påverkar
rättstillämpningen. Dessa omständigheter leder till problem i den inre
utlänningskontrollen, varav ett är att diskriminering ligger som en latent
risk i arbetet. Vi har tittat på hur och när diskriminering kan uppstå samt
hur diskriminering som ett resultat av polisers handlingar och uttalanden
i arbetet är tänkt att motverkas.

Man kan säga att det råder en dragkamp mellan olika intressen. Å ena
sidan handlar det om nationalstatens intresse av att begränsa invand-
ringen, bland annat för att upprätthålla den nationella homogeniteten och
välfärdsstatens intresse av att begränsa invandringen. Detta så att denna
inte tär på de gemensamma resurserna mer än vad välfärdsstaten tål. Å
andra sidan handlar det om de mänskliga rättighetsåtaganden som gjorts
av rättsstaten Sverige. Mycket talar, enligt vår bedömning, för att ambi-
tionen att främja rättsstatliga ideal för närvarande får stå tillbaka i verk-
samhet med inre utlänningskontroll. Däremot finns det en hög prioriter-
ing av strävan efter effektivitet i kvantitativa termer.
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Bland de aspekter av verksamheten med inre utlänningskontroll som vi
har diskuterat, har vissa faktorer visat sig samspela och förstärka var-
andra i riktning mot en rättsanvändning som kan ifrågasättas ur rättsstats-
synpunkt. Dessa är den politiska och historiska kontexten, lagstiftningens
gråzoner, handlingsutrymmet, arbetsredskapen samt granskningspro-
cesserna. Genom att sammanfatta och diskutera dessa förklaringsfaktorer
hoppas vi kunna säga något om hur arbetet med inre utlänningskontroll
skulle kunna bedrivas på ett sätt som främjar rättsstatliga ideal, men för
den delen inte är mindre effektivt.

Den historiska och politiska kontexten
Den historiska och politiska kontexten har en inverkan på verkställig-
heten av inre utlänningskontroller. Utlänningspolisers märkbara strävan
efter effektivitet tillsammans med avsaknaden av samtal om mänskliga
rättigheter under våra fältarbeten är, som vi ser det, ett uttryck för detta.

Inre utlänningskontroll är ett av många sätt att kontrollera migration.
Kontrollen hänger samman med nationalstatens fundamentala idé om
etnisk och nationell homogenitet. I och med nationalstatens framväxt och
upprättandet av gränser mellan länder, intensifierades och systemati-
serades regleringen av migration.

Nationer kan beskrivas som föreställda gemenskaper så till vida att
nationell identitet konstrueras i sociala processer. Gränsdragningar mellan
dem som tillhör gemenskapen och dem som inte gör det är centrala i dessa
processer. I dessa sammanhang fokuseras ibland på etnisk och/eller kultu-
rell homogenitet, vilket kan få konsekvenser för utformningen av ett lands
utlänningskontroll och hur denna genomförs. När det gäller spännings-
fältet mellan rättsstatliga ideal och effektivitet innebär de processer som
här beskrivits att det skapas förväntningar på effektivitet i bemärkelsen
att avlägsna personer som inte har rätt att vistas i landet.

Välfärdsstaten och frågan om befolkningens välstånd i relation till in-
ternationella åtaganden att hjälpa människor som behöver skydd, utgör
en del av kontexten för den inre utlänningskontrollen. Inom ramen för
välfärdsstaten Sverige finns ett intresse av att begränsa vilka som får ta del
av välfärdssystemet. Följaktligen aktualiseras även utifrån ett välfärds-
statligt perspektiv, krav på effektivitet i bemärkelsen att hitta så många
personer som möjligt som inte har rätt att vistas i landet. Samtidigt är det
emellertid, mot bakgrund av välfärdsstatens sociala ansvar för sina med-
borgare, viktigt att polisers arbete sker med beaktande av rättsstatliga
ideal.

Sett i ett historiskt perspektiv har den svenska inre kontrollen, som tog
sin början under tidigt 1900-tal, varit en väletablerad verksamhet. Under

265

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



1900-talets första halva var ett uttalat syfte med kontrollen att försöka
bevara ”den rena svenska rasen”. Senare blev det i stor utsträckning situa-
tionen på arbetsmarknaden och landets ekonomi som påverkade utform-
ningen och graden av utlänningskontroll.

Först på 1980-talet blev invandring en partipolitisk fråga i Sverige. Ut-
länningskontroll kom nu att diskuteras i ett bredare perspektiv och det
blev legitimt att tala om invandring som något negativt för Sverige. Detta
bland annat mot bakgrund av det ökande antalet asylsökande till Väst-
europa vid denna tid. Den bild av migration som ett hot och en säkerhets-
risk som vuxit fram sedan mitten av 1980-talet har eskalerat sedan
händelserna i New York den 11 september år 2001. Migranter och flyk-
tingar tenderar i det offentliga samtalet att betraktas som en ekonomisk
och social börda, och ett möjligt hot mot landets säkerhet.

Idag har Sveriges inrikespolitiska diskussioner en stor betydelse för
utformningen av utlänningskontroll. De genom Schengenavtalet nyligen
skapade åtagandena gentemot andra Schengenländer och Europasamar-
betet i stort, har dessutom inneburit att svenska ställningstaganden i fråga
om utlänningskontroll har fått en utrikespolitisk betydelse.

En möjlig följd av Schengensamarbetet och borttagandet av gräns-
kontroller inom detta, är att den sammanlagda mängden av utlännings-
kontroller ökar. Ett sådant scenario riskerar att leda till att människors
rättigheter kränks. När yttre kontroller förstärks hindras flyktingar från
att komma till ett säkert land. När inre kontroller blir starkare riskerar
människors rörelsefrihet och rätt att inte utsättas för diskriminering att
inskränkas. Samtidigt ställs det från europeiskt håll höga krav på att
mänskliga rättigheter följs globalt. Detta kan tyckas paradoxalt, men ut-
gör i viss mening ett sätt att förebygga migration till Sverige och andra
länder i Europa då brott mot mänskliga rättigheter ofta är orsaken till
migration.

Sverige har i olika traktater förbundit sig att respektera människors rätt
att söka asyl, individens rörelsefrihet samt att aktivt bekämpa diskrimi-
nering. Dessa rättigheter för enskilda människor bör respekteras i all
myndighetsutövning inklusive i arbetet med inre utlänningskontroll. När-
mare bestämt bör poliser beakta individers rätt att vistas på gator och torg
utan att ständigt behöva legitimera sig. Poliser bör också rannsaka sina
egna metoder i arbetet, mot bakgrund av risken för diskriminering.

Också allmänhetens inställning gentemot illegal vistelse i landet som
brottslig handling, är viktig för poliserna i deras arbete med inre utlän-
ningskontroll. Detta på grund av att ungefär hälften av verksamheten
grundar sig på tips. Allmänhetens förväntningar på och samarbetsvillig-
het inför poliser måste sättas i relation till den befintliga graden av utlän-
ningskontroll i samhället. Detta för att det finns ett samband mellan starka
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kontrollsystem och stigmatisering av etniska minoriteter i samhället.
Mängden av åtgärder för att begränsa invandring förmedlar att migranter
är icke-önskvärda. På samma sätt kan en ökad prioritering av inre utlän-
ningskontroller inom Polisen ge sken av att personer med utländsk bak-
grund i allmänhet är ”suspekta”. Sammantaget bidrar detta till att skapa
en hotbild som allmänheten kan ta intryck av. I den mån hotbilden påver-
kar människors inställning gentemot invandring och människor med ut-
ländsk bakgrund, kan det leda till ökad främlingsmisstro och ett krav från
allmänheten på ytterligare förstärkning av utlänningskontrollen.

Samtidigt som det finns ett intresse av att kontrollera vem som befinner
sig i landet, ska poliser respektera rättsstatliga ideal. Detta är en förutsätt-
ning för att statens legitimitet hos befolkningen ska kunna bestå. I detta
ingår att människors likhet inför lagen ska beaktas vid all myndighetsut-
övning som riktar sig till enskilda individer. Därmed finns det gränser för
kontrollen.

Lagstiftningens gråzoner
Lagstiftningen som styr den inre utlänningskontrollen innehåller flera
dimensioner av gråzoner. Vi har identifierat ett antal områden där lagstift-
ningen, tillsammans med andra riktlinjer, är otydlig och i vissa avseenden
motstridig. Bland annat är det oklart vem som i arbetet med inre utlän-
ningskontroll ska betraktas som utlänning. Alla icke svenska medborgare
måste på förfrågan av Polisen kunna visa sin rätt att vara i Sverige. Detta
ligger i linje med vad som gäller i svenskt rättsväsende som helhet, näm-
ligen att en utlänning är en icke svensk medborgare. I Schengenkonven-
tionen däremot definieras utlänning som alla icke EU-medborgare. Följakt-
ligen är det upp till varje polis att avgöra vem som är utlänning. Detta
föranleder frågan huruvida det rättsstatliga kravet på en exakt och tydlig
lagstiftning som på samma gång är verkningsbar, har uppfyllts.

Under våra fältarbeten har vi fått bekräftat att det i huvudsak är vad
poliserna kallar ”illegala utlänningar” som utgör målet för verksamheten.
Hur dessa identifieras av poliser har varit svårt att få svar på. I Utlän-
ningslagen 5:6, som poliser är tänkta att utgå ifrån i sitt arbete med inre
utlänningskontroll, anges att det måste finnas en ”anledning att anta” att
en person inte har rätt att vistas i landet för att en kontroll ska få bli
aktuell.

”Anledning att anta” är den lägsta graden av misstanke inom juridiken.
Enligt förarbetena till Utlänningslagen kan en persons uppträdande eller
umgänge ibland ge en ”anledning att anta” vistelse utan tillstånd. Miss-
tanken kan enligt den Nationella handlingsplanen uppkomma genom till
exempel gjorda iakttagelser, underrättelser, tips eller riskprofiler. Polisens
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allmänna föreskrifter för den inre utlänningskontrollen (FAP), stadgar att
en person inte får kontrolleras i en inre utlänningskontroll:

(…) enbart därför att han på grund av hudfärg, språk, namn, beteende
eller eljest kan antas vara utlänning.

Regeln om att det måste finnas en ”anledning att anta” är i princip unik
för Sverige och syftar till att minska risken för diskriminering. I de flesta
andra länder föreligger det inte några hinder att stoppa enskilda personer
för att genomföra en inre utlänningskontroll.

Det enda som står klart utifrån regelverk och riktlinjer kring den inre
utlänningskontrollen, är att poliser inte får välja ut en person enbart på
grund av hennes eller hans utseende. Detta var poliserna som vi följde
med väl medvetna om. Istället för att låta sig begränsas av bestämmelsen
om ”anledning att anta”, tycktes de vara benägna att konstruera anled-
ningar som väcker misstanke om att en person befinner sig utan tillstånd i
landet. Det framgick att flera poliser betraktar det som legitimt att hän-
visa till någon mindre förseelse för att få möjlighet att genomföra en inre
utlänningskontroll. Vår slutsats är att det är mycket svårt att bedöma
huruvida en polis har skapat en ”anledning att anta” eller ej. I praktiken
måste poliser göra individuella bedömningar vilket skapar risk för god-
tycklighet. I förlängningen av detta kan maktutövningens förutsebarhet
undermineras.

Poliser har, när de resonerat kring inre utlänningskontroller, inte visat
några tecken på att de allmänna principer som ska ligga till grund för
deras arbete är särskilt viktiga för dem. De allmäna principerna utgörs av
legalitetsprincipen, proportionalitetsprincipen, behovsprincipen och
ändamålsprincipen.

