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”Du ser ut som någon vi letar efter”. Har du fått höra den 
meningen är du sannolikt inte vit. Vi vill att den som drabbas 
av det som kallas rasprofilering ska tas på allvar och känna 
till sina rättigheter. 

I den här boken har vi samlat ungdomars upplevelser i möten 
med väktare och poliser. Deras historier väcker tankar och 
igenkänning, förståelse och frågor. Vi har inte alla svar, men 
vi hoppas att boken kan vara ett underlag för diskussion 
och synliggöra ett samhällsproblem. 

Att bli misstänkliggjord på grund av sin hudfärg eller för 
att man bär kulturella eller religiösa symboler är en allvarlig 
kränkning. Det skapar otrygghet och rädsla istället för tillit 
och gemenskap. 

Vårt mål är ett medmänskligt samhälle, där alla människor 
har samma möjligheter. En bättre plats för alla!

Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor Skåne Stadsmission
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”Jag och min kompis blev stoppade 
i en butik. Vakten anklagade mig för 
att ha snattat fast jag inte hade gjort 
det. Han brottade ner mig på golvet, 
min kompis stod bredvid och grät. 
Sedan blev jag dömd för våld mot 
tjänsteman. Det spelade ingen roll 
att jag berättade om vad som hände, 
deras ord var viktigare. Det värsta av 
allt är att nu får jag inte övningsköra. 
Jag som drömt om att ta körkort hur 
länge som helst.”

Har du blivit stoppad av polis någon 
gång, eller kontrollerad i tullen? Hur 
var det? Funderade du på varför 
just du blev stoppad?
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”Poliskontroller har blivit rutin, men det 
slutar aldrig göra ont.”

6

”Rasprofilering, det är väl när 
vakten portar dig för ingenting?”
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VAD ÄR RASPROFILERING? 
När en polis eller väktare miss-
tänker dig för brott, eller bemöter 
dig aggressivt eller kränkande, på 
grund av din hudfärg, etniska till-
hörighet eller för att du har religiösa 
symboler på dig.
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”Jag råkade köra i en bussfil en 
gång och polisen stannade mig. 
Jag erkände mitt fel direkt men de 
började fråga mig om droger och 
verkade misstänka att jag stulit 
grejerna i bilen. Det var en flyttbil, 
jag hjälpte min syrra att flytta hem till 
Malmö. Först visiterade polisen mig, 
hittade ingenting, sedan ber de mig 
klä av mig. Där är massor av bilar 
som passerar hela tiden. Så sjukt 
pinsamt, det körde förbi hur mycket 
folk som helst och polisen ber mig 
klä av mig. Sen kom en hundpatrull 
och började gå igenom bilen efter 
droger. De hittade ingenting och till 
slut lämnade de mig där. Jag var helt 
förstörd och hade sex timmar kvar 
att köra. Jag var helt tillintetgjord.”
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DISKRIMINERING
 Diskriminering är att behandlas 
sämre än andra personer i samma 
situation på grund av någon av de så 
kallade diskrimineringsgrunderna. 
Det finns sju diskrimineringsgrunder:

• Kön
• Ålder 
• Sexuell läggning
• Religion eller annan trosupp- 

fattning
• Funktionsnedsättning
• Könsidentitet eller könsuttryck
• Etnisk tillhörighet Ingår du i en grupp som skulle 

kunna bli diskriminerad? 
Vilken eller vilka då? 
Har det hänt dig någon gång att 
du känt att någon behandlat dig 
annorlunda än andra runt dig? 
Hur kändes det? 
Vad gjorde du? 
Vad önskar du att dina kompisar, 
föräldrar eller andra personer runt 
dig skulle ha gjort när det hände?
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”Att diskrimineras är så hopplöst, 
så avhumaniserande. Att polisen 
bara får fortsätta. De är till för att 
skydda mig som svensk medborgare 
i stället utsätts jag för rasism från 
de som ska skydda mig. Och så 
omfattas deras arbete inte ens av 
diskrimineringslagstiftningen. Det 
är helt sjukt. De kan göra vad de vill 
med mig och aldrig behöva ta ansvar 
för någonting.” 