Legalitetsprincipen – att polisingripanden ska göras med stöd av lag –
tycks inte alltid vara en utgångspunkt i arbetet. Detta kan ha sin förkla-
ring i att lagstiftningen kring verksamheten är vag och otydlig. Därmed
blir det också oklart om legalitetsprincipen beaktats eller ej i en enskild
situation. För den enskilde polisen aktualiseras i detta sammanhang ett
stort moraliskt ansvar att försöka göra en rimlig tolkning av lagstiftningen
– ett ansvar som de utlänningspoliser vi har följt med inte alltid verkar se
som angeläget att ta.

Även i anknytning till proportionalitetsprincipen har vi identifierat
brister. Enligt proportionalitetsprincipen får eventuella skador som ett
ingripande innebär inte stå i orimligt förhållande till syftet med ingrip-
andet. Därmed måste poliser rimligtvis beakta den negativa påverkan
på människor som kontrolleras, som inre utlänningskontroller kan ha.
Behovsprincipen, i sin tur, aktualiserar en balansgång mellan den enskil-
des intresse av att röra sig fritt och polisers uppgift att utföra kontroller.
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Vid inre utlänningskontroller innebär detta att poliser ställs inför svåra
avvägningar gällande huruvida de ska använda tvångsmedel för att få till
stånd kontroller av personer. I detta sammanhang måste även ändamåls-
principen beaktas, som säger att tvångsmedel får utnyttjas endast för de i
lagen angivna syftena och att de vid verkställigheten inte får syfta till
annat än vad som beslutats i det särskilda fallet. Under våra fältarbeten
har flera polisers uttalanden indikerat att ändamålsprincipen inte utgör
ett hinder för att poliser ska kringgå regelverket.

Ytterligare en oklar omständighet vid inre utlänningskontroll är att
svensk lagstiftningen inte stadgar någon skyldighet för enskilda att bära
med sig sina identitetshandlingar. I mötet med poliser i en inre utlännings-
kontroll är det dock individen som har den absoluta bevisbördan för sin
vistelserätt. Flera poliser, såväl chefer som patrullerande, har bekräftat för
oss att det i praktiken föreligger en skyldighet för personer att kunna legi-
timera sig och visa sin rätt att vistas i landet. Man kan uttrycka det så att
polisers rätt att kontrollera är starkare än den enskildes rörelsefrihet.

Ett huvudsakligt syfte med rättsstaten är att enskilda ska kunna förutse
myndighetsutövningen, i synnerhet när denna kan komma att inskränka
individers integritet. Ett sätt att främja förutsebarheten är, utöver tydliga
lagar, också att det klart kan identifieras vilken myndighet som har vilken
uppgift. De krav på ett utökat samarbete myndigheter emellan i den inre
utlänningskontrollen, som följde av Sveriges Schengenmedlemskap, ris-
kerar att försämra förutsebarheten. Eftersom alla myndigheter förväntas
hjälpa Polisen blir det svårt för den enskilde att avgöra vilken myndighet
som egentligen är ansvarig. Samtidigt kan myndigheterna i ett sådant
system, kontrollera varandras maktutövning.

En tydlig lagstiftning skapar goda förutsättningar för att såväl allmän-
hetens som polisers förtroende för rättssystemet som helhet ska kunna
bestå. Till en precis lagstiftning kan läggas vikten av att förseelser, exem-
pelvis i form av etnisk diskriminering, beivras. I denna studie diskuteras
bland annat gällande rättsläge. Vi har kunnat konstatera att det nästan är
omöjligt att bli dömd för etnisk diskriminering, så som lagstiftningen ser
ut idag. Vi har också visat att polisers möjligheter att få vägledning, när
det gäller att avgöra var gränsen går för etnisk diskriminering, är mycket
liten om man ser till rättsfall och myndighetsföreskrifter.

JO:s uttalanden från 1980-talet är den riktlinjeskapande praxis som
finns att tillgå avseende inre utlänningskontroll. JO har främst lyft fram
otydligheter i riktlinjerna och efterfrågat tydligare sådana för att förbättra
möjligheterna för att kunna granska verksamheten. Enligt vår bedömning
har JO inte varit särskilt kritisk till enskilda polisers rättsanvändning.
Kanske måste den vägledning poliser får genom regelverket styras upp
med tydliga riktlinjer om hur kontrollerna ska gå till.

269

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



Handlingsutrymmet
Polisarbete i allmänhet är svårt att beskriva i enkla och välavgränsade ter-
mer. Två generella aspekter av polisverksamhet är att det handlar om
social kontroll och att arbetet kan ha stor effekt på människors liv. Karak-
teristiskt för inre utlänningskontroll är att denna verksamhet har två olika
syften, dels att kontrollera migration, dels att bekämpa brottslighet bland
personer som inte har rätt att vistas i landet. Å ena sidan kan arbetet där-
med placeras inom ramen för polisiär verksamhet med syfte att trygga ett
lands inre säkerhet. Den inre utlänningskontrollens betydelse i form av
skydd mot den nationella inre säkerheten har blivit påtaglig i och med ter-
roristattackerna sedan år 2001. Å andra sidan kan den hänföras till poli-
sarbete av mer allmän karaktär som poliser utför i syfte att upprätthålla
lag och ordning i samhället.

Handlingsutrymmet är ofrånkomligt i polisers arbete. Förutom att
arbete med människor är svårövervakat, tolkas och tillämpas alltid lagar
av enskilda individer med personliga preferenser och värderingar. Där-
med måste organisationen förlita sig på polisers omdömesförmåga att
tillämpa regelverket. Ju otydligare lagstiftningen är i förhållande till en ar-
betsuppgift, desto mer ökar utrymmet för personlighetsbaserade omstän-
digheter. Vi har av polisers uttalanden under våra fältarbeten sett tecken
på att poliser söker efter gråzoner i lagstiftningen för att underlätta alter-
nativt effektivisera sitt arbete. Detta tillsammans med handlingsutrymmet
i arbetet kan leda till problem i form av variationer poliser sinsemellan i
tillämpningen av lagen.

Samtidigt kan Sveriges rättspositivistiska tradition för poliser innebära
att lag och ordning anses vara en viktig ledstjärna i rättsanvändningen.
Om lagen är tydlig innebär detta att förutsebarheten som ett rättsstats-
ideal stärks, eftersom många poliser då går tillväga på samma sätt och
med samma utgångspunkter. Den enskilde individen får goda möjligheter
att planera sitt handlande och kan skapa sig en uppfattning om hur Polis-
myndigheten agerar i olika situationer. En överdriven strävan efter att, i
rättspositivistisk anda, strikt tillämpa lagen kan emellertid leda till en
avsaknad av reflektion kring olika situationer, påverkansfaktorer samt
hur mänskliga rättigheter bäst kan beaktas i det enskilda fallet.

Med andra ord kan ett visst mått av handlingsutrymme i polisers ar-
bete, enligt vår mening, vara önskvärt ur ett rättsstatsperspektiv. Detta
eftersom ett handlingsutrymme tillåter poliser att anpassa sitt beteende i
förhållande till människor som de kommer i kontakt med i varje enskild
situation, givet att poliser inte påverkas av fördomar i sitt arbete. Hand-
lingsutrymmet kan i bästa fall minska risken för att människor upplever
sig kränkta och diskriminerade som en följd av inre utlänningskontroller.

För att poliser ska kunna anpassa sitt beteende till människorna som de
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möter, krävs det vilja och förmåga till empati. Detta förutsätter att poliser
tar sig tid för reflektion och att organisationen uppmuntrar och premierar
ett empatiskt förhållningssätt. Ett sätt att systematisera vad ett önskvärt
förhållningssätt kan vara i arbetet är att ta hjälp av de dokument om
mänskliga rättigheter som Sverige har åtagit sig att följa. Eftersom mänsk-
liga rättigheter, när de ska förverkligas i offentlig maktutövning, påverkas
av det omgivande samhället, måste en diskussion om hur de bäst kan
beaktas alltid hållas vid liv. Vad innebär det till exempel att respektera
människors rörelsefrihet i arbetet med inre utlänningskontroll?

Arbetsredskapen
Det ingår i polisarbetets förutsättningar att göra bedömningar av allmän-
heten. Detta för att kunna hitta brottslingar eller potentiella sådana. En
följd är att poliser gör kategoriseringar av människor utifrån generalise-
ringar av befolkningen. Dessa kategoriseringar ligger till grund för deras
bedömningar och handlande i arbetet. Generalisering och kategorisering
av omgivningen är snarast ett allmänmänskligt drag eftersom det är en
förutsättning för att människor ska kunna orientera sig i sin omvärld. I
polisers fall utgör det emellertid också en form av arbetsredskap. I verk-
samheten med inre utlänningskontroll kallas redskapet för profilering.

Att göra Vi och Dom-dikotomiseringar kan i ljuset av ovanstående
sägas vara en naturlig följd av polisarbetets förutsättningar. Vi och Dom-
dikotomisering beskrivs inom polisforskning som karakteristiskt för
poliser. En dikotomi som aktualiseras i polisers arbete är motsatsparet
kriminella – laglydiga. Därutöver kan den dikotomi som är en följd av
polisers interna solidaritet och gränsdragningar utåt mot allmänheten
nämnas. En tredje dikotomi är knuten till poliser som medlemmar ur
allmänheten. Denna innefattar ”svenskar” och ”invandrare” och hänger
samman med att det kan finnas strömningar av invandringsfientlighet
bland allmänheten. Dessa kan i sin tur få konsekvenser för polisers
bedömningar och förhållningssätt. I verksamheten med inre utlännings-
kontroll skapar de en risk för fördomsfullhet och att Poliser anser det vara
så angeläget att finna personer som saknar tillstånd att vara i Sverige, att
de bortser från rättsstatliga ideal.

Mot bakgrund av detta blir polisers arbetsredskap i form av intuition
och så kallade profileringar, problematiska. Profileringar som ett arbets-
redskap används för att bedöma om det finns ”anledning att anta” att en
person saknar rätt att vistas i landet. Dessa bygger i första hand på yttre
kriterier och intuition. Eftersom det inte på ett sakligt, objektivt eller
träffsäkert sätt går att skilja svenska medborgare från personer som enligt
regelverket räknas som obehöriga, är risken emellertid stor för att männi-
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skor blir föremål för polisingripanden på grund av sitt utseende.
Nervositet och svårigheter att prata svenska är kriterier som poliserna

under våra fältstudier har tagit upp som exempel på vad som vid profile-
ringen kan utgöra en ”anledning att anta” att en person inte har rätt att
vistas i landet. Vi menar att både nervositet och språksvårigheter kan ifrå-
gasättas som kriterier för att bygga misstankar kring. Det finns många
svenska medborgare som pratar svenska och vad gäller polisers betrak-
tande av nervositet som ett användbart kriterium, skapar poliser ofta ge-
nom sin blotta uppenbarelse en viss grad av spänning och nervositet hos
människor. Dessutom kan människors uppfattning om poliser påverkas
av tidigare erfarenheter av Polis i andra länder.

En relevant fråga i sammanhanget är i vilken utsträckning de kategori-
seringar och stereotyper som används faktiskt hjälper poliser i deras arbete.
När utseende är en bedömningsgrund i polisers arbete med inre utlännings-
kontroll, skulle vi säga att profilering snarare motverkar verksamhetens
syfte. Resultatet riskerar att bli såväl ineffektivt som diskriminerande.
Hur kan en maktutövning med ett sådant resultat motverkas? Vi tror att
en reell medvetenhet om att och hur lagar tolkas och kan användas, torde
öka ett professionellt förhållningssätt i arbetet och minska betingelserna
för diskriminering i verksamheten.

Granskningsprocesserna
En viktig mekanism för att främja rättsstatliga ideal är att myndighetsut-
övningen kan granskas och att människor som utsätts för kränkningar
kan få rättelse. De många oklarheterna kring den praktiska tillämpningen,
framförallt regelverkets otydlighet, gör att arbetet med den inre utlän-
ningskontrollen är svårt att granska. En annan aspekt är att arbetet sker
överallt i samhället och att den dokumentation som görs är mycket bero-
ende av varje enskild polis.

Ett annat rättsstatligt krav är att Polisens verksamhet är effektiv och
välfungerande. Annars riskerar Polisens legitimitet och människors upp-
levelse av trygghet i samhället att bli lidande. Vid effektivitetsbedömning-
ar inom Polisen handlar det ofta om att mäta kvantitet, det vill säga anta-
let ingripanden. Med avseende på inre utlänningskontroll förs det till
exempel statistik över hur många ingripanden som gjorts, dock inte över
hur många av dem som lett till att personer som inte hade rätt att vistas i
landet hittats och avvisats. Därmed utesluts en bedömning av hur arbetet
bedrivs i kvalitativ bemärkelse, exempelvis gällande polisers bemötande
av människor.

Ett sätt att granska verksamhet med inre utlänningskontroll är att stu-
dera de PM som poliser ska skriva efter varje ingripande. Dessa erbjuder
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emellertid ett mycket tunt underlag för en bedömning av på vilka grunder
och med vilka följder som en kontroll genomfördes. Relaterat till de rätts-
statliga kraven på poliser kan dessa PM inte betraktas som en tillfredsstäl-
lande mekanism för att främja rättsstatliga ideal.

Andra granskningssystem än promemoriorna för att främja rättsstatliga
ideal blir därmed viktiga när den inre utlänningskontrollen ska bedömas.
I det sammanhang som vår studie berör, kan framförallt nämnas polisers
straffrättsliga ansvar i Brottsbalken. Den rättsfallsundersökning vi har
genomfört närmast förstärker bilden av att kontrollen är svårgranskad.
Vi har sökt men inte kunnat hitta några rättsfall där Högsta domstolen
har uttalat sig om tillvägagångssättet vid inre utlänningskontroller. Inte
heller har vi funnit särskilt många fall där etnisk diskriminering har disku-
terats. Därmed har vi inte har kunnat klargöra var gränsen går för enisk
diskriminering ur ett juridiskt perspektiv.

Olaga diskriminering är svår, för att inte säga närmast omöjlig att be-
visa. Inte sällan står ord mot ord och vad vi har förstått står polisers ord
högre i kurs, både i domstolar och när JO bedömer eventuella förseelser.
Dessutom är poliserna bättre rustade i förhör och dylikt, då de har vana
av brottsutredande verksamhet. Det kan tilläggas att Rikspolisstyrelsens
personalansvarsnämnd inte förefaller ha vinnlagt sig om att med kraft
vidta åtgärder mot poliser som är etniskt diskriminerande. Mycket talar
för att poliser ibland ”kommer undan”, utan att ställas till svars för sina
handlingar. Kanske har detta ett samband med att Sverige ofta betraktas
och betraktar sig självt som ett ledande land när det gäller jämlikhet och
mänskliga rättigheter. Av denna anledning finns det sannolikt ett motstånd
mot att erkänna att etnisk diskriminering inom rättsväsendet skulle ske.

I ett historiskt perspektiv har Sverige en tradition av dikotomisering i
etniska och rasmässiga termer. Ett exempel är ”folkhemstanken”, som
blivit positivt känd för sin strävan att släta ut sociala och ekonomiska
ojämlikheter i det svenska samhället. I sin förlängning har folkhemstan-
ken emellertid också kommit att innebära att människor med utländsk
bakgrund ibland exkluderas och stigmatiseras. Folkhemmets idé om lik-
riktning och homogenitet riskerar därmed att få diskriminerande inslag.

Två aspekter av JO:s tillsyn kan relateras till problem när det gäller att
få fastslaget något som etnisk diskriminering. För det första är tillsynen av
riktlinjeskapande snarare än straffrättslig karaktär. För det andra innebär
det svar som tillsänds anmälaren sällan någon upprättelse. Vi har sett ex-
empel på fall där en person hänfört polisers uttalanden eller handlande till
etnisk diskriminering, och där JO sedan lämnat denna fråga helt utan
kommentar. Om detta är ett vanligt förhållande, riskerar det sannolikt att
leda till att människor blir mindre benägna att JO-anmäla poliser för
etnisk diskriminering.
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En aspekt av att kontrollen är svårgranskad är kravet på att denna ska
vävas in i annan polisiär verksamhet än enbart utlänningskontroll. Den
huvudsakliga tanken med detta är, som vi uppfattar det, att effektivisera
utlänningskontrollen. Det kan emelletid också hänföras till en ambition
inom rättsstaten att minska obehaget för den enskilde vid myndighet-
singripanden. I och med att individen, som en följd, inte alltid är medve-
ten om att en kontroll äger rum eller har ägt rum, är det dock svårare för
henne eller honom att hävda sin rätt vid eventuella känslor av kränkning.
Om det inte går att säkert veta vilken typ av polisingripande man har ut-
satts för, blir det också svårt att ifrågasätta på vilka grunder detta ingri-
pande har gjorts. I anknytning till detta vill vi poängtera vikten av att det
förs en ständig diskussion kring empati, reflektion och vad mänskliga
rättigheter är i konkret polisarbete. På detta sätt kan poliser bättre kom-
ma att förfoga över handlingsutrymmet i deras arbete.

Slutsatser
Sammantaget menar vi att flera faktorer i samspel med varandra skapar
ett utrymme och en påtaglig risk för etnisk diskriminering i polisers arbete
med inre utlänningskontroll. Lagstiftningen motverkar inte detta förhål-
lande genom sitt uttryck om ”anledning att anta” och kan därför genom
sin konstruktion, sägas bidra till etnisk diskriminering.

De spänningsfält som kommer till uttryck i verksamheten inre utlän-
ningskontroll belyser breda samhälleliga problem och fenomen. Poliser
som är satta att handha inre utlänningskontroller har ålagts den närmast
omöjliga uppgiften att urskilja vem som har och inte har rätt att vistas i
landet.
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SUMMARY140

In this thesis we have focused on efficiency and rule of law as a dilemma
but also as two mutually dependent components of police work. We have
studied the internal control of foreigners as a police activity from different
perspectives in the context of Sweden’s participation in the Schengen
agreement.

We have analysed police officers’ work with internal control of foreig-
ners through a discussion of, amongst other things, the nation-state, rule
of law as well as the police profession and the conditions surrounding that
profession. We have also pointed out that certain of these factors lead to
problems regarding the internal control of foreigners. We have identified
a state of tension between the ideals of the nation-state and the ideals of
the rule of law. In addition we have found that the internal control of fo-
reigners is influenced by the political and societal context within which it
is carried out.

There is a state of tension between the strive for efficiency and the rule
of law. However, as is discussed in this thesis, these two factors can also be
seen as two sides of the same coin since they unite in both the strive for ef-
ficiency when it comes to discovering foreigners and refusing their entry
to the country as well as to have the rule of law as a principle guiding their
work. In this context we apply a wider perspective on what efficiency en-
tails by incorporating rule of law into the concept of efficiency.

In this study we account for and discuss the importance of different fac-
tors to the police work on internal control of foreigners. We have found
that there is interplay and reinforcement between some of these factors,
namely the political and historical context, the discretion of the police,
grey areas in the rules, the work tools of the police as well as the room for
inspection.

It is most likely the case that the political and historical context influen-
ces the execution of the internal control of foreigners since this control is
carried out as a consequence of the basic idea of ethnic and national
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homogeneity within the nation state. What is also actualised is the issue
of the welfare of the population in relation to the number of migrants
allowed entry to the country. These two factors contribute to the govern-
ment’s interest in regulating and limiting immigration.

Concurrent with the interest in controlling who enters the country, and
who resides in it, is the respect for the rule of law. These ideals of the rule
of law include equality before the law and this equality needs to be obser-
ved in the exercise of public authority directed at individuals. If not, the
state will lose its legitimacy in the eyes of the population.

The internal control of foreigners is one of many ways of controlling
migration. It is politically determined in the sense that it by law is the re-
sponsibility of the police. However, the significance of the control has
changed as a result of Sweden’s participation in the Schengen agreement.
Since the border controls between the countries within the Schengen area
have been removed, the internal control of foreigners has become the
most important instance for ensuring that immigration into Sweden fol-
lows the rules governing it. In addition the Swedish police need to direct
their attention towards a new group of people: the third-country natio-
nals.

There has been a demand for increased efficiency in the internal control
of foreigners. Police officers must now constantly be observant of the pos-
sibility that people they encounter are in the country without permission.
A concrete example of an effort that Sweden has carried out due to these
new circumstances is the Schengen education for the police. Another fac-
tor that is assumed to enable a more efficient control is the joint compu-
terized SIS register of the Schengen countries.

The Swedish internal control of foreigners started already at the begin-
ning of the 20th century, but not until the 1980’s did it become a political
issue that was discussed from a wider perspective by the political parties.
This discussion was a result of an increase in the number of people seeking
asylum in Western Europe as well as an increased public dissatisfaction
with immigration. Today the domestic political discussions in Sweden ha-
ve great effect on the shaping of the control of foreigners. In addition, this
issue has become increasingly important from a perspective of foreign po-
litics due to the new undertakings toward the other Schengen countries as
well as the collaboration with Europe at large. A consequence of this is an
intensified control of foreigners.

This intensified control is related to the image of migration as a threat
and a security risk. This image has evolved from the middle of the 1980’s
and was further strengthened after September 11, 2001. Migrants and re-
fugees tend to be viewed as economical and social burdens as well as a
possible threat to the welfare system and the labour market. From the per-
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spective of the internal control of foreigners, it becomes evident that the
rule of law is sacrificed to ensure that the threat from migration is kept in
check.

In a number of treaties Sweden has undertaken to respect people’s right
to seek asylum and the individual’s freedom of movement as well as to acti-
vely work against discrimination. These rights of the individual are to be
respected in all exercise of public authority as well as in the internal con-
trol of foreigners. To be precise, police officers must consider people’s
right to walk around in streets and on squares without having to prove
their identities.

The police work is further complicated by the fact that the patrolling
police involved in the control of foreigners have a great degree of discre-
tion in their work as well as by the fact that the legislation in the matter is
unclear. The rules and regulations governing the internal control of foreig-
ners are in certain respects contradictory. It is clear both in the legislation
and to the police officers we have accompanied that action cannot be
taken solely on the basis of a person’s appearance. In connection to this,
intuitive assessments and profiles as work tools for the police are central.

We claim however that no unerring actions can be made, i.e. it is not
possible to discern without doubt who is permitted to reside in the
country. It is likely that the police assessments are based on stereotype
ideas of people’s appearances and ethnic backgrounds. The tools used and
ways of reasoning before a possible control give room for discrimination
as well as inefficiency.

Police work in general and internal control of foreigners in particular is
difficult to describe using simple and well-defined terms. The internal
control of foreigners has two main aims: to control migration and to fight
crime amongst people unauthorised to reside in the country. On the one
hand the work can be described as an activity aimed at ensuring the inner
security of a country. On the other hand it can be described as a more ge-
neral police activity aiming to uphold law and order in society. In other
words, the aims are to both protect the population and the territory of the
country.