Hur påverkas en person av att 
ständigt misstänkas för att ha gjort 
fel, kanske till och med misstänkas 
för att begå brott? Har du blivit 
orättvist beskylld eller misstänkt för 
något? Hur kändes det? 

11
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“Jag skulle hälsa på familjen i 
Kalmar. Det är sjukt praktiskt att det 
går tåg direkt från Malmö till Kalmar 
varannan timme. Man behöver 
liksom inte planera in när man ska 
åka på minuten. Det är bara att ta ett 
tåg och köpa biljett på luren direkt 
när du sätter dig på tåget. Det här 
hände när min son var typ två år 
gammal. Jag satt med honom i den 
delen av tåget där du kunde sitta 
med barnvagn. Ungefär en timme 
innan vi kom fram så stod tåget 
stilla vid en hållplats lite längre än 
vanligt. Jag och andra passagerare 
började titta runt omkring oss och 
började fråga varandra om vad som 
hänt. Efter några minuter kom två 
poliser med en hund gåendes förbi 
oss och stannade till vid mig. Jag 
är ganska rädd för hundar så jag 

drog mig undan hunden och frågade 
polisen om de kunde hålla hunden 
borta från barnvagnen och min son. 
Hunden fortsatte sniffa en stund 
och polisen frågade mig om jag 
hade biljett och om barnvagnen var 
min. Jag kände att det var konstigt 
att en polis kollade biljett efter att 
ha visat den för konduktören redan 
i början av tågresan men svarade 
”självklart”. Jag visade biljetten 
och förklarade att barnvagnen var 
min. Nervöst skämtade jag om att 
barnet i vagnen också var mitt. 
Polisen frågade sedan mig om jag 
kunde visa kvitto på barnvagnen. 
Det kunde jag inte, jag kände mig 
skyldig när jag svarade att jag inte 
hade något kvitto att visa. Polisen 
frågade om jag kunde ringa någon 
som hade tillgång till kvittot och som 
kunde skicka ett foto på den. Men 
min sambo var på jobbet och det 
hela kändes skitjobbigt. Jag fick inte 
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tag i min sambo, men efter några 
minuter sa någon något i polisradion 
och polisen bara gick sin väg. Tåget 
började rulla vidare mot Kalmar och 
resten av passagerarna tittade på 
varandra. Än idag så mår jag dåligt 
över att polisen fick mig att känna 
mig skyldig och att mitt barn utsattes 
för detta.”
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Hej Leandro Schclarek Mulinari!
Du är kriminolog och har intervjuat människor och poliser 
om deras erfarenheter och förståelse av rasprofilering. 
Kortfattat, vad är rasprofilering? 
Rasprofilering kan förstås på olika sätt. Ur ett perspektiv kan 
rasprofilering ses som att enskilda maktutövare bryter mot 
principen om likhet inför lagen. Utifrån ett bredare perspektiv 
tar man in i förklaringen att regler och informella normer leder 
till att vissa grupper misstänkliggörs på grund av 
sitt utseende, sin bakgrund, kultur, religion och så 
vidare.
Det var 2013 som den offentliga diskussionen 

INTERVJU MED:
LEaNdro SchclarEk MulinaRI 
Kriminolog
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om rasprofilering tog fart i Sverige. Detta år 
trappade polisen upp de interna gränskontrollerna 
i Stockholms tunnelbana. Polisen anklagades 
för att ha stoppat människor för att de inte såg 
”svenska ut”. Samma år avslöjades dessutom Skånepolisens 
så kallade romregister. Detta var en olaglig samling uppgifter 
om uppemot 4 000 människor, varav en fjärdedel var barn. 
Rasprofilering – eller etnisk profilering som det ibland också 
kallas – blev ett ord som satte fokus på frågor om rasism och 
diskriminering i polisarbetet, men också i vakters och väktares 
maktutövning.