The legislation governing the internal control of foreigners contains se-
veral dimensions of grey areas. We have identified a number of areas whe-
re the legislation and other guidelines are unclear and in certain respects
contradictory. Amongst other things it is unclear who is to be considered
”foreign”. All non-Swedish citizens must be able to prove their right to be
in Sweden if asked by the police. This agrees with the Swedish judicial
system as a whole, in which a foreigner is a non-Swedish citizen. The
Schengen convention however defines foreigner as a non-EU citizen. In
consequence it is up to the individual police officer to determine which
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system should apply. This gives rise to the question whether the demands
have been fulfilled concerning exact and clear legislation that is also ex-
tensive and apprehensible. A clear legislation is important not only to en-
sure police confidence in the judicial system but also to enable legal action
against cases of ethnic discrimination. In this study we have established
that it is almost impossible to be convicted of ethnic discrimination on the
basis of the current legislation.

One primary aim of the rule of law is that the individual must be able to
predict the exercise of public authority, especially in cases involving pos-
sible limitations to the personal integrity. Another demand from the rule
of law is that the actions of the police function well and are efficient. If
not, the legitimacy of the police and people’s feeling of safety in their soci-
ety can be at risk. It is however contradictory that the demand for effi-
ciency tempts police officers to base their work on stereotypes of ”foreign”
appearance rather than to consider all humans as equal before the law.
The tension expressed in the difficult balance between efficiency and equ-
ality before the law is therefore built into the rules and regulations.

The vagueness of the rules and regulations is important also for other
aspects of the internal control of foreigners. One such aspect is the prefe-
rential right of interpretation of the police, in that the individual has no
right to refuse the control. Despite the fact that the legislation does not
oblige individuals to carry their identity papers with them, it is the indivi-
dual who has the absolute burden of proof concerning residence permis-
sion. In other words, the control privileges of the police are more impor-
tant than the individual’s freedom of movement.

The inspection right of the exercise of public authority is one important
mechanism for the promotion of the rule of law. However, systems for this
inspection call for laws that are executable, something that can be ques-
tioned with regard to the legislation governing the internal control of fo-
reigners. In addition, the vagueness surrounding the practical applications
makes the internal control of foreigners hard to inspect.

In this thesis we have aimed at making clear where the limit is set for et-
hnic discrimination by the current judicial system. We argue that this has
proven not to be possible. The legal cases that we have investigated inste-
ad strengthen the image of a control that is difficult to inspect and that it
is very difficult to prove cases of ethnic discrimination.

The vagueness of the rules and regulations can be seen as positive from
the perspective of efficiency since it enables a flexible application of the
law. The flexibility is further enhanced by the police officers’ degree of di-
scretion, which allows them bend rules that obstruct their work. On the
other hand, the vagueness can in itself be an obstruction. This can be ob-
served in the cases where police officers choose not to carry out a control
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due to uncertainty about the rules. In addition, due to the difficulty of in-
specting the control, police officers are rarely held accountable for ethnic
discrimination regardless of whether this discrimination is punishable or
not.

An organizational aspect of the difficulty of inspection is the demand
that the control of foreigners should be made part of police action outside
the control itself. As we see it, the primary reason behind this demand is to
make the control of foreigners more efficient. However, it can also be the
result of an ambition in the rule of law to lessen the discomfort to the indi-
vidual caused by the exercise of public authority. However, as a result of
this the individual is not always aware that a control is happening or has
happened, and can therefore find it more difficult to argue his or her case
in the event of feelings of violation. It is hard to argue a case if you do not
know the nature of the action against you and the legal conditions sur-
rounding it.

All things considered, we argue that several factors interplay to create a
potential for and an apparent risk of ethnic discrimination in the police
work on the internal control of foreigners. This study shows that the pre-
requisites necessary to perform the control efficiently and unerringly are
lacking. Police officers are put to the almost impossible task of determi-
ning who is in the country without permission.
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FÖRKORTNINGAR

FAP Polisens allmänna föreskrifter och anvisningar för
polisväsendet

LAS Lag om anställningsskydd
LOA Lag om offentlig anställning
PAN Personalansvarsnämnden
RB Rättegångsbalken
RF Regeringsformen
RPS Rikspolisstyrelsen
SIRENE Supplement Information Required for the National Entries
SIS Schengen Information System
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NOTER
1 Avsnittet som är baserat på våra fälterfarenheter är en beskrivning av hur

det kan gå till vid en så kallad inre utlänningskontroll.
2 När Polis står med versalt P avses i framställningen myndigheten medan po-

lis med gement p avser enskilda polistjänstemän.
3 Inför Sveriges inträde i Schengen har samtliga poliser i Sverige tränats i

Schengenrelaterade frågor, genom en Schengenutbildning på cirka tre dagar.
Utbildningen syftade till att förbereda poliserna inför Schengeninträdet. En
stor del rörde tillvägagångssättet för den inre utlänningskontrollen. Olika
former av uppföljning sker runt om i landet, bland annat informerar utlän-
ningspoliser andra poliser kring verksamhet med inre utlänningskontroll.

4 Tredjelandsmedborgare är i princip medborgare i länder utanför EU.
5 Gränserna mellan medlemsländerna hänvisas till i detta arbete som inre

gränser. Med inre gränser avses således Schengenstaternas gemensamma
landgränser samt flygplatser och hamnar för transporter mellan med-
lemsländerna. Med yttre gränser avses Schengenländernas land- och sjö-
gränser samt flygplatser och hamnar, såvida de inte räknas som inre gränser
(se Schengenkonventionen artikel 1).

6 I 1989 års Utlänningslag infördes en ny formulering om att inre utlännings-
kontroll endast får göras om det finns anledning att anta att en person inte
har rätt att vistas i landet.

7 Med effektivitet menar vi här samtliga tre innebörder som nämnts ovan, det
vill säga utifrån polisorganisationens perspektiv ett stort antal ingripanden,
utifrån statsmaktens perspektiv ett stort antal ingripanden där poliser hittar
människor som inte har rätt att vistas i landet samt i ett rättsstatligt perspek-
tiv att poliser både hittar personer som är målgrupp för verksamheten och
att arbetet sker i enlighet med rättsstatliga ideal.

8 Om polisers arbete med den inre utlänningskontrollen skulle studerats
utifrån ett juridiskt perspektiv, hade målet förmodligen varit att redogöra
för och systematisera vilka rättsregler som är relevanta för poliser (Peczenik
1995b: 33). Detta för att föra rättsutvecklingen framåt (se till exempel Hel-
mius 2000). En sociologisk, etnologisk eller antropologisk betraktelse hade
kunnat innebära ett långt och djupgående fältarbete med målet att förstå
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polisernas agerande och sätt att resonera i sin arbetsmiljö (se till exempel
Carlström 1999; Lundberg 2001). Inom statsvetenskapen skulle man even-
tuellt ha koncentrerat sig på hur de politiska besluten, i vårt fall kring poli-
sarbete, skapas och implementeras (jmf Demker 1999).

9 Som forskarstuderande på Tema Etnicitet och med IMER som grundutbild-
ning, är det närmast utifrån det senare perspektivet som vi betraktar IMER.
Tema etnicitet startade hösten 1999 vid Linköpings universitet, campus
Norrköping och är ett forum för forskning och kunskapsutveckling beträf-
fande såväl det mångkulturella Sverige som migration och etnicitet i ett
globalt perspektiv. Särskilt fokus ligger på maktförhållanden i termer av till
exempel diskriminering, rasism och nationalism.

10 Detta är emellertid i ett forskningspolitiskt perspektiv inte helt enkelt. För-
hållandet kan hänföras till vad Hammar och Vasta med flera talar om i ter-
mer av att organisatoriska och institutionella skäl har bidragit till att frysa
fast en ämnesindelning och akademisk arbetsdelning som delvis är en histo-
risk tillfällighet och som inte längre går att motivera vetenskapligt (Hammar
2001: 78; Vasta mfl 2003: 15).

11 Hammar är en för det internationella forskarsamhället erkänd IMER-
forskare, kanske främst känd för sin bok Democracy and the Nation State.
Aliens, Denizens and Citizens in a World of International Migration (1990)
där han myntade begreppet denizenship för ”utländsk medborgare som i en
stat erhållit omfattande medborgerliga rättigheter och som har permanent
uppehållstillstånd men som ändå inte räknas som fullvärdig medborgare i
den nya staten eller erhållit status som sådan” (Hammar 1990: 13).

12 Vi vill påpeka att användandet av ”race” i exempelvis USA och England, i
den svenska offentliga debatten motsvaras av begreppet etnicitet. En
skillnad i användandet är att man i dessa länder har ett mer polärt synsätt i
form av vit-svart när ras diskuteras, än i Sverige där diskussionen snarare
rör frågor om en mångfald av olika etniska grupper. Detta kan hänga sam-
man med att problem förknippade med rasmässig polarisering mellan vita
och svarta, har visat sig vara den allra mest svårlösta konflikten i dessa sam-
hällen. Detta innebär dock inte att konflikter som rör andra etniska minori-
teter inte existerar (Kennedy 1997: xii).

13 Mänskliga rättigheter betraktas ofta som universella, i bemärkelsen att de
tillkommer alla människor i egenskap av att de är just människor varvid tid
och plats inte ska ha någon betydelse. Vissa grundläggande rättigheter har
samtidigt sitt ursprung i västerländska ideal, något som enligt vissa forskare
innebär att de kanske inte är nödvändiga (eller önskvärda) att implementera
över hela världen (Ribbing och Sandberg 2000: 26). Vår studie rör väster-
ländskt polisarbete och därför är denna fråga inte något som kommer att
diskuteras ytterligare.

14 Karakteristiskt för ärenden som avser myndighetsutövning är att myndighe-
ten använder sig av maktbefogenheter enligt offentligrättsliga regler (jmf
Lundquist 2001: 140f). I förvaltningslagen definieras myndighetsutövning
som bland annat utövning av en befogenhet att för enskild bestämma om

305

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



förmån, rättighet, skyldighet eller disciplinpåföljd. Utanför begreppet faller
alltså ärenden som gäller råd, upplysningar eller andra icke-bindande utta-
landen (Malmqvist, Riberdahl och Torngren 2001: 15; om begreppet myn-
dighetsutövning i polisarbete, se Johansson 1999).

15 Annika Pfannenstill behandlar i sin doktorsavhandling rättsanvändningen
inom sjukvårdsområdet och psykiatrin och framhåller det oegentliga i att ta-
la om rättstillämpning när en avsikt är att se till den verklighet som råder,
när rätten ska omsättas i praktik (Pfannenstill 2002: 16).

16 Ser man till avhandlingar som publicerats konstaterar Hammar att studier
av migrationen till Sverige, etniska relationer i Sverige som en konsekvens av
invandringen samt orsaker till migration är centrala forskningsfält (1964-
1993 publicerades 81 avhandlingar inom denna kategori). Vidare kan näm-
nas forskning som rör etniska relationer som har längre hävd, såsom de
ursprungliga minoriteterna i Sverige respektive andra länder (1964-1993
publicerades 30 avhandlingar inom dessa kategorier). I en särskild kategori
kan placeras forskning rörande emigrationen från Sverige (1964-1993 pub-
licerades 18 avhandlingar inom denna kategori). Slutligen ska nämnas kate-
gorin avhandlingar som behandlar frågor rörande språk, vilka har samband
med invandringen till Sverige, eller de autoktona (inhemska, infödda) mino-
riteterna i Sverige (1964-1993 publicerades 23 avhandlingar inom denna
kategori) (Hammar 1994: 35ff).

17 Granérs avhandling utkommer i juni 2004.
18 För en utförlig diskussion om rättskällebegreppet, se Peczenik 1995a: 206ff.
19 I vissa fall kan rättskälle- eller argumentationsprinciperna sättas ur spel om

tillräckligt starka skäl finns (Peczenik 1995b: 30).
20 Rättsbanken består av ett 40-tal databaser som innehåller det mesta om lag

och rätt. Bland annat författningar, riksdagstryck och myndighetspraxis. Ny
information läggs in kontinuerligt av Domstolsverket, Riksdagen och EU-
kommissionen med flera. Rättsbanken är idag den mest kompletta elektro-
niska källan med juridisk information i Sverige (http://www.mah.se, den 6
juni 2003).

21 Polisen friades av en enig tingsrätt, då han ansågs ha handlat i nödvärn.
22 Polisen är liksom övriga statliga myndigheter underkastad rättslig tillsyn av

såväl JK som JO, så det föreligger i teorin en överlappning mellan dem.
Emellertid strävar båda myndigheterna efter att undvika dubbelutredningar.
Det sker genom informella kontakter. Så snart som det uppdagas att en sak
har anmälts till både JK och JO eller att båda myndigheterna till äventyrs
överväger ett initiativ rörande samma händelse, brukar man komma över-
ens om att endera JO eller JK utreder ärendet, medan den andra myndighe-
ten skriver av det eller underlåter initiativ. Det skall också nämnas att JK:s
utredningsverksamhet i anledning av anmälningar från allmänheten numera
är synnerligen begränsad. Klagomålshanteringen, vad avser såväl polisen
som andra myndigheter, är således numera huvudsakligen en uppgift för JO.
Om emellertid JK gör en tillsynsutredning rörande till exempel polisen, är
såväl befogenheterna som utredningsmetodiken i allt väsentligt likartade
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med JO:s (e-mail från kanslichefen på JO, den 3 april 2002).
23 Förarbetena skrivs på olika stadier i lagstiftningsarbetet. Initiativet till en

lagändring kommer antingen från riksdagen eller från regeringen, varpå en
utredare/utredning utses av regeringen, som får direktiv från vederbörande
departement. I Statens offentliga utredningar (SOU) publiceras sedan ett
betänkande och resultatet av detta publiceras i departementsserien (Ds-serien).
Betänkandet behandlas inom departementet och remissyttranden inhämtas,
varpå Lagrådet får ta ställning till viktigare frågor. Inom departementet
utarbetas så en proposition som bereds i riksdagsutskott och diskuteras i
riksdagen. Slutligen antas lagen och utfärdas genom svensk författningssam-
ling (se Peczenik 1995a: 242).

24 På ett mera generellt plan kan det diskuteras varför vår insyn i polisernas ar-
bete förhindrades. En aspekt i en rättsstat är insynen i förvaltningen (Peczenik
1995b: 82). Traditionellt har det förts en kamp mellan en offentlig insyn och
de säkerhets- och diplomatiska hänsyn som måste tas i en stat. I ett utrikes-
politiskt perspektiv, inte minst sedan den 11 september 2001, har tendensen
varit att större hänsyn tas till rikets säkerhet. Samtidigt har det, sedan flera
år, inrikespolitiskt funnits en ambition att föra politiken närmre samhälls-
medborgarna och följaktligen öka insynen och engagemanget från deras
sida. Frågan är var den inre utlänningskontrollen kan placeras i denna kon-
text? Å ena sidan har inre utlänningskontroll sedan Schengeninträdet blivit
mera av en inrikespolitisk verksamhet; varje enskild svensk polis förväntas
vara uppmärksam på om en person kan tänkas vara i landet utan tillstånd.
Å andra sidan har det dagliga polisarbetet blivit mer av en utrikespolitisk
fråga i och med Schengensamarbetet och därmed kan insynen förväntas
inskränkas (jmf Jacobsson i SOU 1999:77: 198).

25 Under den första fasen bestämdes migrationens riktning helt av vilka behov
imperialistiska centra i Västeuropa hade. Vägarna för handel och koloniser-
ing gick mellan västra Europa, Afrikas västkust och Amerika med överför-
ing av varor, slavar och produkter i den så kallade transatlantiska triangeln.

26 Under massmigrationens andra fas lämnade miljontals européer sitt hem-
land för att slå sig ner i den Nya Världen. Denna fas kan brytas ner i två rela-
terade processer som pågick under samma tid; industrialiseringen och urba-
niseringen i Väst samt koloniseringen och industrialiseringen av den Nya
Världen. När industrialiseringen vidareutvecklades efter andra världskriget
kompletterade arbetsgivare sin nationella arbetskraft med arbetare från
andra länder. Majoriteten av migranterna kom nu från koloniernas perifera
delar.

27 Det mest påtagliga beviset på medborgarskapet är det svenska passet och att
man som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Skill-
naden mellan svenska medborgare och utländska medborgare bosatta i Sve-
rige är bland annat att bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo
och arbeta här i landet och att bara svenska medborgare har rösträtt till riks-
dagsvalen. Man kan inte heller bli invald i riksdagen om man är utländsk
medborgare. En annan praktisk fördel som följer av svenskt medborgarskap
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är möjligheten att kunna arbeta i andra EU-länder. Den 1 juli 2001 fick Sve-
rige en ny medborgarskapslag som bland annat innebär att det blir möjligt
att ha dubbelt medborgarskap (http://www.migrationsverket.se, den 31
januari 2002).

28 Genom Schengenkonventionen förbinder sig medlemsstaterna att låta sina
polismyndigheter bistå varandra inom ramen för varje stats lagstiftning.
Schengenkonventionens bestämmelser om polisiärt samarbete är inriktade
på att förebygga och utreda brott och avser såväl informationsutbyte som
operativ samverkan, med tyngdpunkten på informationsutbytet. Det rätts-
liga samarbetet omfattar frågor om inbördes rättshjälp i brottmål, tillämp-
ningen av principen non bis in idem (inte två gånger för samma sak), utläm-
ning, överförande av verkställighet av brottmålsdom samt bekämpande av
brottslighet som avser narkotika och vapen. Konventionen innehåller även
regler om förföljande av brottslingar in över gränsen på en annan stats terri-
torium (så kallat hot pursuit).

29 För att ge en ungefärlig uppskattning användes siffror som rör verkställig-
hetsärenden. Vid utgången av 1996 var drygt 6000 personer efterlysta i
verkställighetsärenden. Antalet har sedan 1992 varierat mellan 3329 och
8454. Det är inte orimligt, menade utredningen, att en ”betydande andel”
av dem som är efterlysta stannar i Sverige. Frivilligorganisationerna har
meddelat att uppskattningsvis mellan 1000 och 3000 av dem som var efter-
lysta i slutet av 1996 troligtvis har lämnat landet. Det skulle innebära att cir-
ka 4000 fortfarande är kvar. Till detta kommer den grupp av människor
som kommer till Sverige utan att ge sig till känna eller som stannar en be-
gränsad tid. Antalet är enligt utredningen inte möjligt att ange, men upps-
kattas till något eller några tusental i genomsnitt (SOU 1997:128: 111).

30 Det var exempelvis fackföreningarnas nationella organisation, Lands-
organisationen, som år 1972 beslutade att arbetskraftsinvandringen skulle
avslutas.

31 I detta sammanhang kan nämnas att det pågår en diskussion om att be-
gränsa möjligheterna att överklaga Migrationsverkets beslut till Utlännings-
nämnden.

32 Bland annat föreskrivs att inresa bara får ske vid särskilda gränsöver-
gångsställen, en föreskrift som också förekommer i svensk rätt, samt att
gränsens sträckning mellan dessa kontrollplatser ska bevakas med rörliga
patruller. Schengenstaterna ska utöver de stationära gränskontrollerna vid
gränsövergångsställena även bevaka kuststräckorna mellan gränsöver-
gångsställena med rörliga enheter samt bevaka luftrummet över Sverige.
Den mobila bevakningen mellan gränsövergångsställena har syftet att se till
att gränspassage inte sker på andra platser än vid just gränsövergångs-
ställena. Denna kontroll sker till största delen till sjöss under ansvar av Kust-
bevakningen.

33 För att flygbolagspersonalen ska bli bättre på att genomföra kontrollerna
som krävs för att leva upp till transportörsansvaret, har EU infört så kallade
”Airline Liaison Officers” vilka samordnar och utbildar flygbolagspersonal
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i att avläsa resedokuments äkthet (Morrison 2000: 42f).
34 Andra åtgärder som på samma förebyggande sätt som transportörsansvaret

hindrar migranter från att komma till mottagarlandet är informationskam-
panjer eller upprättande av ”säkra områden” (Brochmann och Hammar
1999: 308). Ytterligare ett sätt att förvägra människor att söka asyl är att
hindra flyktingar som kommer sjövägen från att nå landets territorialvatten,
så kallad ”interception”.

35 ”Säkert tredje land” innebär att personer som kommer från vad som betrak-
tas som ett säkert land automatiskt tvingas vända vid gränsen utan vidare
utredning.

36 Regeln om ”första asylland” handlar om att alla asylsökande kan skickas
tillbaka till det första säkra land de passerat på vägen.

37 Enligt Schengenkonventionen kan en utländsk medborgare som innehar ett
uppehållstillstånd som utfärdats av någon avtalsslutande part röra sig fritt
inom Schengenområdet under högst tre månader. Någon motsvarighet till
detta finns inte sedan tidigare i den svenska Utlänningslagen. Att uppehålls-
tillstånd godkänns som utfärdats av en annan stat kommer framförallt att få
betydelse för viseringspliktiga personer. En person som normalt skulle ha
behövt visering för att resa in i, och vistas i Sverige eller Schengenområdet
behöver nu inte detta om hans eller hennes uppehållstillstånd är utfärdat av
en annan avtalsslutande stat.

38 Kungörelse är en benämning inom den offentliga rätten på olika slags till-
kännagivanden.

39 Generell invandringskontroll styr migrationsflöden medan individuell kon-
troll fokuserar på individuella migranter (Hammar 1999: 171).

40 Politiken innehöll de tre målsättningarna: 1.) Jämlikhet – samma rättigheter
och skyldigheter för flyktingar och migranter som för befolkningen i övrigt;
2.) Valfrihet – i fråga om kulturell identitet; och 3.) Samverkan – ömsesidig
tolerans och solidaritet mellan minoritet och majoritet (Svensson 1992: 27).

41 Detta var tydligt på den 6:e Metropoliskonferensen i Rotterdam 26-30 no-
vember 2001, där forskare, politiker och tjänstemän diskuterade samtida
och framtida utmaningar inom IMER-området.

42 En de facto-flykting är en person som, utan att vara flykting enligt flykting-
konventionen, inte vill återvända till hemlandet på grund av de politiska för-
hållandena där. Definitionen utgår från 1989 års Utlänningslag. Före änd-
ringen av Utlänningslagen år 1997 hade en de facto-flykting rätt till asyl i
Sverige, såvida det inte fanns ”särskilda skäl” att vägra asyl. Med ”särskilda
skäl” avsågs hänsyn till arbets- och bostadsmarknaden (Lundh och Ohlsson
1994: 95f; NE, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=151430,
sökord ”de facto flykting”, den 5 december 2003).

43 Frändberg menar, med anknytning till detta, att rättsdogmatikens huvu-
duppgift är att erbjuda bättre versioner av rättens viktigaste delar samt
därutöver att skapa en egen rättsbildning på de områden där rätten är obe-
fintlig, men där det finns ett samhälleligt behov av rättslig reglering
(Frändberg 1984: 65ff). En ambition är att kapitlet ska kännetecknas av den

309

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



helhetsbild som kan karakterisera modern rättsvetenskap. Peczeniks tankar
har varit centrala, då han menar att en modern rättsvetenskap inte bör nöja
sig med att beskriva rättsfall och förarbeten utan eftersträva en helhetsbild.
Rättsvetenskapen kan på så sätt bli en ”politikens hjälpvetenskap” (Peczenik
i SOU 1999:58: 42ff).