Vem kan råka ut för rasprofilering?
I vissa länder finns det statistik på vilka som stoppas av poli-
sen beroende på sin bakgrund och sitt utseende. De senaste 
sifforna från till exempel Storbritannien visar att polisen 
stoppade 6 personer för varje 1 000 vita invånare i landet, 
att jämföra med 54 stopp för varje 1 000 svarta. I Sverige 
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presenterar våra myndigheter ingen sådan statistik. Vi vet trots 
det att poliskontroller drabbar grupper olika. Att bli stoppad 
är en återkommande del av vardagen för minoriteter som 
afro-svenskar och romer. Generellt kan jag utifrån min forsk-
ning säga att unga män med bakgrund i olika delar av Afrika 
och Mellanöstern, och som bor i vad polisen kallar ”utsatta 
stadsdelar”, i högre grad än andra riskerar att bli utsatta för 
poliskontroller. 
 
Vad skiljer rasprofilering från diskriminering?
Dessa begrepp hänger ihop. Man kan till exempel 
prata om diskriminerande polisarbete och fånga 
erfarenheter av att bli utsatt för rasprofilering. Kopplat till detta 
är det dock viktigt att fundera på vem man anser har rätt att 
definiera problemet. Fall där polisen, vakter eller väktare  
anklagats för rasprofilering och diskriminering tenderar att 
läggas ner. Betyder det att övergrepp inte förekommit, eller 
bara att det är svårt att få rätt mot statens representanter?
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Leandro, varför tror du att rasprofilering finns?
Jag tror att det finns många anledningar. Det 
handlar om enskilda poliser som agerar baserat på 
rasistiska fördomar. Sen finns det delar av polisarbetet som 
leder till att en ”rasifierad” polisblick utvecklas. Med detta 
menar jag en polisblick som delar upp befolkningen i ”vi” och 
”dom”. Detta gäller inte minst i samband med gränskontroller, 
där det kan kännas naturligt att tänka i termer av att svenskar 
ser ut som lintottar. Problemet när våra myndighetsföreträdare 
agerar baserat på känslor är att vi alla är lika inför lagen: det är 
en grundläggande demokratisk princip. 

Sedan finns det också strukturer i samhället som får konse-
kvenser för hur polisarbete organiseras. Här ingår problemet 
med koncentrationen av våldsamheter till specifika stadsdelar. 
Vi genomförde en enkätundersökning i Järva – en del av 
Stockholm som varit hårt drabbad på senare år av dödsskjut-
ningar. Av studiens 715 svarande, i huvudsak unga vuxna, 
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uppgav mer än hälften att de kände någon i deras bostads-
område som hade förlorat sitt liv genom dödligt våld. Detta 
tänker jag vittnar om ett samhälleligt misslyckande. Vi frågade 
också om relationen till polisen. Två tredjedelar av männen 
och en fjärdedel av kvinnorna svarade att de stoppats och 
kontrollerats av polis de senaste tolv månaderna. Viktigt för 
tolkningen av dessa resultat var att personer med bakgrund i 
Afrika samt Mellanöstern oftare uppgav att de upplevde att de 
utsatts för kränkande behandling och oproportionerligt våld av 
polisen jämfört med andra grupper. Vad dessa resultat pekar 
på är polisarbetets komplexitet, tänker jag. De negativa kon-
sekvenserna av omfattande kontroller behöver stå i proportion 
till samhällets framgång att stävja våld och grov kriminalitet. 
På samhällelig nivå behöver vi prata om hur ett framgångsrikt 
polisarbete som inte kränker människors rättigheter ska se ut.
 
Vad ska jag göra om jag råkar ut för rasprofilering?
Det är en väldigt individuell fråga. Det är väldigt smärtsamt att 
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utsättas för en oförrätt. Oförrätter fastnar i kroppen och behö-
ver bearbetas. Begreppet ”minoritetsstress” kan vara använd-
bart för att fundera på konsekvenserna på individuell nivå. För 
vissa kanske det mest fruktbara är att gå vidare med livet. För 
andra kan det vara avgörande att göra något med de negativa 
känslorna. Det kan handla om att prata med människor runt 
omkring sig, att ta reda på mer om varför det händer, men 
också att organisera sig med andra, kanske samla människor 
i en demonstration för att på så sätt uppmärksamma frågan. 
Man kan också kontakta sin lokala antidiskrimineringsbyrå. 