44 Konsekvenserna av Amsterdamfördraget och Nicefördraget framgår när-
mare av prop 1997/98:58 resp 2001/2002:8.

45 EU:s institutioner ersätter de institutioner som har upprättats med anled-
ning av Schengensamarbetet. Vissa frågor som hittills har sorterat under
tredje pelaren har förts över till första pelaren i syfte att fastställa den rätts-
liga grunden för de bestämmelser som utgör Schengenregelverket. Kvar i
tredje pelaren är straffrättsligt samarbete och polissamarbete för förebyg-
gande och bekämpande av brott, däribland den inre utlänningskontrollen.

46 Ett mål med Dublinkonventionen är att asylsökande inte skickas runt mel-
lan olika länder, vad som brukar kallas ”refugees in orbit”, utan att någon
tar ansvar för att behandla deras asylansökan. Ett annat officiellt mål knutet
till detta är att få slut på vad staterna kallar ”asylshoppingen”, med vilket
menas att människor åker runt till olika länder för att söka asyl. Det finns
ingen rättighet att själv välja vilket land man vill söka asyl i. Den 1 septem-
ber 2003 ersattes Dublinkonventionen av Dublinförordningen, som gäller
som lag i Sverige (rådets förordning (EG) nr 343/2003). Nyheterna är bland
annat att asylprocessen ska förkortas och att det ska bli lättare att återfö-
rena familjer.

47 En tredjelandsmedborgare som bara har visum för ett land, får bara vistas
där. I artikel 233 i Schengenkonventionen fastställs att en utlänning som inte
uppfyller villkoren för en kortare vistelse på någon av Schengenstaternas
område utan dröjsmål ska lämna Schengenområdet.

48 Det svenska operativa medlemskapet i Schengen föregicks av en särskild
prövning, genomförd av de övriga medlemsländerna. Prövningen rörde sig
dels om en skriftlig granskning av handlingsplaner och regelverk, dels om fy-
siska inspektioner på plats (Magnusson 2000: 5; Lambert 2001: 8f). Sverige
ansökte om anslutning till Schengensamarbetet i juni 1995 och i december
1996 undertecknades avtalet om Sveriges anslutning. Eftersom det svenska
regelverket erfordrade anpassning, tillsattes 1997 16 stycken arbetsgrupper
med olika inriktningar. I arbetsgrupperna ingick representanter från olika
myndigheter som på ett eller annat sätt kunde komma att beröras av
gränskontrollarbetet, till exempel Polismyndigheten, Tullen, och Kustbe-
vakningen. Våren 1998 ratificerade riksdagen Sveriges anslutning till
Schengensamarbetet och nödvändiga förberedelseåtgärder kunde påbörjas
(prop 1997/98:42).

49 Åsikterna om hur många människor som kan förmodas befinna sig utan till-
stånd inom Schengenområdet varierar kraftigt. Under våra fältarbeten fick
vi vid olika tillfällen uppskattningar på att alltifrån 3 till 20 miljoner männi-
skor befinner sig utan tillstånd inom Schengenområdet.

50 I den första promemorian betyder Ur utlänningsroteln. I den andra prome-
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morian framgår det inte hur mannen färdades.
51 Polislagen § 11 stadgar följande: Har polismyndighet enligt en särskild före-

skrift befogenhet att besluta att någon skall omhändertas, får en polisman
omhänderta denne i avvaktan på polismyndighetens beslut, om polisman-
nen finner:

1. att föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande före-
ligger och

2. att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa el-
ler någon annan fara. Det finns också ett samband mellan Utlänningslagen
5:6, 6:2 och Polislagens 14 §. Den sistnämnda reglerar frågan om omhän-
dertagande för identifiering av en okänd person. Om en polis träffar på en
okänd individ och det finns anledning att tro att hon eller han är efterspanad
eller efterlyst, får individen – om hon eller han vägrar lämna uppgift om sin
identitet eller om det finns anledning att tro att lämnad uppgift är oriktig –
omhändertas för identifiering.

52 Krins i promemorian står för kriminalinspektör och pint för polisintendent.
53 Här stadgas att en utlänning som är medborgare i en Schengenstat och som

kommer till Sverige direkt från en sådan stat inte behöver ha pass vid inresa
eller vistelse i landet. En utlänning som har permanent uppehållstillstånd el-
ler tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats enligt en förordning som
beslutats med stöd av 2:4a § Utlänningslagen behöver inte ha pass vid vistel-
se i Sverige. En utlänning under sexton år behöver inte ha eget pass för inre-
sa eller vistelse i Sverige, om han följer med en vuxen person, vars pass inne-
håller de uppgifter som behövs för att fastställa barnets identitet. En utlän-
ning som inte behöver ha pass skall på begäran av en polismyndighet eller
polisman visa att passfrihet föreligger. En legitimationshandling gäller som
pass (hemlandspass), om handlingen är utfärdad av en behörig myndighet i
det land där innehavaren är medborgare (resedokument, provisorisk rese-
handling och så kallat främlingspass gäller som pass).

54 Generellt sett innebär ett tvångsmedel ett ingrepp i den personliga integrite-
ten (Flyghed (red) 2000: 35). Vad är då personlig integritet? Enligt Tvångs-
medelskommittén (SOU 1984:54: 42) definieras integritet bland annat i fy-
sisk mening, det vill säga personlig frihet eller rörelsefrihet. Det är framför-
allt denna typ av integritet som kan tänkas bli lidande vid inre utlännings-
kontroller.

55 Husrannsakan kan också ske för att leta efter ett föremål, till exempel en
persons pass eller andra handlingar som Polisen ska omhänderta. Detta mot
bakgrund av Utlänningslagen 5:3, som slår fast att poliser, i samband med
ansökan om uppehållstillstånd får omhänderta en persons pass eller annan
identitetshandling (SOU 1997:128: 105).

56 Någon statistik över i vilken utsträckning underrättelser inkommer till lan-
dets polismyndigheter finns inte, men det förefaller, enligt utredningen Verk-
ställighet och kontroll i utlänningsärenden (SOU 1997:128), vara en allmän
uppfattning inom Polisen att så sker endast i begränsad omfattning. En
anledning till detta kan vara att det sällan förekommer myndighetskon-
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takter av det slag som anges i bestämmelserna, eller att myndighetspersoner
har dålig kännedom om föreskrifterna (SOU 1997:128: 122f).

57 Våren år 2001 togs beslut om att ett etiskt råd med externa experter ska till-
sättas för att ”hålla den etiska dimensionen aktuell” när det gäller gräns-
dragningen mellan Polisen och Migrationsverket. Dessutom klargjordes att
den sökande ska få ett klart besked i sin hand avseende när ett ärende över-
lämnas till polis (http://www.migrationsverket.se, den 13 juni 2001).

58 Datasystemet består av ett nationellt register i varje Schengenstat och en
central teknisk enhet i Strasbourg, Frankrike. Den centrala enheten förmed-
lar alla inregistreringar till de nationella registren för att de ska ha samma
innehåll. Varje Schengenstat använder sedan sitt nationella register för de
sökningar som Schengenkonventionen reglerar.

59 Det är oklart vad som egentligen menas med allmän ordning och rikets sä-
kerhet. Enligt Flyghed är begreppet rikets säkerhet främst av politisk karak-
tär (Flyghed 2000: 19; jmf Sheptycki 2000: 9). Erik Sjöholm är av samma
uppfattning och menar att allmän ordning och säkerhet står för en slags stat-
sideologi, där inte bara lagar utan också ”allmänna grundsatser och oskriv-
na normer, som bestäms av den härskande samhälleliga uppfattningen” be-
stämmer den materiella innebörden (1978: 23, citerad i Flyghed 2000: 33).

60 Artikel 25 i Schengenkonventionen behandlar frågor om uppehållstillstånd
för personer som är registrerade på den så kallade spärrlistan enligt artikel
96 i Schengenkonventionen. När en Schengenstat avser att utfärda ett uppe-
hållstillstånd till en person som finns upptagen på spärrlistan, skall den
tillståndsgivande staten först rådgöra med den Schengenstat som har gjort
registreringen. Uppehållstillstånd får meddelas om det finns starka skäl för
detta, till exempel av humanitärt slag eller till följd av internationella för-
pliktelser, såsom till exempel FN:s flyktingkonvention. I det motsatta fallet,
då ett land rapporterar en person på spärrlistan som redan har beviljats up-
pehållstillstånd i någon Schengenstat, skall den stat som beviljat uppehålls-
tillståndet ta ställning till om det finns skäl att återkalla detta. Om så inte
sker, skall den rapporterande staten vidta åtgärder för att återkalla rappor-
ten i SIS, men får låta registrera personen på en egen nationell spärrlista.

61 Den person med lik stavning som hade spärrats i SIS.
62 Av de människor som bor i stadsdelen Rosengård i Malmö, är 58 procent

(12249 av 21027) födda utomlands. Av befolkningen som bor i stadsdelen
Limhamn-Bunkeflo (inom vilken Bellevue utgör ett exklusivt område), är
9 procent (2618 av 30613) av befolkningen födda utomlands
(http://www.malmo.se, sökord: ”befolkning”, den 12 december 2001).

63 Alla de länder som deltagit i Schengensamarbetet från begynnelsen, det
vill säga Frankrike, Tyskland och Beneluxländerna, har utvecklat metoder
för gränsnära kontroller. Där arbetar patruller med att göra kontroller på
vägar och tåg i internationell trafik. Kontrollerna sker efter passage av inre
gräns inom ett område cirka 25 km från gränsen (SOU 1997:159: 67;
Ds 2002:64: 43).

64 Utöver vad som sagts ovan, har en särskild utredning tillsatts för att bedöma
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vissa konsekvenser av Sveriges operativa inträde i Schengen. Bland annat
ska utredaren föreslå åtgärder för en bättre samverkan mellan olika myndig-
heter avseende den gränsnära kontrollen samt överväga behov av metodik
för inre utlänningskontroll. Uppdraget ska vara slutfört den 1 juli 2004 (Dir
2003:83).

65 Manus till kommande bok om Stockholmspolisen 1848-1917 i ett kompa-
rativt perspektiv.

66 Polisen är numera organiserad i tre nivåer där den centrala nivån utgörs av
Rikspolisstyrelsen, regional nivå av län där länsstyrelsen är det högsta polis-
organet och varje län utgör en polismyndighet som leds av länspolismästare
tillsammans med en polisstyrelse. Polismyndigheterna ansvarar för polis-
verksamheten inom sina respektive polisdistrikt, på en lokal nivå uppdelad i
mindre poliskontor (http://www.polisen.se, den 18 november 2003).

67 I problemorienterat polisarbete krävs det ofta ett samarbete mellan Polis
och andra aktörer såsom skola, föräldrar, socialtjänst, eftersom de har
bättre förutsättningar än Polisen att påverka de förhållanden som orsakar
brott (Torstensson och Wikström 1995: 68).

68 Robert Reiner lyfts fram som det mest genomarbetade alternativet, se bland
annat The Politics of the Police (2000).

69 Resonemanget ska inte uppfattas så att det enligt vår uppfattning före-
kommer retroaktiv lagstiftning.

70 Ett exempel är hjälptimmar inom äldre- och handikappomsorg.
71 Agevall utgår ifrån Gunhild Hammarströms definition av värde, det vill

säga en teoretisk konstruktion som står för en relativt varaktig föreställning
om vad som är gott eller ont, önskvärt eller inte önskvärt (se Hammarström
1995).

72 Lundquist betonar att hans resonemang är hållbart så länge man rör sig på
en hög abstraktionsnivå och att hans framställning framförallt ska betraktas
som en grundval för diskussion och inte som en regelsamling för ämbetsmän
(Lundquist 1998: 103).