Ett inspirationstips är att titta på dokumentär Raspro-
filerad? som gick på Sveriges Television 2021. Med 
utgångspunkt i en händelse, beskrivs hur tiotusentals namn-
underskrifter samlas med kravet att gränspolisen ska utredas 
för rasprofilering. I fokus för dokumentären är Benjamin som 
befann sig på tåget mellan Köpenhamn och Malmö när han 
blev utsatt för en kontroll, enligt honom på grund av att han är 
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svart. I dokumentären beskrivs hur han driver sitt fall med hjälp 
av ett juridiskt ombud. Ärendet mot polisen läggs dock ner 
och han själv blir anmäld för våld mot tjänsteman. Det är tyvärr 
väldigt svårt för enskilda att få rätt mot polis eller för den delen 
väktare i denna typ av ärenden. Detta betyder emellertid inte 
att man inte har rätt i sak och borde kämpa för förändring.
 
Vad kan jag göra om jag ser någon råka ut för  
rasprofilering?
Det finns flera saker som man kan göra om 
man ser ett ingripande som man tycker är problematiskt. Det 
handlar om att reagera och stödja den som har blivit utsatt på 
de sätt man förmår. Under själva ingripandet kan en sak vara 
att ta upp sin mobiltelefon. Här gäller det att vara försiktig så 
att man inte kränker någon genom att filma när den befinner 
sig i en utsatt situation, men också att man följer polisens upp-
maningar. Filmandet har sedan flera funktioner, vilket framgår 
tydligt i dokumentären nämnd ovan. För det första fungerar 



22

filmen som bevis. Den bryter ord-mot-ord logiken, även om 
det sällan räcker för att få juridiskt rätt. För det andra kom-
municerar telefonen att man agerar medborgarvittne, vilket i 
vissa fall kan lugna ner situationer då inblandade kan förmås 
besinna sig om de märker att människor runt omkring reagerar. 
För det tredje har vi sett att filmer blir virala vilket behövs för 
att frågor om rasprofilering ska uppmärksammas brett bland 
befolkningen men också för att bedriva påverkansarbete.
 
Vad tror du krävs för att få bort rasprofilering?
Det som behövs är att frågan tas på allvar på högsta politisk 
nivå. Och för att politiska reformer ska genomföras krävs 
mobilisering – att vi som tycker att det här är fel berättar det 
och samlar oss i protest. Parallellt behöver vi prata med våra 
barn om att de riskerar att utsättas för rasprofilering och krän-
kande kontroller på grund av hur de ser ut. Genom att skapa 
medvetenhet skapar vi också ett skydd mot övergrepp. Därför 
välkomnar jag denna bok.
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Leandros tips till dig som vill veta mer:
Schclarek Mulinari, L. (2017). Slumpvis utvald: Ras-/etnisk profilering i Sverige. Stockholm: 
Civil Rights Defenders.
Sveriges Television (2021). Rasprofilerad?  
https://www.svtplay.se/video/31432418/rasprofilerad (länk från 13 januari 2022).
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”Hur ofta vi har blivit stoppade av 
polisen? Om vi kör mycket bil under 
en period så kan det nog bli ungefär 
två gånger i månaden som polisen 
kontrollerar oss och misstänker oss 
för att använda eller sälja droger.”
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“Vi blev överfallna av nazister. Jag 
vaknade upp och insåg att jag hade 
en kraftig blödning från huvudet. Jag 
bodde nära platsen vi blev överfallna 
på och tog mig hem. Jag däckade i 
badrummet i min egen blodpöl och 
min flickvän ringde 112. Polisen 
kom in och skulle säkra lägenheten. 
De trodde att misshandeln hade 
skett inne i lägenheten. Detta 
trots att min flickvän förklarat vad 
som hänt. Detta trots att det gick 
ett spår av blod från platsen 
där överfallet inträffade till 
lägenheten. Detta trots att 
min trappuppgång har 
kamerabevakning.

Efter över en timme kom jag 
till sjukhuset. Först förhörde 
polisen mig tills jag svimmade och 

ambulanspersonalen släpptes in. 
Sjukhuset ligger fem minuter ifrån 
mig. Jag hamnade i koma och miste 
nästan livet. Under den första tiden 
som jag låg på sjukhuset så var jag 
den misstänkta gärningsmannen 
eftersom nazisterna som överföll 
mig hade anmält mig. Där låg jag 
i koma och kämpade för mitt liv, 
misstänkliggjord för att ha överfallit 
nazister vid Folkets park i hjärtat av 
Malmö.
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För mig framkom det senare att en 
av de ledande nazisterna lyckades 
fly landet och komma undan. En av 
de som alltså anmält mig. 