73 Polisprogrammet omfattar 80 poäng som kompletteras med sex månaders
betald aspirantutbildning vid en polismyndighet. Därefter är man behörig
att söka anställning som polis.

74 Schengensamarbetet går också ut på att bekämpa narkotika och vapen, men
detta togs inte upp av den anledning att det inte sker några större lagänd-
ringar på området.

75 I Personuppgiftslagen (1998:204) framgår det att man bara få ha denna typ
av kartläggningar under vissa förutsättningar.

76 Projektet har initierats av Arbetslivsinstitutet i Stockholm och sker inom
ramen för EU:s handlingsprogram mot diskriminering som löper år
2000-2006.

77 Översatt från engelska.
78 Se vidare Petrocelli, Piquero och Smith (2003).
79 Finländare, danskar, polacker, chilenare, kineser, iranier, turkar, thailändare,

jugoslaver, greker, indier, vietnameser, syrier, etiopier, irakier, libaneser,
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övriga araber, övriga afrikaner och övriga latinamerikaner.
80 Studien är uppdelad på fyra undersökningar. De frågor som ställts handlar

om situationer då människor kan bemötas och behandlas på olika sätt.
Langes sammanlagda bedömning av studiens resultat är att en ansenlig an-
del människor som bor i Sverige men är födda i andra länder anser sig nega-
tivt särbehandlade på grund av sitt ursprung inom en rad olika livsområden
(Lange 1999: 1).

81 Det finns två traditioner när det gäller tyst kunskap. Wittgensteins, som in-
nebär att viss kunskap alltid förblir tyst, och Polanyis som menar att tyst
kunskap kan verbaliseras vid reflektion (Rolf 1991). Vi har inte gått på dju-
pet när de gäller dessa och andra forskares resonemang, utan koncentrerar
oss på vad tyst kunskap – oberoende av dess verbaliserbarhet eller ej – kan
innebära för verksamhet med inre utlänningskontroll.

82 Några exempel är Winning the race: policing plural communities 1996/97
samt Profiling Populations Available for Stops and Searches (Miller 2000);
Police Stops, Decision-making and Practice (Quinton, Bland och Miller
2000); The Views of the Public on Stops and Searches (Stone och Pettigrew
2000).

83 Frågan om Polisens monopol på legitim våldsanvändning återkommer i den-
na studie. Flygheds resonemang i hans avhandling Rättsstat i kris (1992), är
en lämplig utgångspunkt för att förklara detta. Flyghed definierar Polisen
som en viktig aktör när det gäller verkställandet av statens monopol på legi-
tim våldsanvändning. Det sistnämnda definieras så att staten har rätt att de-
finiera vad som är legalt våld, snarare än att utöva våld ”Legalt våld kan ju
studeras såväl i boxningsringar som hockeyrinkar” (Flyghed 1992: 31f). I
den fortsatta framställningen talar vi om Polisens monopol när det gäller an-
vändningen av våld i ljuset av detta resonemang.

84 Etik används av Peczenik konsekvent i en vidsträckt bemärkelse: ekonomis-
ka, fördelningspolitiska, miljöpolitiska och andra rättspolitiska värderingar,
vilka är etiska på så sätt att de ytterst beror på vad som är gott för männi-
skor (Peczenik 1995b: 93).

85 Vissa forskare hävdar att en rättsstatsideologi kan identifieras (Frändberg
1986: 30ff), som går ut på att den enskilde individen kan leva i trygghet och
skyddas mot en ogynnsam behandling av myndighetspersoner – i synnerhet
de som har befogenhet att använda våld.

86 För en redogörelse för vad som ibland kallas en nordisk respektive svensk
rättsstatstradition, se Nergelius 1996: 593, 597; Petersson 1996: 18f;
Seip 1988: 14f.

87 I ett idéhistoriskt perspektiv kan demokratibegreppet och rättsstatsidealet
ställas mot varandra (se Hermansson 1986: 254f; Marshall 1997: 291ff).

88 Algotsson påpekar i en artikel att värnandet om rättsstaten inte kan betrak-
tas som en höger eller vänsterfråga, utan att de olika politiska partiernas
önskan att värna rättsstaten varierar beroende av sektorer: ”Den som vär-
nar skattebetalarnas rättssäkerhet är kanske inte lika mån om fångarnas
rättsskydd” (Algotsson 2003: 35).

314

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



89 Den aktuella punkten i programmet är inflyttningsstoppet. De invandrare
som väljer att bosätta sig i Malmö skulle mista bidraget till eget boende och
det så kallade introduktionsbidrag som nyanlända kan få i upp till tre och
ett halvt år om de inte har jobb.

90 Enstaka utbildningsinsatser har startats för att öka medvetenheten om
mänskliga rättigheter i polisarbete. Polismyndigheten i Malmö har bland
annat tagit initiativ till en utbildningsinsats på IMER, Malmö högskola.

91 Allt rättsligt skydd är inte rättssäkerhet. Det senare hänför sig till relationen
mellan stat och individ, rättstrygghet handlar om att känna sig trygg på ga-
tor och torg och är således ett vidare begrepp (jmf Rothstein 1987: 24). Poli-
sen har en viktig roll i båda hänseenden: syftet med Polisen är att möjliggöra
rättstrygghet. För att denna rättstrygghet ska få någon praktiskt betydelse
krävs att poliser handlar rättssäkert. (Sveriges Advokatsamfund 1988).

92 Mänskliga rättigheter kan ses som en viktig mekanism avseende förverkli-
gandet av rättsstatliga ideal om staten ratificerar dokument om mänskliga
rättigheter med en ärlig intention att förverkliga dem. Detta kan göras ge-
nom att dokumenten skrivs in i den svenska lagboken, såsom har skett med
den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (inkorporation),
eller genom att svensk lagstiftning anpassas till den internationella trak-
taten. Barnkonventionens införlivande i svensk rätt är ett exempel på det
senare (transformation).

93 I denna paragraf finns inte 8 § andra meningen uppräknad, vilken slår fast
rätten till rörelsefrihet. Formuleringen stadgar enbart att utlänning här i ri-
ket är likställd med svensk medborgare även i fråga om ”… 4. skydd mot fri-
hetsberövande …” (8 § första meningen).

94 Det brukar framhållas att texten som deklaration inte är juridiskt bindande
för staterna, utan kan betraktas som ett moraliskt rättesnöre. Sedan dess
antagande har emellertid de flesta av rättigheterna givits en tyngre status
genom att de utvecklats i folkrättsligt bindande konventioner. De tre mest
centrala för Sveriges del är Konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
samt Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

95 Filosofen Henry Shue (1998) har problematiserat och kritiserat denna indel-
ning av rättigheterna. Om relationen mellan ekonomiska och sociala respek-
tive medborgerliga och politiska rättigheter, se Craven (1995: 7ff).

96 Det är ytterst regeringen som ansvarar för att Sverige lever upp till sina fol-
krättsliga åtaganden. Riksdagen ska se till att dessa beaktas vid nationellt
lagstiftningsarbete.

97 Enligt dualistisk teori ses folkrätt och inomstatlig rätt som två skilda rätts-
system med olika rättskällor och olika rättssubjekt. Staterna måste införliva
sina folkrättsliga förpliktelser med nationell rätt för att dessa ska kunna
tillämpas gentemot individer (Bring och Mahmoudi 1998: 41ff). Se Bring
och Mahmoody (1998) för en beskrivning av hur införlivningen sker. För en
genomgång av svensk praxis avseende vilken betydelse internationella kon-
ventioner tillmätts inom svensk rättstillämpning, se Danelius 1993: 78ff.
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98 Andra folkrättsliga dokument som tar upp rätten till rörelsefrihet är Rasdis-
krimineringskonventionen, artikel 5, Konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter, artikel 12, Flyktingkonventionen, artikel 26 och 31,
vilka alla har ratificerats av Sverige; se också EG:s direktiv 2000/43/EG,
2000/78/EG.

99 För såväl medborgare i Schengenstaterna som övriga EU-stater och för tred-
jelandsmedborgare gäller att de, när de väl lagligen är inne på Schengensta-
ternas territorium, fritt kan röra sig inom Schengenområdet. För en tredje-
landsmedborgare innebär det rätt att röra sig fritt inom Schengenområdet
under högst tre månader under en tidsperiod om sex månader. Den som är
viseringspliktig får röra sig fritt inom Schengenområdet under den tid viser-
ingen gäller.

100 En viktig anledning till rättspositivismens starka fäste i Sverige är den värde-
nihilistiska uppsalaskolan, som grundades av Axel Hägerström. År 1911 in-
troducerade Hägerström sina tankar i föreläsningen ”Om moraliska före-
ställningars sanning” och ända fram till 1950-talet spelade värdenihilismen
en viktig roll i svensk kulturdebatt. Idéerna gick ut på att verkligheten inte
innehåller några värden och att värdeomdömen inte har någon objektiv ex-
istens.

101 Hart definierar inte termen ämbetsman eller hur vi känner igen en sådan
(Simmonds 1988: 91). Det gör däremot statsvetaren Lennart Lundquist,
som menar att ämbetsmannen i princip är en tjänsteman med självständiga
uppgifter.

102 Ett exempel på detta är regeringens handlingsplan för mänskliga rättigheter,
där det föreslås att tjänstemän i statlig verksamhet ska utbildas i mänskliga
rättigheter (regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för
de mänskliga rättigheterna; Lönnaeus 2002). I betänkande Ett utvidgat eu-
ropeiskt område med FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA (SOU
1997:159) anges att skyddet för den enskildes integritet är viktigt. En mängd
program och utbildningsinsatser har startats för att stärka mänskliga rättig-
heter i kandidatländerna till EU, såsom det multilaterala Demokratipro-
grammet, SIGMA III-programmet (Third Support Programme for Improve-
ment in Governance and Managemanet), Demo-troit och Themis-program-
met (SOU 1997:159: 53; Peczenik i SOU 1999:58: 13).

103 I svensk juridisk metod kan angreppssätten inordnas under vad som kallas
bokstavstrogen tolkning (Peczenik 1995b: 50).

104 I svensk juridisk metod torde denna ansats ligga nära subjektiv teleologisk
tolkning (Peczenik 1995b: 56).

105 Som Dworkin har uttryckt i andra sammanhang, är hans ståndpunkt att do-
maren alltid är politisk, i bemärkelsen att han använder sig av de politiska
värderingar som han anser är viktiga i samhället, ett exempel är ekonomisk
jämlikhet (Dworkin 1985: 9). Enligt Dworkin bör domaren ta i beaktande
politiska överväganden i bemärkelsen individens rättigheter. I detta sam-
manhang skiljer Dworkin mellan policier och principer; policier innebär att
domaren verkställer lagen med hänsyn till övergripande politiska policier.
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Principerna hänför sig till att i möjligaste mån tillgodose individens rättig-
heter (Dworkin 1978: 82ff, 1985: 11).

106 En princip är ett skäl som används vid en argumentation och som leder i en
viss riktning.

107 Detta har historiskt och politiskt sett ofta hänförts till ett religiöst berätti-
gande av lagen eller en idé om ”folkets vilja”. I samtida politiska diskussio-
ner har själva processen för reglernas tillkomst och tillämpningen av dem
blivit viktiga. Om reglerna har antagits och tillämpas på sätt som medbor-
garna godtar, accepteras de.

108 Rättsbanken består av ett 40-tal databaser och innehåller bland annat juri-
diska nyheter, domstolspraxis, författningar, myndighetspraxis och littera-
tur. Ny information läggs kontinuerligt in av Domstolsverket, Riksdagen
med flera. Rättsbanken är den mest kompletta elektroniska källan med juri-
disk information i Sverige.