Idag lever jag med mina men. Jag 
kan inte släppa tanken om att mina 

fysiska men varit mindre om jag 
kommit till sjukhuset tidigare i stället 
för att misstänkliggöras och utfrågas 
av polisen när jag låg där i min egen 
blodpöl i badrummet.”

26
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INTERVJU MED:
Johanna INgemarssoN
Jurist på Malmö mot Diskriminering

Vad får polisen lov att göra?
Polislagen och rättegångsbalken ger polisen rätt att till exempel 
stoppa en person och kräva att få se identitetshandlingar. 
Polisen får känna efter på din kropp så att du inte har vapen 
eller något annat olagligt på dig, och söka igenom bilen du 
sitter i – men de får bara göra detta under vissa förutsättningar 
som står i polislagen.

Om polisen gör något utan att ha stöd i lagen krän-
ker polisen dina rättigheter.  Om det går att bevisa 
att polisen gjort på ett visst sätt mot en person eller 
en grupp på grund av personens etnicitet eller 
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om det går att bevisa att polisen behandlar en grupp sämre 
än andra grupper så är det diskriminering. Diskriminering är 
olagligt, men så som lagstiftningen ser ut i Sverige så kan det 
vara svårt att få upprättelse ändå.

Än så länge tar den svenska diskrimineringslagen bara upp 
att poliser inte får ha ett diskriminerande bemötande, som 
att till exempel använda rasistiska eller sexistiska ord när de 
pratar med dig. Men diskrimineringslagen tar inte upp polisens 
beslut om att stoppa eller kroppsvisitera någon, därför är det 
svårt att hävda att polisen bryter mot diskrimineringslagen 
när de kan misstänkas för att stoppa någon på grund av till 
exempel dennes hudfärg. 

I den Europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna 
(Europakonventionen) finns ett skydd mot 
diskriminering och europadomstolen har i 
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några fall konstaterat att polis i andra europeiska länder har 
utsatt personer och grupper för etnisk diskriminering. 

I slutet av år 2021 kommer det att presenteras ett förslag på 
hur den svenska diskrimineringslagen ska ändras. Malmö mot 
Diskriminering har förhoppningar om att dagens lagstiftning 
ska bli hårdare så att fler kan få upprättelse om de diskrimi-
neras av polisen. Men vi hade också velat att lagen tvingar 
polismyndigheten att arbeta förebyggande mot diskriminering 
för att förhindra att det alls behöver hända. 
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”Det finns ingenting jag kan göra för 
att skydda mina egna barn för att 
utsättas för rasism. Känslan kopplat 
till det är total hjälplöshet.”
 

Har du sett någon annan bli 
stoppad av polis eller väktare någon 
gång? Vad tänkte du då? Kommer 
du att tänka annorlunda på något 
sätt efter att ha läst berättelserna i 
den här boken? 

30



31

”När jag var på Emporia med några 
kompisar kom en väktare helt 
plötsligt fram och frågade vad jag 
gjorde där. Jag hade inte gjort något. 
Vaddå, får jag inte vara där? Varför 
stoppade han just mig? Jag fattade 
att han misstänkte att jag snattat för 
han frågade vad jag hade i fickorna. 
Fastän jag sa att jag bara skulle 
kolla runt och kanske handla något 
höll han fast mig och så kollade en 
annan väktare igenom mina fickor. 
De hittade ingenting, jag hade ju inte 
tagit något, men ändå slängde de ut 
mig och sa att jag inte fick komma 
tillbaka. Mitt framför alla människor.”
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VAD KAN JAG GÖRA OM JAG 
BLIR RASPROFILERAD? 
 Spela in/Filma: Om det är möjligt så 
sätt igång inspelningsfunktion i din mo-
bil. Genom att dokumentera gör du det 
lättare att bevisa vad som hänt, men 
också att bearbeta händelsen efteråt. 
Var inte för närgången och var noga 
med att inte störa polisens arbete. Du 
måste sluta filma om de ber dig.  
Säg ifrån: Till exempel ”Jag upplever 
att du stoppar mig på grund av min 
hudfärg.” 
Ställ frågor: ”Vad är jag misstänkt för?” 
och ”Varför misstänker ni just mig.”  
Be om detaljer: Om polisen säger 
att du ser ut som någon de letar efter, 
fråga efter detaljer. Det är skillnad på 
om de stoppat dig för att du stämmer in 
på ett exakt signalement och på om de 
stoppat dig för att du ”är mörk” eller ”har 
svart hår”. 
Be om hjälp efteråt: Du kan till exem-
pel vända dig till Malmö mot diskrimine-
ring eller liknande organisation. 

KOMMENTAR: Det är inte helt lätt 
att ge råd till någon som blir rasprofi-
lerad. Den här listan innehåller tips på 
vad man kan göra, men varje situation 
är unik. Vi har hört personer beskriva 
hur situationer trissats upp och blivit 
mer hotfulla på grund av att de börjat 
filma eller ifrågasatt polisen. Därför är 
det svårt att säga att det alltid är bra att 
hävda sin rätt i situationer som dessa. 
Upplever du situationen som hotfull är 
det naturligt och bra att i första hand 
tänka på din säkerhet. 
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“Det var en temadag för min 
gymnasieskola i Slottsparken i 
Malmö. Det var skitmånga där och 
jag och mina vänner var nyfikna på 
vad som hände. När vi väl var på 
plats såg vi ganska snabbt att det 
var en del som var lite stökigare. De 
kastade ägg och var högljudda. Folk 
som passerade ringde polisen som 
dök upp ganska snabbt. När polisen 
kom stod jag och mina vänner långt 
ifrån de stökiga eleverna men jag 
såg direkt att de vässade blicken 
i mig. Jag var liksom den enda 
svarta killen där. När de kom fram 
så misstänkliggjorde de mig direkt 
för stöket och äggkastningen. Jag 
hade inte varit i närheten och än 
mindre gjort något. En av poliserna 
sa till mig att han sett mig kasta ägg 
och vara stökig. Jag blev ställd och 

förbannad. Det var ju helt omöjligt 
att han skulle ha sett något eftersom 
jag inte hade gjort något. De ville se 
min legitimation och jag förklarade 
att jag inte gjort någonting och att 
jag inte ville visa min id för att jag var 
oskyldig. Jag började fråga varför de 
kom fram till mig av alla hundratals 
elever runt omkring. Jag fick i stället 
mina armar greppade av två poliser 
som släpade mig till deras bil framför 
alla i min skola. Det var en så konstig 
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känsla, skrattretande på något sätt 
samtidigt som jag blev förbannad. 
Jag kände att de kan göra vad 
som helst med mig oavsett vad jag 
gör. Jag sa att jag visar min id och 
de kontrollerade mig. Förutom att 
förödmjukas inför hela min skola 
så kände jag att jag idag gjort mig 
skyldig till att inte vara en vit svensk. 
Jag förstår att inte alla snutar är 
likadana men jag känner inte att jag 
kan lita på dem.”

34
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OM DET HÄNDER EN KOMPIS – 
SÅ GÖR DU:
 Spela in/Filma: Genom att dokumen-
tera gör du det lättare att bevisa vad 
som hänt, men också att bearbeta 
händelsen efteråt. Var inte för närgång-
en och var noga med att inte störa 
polisens arbete. Du måste sluta filma 
om de ber dig. Sprid inte filmen utan att 
fråga din kompis om lov.  
Säg ifrån: Till exempel ”Jag upplever 
att ni stoppar min kompis på grund av 
hens hudfärg nu.” 
Fråga: ”Varför misstänker ni honom/
henne och inte mig?” 
Lyssna: Låt din kompis sätta ord på 
vad som hänt. Lyssna, bekräfta kom-
pisens upplevelse och markera att 
hen har blivit felaktigt behandlad. Låt 
inte dina egna känslor överskugga din 
kompis upplevelse, även om du också 
tycker att händelsen var obehaglig. 
Var ett vittne: Erbjud dig att anmäla 
vad du sett, eller om kompisen gör en 
anmälan var ett aktivt vittne och berätta 
om vad du sett. 
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”Fatta att jag behöver vara förberedd 
på att bli “slumpmässigt utvald” av 
polisen. Blir jag stoppad sätter jag 
ingång inspelningsfunktionen på 
mobilen, tar några djupa andetag 
och plockar fram alla handlingar de 
kan tänkas vilja se. Jag måste vara 
extra tillmötesgående jämfört med 
de som ser svenska ut. Det gör ont 
att möta den verkligheten, att känna 
att jag har anpassat mig efter den.”