109 En fördel med denna databas är att vi kan söka på lagrum i kortform och får
på detta sätt fram fall där HD direkt har tillämpat ett visst lagrum. På detta
sätt kan vi lätt få fram ärenderubrikerna till ärenden där till exempel 16:9
”olaga diskriminering” tillämpats och kan konstatera att ingen av dessa di-
rekt rör polisiär verksamhet av något slag.

110 Anledningen till att databaserna sträcker sig tillbaka till 1960 respektive
1980 är att Norstedts före 1980 hade upphovsrätten till informationen. Idag
är domstolsverket ansvarigt för referaten och det är bland annat domstols-
verket som står bakom utarbetandet av databaserna. Vad gäller HD-avgö-
randen har man kompletterat mellan 1980 och 1960 för att ge en fullständi-
gare informationsbas att söka ifrån.

111 För att bredda materialet har vi, utöver vad som sagts ovan, genomfört sök-
ningar i Norstedts databas Juridik idag, med nyhetsbevakning från och med
år 2000. I denna databas kan vi finna rättsavgöranden som inte finns med i
NJA I samt notiser och remissvar. Det historiska underlaget är dock mindre.

112 Allmän handling som är offentlig skall på begäran genast lämnas ut av den
myndighet där den förvaras. Vägran att lämna ut kan överklagas, i sista
hand till regeringsrätten. Sekretesslagen (1980:100) innehåller föreskrifter
som möjliggör hemlighållande av allmänna handlingar. Där står bland an-
nat att vissa handlingar kan sekretessbeläggas med hänsyn ”främst till rikets
säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisa-
tion” (Sekretesslagen kapitel 2).

113 Exempel på medias kontrollerande funktion är de TV-program som grans-
kat arbetet som rör avvisning av personer som fått avslag på sina asylansök-
ningar: ”Fortet Europa” (2001), ”Systematisk flyktingdumpning” (2002),
”Otillräcklig rättssäkerhet för asylsökande” (2002). Vad gäller frågan om
media som en eventuell representant för allmänheten när det kommer till
kontroll och tillsyn av offentlig verksamhet, diskuteras denna fråga i arti-
keln ”Processens offentlighet – värn eller hinder”, av Axberger (2002), där
han menar att så inte kan vara fallet.

114 För en genomgång av Lagrådets verksamhet i ett historiskt, politiskt per-
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spektiv, se Algotsson 1993; Lavin 2001. Se särskild lag (1979:368) som reg-
lerar lagrådets sammansättning och arbete.

115 När det gäller efterhandsgranskning och kontroll bör en hänvisning också
göras till Europadomstolen för mänskliga rättigheter och de eventuella fall
som varit uppe till prövning där. Denna övernationella institution har lett till
märkbara förändringar i enskilda länder. När det gäller svenska förhållan-
den har domstolen bland annat haft synpunkter på häktningstider och
rätten till muntlig förhandling. Adressaten för domsluten i Europadom-
stolen är Sverige som stat, varför de kan sägas vara en slags mekanism på
en övergripande nivå när det gäller tillsynen av myndighetsutövningen
i Sverige. Vi har genomfört sökningar i två olika databaser för att få en
bild av fall där svensk polisverksamhet varit uppe till prövning. Så har inte
skett, vad vi har kunnat se. Vidare har vi sökt finna fall som rör etnisk
diskriminering och rörelsefrihet men inte heller dessa sökningar har lett till
att vi har hittat några fall (http://www.riksdagen.se/debatt/udsbg/index.asp
och http://www.echr.coe.int/Eng/Judgments.htm, den 22 mars 2004).

116 År 2003 undersöktes advokatbyråer och mediaföretag.
117 Antalet anmälningar har hittills ökat för varje år (1997 gjordes 25 stycken,

2002 gjordes 46 stycken).
118 I kapitel fyra om inre utlänningskontroll redogjorde vi för de ärenden i vilka

tillvägagångssättet vid inre utlänningskontroll diskuterats, varför dessa fall
utelämnats här. Det tål dock att upprepas att JO redan 1980 påpekade vik-
ten av att se över de otydliga riktlinjerna för tillvägagångssättet vid verkstäl-
lighet av utlänningskontroller (JO-beslut dnr 762-1980). JK har, vad vi har
förstått, inte gjort några uttalanden som rör inre utlänningskontroll eller et-
nisk diskriminering i polisarbete.

119 Byråchefen på JK har sökt i hela arkivets ärendemeningar (det vill säga från
och med 1989 och framåt) på följande begrepp: ”Olaga diskriminering”,
”Hets mot folkgrupp”, Tjänstefel OCH diskriminering OCH polis, förtal
OCH polis, förolämpning OCH polis, etnicitet (inga träffar), polis OCH et-
nicitet (inga träffar).

120 Sökning på bara ”Hets mot folkgrupp” gav 1286 träffar och däribland in-
gick de ovannämnda 26.

121 Exempelvis rörde ett fall en polis som uttalat sig nedlåtande mot boende vid
Kronoparken i Karlstad.

122 Att en viss polismyndighet inspekteras kan bero på att det inträffat en
särskild händelse eller att myndigheten visat ett visst resultat. Under tiden
den 1 januari 1999 till den 31 juli 2001 ägde sammanlagt 119 inspektioner
rum. Som exempel på inspektioner kan nämnas hantering av utlännings-
ärenden, dokumentation av frihetsberövanden, trafikpolisverksamhet,
kompetensutvecklingsfrågor och ledarutveckling.

123 Mottagarna av resultatet av revisionens rapporter är främst riksdagen och
regeringen. Vid årlig revision granskas myndigheters årsredovisning, under-
liggande redovisning och ledningens förvaltning och vid effektivitetsrevision
att statliga mål och åtaganden uppfyllts på ett effektivt sätt. I rapport Sam-

318

40160.ps - 6/28/2004 2:10 PM



verkan i gränskontrollen (RRV 2001:1) diskuteras bland annat gränskon-
trollen i ett Schengenperspektiv. Någon diskussion om rättssäkerhet finns
inte med i rapporten. Inte heller i relation till påpekanden att samarbetet
måste öka mellan tull och polis eller vid betoning av behovet av kartläggning
av antalet ”illegala flyktingar” (RRV 2001:1: 9, 13).

124 Reglerna om hur förfarandet ska gå till finns också i Polisförordningen och
i av RPS utfärdade föreskrifter och meddelade råd (RPSFS 2000:19,
FAP 403-2).

125 För en mer detaljerad beskrivning av förundersökningsförloppet generellt,
se Norée 2000: 315f.

126 Åklagaren ger direktiv för handläggningen så snart hon eller han får anmä-
lan av internutredningsenheten, ibland efter cirka 2-3 dagar, i några få fall
efter ett par veckor, beroende på arbetsbörda. För en genomgång av organi-
sationen kring internutredningarna, se SOU 2003:41: 116f.

127 Målsäganden måste avseende några få brott ange dem till åtal, för att åtal
ska bli aktuellt. Av brottsbalken 20:5 framgår dock att om den misstänkte är
polis, får åklagaren väcka åtal för dessa brott även utan angivelse.

128 Andra bestämmelser som rör PAN finns i lagen (1994:260) om offentlig an-
ställning (LOA), lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), anställnings-
förordningen (1994:373), polisförordningen (1984:730), förordningen med
instruktion för RPS, polisutbildningsförordningen (1999:740) och i arbets-
ordningen för RPS.

129 Von Bothmer och Ekman konstaterar i sin undersökning att facket aldrig
understött ett skiljande från anställningen. Europadomstolen har behandlat
ett mål där en belgisk fackförening för polismän klagat över att den inte fick
avge yttrande i vissa personalärenden. Domstolen konstaterade att förening-
en inte var tillräckligt representativ för att höras i sådana ärenden och slog
fast att det inte var fråga om någon kränkning (Dom Ser. A Vol. 19, kommis-
sionens nummer: 4464/70, admissible 1972-02-08, kommissionens rapport
1974-05-27, Dom 1975-10-27, artiklar 11, 14.).

130 På RPS hemsida (sökord Personalansvarsnämnden) redogörs för de ärenden
som inkom 2001. Von Bothmer och Ekman har, som nämnts ovan, i en un-
dersökning diskuterat de ärenden som inkom år 2000. Utöver denna har vi
inte funnit någon studie där Personalansvarsnämndens verksamhet behand-
lats.

131 Detta fall diskuteras igen, eftersom det behandlats också av Svea Hovrätt,
avdelning 11, Rotel 48, (mål nr B 11096-02 Dom 10015335, 2003-11-04).

132 Telefonsamtal med Internutredningsenheten i Malmö och Umeå samt disci-
plinenheten Västra Götaland, e-mailkontakt med internutredningsenheten i
Stockholm, oktober 2003.

133 Vid en sökning på termen ”polis” i fritextsökning blev antalet träffar 1915
stycken. Vid sökning på samma term fast i rubriker, blev antalet träffar 69
stycken (juli 2003). Exempel på rubriker som vi ansett inte är relevanta för
vår studie är följande: Fråga om en person som kört en personbil rakt mot
en polisman i syfte att forcera en polisspärr uppsåtligen försökt skada polis-
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mannen (NJA 2002:449). Sedan en person gripits och förts in i en polisbil
bet den gripna en polis i handen. Under färden uttalade den gripna att hon
var HIV-smittad. Fråga om ersättning för lidande och annan ideell skada
(NJA 1990:186).

134 Förtal OCH polis gav 1 träff och fallet handlade om två poliser som utsatts
för förtal i ett TV-program (NJA 1987:285); ”Olaga hot” OCH polis gav 0
träffar; Ofredande OCH polis gav 1 träff och fallet rörde en situation då po-
lisen blivit spottad på och därför tilldömts ett skadestånd. Personen som
spottat på polisen dömdes för ofredande. Ingenting om etnicitet finns med i
referatet (NJA 1999:725).

135 Förolämpning OCH polis gav 1 träff och fallet rörde en situation då perso-
nen skrikit fascistjävlar efter ett ingripande. Ingenting om etnicitet finns med
i referatet (NJA 1994:557). Det andra fallet fick vi information om via
tjänsten ”Juridik i dag”.

136 Vid sökning på ”Hets mot folkgrupp OCH polis” som fria sökord blev anta-
let träffar 0. Vid sökning på ”Hets mot folkgrupp” som fria sökord uppkom
5 träffar samt (i databasen Högsta domstolen i fulltext och hovrätterna i
fulltext) tre träffar i rättsfall från Hovrätterna. Vi har studerat alla, för att få
ett underlag att kunna beskriva hur gällande rätt definierar diskriminering i
form av ”Hets mot folkgrupp”.

137 Alla sökningar efter rättsfall ang. olaga diskriminering har gjorts med så kal-
lade ”fria sökord”, varför vissa mindre relevanta fall kommit med. Vid sök-
ning på ”Olaga diskriminering” uppkom 23 träffar.

138 Vid sökning på tjänstefel med så kallade ”fria sökord”, blev antalet träffar
844. Sökningen utökades till tjänstefel och polis, varvid antalet träffar blev
82. Sökord tjänstefel OCH diskriminering OCH polis gav 0 träffar.

139 Exempel på en träff som vi ansett inte är relevant för oss: Polisman använde
i tjänsten uppburna medel för egen räkning efter att ha sänt girokort med
begäran om girering av motsvarande belopp från sitt privata postgirokonto
till sitt tjänstepostgirokonto. Förfarandet medförde ansvar för tjänstefel
(NJA 1959:723).

140 Översättningen är gjord av Maria Wiktorsson.
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