 Vad är din första tanke när du ser 
en polis? Varför tänker du så? Har 
du hört människor uttrycka att de 
inte gillar poliser? Vad tror du att 
det beror på? Vad händer med 
samhället om människor inte litar på 
polisen, tror du? Vad skulle få dig att 
tycka bättre/sämre om poliser?
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”Jag kom till Sverige från mitt 
hemland i Västafrika för ungefär två 
år sedan. Jag älskar Malmö, jag vill 
leva och jobba här men jag har inte 
fått uppehållstillstånd utan lever 
som papperslös. Jag brukade spela 
basket på några av de planer som 
finns i Malmö och har träffat många 
vänner så, men nu vågar jag inte 
längre. Jag ser mig om hela tiden 
och är rädd för polisen efter en grej 
som hände. Det var när jag gick på 

stan, så plötsligt stoppade några 
poliser mig och började fråga om 
jag hade droger på mig och om jag 
var påverkad. Jag hatar droger, jag 
tar hand om min kropp och tränar 
mycket. De tog med mig i sin buss 
och körde mig långt utanför stan. 
Där släppte de mig på en ödetomt 
utan att berätta för mig vad jag hade 
gjort för fel. Jag visste inte var jag 
var, och inte hur jag skulle komma 
hem. Jag hörde hur de skattade och 
pratade på svenska men jag förstod 
inte vad de sa. De bara körde iväg 
och lämnade mig där. De visste 
ingenting om mig och min situation. 
De tog mig bara för att jag ser ut 
som jag gör. Får de verkligen göra 
så?” 
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”När jag var 19 år blev jag stoppad 
av polis när jag skjutsade en kompis 
hem. De tog för givet att jag körde 
svarttaxi. Men vafan, om jag är 
svarttaxichaffis när jag kör hem en 
svensk, hur ska jag då kunna umgås 
med svenskar utan att alltid se mig 
över axeln? Jag blir stressad så 
fort jag ser blåljus, pulsen höjs fast 
jag vet att jag inte gjort något. Jag 
kände mig så smutsig när det där 
hände. Nu känns det som att det inte 
spelar någon roll vad jag gör, polisen 
kommer alltid att misstänka mig 
på grund av min hår- och hudfärg. 
Jag har inte berättat för folk om det 
här, hur ska jag kunna prata om 
att känna mig så värdelös? Det jag 
känner är att polisen inte finns för att 
skydda sådana som ser ut som mig. 
Du måste vara blond och heta typ 
Stefan, annars är du ett problem.”
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“Jag stod utanför min väns port och 
väntade på honom. Vi skulle bara 
hänga lite. Jag kollade i min mobil 
på lite olika klipp och väntade på 
att han skulle komma ner. Då kom 
en polisbil körandes förbi. Poliserna 
stannade till framför mig och frågade 
vad jag gjorde där. Jag svarade 
lugnt och blev sedan tillfrågad om 
min legitimation. Jag frågade varför 
och berättade att jag inte har gjort 
någonting. Jag kan mina rättigheter 
och vet att polisen måste ha en 

anledning att kontrollera 
ens id-handlingar. Det 
slutade med att polisen 
tog tag om mina armar 
och tryckte upp mig mot 
deras bil. Det gjorde skitont 

i armen och jag vädjade om 
att de skulle ta det lugnt för att det 

gjorde ont och att jag inte ville att 
min mobiltelefon skulle förstöras. 
De sa till mig att inte vara så kaxig. 
Min vän kom ner i denna stund och 
fattade inte vad som höll på att 
hända. Han stod hjälplös och tittade 
på. Jag kände att det inte spelar 
någon roll vad mina rättigheter är när 
jag inte är vit.”
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”Att vara den jag är innebär att 
diskriminering är ett faktum. Jag är 
ung, tjej och svart. 

Diskriminering finns i min vardag, 
och har gjort det så länge jag kan 
minnas. Det är allt från stort till 
smått. Allt ifrån att lärare säger 
N-ordet trots man förklarat hur 
obekväm man blir, till att bli förföljd i 
butiker. Det är allt ifrån att vara orolig 
för ens akademiska kompetenser 

inte värderas lika högt som ens 
etniskt svenska klasskompisar, 
till att vara rädd för att ens bröder 
blir misshandlade av poliser helt 
obefogat. 

Diskriminering är någonting man 
hatar, men tyvärr lär sig leva med. 
För att man inte har något annat 
val.”

Det är vanligare att män blir 
rasprofilerade än att kvinnor blir det. 
Vad tror du det beror på? Har du 
varit orolig för att någon i din närhet 
ska behandlas illa av poliser eller 
väktare? Hur känns det?
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SLUTORD 
När vi fick besked om att vi fått 
pengar till projektet Du ser ut som 
någon vi letar efter pågick en inten-
siv offentlig debatt om polisvåld och 
rasprofilering. Frågan hade aktua-
liserats av att den 46-årige George 
Floyd dog i samband med ett brutalt 
polisingripande i Minneapolis i USA 
våren 2020. 

”Just nu är fokus på rasprofilering 
och polisvåld i USA, och det är lätt 
att tänka att vi inte har problem här 
hemma. Men vi som arbetat med 
ungdomar i Malmö i många år vill 
synliggöra och lyfta vad vi ser i Sve-
rige och Skåne.”, sa Liv Palm, som 
då var enhetschef på Skåne Stads-
missions verksamhet för barn och 
unga.

Syftet med projektet var att samla 
unga människor med erfarenheter av 
rasprofilering och samla in och doku-
mentera deras berättelser samtidigt 
som ungdomarna själva skaffade sig 
mer kunskap och spred information 

om problemet. Projektet hade pre-
cis dragit i gång när stora delar av 
samhället lamslogs av coronapan-
demin. Möjligheten att samla många 
ungdomar på samma ställe och 
gemensamt utforska och bearbeta 
upplevelser av rasprofilering blev 
omöjligt. Med anledning av detta är 
vi ändå glada att vi kunnat samla in 
så många berättelser och att vi ge-
nom denna skrift kan dela med oss 
av vad vi fått höra. 

Syftet med den här boken är att syn-
liggöra ett problem i samhället, något 
som riskerar att skapa slitningar och 
misstro och som skadar ungdomars 
tilltro till demokratin och samhället. 
Vi vill att du som läser boken ska få 
del av unga Malmöbors upplevel-
ser. Att du som råkat ut för liknande 
situationer kan få känna igen dig och 
du som aldrig upplevt något liknande 
förstår hur det kan vara och kännas. 
Många av de berättelser vi fått höra 
har gjort oss arga och ledsna. De har 
fått oss att tänka till och fundera på 
hur vi kan bidra till förändring. Vi har 
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när vi avslutar projektet och arbetet 
med boken inga svar på hur den 
förändringen ska ske, men vi hoppas 
att vi sått några frön och gett röst 
åt upplevelser som annars kanske 
skulle ha stoppats undan och bli-
vit ett gnagande sår inom den som 
drabbats. 

Vi hoppas att den här 
boken kan väcka tankar 
och skapa diskussioner. 
Att den kan läsas av såväl 
vuxna som barn och att 

den bidrar till samtal om vilket sam-
hälle vi vill ha. Vi på Skåne Stads-
mission vet vad vi vill. Vi vill bygga 
ett samhälle där alla människor får 
komma till sin rätt, där allas lika vär-
de är en självklarhet och där alla får 
samma chanser i livet. 

Skåne Stadsmission:  
info@skanestadsmission.se
Malmö mot Diskriminering:  
radgivning@malmomotdiskriminering.se
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”Poliskontroller har blivit rutin, men det slutar aldrig att göra ont.” 
I den här boken har vi samlat ungas röster om rasprofilering. Det 
är en diskussionsbok för att synliggöra ett samhällsproblem och 

göra unga människors upplevelser hörda.


